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I amb aquesta nova edició, no volem posar l’accent en l’evolució actual de la 
pandèmia Covid, a hores d’ara som uns experts en ceps, vacunes, tancaments 
perimetrals i tocs de queda. Després d’un any hem ampliat tremendament el 

vocabulari de paraules gens utilitzades per l’espanyol del carrer, per les víctimes i familiars 
d’aquesta pandèmia. Hem de viure el present posant la mirada en el futur!

Per segon any consecutiu, la Junta de Festes, juntament amb l’alcaldessa, el regidor de 
festes i els caps de filà, ens hem vist obligats pels esdeveniments i les normatives sani-
tàries actuals a la suspensió de les festes de Moros i Cristians en honor al nostre patró, 
Sant Hipòlit Màrtir. De tot cor esperem que aquesta decisió que ens desola no tinga l’opor-
tunitat de tornar a repetir-se. Preguem a Sant Hipòlit per unes pròximes festes plenes de 
germanor i d’esplendor.

Aquest any 2021 la revista programa de festes, amb la col·laboració de l’excel-
lentíssim Ajuntament de Cocentaina, ha d’estar present amb la mateixa estima que tots 
els anys anteriors.

De nou, la Junta de Festes creu convenient donar les gràcies a totes les empreses, 
entitats, comerços i particulars el fet que any rere any estiguen donant el seu suport eco-
nòmic a la revista.

Una altra vegada més estem d’enhorabona, ja que la revista programa de 2020 ha 
estat guanyadora del primer premi que atorga la Generalitat Valenciana, i és el quart any 
consecutiu que aquesta revista guanya aquest premi.

D’aquesta manera hem d’estar més que orgullosos per la feina feta i continuar esfor-
çant-nos per mantindre el llistó a la mateixa altura. Una revista molt ben dirigida amb un 
equip molt competent que treballa amb la il·lusió i la rigorositat de poder apropar una 
pinzellada d’història a tot bon fester o lector curiós.

De la mà de la Impremta Domínguez, com a empresa encarregada aquest any de plas-
mar en paper aquest xicotet record, la Junta de Festes continua treballant pels interessos 
dels festers i per mantindre la tradició tan viva com si les festes foren a l’agost.

Aquest 2021 l’escut de la Junta de Festes compleix 50 anys, motiu pel qual l’artis-
ta Ernesto Ferrándiz Briva ha elaborat una retaule d’artesania a l’església de Santa Maria, 
amb la representació de totes les nostres filades donant suport a l’escut que ens repre-
senta i ens uneix als peus del nostre patró.

Un encàrrec ple de sentiments l’escollit per a fer imatge de la Portada de la Revista 2021 
Lucio Abad Cominches, on plasma el major valor contestà. Quedem a l’espera, la victo-
rià ens aguarda, la festa reposa.

Esperem que aquesta nova edició de la revista vos faça gaudir, ja que la nostra intenció 
no és una altra més que el simple fet de mantindre viva la flama de l’esperit fester.

Visca Sant Hipòlit! •

EDITORIAL



Ses majestats 
REIS D’ESPANYA
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PRESIDENT Ð LA
GENERALITAT VALENCIANA

E n tots els pobles i les ciutats de la Comunitat Valenciana les festes són el resul-
tat d’un gran treball dut a terme per moltes persones durant mesos, i en elles ens 
ajuntem per viure bons moments i compartir la nostra alegria.

L’any passat les celebracions de molts pobles i ciutats no van ser com les de sempre. La 
gran majoria foren suspeses o van haver d’adaptar-se a les circumstàncies excepcionals que 
va provocar la pandèmia i totes i tots vam lamentar el fet d’haver de renunciar a tradicions 
molt nostres. Però sabíem que el nostre sacrifici era necessari per ajudar a superar una situ-
ació terrible i vam aconseguir fer front a moments duríssims i eixir endavant.

Tot i que tenim moltes esperances en deixar arrere d’ací a poc el malson que estem vivint, 
sabem que és precís no baixar la guàrdia i mantindre totes les precaucions possibles per a 
evitar que la Covid-19 faça encara més mal entre nosaltres.

A Cocentaina heu patit les conseqüències de la pandèmia i les vostres vides han hagut 
de canviar de manera radical durant l’últim any. Les vostres festes patronals en honor a Sant 
Hipòlit i moros i cristians de 2020 no es van poder viure als carrers com havíeu fet sempre, 
i tristament enguany tampoc no podran celebrar-se amb la brillantor que era habitual en 
elles. Confiem en què l’obligat i dur parèntesi es tanque per fi i que la situació ens permeta 
recuperar tot allò que estimem i que volem projectar cap al futur.

Encara no sabem quan, però les festes patronals en honor a Sant Hipòlit i moros i cristians 
tornaran a ser tal i com mana la tradició i agermanaran a milers de persones als carrers amb 
el seu esperit hospitalari. Haurem d’esperar encara per aconseguir-ho, però sabem que amb 
l’esforç i la responsabilitat de tota la nostra societat serà possible.

Mentre arriba eixe moment que esperem amb tanta impaciència vull fer-vos arribar 
enguany una salutació molt especial a tota la gent de Cocentaina. Vull transmetre-vos des 
d’ací els meus millors desitjos per a un futur en el qual podreu compartir plenament cada 
acte i cada celebració de les vostres festes i vull enviar-vos des d’ací els meus millors desitjos 
i un fort abraç.

Ximo Puig i Ferrer

•
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PRESIDENT Ð LA
DIPUTACIÓ D’ALACANT

C ocentaina ultima amb il·lusió el retorn de les festes de 
Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit, un esdeveni-
ment que cobra força enguany després dels durs esculls 

que la pandèmia ha posat en el nostre camí. Ara, com cada estiu, 
estes celebracions ens faran prendre consciència de la rellevància 
del nostre passat, de les nostres tradicions i de l’important llegat 
històric que atresorem com a província.

Podeu presumir d’unes festes singulars que són referent en tota 
la geografia llevantina i, com a president de la Diputació d’Alacant, 
per a mi és un orgull compartir amb vosaltres este sentiment. Per 
això, vull aprofitar l’oportunitat que em donen estes línies per a 
felicitar-vos i agrair tant la vostra tenacitat per a mirar al futur amb 
confiança, com la responsabilitat i el sentit comú que heu demostrat 
al llarg d’estos mesos de crisi sanitària.

 
Des de la institució provincial, mantindrem ferm el compromís 

de continuar treballant en la protecció del nostre patrimoni cultural, 
perquè les nostres tradicions són, ara més que mai, una excel·lent 
carta de presentació dels municipis alacantins i la festa contestana 
és un dels seus més ferms pilars.

 Bones festes!

Carlos Mazón Guixot

•
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Tornem a enfrontar-nos a un estiu on la música sonarà amb aforaments 
limitats, on les mascaretes amb els escuts de les filaes vestiran els som-
riures dels festers i de les festeres de Cocentaina i on la companyonia de 

filà anirà amb la seua preceptiva distància social.

De nou, es fa difícil viure una celebració dedicada a Sant Hipòlit sense l’olor de pól-
vora i sense els festejos al carrer; no obstant això, la Junta de Festes i les filaes no heu 
deixat de treballar en mil propostes que facen possible sentir que els Moros i Cristians 
continuen molt vius. El vostre treball desinteressat, la constància i la cautela tindran 
la seua recompensa i ací tindreu al vostre poble per respondre amb aplaudiments i 
somriures a cadascun dels sacrificis que heu fet per la COVID-19.

Celebrarem com podrem, festejarem com podrem i la precaució i el respecte segui-
ran sent la garantia de 16 filaes responsables que són un orgull per a Cocentaina.

Cada bona xifra, cada vacuna, ens apropa al moment d’agafar la capa, el casc o el 
turbant i desfilar Passeig avall per a recrear una antiga batalla reconvertida en germa-
nor. Que no defallisquen els ànims i les ganes d’encetar la Festa cridant a ple pulmó: 

Visca la Festa!
Visca Sant Hipòlit!
Visca Cocentaina!

Mireia Estepa Olcina

ALCALDESSA
Ð COCENTAINA

•
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C om em resulta de dur escriure unes paraules per expressar els meus sentiments en la revista de festes, 
ja que les quals, un any més, no podran celebrar-se.

Una gran tristesa m’envaeix quan pense que, aquest any, de nou, no podrem lluir tots els vestits en la publicació, 
no podrem assistir a la meravellosa presentació de càrrecs, no podrem veure desfilar cada dissabte les voltetes pel 
passeig, no podrem entonar el nostre himne de festes, no despertarem al so dels pasdobles en la Diana, no gaudirem 
de la «girà» de les esquadres al Pla, ni dels càrrecs festers, no escoltarem l’esclat de palmes, i com no, no podrem 
sentir l’olor de pólvora. 

Però, una vegada més, la salut està per damunt de qualsevol esdeveniment. Estem demostrant que amb la col-
laboració de tots, podem fer front a dificultats com aquesta. 

M’agradaria expressar el meu condol a tots aquells festers, familiars i amics que ens han deixat a causa d’aquesta 
malaltia. La festa es alegria, però també recolza i reconforta en els moments de màxima tristesa. 

Així mateix, cal donar ànims a J. F. Masanet, president de la Junta de Festes, i a tots els seus components. A pesar 
de portar dos anys en un càrrec d’unes festes que no s’han pogut celebrar, han estat treballant de valent i esforçant-se 
al màxim. Una llàstima que no ho hagen pogut traslladar al carrer. Teniu tot el meu recolzament i per a qualsevol cosa 
que necessiteu, ací em tindreu. 

Festeres i festers, músics, el món fester en general, no decaigueu. Tot aquest mal somni prompte passarà, no queda 
massa. Amb la vacunació massiva estem veient un gran avanç. En menys del que esperem estarem de nou gaudint al 
passeig: el temps passa volant. 

No puc llevar-me del cap les quatre filades dels pròxims càrrecs. Als dos capitans, a les dos banderes, a les esqua-
dres..., que ho tenien tot quasi preparat. Molta il·lusió per poder mostrar al públic el gran esforç que fan any rere any i 
que, una vegada més, s’ha vist devastat. Mudéjares, Almogàvers, Bequeteros i Contrabandistes, el pròxim any, que de 
segur serà el vostre, ho gaudireu tres vegades mes. Tant vosaltres com el públic present. Seran tantes les ganes que tots 
tindrem que serà un any inoblidable. Paciència, perquè tot arribarà i cada volta queda menys. Avant els càrrecs 2022. 

Junts estem aconseguint-ho, ànims! Tornarem!

VISCA COCENTAINA, VISCA SANT HIPÒLIT I VISCA LA FESTA 

REGIDOR Ð FESTES

Octavio Cerdá Bernabeu

•

Benvolguts contestans i contestanes 
Benvolguts festers i festeres
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U n any més, ja són ací els vostres dies de festes que 
tant esperàvem durant tot l’any. Però enguany la sen-
sació i els ànims encara no són els mateixos que els 

que teníem a l’estiu del 2019.

La vacunació ja va agafant força i enguany malauradament con-
tinuarem sense poder gaudir de la màxima plenitud de la festa 
contestana. Desitge que al 2022 les celebrem com ens mereixem 
després de conviure amb aquest malson. 

Des de la institució que tinc l’honor de presidir, La UNDEF, 
vull transmetre ànims i esperança a la Federació Junta de feses de 
Moros i Cristians de Cocentaina i al seu President en que puguem 
realitzar algun acte de la nostra festa de moros i cristians.

No tenim cap dubte que, el pròxim any, serà diferent i esperem 
amb il·lusió que una vegada passada la pandèmia puguem celebrar 
les festes que les contestanes i contestans ens mereixem.

Visca la Festa!
Visca Cocentaina!
Visca Sant Hipòlit Màrtir!

Pepa Prats i Montava

PRESIDENTA Ð LA UNDEF

•
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R ecordem de manera emotiva i amb tendresa les persones que s’ha em-
portat, de manera immisericorde, aquesta pandèmia Covid-19. Tot l’afec-
te i la solidaritat en nom de la festa amb els seus familiars i amics.

És un honor poder dirigir-me a tots vostés mitjançant les pàgines d’aquesta Revista 
Programa de Festes de dos mil vint-i-u. L’esperança ens dona vida per als que som ací, en 
aquesta Cocentaina forta i resilient, a l’espera d’esdeveniments més esperançadors de la 
mà de la ciència i de les arrels protectores del nostre patró, Sant Hipòlit.

No podem ni devem caure en l’apatia. Ser partícips de la festa, que amb orgull hem he-
retat dels nostres avantpassats, ens inculca un caràcter indomable davant de l’adversitat. 
Per això esperem, amb serenitat i alhora il·lusionats, que torne la festa als carrers de la 
nostra Vila, portant la música i l’alegria a tots el veïns i visitants que ens acompanyen en 
la trilogia festera. Dos mil vint-i-dos serà un any d’inflexió.

El fet de no parar per complet la roda de la festa ha sigut la prioritat d’aquesta Fede-
ració Junta de Festes. Durant aquests dos anys hem pogut salvar alguns actes i realitzar 
inversions d’equipament a la Casa del Fester, destacant les ampliacions de l’Arxiu Fester i 
de l’Arxiu Musical, dos tresors que custodiem a la nostra seu com un símbol d’estima que 
tenim els socarrats per les tradicions i la música. El sentiment de respecte als nostres cos-
tums és el que transmetem a les noves generacions. Som molt conscients del que ha signi-
ficat per a ells el fet de no poder gaudir dels moments d’alegria i de germanor que aporta el 
goig de participar en les nostres festes. Per això volem destacar el magnífic comportament 
en els mesos de confinament de tots els festers, però sobretot, del més joves. Estem molt 
orgullosos de les felicitacions que ens van fer arribar les autoritats sanitàries al respecte.

Estem vivint moments històrics, molt durs, però estic segur que prompte ens retroba-
rem en una esplendorosa i assolellada Diana. Molts ànims a tots els festers, als nostres 
músics i, sobretot, agrair al poble de Cocentaina les seues manifestacions de solidaritat.

Amunt la festa, visca la germanor i visca Sant Hipòlit.

PRESIDENT Ð LA FEDERACIÓ
JUNTA Ð FESTES

J. Francisco Masanet Valls

•
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COCENTAINA 2021

•
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D. Francisco GONZÁLBES PUIG
D. José Mª CARBONELL MOLLÁ
D. José LÓPEZ MIRÓ
D. José MONCUNILL CALAFÍ
D. José REIG REIG
D. Eduardo LLORÉNS REIG
D. José Mª SOLER PÉREZ
D. Gumersindo SEGUÍ
D. Francisco URIS FERRÁNDIZ
D. Manuel NAVARRO SANTAMARÍA
D. Enrique CAMALLONGA HERRERO
D. José BARRACHINA MOLTÓ
D. Jaime PÉREZ CARDONA

RELIGIOSA

Rvdo. D. Eduardo RENGEL ALBERT
Rvdo. D. Javier SANCHIZ JULIBERT

ARXIU MUSICAL

Moisés SELLÉS PÉREZ

COMUNICACIÓ I PREMSA

Gabriel PASCUAL BORRÁS

COMISSIÓ REVISTA

Marcos MONAR MIRALLES
Graciela LLORÉNS MONLLOR
Juan Luis MAHIQUES ZARAGOZA

COMISSIÓ
ARXIU FESTER
I PATRIMONI

Joaquín NAVARRO REIG
Hipòlit BORRÀS MARTÍNEZ   
Pablo LEÓN VIDAL
José Enrique MOLTÓ MOLTÓ
Marcos MONAR MIRALLES
Gabriel COLOMA CERVER
Benito QUERO VALLEJO
José F. CASTILLO JOVER
José Miguel LÓPEZ PÉREZ
Moisès GIL BERNABEU
David AGULLÓ GINER
Nacho BOYERO CERDÁ
Franjo MAÍQUEZ RICHART

CRONISTE Ð FESTES
Quique CAMALLONGA MARTÍNEZ

MEMBRES D’HONORASSESSORIES

•

•
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Cocentaina, 16 d’abril de 1957

N aix a l’emblemàtica plaça del Salvador de la Vila Comtal. De menut, estudia al 
col·legi del Convent, al Grupo i a l’institut Pare Arques, acabat d’inaugurar en 
aquells temps. Amb 12 anys, es trasllada a viure a Alcoi. 

A principi dels anys 80 crea la galeria fotogràfica «Kámera» i dos anys més tard funda el 
gabinet de fotografia «ESS», on realitza reportatges fotogràfics per a importants revistes de moda 
com ara «Gab Bambini» o «Childress Business».

A més, compagina aquesta tasca amb la col·laboració com a foto-periodista, durant tres dèca-
des, per a diaris com El País, El Mundo, La Verdad, Las Provincias, Cambio 16 o Ciudad de Alcoy.

Al mateix temps, va ser impulsor, juntament amb Javi López, de la revista d’esports «El 
Deportivo» i també va portar endavant el calendari solidari «Los 12 + solidarios», en una primera 
edició amb esportistes i en una segona amb actors, per a recaptar fons per a iniciatives solidàries.

Com a curiositat, en unes eleccions municipals va fer, al mateix temps, les fotos dels candidats 
de partits tan diferents com el PSOE, Esquerra Unida i el Partit Popular.

Ha exposat una xicoteta part de la seua obra a l’IVAM CADA Alcoi, amb els pintors Manolo 
Solbes Arjona i Vincent. Per últim, en col·laboració amb Jordi Pastor, té en marxa una iniciativa 
innovadora que porta per nom «ArtVisual Producciones», amb fotografia de 360 graus, orientada 
a la preservació del patrimoni i a la divulgació de la cultura, del turisme i de l’art. •

Lucio Abad Cominches
AUTOR DE LA PORTADA REVISTA DE FESTES 2021
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LA PORTADA 2021

N o m’ho esperava, la veritat. Vaig 
rebre una cridada al mòbil i era 
Paco Masanet, president de la 

Junta de Festes de Moros i Cristians. Soc un con-
testà que viu a Alcoi, però amb la seua cridada 
em va fer viatjar al passat, a la meua infantesa, 
i vaig notar un sentiment que feia anys que no 
recordava, una barreja de nervis i d’il·lusió per 
la comanda tan important que em va fer Paco. 
Ho reconec, fins i tot, em vaig ruboritzar. Volia 
que fera la imatge de la portada de la Revista de 
Festes 2021. Feia temps, de veritat, que no sentia 
papallones en l’estómac.

Mentre Paco em parlava, confesse també que, 
encara que no quede massa bé, el meu cap ja es 

va posar a pensar què anava a plasmar en aquei-
xa portada. Crec que abans de dir-li que sí. El 
que portem de 2021 i des de març de 2020 no 
han sigut per a res mesos normals. La pandèmia 
del coronavirus ens ha colpejat fort i entre mol-
tes altres tristeses ens ha obligat a no veure els 
nostres moros i cristians desfilar pels carrers al 
mes d’agost, ni l’any passat ni aquest. Per això, 
prompte, tenia clar que aqueixa portada havia de 
ser molt especial. No hi ha hagut festa als carrers, 
però sí als cors de tots els contestans i contesta-
nes. Per una altra part, porte tota la vida vinculat 
a la fotografia. Aquesta seria l’altra base d’aquest 
treball. Per descomptat que vaig descartar de pri-
meres una imatge convencional, tradicional. Estem 
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patint una pandèmia en tot el planeta i això havia 
de quedar reflectit. Dos anys sense les explosions 
de color, de soroll, de música, d’alegria, pels car-
rers de la Vila Comtal, sense actes multitudinaris. 

Això ja ho tenia clar. Les festes sense eixir al 
carrer són com una fotografia química, de les clàs-
siques, vull dir, sense positivar. És a dir, el negatiu. 
L’ànima està, però no ix a la llum, està com latent. 
Així, amb la col·laboració inestimable de la Junta 
de Festes, vaig fotografiar els 16 vestits de les 16 
filades a la Casa del Fester. 

Allí estan, en els negatius, a l’espera de poder 
tornar a lluir amb tot l’esplendor pels carrers de 
Cocentaina i entrar a la plaça del Pla amb tot el 
públic aplaudint.

El meu cap no parava i vaig buscar l’altre ele-
ment indispensable: la música. 

Tampoc no podrem escoltar les bandes de 
música interpretar marxes mores i cristianes, 
però no volia que faltara tampoc en la meua 
portada. I quina música més emblemàtica per 
als socarrats que «Paquito el Chocolatero», de 
Gustavo Pascual Falcó. 

De nou, la Junta de Festes em va ajudar a foto-
grafiar una part de la partitura original... També en 
fotografia química i també, en no eixir al carrer, 
en negatiu, és a dir, amb el fons negre i les notes 
blanques. Ni filades, ni música. Tot allò en el 
negatiu, en l’estudi fotogràfic, en l’inici del procés 
químic, en el «cuarto» fosc, a l’espera de poder 
positivar-se i eixir a la llum... quan la pandèmia 
ens deixe.

Per últim, aquest treball té un tercer compo-
nent fonamental. Paco Masanet, en la seua peti-
ció, em va explicar que tenia carta lliure absoluta 
per a la meua creativitat, però sols em va demanar 
un xicotet-gran detall: l’escut de les Festes de 
Moros i Cristians contestanes, el símbol de la festa 
socarrada, compleix, en aquest 2021, 50 anys. 
Va ser obra del conegut escultor Vicente Agulló 
Sanchis, conegut per «Agulló de Cocentaina». Va 
ser en 1971 quan el reconegut artista va fer el 
que ell mateix va denominar com un «herald de 
pedra», obra emblemàtica que presideix l’entrada 
de la Casa del Fester.

Aquest és el tercer element clau en aquesta 
obra meua. Recapitulem: els vestits de les 16 
filades, 8 mores i 8 cristianes, la partitura de 
«Paquito El Chocolatero» i l’escut de la Festa. 

Una vegada que ja tenia tots els components 
vaig voler anar un pas més enllà i fer un homenat-
ge a l’evolució de la fotografia, al món que ha sigut 
la meua vida quasi des que tinc ús de raó.

Les 8 filades mores estan en el número 20 i les 
8 filades cristianes en el 21, quatre filades en el 
2, quatre en el 0, quatre en l’altre 2 i les últimes 
quatre a l’1. 

Les tipografies d’aquests quatre números 
també he volgut que tingueren una simbologia 
mora, més sinuosa, per als dos primers, per al 
20, i cristiana, més recta, per als dos últims, 
per al 21. Però no vaig voler que aquests nega-
tius formaren els números sense més. I és que 
aquests negatius estan tractats de la forma més 
actual i moderna possible: a través d’una tècnica 
de 3D, les tres dimensions, que són la gran inno-
vació que s’està obrint en aquests moments en el 
món de la fotografia. 

Per últim, l’escut de la festa d’Agulló de 
Cocentaina està fotografiat amb la tècnica digi-
tal, que és la més utilitzada en l’actualitat i els 
últims anys, i que va significar en el seu moment 
una gran revolució que va deixar quasi oblidada 
la fotografia analògica o química a la qual m’he 
referit abans.

Així, recapitulem de nou. Tècniques, tres: foto-
grafia química, fotografia digital i 3D. Temàtiques, 
tres també: els vestits de la festa, la música de la 
festa i l’escut de la Festa, amb la xifra, 2021, com 
a eix central, en un any tan atípic com dramàtic 
com el que estem vivint, heretat d’un 2020 que no 
li va anar al darrere ni molt menys.

Espere que, d’aquesta manera, qui haja llegit 
aquestes línies haja pogut apreciar un poc més 
la portada de la Revista de Festes 2021 que té 
a la mà. 

No vull acabar sense agrair-li a Paco Masanet i 
a tota la seua Junta de Festes la confiança depo-
sitada en mi, és a dir, que hagueren pensat en mi 
per aquest gran honor, per fer-me sentir, de nou, 
un socarrat més, com també a l’equip d’«ArtVisual 
Produciones», que m’ha ajudat moltíssim perquè 
aquesta portada fora una realitat, un equip format 
per Pilar Gadea, Juan Carlos i Jorge Pastor. Moltes 
gràcies a tots.

LUCIO ABAD COMINCHES •
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Antonio Cardenal Cañizares

EXCMO. Y RVDMO.
ARZOBISPO Ð VALENCIA

Queridos hijos e hijas de Cocentaina: 

R ecibo con agradecimiento la invitación que me dirigís para saludaros con motivo 
de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Hipólito Mártir, Patrón de 
vuestra ciudad.

Deseo invitaros en este tiempo de incertidumbre, de dificultades y enfermedades, soledades y 
pérdidas de seres queridos, a no dejaros vencer por la tristeza, el pesimismo o el individualismo. 
Como cristianos, hemos de estar alertas a quienes tenemos cerca, del mismo modo que el buen 
samaritano descubrió, atendió y socorrió las necesidades del prójimo. Busquemos a otros y cuide-
mos a nuestros hermanos que sufren a nuestro alrededor. “El samaritano buscó a un hospedero que 
pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en 
un «nosotros» que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades”, nos indica el Papa 
Francisco en su encíclica Fratelli Tutti (n. 78). “Las dificultades que parecen enormes –recuerda 
también el Papa– son la oportunidad para crecer, y no la excusa para la tristeza”.

Os animo a todos, en estas fiestas, a crear vínculos entre vosotros. Como cristianos no olvidemos 
nuestra responsabilidad de aliviar a quienes sufren a nuestro lado. Estamos llamados a dar una pala-
bra de ánimo y esperanza a nuestros hermanos y hermanas; reemprended el camino de la caridad 
hacia el prójimo, compartiendo con todos el ánimo que nosotros recibimos de Dios (cf. 2 Co 1, 4).

Que San Hipólito Mártir, a quienes dedicáis estas fiestas de Moros y Cristianos en Cocentaina, 
interceda por todos nosotros y os ayude a ser verdaderos discípulos y testigos de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Cordialmente en Cristo Jesús

+ Antonio, Card. Cañizares
 Arzobispo de Valencia 

•
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RECTOR PARRÒQUIA Ð
L’ASSUMPCIÓ Ð SANTA MARIA

Qui ens separarà de l’amor de Crist?

Aquestes paraules de sant Pau als cristians de Roma ressonaven al nostre tem-
ple el dia 7 maig al celebrar el 421 aniversari del patronatge de sant Hipòlit, 
paraules que es fan més actuals, si cap, en la situació que estem vivint.

Els nostres avantpassats van tindre molt clar, davant les dificultats que en cada època 
històrica els tocava viure, que l’únic que sosté amb fermesa la vida de l’home és el Senyor 
Mort i Ressucitat i que, amb Ell, podien suportar cada adversitat, a imatge de sant Hipòlit.

 
Quatre segles més tard ens toca a nosaltres descobrir on volem sostenir la nostra vida 

i també les nostres festes. Parar i re-centrar la nostra vida és l’únic bo que ens ha dut 
aquesta pandèmia però cal aprofitar-ho i descobrir el que és important i essencial per la 
vida, per la nostra festa, per la manera de viure i situar-se davant de la realitat que ens 
va a tocar viure. Com plantegem la filà després del que estem vivint? Com volem viure les 
festes després d’aquests dos anys? Quin lloc ocupa sant Hipòlit, el seu exemple, per la 
nostra vida cristiana? 

Fem actuals les paraules de sant Pau als Cristians de Roma i que sant Hipòlit va saber 
viure fins entregar la seua sang pel Senyor:

“Qui ens separarà de l’amor de Crist? La tribulació, l’angoixa, la persecució, la fam, la 
nuesa, el perill, la mort violenta? Tal com diu l’Escriptura: És per tu que anem morint tot 
el dia, i ens tenen com anyells duts a matar. Però, de tot això, en sortim plenament ven-
cedors gràcies a aquell qui ens estima. N’estic cert: ni la mort ni la vida, ni els àngels ni 
les potències, ni el present ni el futur, ni els poders, ni el món de dalt ni el de sota, ni res 
de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesucrist, 
Senyor nostre.” (Rm 8, 35-39)

Visca sant Hipòlit!

Eduardo Rengel Albert

•
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Javier Sanchiz Julibert

RECTOR PARRÒQUIA
Ð EL SALVADOR

VIDAS PARALELAS

L   a elección de nuestro patrono San Hipólito ocurrió en unas circunstancias pare-
cidas a las que hemos vivido y estamos padeciendo todavía. Esto nos hace ver 
que la historia es helicoidal, es decir, se van repitiendo algunos patrones pero en 

diferentes momentos. Esto nos tiene que hacer pensar en aprender de nuestros errores. En 
nuestra vida tenemos muchas equivocaciones y de ellas tenemos que evolucionar. Los fallos 
nos tienen que hacer más fuertes ya que tenemos que buscar el buen camino y no siempre 
es aquel que nos gustaría hacer. En momentos difíciles hay que tomar decisiones difíciles.

En el año 1600 nuestro pueblo de Cocentaina tomó la decisión de buscar a un defensor, 
alguien que nos protegiera de situaciones adversas. El Patrón, es aquel que defiende a su 
pueblo y Cocentaina escogió a San Hipólito. En aquel tiempo por la manera de entender la 
religiosidad le atribuyeron unas competencias que hoy día no las entendemos así, pero no 
por ello no quiere decir que no nos pongamos en manos de nuestro Patrón San Hipólito.

Las acciones de Dios no son mágicas, no es el genio de la lámpara en que yo le pido 
deseos y Él me los tiene que conceder. Dios no actúa de esta forma. Dios es un Padre que 
nos ama y quiere lo mejor para nosotros, nos da un regalo, una Vida Nueva y cada uno de 
nosotros lo acepta o lo puede rechazar. Dios nos ha dado la libertad y uno puede decidir 
coger el regalo o declinarlo. Hipólito en una etapa de su vida se alejó de Dios, pero en el 
último momento dio la vida por Él. Hipólito es un modelo y ejemplo a seguir (mirar que 
hasta los santos se equivocan) y por ello nosotros no lo podemos olvidar. En su tiempo de la 
historia intercedió ante Dios las súplicas del pueblo de Cocentaina, ¿por qué no lo va hacer 
ahora? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero si nos alejamos de Él nos quedamos sin 
“cobertura”, como con el wifi, y Dios por mucho que quiera no puede hacer nada delante 
de nuestra negación.

Pongámonos en manos de Dios y de San Hipólito, acerquémonos a su acción salvadora, 
recemos para que San Hipólito nos ayude a tomar las mejores decisiones y salgamos de esta 
pandemia y podamos recuperar la vida que nos ha arrebatado el COVID 19.

•
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COMUNITAT DE
RELIGIOSOS FRANCISCANS

Apreciado pueblo de Cocentaina, Paz y Bien:

U n año más llegamos al mes de agosto y en él celebra-
mos la memoria de nuestro patrón San Hipólito Mártir. 
Una vez más no vamos a poder celebrar nuestras fies-

tas de moros y cristianos tal y como estamos acostumbrados, pero 
nuestra fe sigue intacta, por no decir más afianzada que nunca, en 
la firme convicción de que nuestro Patrón nos brinda su protección 
desde el cielo, tal y como hizo en la epidemia del año 1600.

La comunidad de religiosos franciscanos de Cocentaina, que-
remos aprovechar estas líneas para hacer llegar a todo el pueblo 
nuestro más cordial saludo y nuestros sinceros deseos de que este 
tiempo de prueba pase pronto y así pueda volver a nuestras calles 
la alegría, el colorido, la música y la hermandad que envuelve a 
nuestra fiesta, todo ello cimentado en la fe y devoción a nuestro 
Santo Patrón.

¡Oh Glorioso, San Hipólito Mártir! Escucha nuestras oraciones, 
recibe nuestras ofrendas, mira nuestras lágrimas, te suplicamos 
intercedas en nuestras necesidades, nos des consuelo en nuestras 
aflicciones y la paz a nuestras familias, y sobretodo, Santo Mártir, 
concédenos por tu intercesión una vida santa, dispuesta, generosa 
y cristiana haciendo la voluntad de Dios en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia a ejemplo tuyo, para que un día contigo, en 
el cielo, gocemos de Él eternamente. Así sea. 

•
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Molt bona nit a tots i a totes, es-
pecialment als cleros locals, als 
representants festers, als repre-

sentants municipals i al poble contestà en general.
Tambe el meu saluda més agrait a tots els que 

ens trobem ací i als que ens escolten per mig de 
les ones de Radió Cocentaina, Internet etc.

Inicialment considere oportú referir-los que, per 
a mi, va ser una sorpresa molt gratificant quan es 
van presentar en ma casa el president de la Federa-
ció Junta de Festes de Moros i Cristians, Paco Ma-
sanet, i també el vicepresident, Javier Sanz, per a 
proposar-me que un servidor, aquesta nit, es pogue-
ra dirigir a tots vostés per a realitzar la xarrada que 
programa la Junta de Festes dins dels actes en ho-
nor a la proclamació del nostre Patró, Sant Hipòlit.

Immediatament els vaig contestar que, com 
que em considere fester i devot del nostre Patró, 
seria un orgull poder parlar de Sant Hipòlit.

Per la qual cosa vull manifestar públicament el 
meu agraïment sincer i personal al president de 
l’actual Junta de Festes, el meu company de Filà 
Paco Masanet, i que em sent molt honrat de poder 
comunicar-me d’aquesta manera tan magnífica i 
especial amb tots vostés i, al mateix temps, po-
der-los transmetre les meues reflexions sobre la 
tradició, la devoció i el patronatge de Sant Hipòlit 
a Cocentaina.

De manera que, com que no hi ha més remei 
que tirar endavant, vaig començar a preparar-me, 
per a dir coses que siguen prou distretes i no mas-
sa pesades, per això, he anat documentant-me i 
mirant els últims programes just en l’apartat de les 
persones que ja han fet aquest acte i he pogut ob-
servar que aquestes xarrades les va iniciar la junta 
que va presidir allà pel 1993 el Sr. Jaime Mon-
tava Fenollar, que en Pau descanse, i més con-
cretament per iniciativa de Gustavo Pascual Pérez, 
que era el vicepresident segon i encarregat dels 
assumptes religiosos.

Quan estava escorcollant aquestes dades dels 
diferents programes de festes, els he de dir que 

any rere any les persones que han tingut l’honor de 
realitzar aquestes xarrades són, la immensa majo-
ria, gent del clero i contestans il·lustres. Tots ells 
han parlat sobre heretgies, persecucions, apostasi-
es, actes i trets biogràfics del nostre Patró.

També antics rectors del nostre poble han par-
lat sobre la tradició i n’han fet un resum històric.

Menció a banda en aquest apartat l’ha de tin-
dre el nostre paisà, el reverend D. Joaquín Pascual 
Torró, el qual ha fet més d’una vegada una exposi-
ció documentada i magnífica de tot el que envolta 
el nostre Patró.

No puc oblidar-me que també en l’any 2000, 
el exccissim i Revdissim D. Juan Antonio Reig Pla 
qui aleshores era bisbe de Sogorb Castelló, ens va 
fer un impressionant discurs sobre la celebració 
del quart centenari del patronatge de Sant Hipòlit.

També voldria destacar a Juan Enrique García, 
el qual va fer una entranyable i emotiva xarrada, 
almenys per a mi, sobre les aportacions artísti-
ques d’infantil i de primària en forma de dibuixos 
sobre les festes de moros i cristians contestanes i 
sobre el nostre Patró.

Reflexionant sobre totes aquestes personali-
tats, he pogut observar que la majoria són retors, 
franciscans, bisbes, historiadors, músics... M’he 
quedat pensant i m’he dit a mi mateixa: i per què 
un fester de a peu no podria fer aquest acte?, 
perquè sempre han de ser els que més saben els 
que tinguen la sort i el privilegi de poder realitzar 
aquestes elocucions?

Feta aquesta introducció, considere oportú avi-
sar-los que no esperen de mi cap parlament ple de 
paraules grandiloqüents, complicades ni versades 
en rigors històrics, però, això sí, estiguen ben se-
gurs que el que els diré eixirà del meu cor ple de 
sentiment i emoció pel Nostre Patró, com ho faria 
cadascú dels que estem ací, per la qual cosa els 
avance que aquesta elocució vull que siga el parlar 
d’un fester creient que vol honrar amb les seues 
paraules el Patró de Cocentaina i de les nostres 
festes agostenques.

REFLEXIONS D’UN FESTER AL VOLTANT
DEL PATRONATGE DE SANT HIPÒLIT

A COCENTAINA

JOSÉ LUIS PASCUAL BROTONS
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Al mateix temps, vull fer patent i que quede ben 
clar que el que desenvoluparé seguidament serà 
tradició, religió i, naturalment, d’un fet tan essenci-
al per al fester contestà com haurien de ser aquells 
actes festers que estan lligats d’una manera espe-
cial al nostre Patró, Sant Hipòlit Màrtir.

Ara, si em permeten continuar, voldria diferen-
ciar la meua exposició en dues parts:

Per una banda, la primera part estarà dedicada a 
la tradició del poble contestà envers el nostre Patrò.

La segona part la dedicarem a la devoció i als 
actes religiosos que els festers li fem a Sant Hipòlit.

Les tradicions són un fet comú que es dona 
en tots els pobles i que va unit a les diferents 
cultures, creences, ritus, hàbits i pràctiques que 
formen part dels costums i el caràcter lúdic, fes-
tiu i religiós dels nostres avantpassats. Tot açò 
ha anat transmetent-se de pares a fills, no im-
porta si és de forma oral o escrita, perquè les 
dues formes compleixen la missió de propagar la 
mateixa tradició.

No vull retrotraure’m molt endarrere buscant 
actes devocionals en l’antigor, perquè no dispose 
de temps ni tinc la suficient experiència en aques-
tes coses, però el que sí que vull plasmar és el fet 
que, i no fa tant d’això, el poble contestà ha sigut 

capaç de demostrar la seua predisposició a enaltir 
i a lloar tradicionalment el nostre Patró.

Sol esbossaré unes pinzellades sobre el que he 
tingut la sort de viure i de participar, on podrem 
observar i adonar-nos que el nostre poble també ha 
sabut fomentar la tradició al voltant del seu Patró.

En 1990, tota Cocentaina es va bolcar en la 
celebració del II Centenari de l’arribada de les Re-
líquies de Sant Hipòlit Màrtir a la localitat.

Per a això, es va constituir una Junta presidida 
per José Miguel López Pérez, el qual també era el 
president de la Junta de Festes, i per represen-
tants del clero i de les autoritats civils.

Aquesta Comissió va fer possible que es desen-
voluparen una gran quantitat d’actes, els quals van 
presentar les autoritats festeres i locals als mitjans 
de comunicació orals, audiovisuals i escrits el dia 
11 d’abril, Dimecres Sant, a la nova casa del Fester.

Per no fer-ho llarg, direm que hi havia tota una 
barreja d’actes com ara exposicions, per primera 
vegada, dels trages dels càrrecs festers, també 
exposicions pictòriques i fotogràfiques, butlletins 
informatius, articles en premsa, xarrades al voltant 
del nostre Sant, etc.

D’especial rellevància va ser que totes les en-
titats musicals locals van voler sumar-se a la ce-
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lebració amb les seues aportacions en forma de 
concerts: hi va actuar el Cor Just Sansalvador per 
primera vegada, la Unió Musical Contestana, l’Or-
questra de Pols i Plectre La Paloma, el Cor de Jo-
ves Cantors i l’Ateneu Musical Contestà. Cal resse-
nyar que aquest monumental concert estava previst 
desenvolupar-lo al Pla de la Font, però, com que va 
ploure, es va celebrar a l’església de Santa Maria.

Per descomptat, cal ressenyar també que hi va 
haver dansades multitudinàries al Pla, processons 
al matí i de vesprada on es va mostrar la Relíquia a 
tot el poble, i fins i tot els festers van avançar mes 
i mig la Publicació de les festes per poder gaudir 
de més temps en les Voltetes setmanals.

Deu anys després, Cocentaina va tornar a de-
mostrar un altra vegada el que s’havia de fer per a 
tornar a enaltir i a lloar la tradició de tot un poble al 
seu patró. En l’any 2000 es va celebrar el quatre-

cents aniversari de la proclamació de Sant Hipòlit 
com a patró de Cocentaina.

Per a tal efecte també es va tornar a crear una 
comissió presidida per Gustavo Pascual Pérez i 
auspiciada pel nostre bisbe contestà, D. Juan An-
tonio Reig Pla.

Aquesta comissió va començar a treballar tres 
anys abans de la celebració, perquè els projectes dels 
actes confeccionats eren molt i molt ambiciosos.

A tot el tema d’exposicions, conferències, re-
presentacions artístiques, concerts, que ja hem 
comentat en el bicentenari de l’aplegada de les re-
líquies a Cocentaina, ara per a celebrar el IV Cen-
tenari, podem dir que el poble contestà es va in-
volucrar d’una manera més participativa rascant-se 
la butxaca per a portar a efecte, per subscripció 
popular, amb quasi tres mil aportacions econò-
miques individuals, amb un total de 6.562.320 
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pessetes, la confecció d’un magnífic monument al 
nostre Sant, realitzat per l’artista contestana Ana 
Reig, i no es pot oblidar i afegir que una família 
contestana va fer possible que, amb l’aportació de 
6.500.000 pessetes, la Comissió poguera fer l’es-
pectacular Reliquiari. També amb una altra apor-
tació familiar contestana es va confeccionar una 
novíssima bandera de la imatge del nostre Patró 
amb un total de 600.000 pessetes.

Quant a l’apartat de la tradició, caldria resse-
nyar que en aquest esdeveniment, a més de les 
processons, moltíssims actes religiosos etc., es van 
fer dues estrenes: una marxa processional del mes-
tre Josep Vicent Egea, creada per al IV centenari, 
i també la missa a Sant Hipòlit del mestre José 
Pérez Vilaplana, a les quals cal afegir l’estrena del 
nou himne a Sant Hipòlit del mestre Josep Robert 
Sellés i Camps i lletra de Joaquín Palací González. 
Totes aquestes obres van ser enregistrades en un 
disc compacte que val la pena, de tant en tant, 
tornar-lo a escoltar per a poder gaudir d’aquestes 
meravelloses i interessantíssimes obres musicals.

També em ve al cap un fet rellevant que crec 
que convé evocar: els conte açò perquè vull reme-
morar que va ser un esdeveniment insòlit que en 
maig de l’any 2000 tot el poble va recolzar que 
en la celebració dels 400 anys de la seua Procla-
mació, el nostre patró, es trobara, encara que fora 
durant unes poques hores, amb la Nostra Mareta.

Per la qual cosa, un 7 de maig de l’any 2000 a 
les 10.30 hores del matí, Sant Hipòlit va ser tras-
lladat fins a la plaça del Pla i, després de fer una 
Missa de Campanya, li va fer una visita especial, 
única en la història i transcendental, a la Nostra 
Mareta, fet que, segons D. Jesús, rector del Salva-
dor, seria molt difícil que es repetira.

He considerat oportú referir aquest fet, perquè 
crec que recordant aquest esdeveniment, recolzat 
unànimement per tot un poble, donem testimoni 
del fet que la tradició va estar molt ben represen-
tada en aquell retrobament singular i únic dels 
nostres patrons, i també es va demostrar la nostra 
voluntat de lloar a Sant Hipòlit com es mereixia.

Igualment, em vull fer ressò i mencionar que un 
dels projectes més rellevants que la Comissió va 
realitzar va ser la publicació del llibre «Sant Hipòlit 
i Cocentaina. 400 anys d’història» el qual va ser 
possible gràcies a la col·laboració desinteressada 
de molta gent versada en el nostre patró, com ara 
Joaquín Pascual, Adolfo Barrachina, Fra Raimun-
do Domínguez, M. Dolors Insa, Fra J. Benjamín 
Agulló, José Cantó. També crec oportú matisar 
que tornant a llegir el llibre podrem trobar aspec-

tes molt innovadors i interessants sobre el nostre 
patró. Vull mencionar també, perquè crec que és 
força important i molt interessant, que Elies Sán-
chez té un treball on explica de manera molt clara 
el patronatge de Sant Hipòlit i que valdria la pena 
que es divulgara d’alguna forma, perquè poguera 
estar a l’abast de tot el poble. També s’ha de re-
llegir l’escrit de l’actual Junta de Festes, publicat 
en la revista local del mes de juny sobre el 420 
Aniversari de l’elecció i proclamació de Sant Hipò-
lit Màrtir com a Patró de Cocentaina, perquè crec 
que Pablo León deixa molt clar el vincle entre Sant 
Hipòlit i Cocentaina.

Acabarem aquest apartat de l’aspecte tradi-
cional del poble de Cocentaina cap al seu patró 
comentant que amb aquests dos esdeveniments, 
i molts altres, el poble contestà va demostrar el 
reconeixement a la intercessió del nostre patró i els 
desitjos d’agrair a Deu la seua providència, perquè 
continuem tenint la protecció del Patronatge de la 
nostra vila contestana,

Com abans he dit, la segona part d’aquesta 
xerrada vull complementar-la amb la devoció i els 
actes religiosos que els festers li dediquem i li fem 
al nostre Patró.

Per a mi, com a creient, he de dir que les fes-
tes patronals de moros i cristians que en honor de 
Sant Hipòlit celebrem cada mes d’agost a Cocen-
taina, han de ser una expressió de fe popular i re-
ligiosa del poble contestà en general i dels festers 
en particular, i recordar que aquesta fe va ser la 
que ja fa 620 anys la comunitat Cristiana de Co-
centaina, juntament amb les autoritats civils i reli-
gioses, els va moure a propiciar l’elecció d’un sant 
patró perquè ens lliurara de la pesta que assolava 
per aquells temps les nostres localitats.

Donant per feta aquesta circumstància, vull co-
mentar que hem de vore la festa de moros i cristi-
ans com una expressió comunitària, lúdica i alegre, 
centrada en uns fets històrics que cada any cele-
brem, però sense perdre de vista que, com a cris-
tians, també tenim unes obligacions morals amb 
la nostra manera de ser i d’actuar en cadascun 
dels actes festers, ajudant amb aquests actes a 
proclamar mitjançant les nostres actituds el que 
veritablement creiem, o siga, en el patronatge de 
Sant Hipòlit.

I com creiem que un cristià ha de proclamar que 
les festes de moros i cristians són un esdeveniment 
per a reforçar la nostra fe Cristiana? Doncs jo crec 
que adequant-lo amb el nostre testimoniatge cristià, 
amb els nostres costums inseparables en les relaci-
ons dels festers amb el nostre Patró, perquè cele-
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brant les nostres festes no sols hem de ser capaços 
de fer festa, amb el colorit i l’esplendor que tan 
espectacularment realitzem any rere any, sinó que, 
a més, hem d’intentar ser conseqüents amb els nos-
tres gestos festers perquè no es convertisquen en 
actes aïllats de la nostra vida, sinó en expressions 
cristianes festeres del nostre sentir i viure durant 
els dies de la trilogia festera amb el ferm desig de 
fomentar la unió entre tots els festers.

També voldria comentar com a fester cristià que 
un dels més grans compromisos amb la nostra fes-
ta és que hem de potenciar i augmentar la nostra 
participació en els actes específicament religiosos 
dedicats a Sant Hipòlit, com per exemple el No-
venari al nostre Patró i l’assistència a les misses 
mensuals que la Junta de Festes efectua per a 
honrar la memòria dels difunts de cada filà.

No podem d’oblidar ni passar per alt que aques-
ta Eucaristia es fa en sufragi dels difunts festers 
que ja ens han deixat. Per a mi és molt emotiu re-
cordar els difunts maseros que no fa molt de temps 
tenia al meu costat en la seu de la nostra filà i que 
en companyia d’altres companys maseros compar-
tíem amb ells rialles i succeïts i, perquè no, també 
ens fèiem quatre gots amb alegria i festa.

No podem fer el que fem, deixar de costat aques-
ta celebració i no assistir a la missa mensual que la 
Junta de Festes ens regala perquè puguem recordar 
els nostres festers que ja han faltat, perquè no obli-
dem que la gent que no és festera es pregunta en 
aquestes misses: «on estan els festers?».

Amb açò, voldria que reflexionàrem i recalcar 
com a exemple per a tots els festers que a mi, par-
ticularment, em crida l’atenció i m’ompli de goig i 
de satisfacció que una filà com els Gentils, que de 
tots és sabut que ja fa uns quants anys tenen pro-
blemes amb el nombre de membres, sempre són 
dels més nombrosos en l’assistència a l’Eucaristia 
pels difunts de la seua filà.

També un altre aspecte que voldria comentar 
és la participació festera en la processó que com 
a acte oficial realitzem totes les filades portant el 
segon dia pels carrers del poble el nostre patró i 
la seua Relíquia. Crec que des de les filades hem 
d’inculcar a les generacions de joves que van incor-
porant-se a la festa que una forma de participar, a 
banda de si són creients o no, és assistint de forma 
massiva a la processó, com si es tractara de la Dia-
na o de l’Entrada, perquè és un acte igual de festiu 
i oficial. Crec que per a un fester sempre serà un 
honor haver pogut passejar pels nostres carrers la 
imatge del patró del poble al qual se li dediquen 
les festes de moros i cristians.

És per això que, aprofitant la invitació que m’ha 
atorgat la Junta de Festes, voldria finalitzar aquest 
apartat comentant que cada any, després d’haver 
fet realitat els projectes amb grans manifestacions 
festeres com dianes, entrada, alardo, ambaixa-
des, etc., desitjaria des d’ací deixar clar que, com 
a festers creients, hem de fer dels nostres actes 
un motiu de conversió any rere any per a donar 
un testimoni del fet que, a través de la fe, podem 
honrar el nostre patró i la tradició d’un poble, i que 
en expressions religioses com el Novenari, la missa 
mensual i la processó en el dia de Sant Hipòlit i la 
Missa Major del segon dia, hem de donar exemple 
que aquests actes no són una mena d’exhibició fol-
klòrica, sinó, més aviat, ha de ser una manifestació 
religiosa d’uns festers que volen continuar el que ja 
fa molts anys van començar els nostres avantpas-
sats, als quals tant els devem en iniciar les nostres 
festes de moros i cristians.

També m’agradaria deixar clar que la grandesa 
del fester no està en eixir sols a festes i passar-ho 
bé, que per si mateix ja és important i forma part 
de l’aspecte lúdic de la festa, també ha d’estar 
en la devoció que manifesta, perquè un gran patró 
d’un poble ho és en gran mesura en com se’l vene-
ra i se’l considera com a intercessor i protector del 
poble en general i dels festers en particular.

No es pot oblidar que Cocentaina ha demostrat 
en aquests mesos de confinament, per culpa de 
la maleïda pandèmia, la devoció de tot un poble 
posant els rodabalcons del Sant juntament amb el 
de la nostra patrona i mostrant la seua relíquia en 
l’altar de les parròquies contestanes perquè Sant 
Hipòlit ens concedisca la protecció que tots els de-
vots li demanem.

Que aquestes reflexions servisquen per a fer 
una forta crida a la Junta de festes, a les filades, 
als festers i al poble en general que, encara que no 
hi participa, en forma part important, a reivindicar 
el que és de gran importància: que hem de venerar 
el nostre patró Sant Hipòlit com el que és, un gran 
Patró, i retre-li homenatge, consideració i devoció 
com també ell es mereix.

Bé, hem aplegat a la fi.
Ara, amb el permís de tots vostés, me n’eixiré 

del guió habitual i per això vull demanar-li la lli-
cència al nostre Patró i que em disculpe el meu 
atreviment, perquè he decidit finalitzar aquesta 
intervenció amb un homenatge i una dedicatòria.

Un homenatge i un recordatori a Rafael Reig 
Trenzano, que malauradament ja no està entre 
nosaltres, però que sempre ha sigut per a mi com 
un company molt especial i un referent quant a la 
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fe i a la devoció de Sant Hipòlit: Ell, sempre, feia 
us de la seua facilitat en la composició de sonets, 
escrivint per a delectarnos, esplendides i magnifi-
ques poesies amb molt d’orgull i admiració envers 
la nostra festa i el seu Patró i encara que no era 
fester, va formar part de manera molt important de 
la tradició i de la devoció del nostre Patró, perquè 
va ser uns dels integrants que va promoure la ini-
ciació del que és l’actual Associació de Devots de 
Sant Hipòlit: que Ell el tinga en la seua glòria.

També voldria que aquest xicotet discurs que 
hem escoltat siga dedicat i considerat com una 
mena de recolzament a l’actual i nova Junta de 
Festes que el meu company de Filà, Paco Masanet, 
ha tingut la valentia i la sort de poder conformar.

Els pregue, per tant, als festers que l’ajudem 
a treballar amb il·lusió, perquè els seus projectes 
es convertisquen en magnífiques realitats, perquè 

així, amb la nostra aportació, podran aconseguir 
que els resultats siguen òptims i satisfactoris, i de-
manar-los igualment que entenguen que els con-
sells que es puguen donar són, d’alguna manera, 
un símbol i una actitud d’ajuda i una manifestació 
de confiança cap a la seua tasca, Per tant, molt 
d’ànim i que aquestes aportacions servisquen per 
a motivar-vos i il·lusionar-vos en tots els projectes 
que de ben segur us haureu marcat.

Amb la ferma creença que tots junts conti-
nuarem honrant amb devoció el nostre Patró, us 
agraïsc que hageu tingut l’amabilitat i la paciència 
d’escoltar-me.

Visca Sant Hipòlit i visca Cocentaina

Cocentaina, agost de 2020 •
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S enyor president i membres de la Junta 
de Festes. Càrrecs festers, autoritats 
religioses i civils. Veïns i veïnes de 

Cocentaina. Gràcies per acompanyar-me aquesta 
vesprada, moment, en què commemorem el 421 
aniversari de la proclamació de Sant Hipòlit com 
a patró de Cocentaina. 

L’any 1600, Cocentaina patia l’assetjament 
de la mort silenciosa, més coneguda com la 
pesta negra. El 7 de maig d’aquest mateix any, 
el poble, atemorit, va decidir triar a un patró que 
els defenguera del mal contagiós. Avui, 8 de maig 
de 2021, ens trobem en una situació similar a la 
que patiren els nostres avantpassats i, de nou, ací 
estem demanant la seua protecció davant la nova 
pandèmia que ens assola.  

Per tots és coneguda la forma en què Sant 
Hipòlit va ser escollit patró de Cocentaina, però, 
tal volta, pocs coneixem la societat encarregada 
d’aquesta acció. 

El que em dispose a explicar-los és un estudi 
sobre la societat del segle XVI i XVII, el context 
que va provocar l’elecció de Sant Hipòlit, i les 
actuacions d’aquests pobladors davant de la 
malaltia. Com bé veureu al finalitzar la meua 
intervenció, ens diferenciem ben poc d’aquells 
contestans de fa 421 anys.

 
EL CONTEXT DE L’ELECCIÓ 

Abans de començar, m’agradaria comentar 
quin era el context nacional en el qual es tro-
bava Cocentaina en el moment de l’elecció de 
Sant Hipòlit. 

Parlant de l’àmbit nacional, l’any 1600 apa-
reix com un any de transició entre el regnat de 
dos grans monarques de la corona hispànica. El 
primer d’ells, Felip II, passaria a la història pels 
amplis territoris que exerciria sota el seu domini, 
com també el prestigi internacional que guanya-
ria la Corona Hispànica en aquests moments. El 
regnat d’aquest monarca estaria comprés entre 
1556 i 1598, pocs anys abans de l’elecció.

La seua política nacional i internacional des-
tacaria per la importància de la religió, sent a 
Espanya el màxim exponent de les reformes de 
Trento, les quals quedarien reflectides en la religio-
sitat popular. La Inquisició espanyola també rebria 
un impuls, i començaria a senyalar els moriscos 
que habitaven la península Ibèrica, els quals, anys 
després, patirien la pitjor de les penes. 

El rei Felip II seria l’últim dels monarques de 
la branca Àustria en ser conegut com un Àustria 
major. El seu fill, el futur Felip III, encetaria 
aquesta generació de monarques menors que 
començarien a destacar per la decadència de 
l’Imperi espanyol, i les conseqüències que tot açò 
durien a les poblacions dels diferents territoris. 

Amb la mort de Felip II, s’iniciava un nou perí-
ode històric en el qual els territoris de la Corona 
d’Aragó traçarien rumbs ben distints. Després de 
1592, Aragó es va doblegar als desitjos dels seus 
monarques i València, entre protestes, va seguir 
el mateix camí. Col·laboració a ultrança amb els 
Àustria Menors.

L’arribada al poder de Felip III donaria inici a 
un període de crisis econòmiques i successives 
fallides de la corona. Encara que, en política exte-
rior, coneixem aquest regnat com el moment de 
la Pax Hispànica, dintre del territori es produirien 
fets destacats com l’expulsió dels moriscos l’any 
1609, la qual comportaria una greu crisi econò-
mica, especialment en terres valencianes.

Dintre del Regne de València, el seu context 
no es pot separar al de la península Ibèrica, enca-
ra que sí que trobarem algunes particularitats. La 
ciutat de València havia sigut el nucli poblacional 
més important de la península al segle XV, que 
s’havia convertit en una de les urbs més pobla-
des d’Europa. Aquesta importància la podem 
apreciar amb les construccions civils i religioses 
d’aquest segle, entre les quals destaca la Llotja. 
València era la ciutat i el regne que dominava el 
Mediterrani. Aquests anys de bonança canviarien 
en el moment del descobriment d’Amèrica, ja que 
València perdia la capital econòmica, que passa-

DE LA PESTA DE XÀTIVA A LA COVID 19

DAVID AGULLÓ GINER
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va a situar-se a Sevilla, nou centre del comerç 
transoceànic. Al segle XVI també podem destacar 
la revolta de les Germanies (1520 – 1522) que 
va ser el succés polític més conegut d’aquesta 
època, la qual va significar un alçament armat a 
la zona valenciana i a les Illes Balears.

Tots aquests fets, en major o menor mesura, 
afectaren la població contestana, ja que aquesta 
no era indiferent als corrents reformistes o revo-
lucionaries que l’envoltaven.

LA COCENTAINA DE 1600

Com ja hem dit anteriorment, la mentalitat 
contestana es va veure afectada per tot el que 
succeïa als territoris veïns. Però també, per cos-
tums arrelades al llarg de la història, on la tradició 
i la superstició jugava un paper fonamental.

La mentalitat col·lectiva en aquell temps atri-
buïa totes les dificultats de la natura, (plagues, 
malalties, fenòmens meteorològics, etc.), a un 
càstig diví que penalitzava els pecats comesos 
pels homes. Aquests problemes, i la percepció 
de la realitat, feia que la població s’emparara 
als sants o a la Mare de Déu, com a intercessors 

davant de Déu, fet que conformava tota una sèrie 
de tradicions dins de la religiositat popular.1 Seran 
protagonistes d’aquest segle, per a solucionar els 
problemes de la societat, les oracions, els rosaris, 
els novenaris i altres pràctiques religioses. 

Si hem de destacar algunes activitats pre-
ferents per als contestans, per a acabar amb 
aquestes adversitats al llarg de la història, 
sens dubte són les conegudes com a rogatives. 
Apareixen arreu de tots els Consells Municipals 
de Cocentaina com a proposta del mateix orga-
nisme al poble per a acabar amb el càstig diví, ja 
siguen les sequeres, les plagues o les tronades. 

En el cas de la sequera, solien traslladar-se 
la imatge del sant o la santa des de l’ermita fins 
al municipi, o realitzar-se desplaçaments peni-
tencials d’un grup representatiu de la població. 
A Cocentaina destaquem el paper de la Mare de 
Déu del Miracle, que com bé sabem, els mateixos 
moriscos la coneixien com a la dona de l’aigua. 

Quan parlem de plagues, els actes que es realit-
zaven variaven en funció de la gravetat de l’assump-
te i de l’època en qüestió. Per últim, Santa Bàrbara i 
els sants de la pedra eren els protectors escollits per 
a defensar la població durant les tronades.2 

1. M. D. Insa Ribelles, “Societat i religió a Cocentaina entre els segles XVI i XVII”, en Sant Hipòlit i Cocentaina 1600 – 2000, Cocentaina, 2000, p. 125.

2. Ibidem, p. 131.
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La població també vivia lligada a l’església, 
que era el lloc de reunió de la comunitat i l’edi-
fici on anaven a trobar-se amb Déu. També el 
campanar tenia la seua funció publica, ja que la 
campana estava vinculada al ritme del llaurador. 
A més, també regulava la jornada laboral i totes 
les obligacions religioses, compromisos públics o, 
fins i tot, donava senyals d’alerta davant d’adver-
sitats o de perills. 

L’església es troba al centre de la població i 
l’articula com un nucli d’unitat, de manera que és 
un punt de referència de molts aspectes socials. 
A les portes de les muralles trobem creus o imat-
ges de sants. Sense oblidar les creus de terme. 

Per últim, la majoria dels carrers de la pobla-
ció porten la nomenclatura d’algun sant i, a més, 
en alguns trobem capelletes i retaules sota la 
seua advocació. 

Com bé hem pogut observar, la població con-
testana, i espanyola en general, viu el seu dia a 
dia dintre d’una gran religiositat, la qual no podem 
separar de la nostra història, i que expliquen el 
perquè de l’elecció de Sant Hipòlit l’any 1600. 

Els segles XVI i XVII serien per a la història de 
Cocentaina el moment amb el major esplendor 
artístic. Avui en dia podem gaudir d’una infinitat 
de patrimoni que es conserva d’aquest període. 

El primer succés que marcaria la història contes-
tana, i especialment la religiositat del municipi, el 
trobem als primers anys del segle XVI, concretament 
en 1520. És en aquest any quan a la capella del 
Palau Comtal, la icona de la Immaculada Concepció, 
va plorar un total de 27 llàgrimes de sang. Aquest 
fet miraculós acabaria comportant el nomenament 
de la verge com a patrona de Cocentaina, sota l’ad-
vocació de Mare de Déu del Miracle. 

El fet que va succeir aquell 19 d’abril de 1520 
és ben conegut per la població contestana, i més 
aquest any en el qual hem tancat la celebració 
del Vé centenari del miracle.

El següent esdeveniment que ens marcaria 
la religiositat popular de Cocentaina arribaria 
en 1561, amb la fundació i la construcció del 
convent dels Pares Franciscans. És el moment en 
què, al capdavant del Comtat de Cocentaina, tro-
bem Ximén Pérez de Corella i Mendoza, VI comte 
de Cocentaina. Sota aquest govern apareixerien 
a Cocentaina la majoria de transformacions que 
anem a citar ara, entre altres l’elecció de Sant 
Hipòlit com a patró. 

Després de la conversió forçosa dels musul-
mans, i anterior a l’expulsió d’aquests, a la zona 
coneguda com el raval, es va construir l’església 

del Salvador, edificada sobre una antiga mesquita, 
amb l’objectiu de procurar que aquests pobladors 
del Comtat tingueren a la seua disposició la fe 
catòlica. Serà a finals del segle XVI quan aquestes 
obres culminarien, i comptaria amb creacions de 
gran valor a l’interior, entre les quals destaquen 
les pintures de l’artista contestà Nicolau Borràs. 

És impossible no citar una altra de les obres 
que es va crear en aquest període, i més tro-
bant-nos en el lloc on ens trobem. Tal volta siga per 
la devoció personal que tinc, o també per la impor-
tància que aquesta figura té i que tenim la sort de 
contemplar avui en dia: sí, estic parlant de l’obra 
escultòrica del Crist dels Llauradors, peça enco-
manada en 1595 que, un any després, va eixir en 
processó pels carrers de Cocentaina el Divendres 
Sant. L’obra en qüestió va estar encomanada pels 
mateixos llauradors davant del Consell Municipal i 
va ser realitzada per dos artistes valencians.  

Quatre anys després de la realització del Crist, 
Cocentaina estaria assetjada per la pesta negra. 
Poblacions com ara Alcoi, Ontinyent o Xàtiva, soter-
raven els seus pobladors sense que ningú no pogue-
ra fer res. És en aquest context quan Cocentaina 
decideix assignar un patró per a la seua protecció.

Una vegada acabada aquesta onada de pesta, 
Cocentaina es veuria lliure d’aquesta malaltia. 
Un any després, també el títol de Comte de 
Cocentaina canviaria de propietari, fet que va 
donar lloc al VIIé comte, Gaston Ruíz de Corella. 
Aquest, encara que més breu en la seua durada al 
capdavant del govern, sí que patiria la pitjor crisi 
a la qual es van enfrontar els habitants dels seus 
dominis: l’expulsió dels moriscos.

El segle en què centrem els nostres estudis 
ve definit per ser un període de crisi i en una 
àrea com serà el Comtat de Cocentaina, que va 
tindre una sèrie de factors adversos. L’expulsió 
dels moriscos va significar la pèrdua de les tres 
quartes parts del veïnat de la regió. La detracció 
senyorial prevista en les cartes pobles, signades 
en els anys immediats a l’expulsió, és de les més 
elevades del Regne, raó per la qual Muro s’alçaria 
en armes en la segona Germania en 1693. La vila 
de Cocentaina va veure desarticulades les bases 
econòmiques de la seua anterior prosperitat pel 
greu endeutament que va arrossegar durant tota 
la centúria, cosa que va conduir a l’alienació de 
les seues rendes, a la debilitació de les seues 
postures reivindicatives davant del comte i a un 
empobriment del seu espectre social.

Per a conèixer el nombre d’habitants que 
podia tindre el Raval en el moment de l’expulsió, 
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ens tenim de basar en la documentació notarial 
de Francisco Domènech, en la qual trobem el 
moment que els càrrecs de la comunitat del raval 
presenten la comptabilitat de l’exercici 1608 
– 1609. En aquest document, firmat el 10 de 
setembre de 1609 (tan sols dotze dies abans de 
l’expulsió), ens apareix que en l’assemblea del 
Raval es van reunir un total de 294 persones. 
Tenint en compte que hi havia 262 cases al Raval, 
podem afirmar que aquests eren quasi la totalitat 
dels veïns a escàs temps de l’expulsió. Un fet 
quasi excepcional en tot el Regne de València. 

Una vegada promulgada l’expulsió, els moris-
cos comencen a vendre els seus béns als cris-
tians, fet que és interromput pel mateix Comte, 
que recorda a través d’un pregó que tots els béns 
d’aquests individus havien sigut confiscats pel rei, 
i transferits a ell. El desprestigi que tenia el comte 
entre la població no ens fa dubtar que aquest 
pregó seria obviat, i que segurament es produirien 
transaccions furtives entre cristians i musulmans.3

El matí del 21 d’octubre de 1609, els moriscos, 
acompanyats per comissaris reials, van anar fins 
al port d’Alacant, on segurament el 24 d’aquest 
mateix mes embarcaren camí al nord d’Àfrica. 

Encara que el comte Gaston va durar molt 
poc al Comtat (1601 – 1611), feina seua va ser 
la d’entregar la primera relíquia de Sant Hipòlit, 
oferint-la al poble i pagada per ell mateix.4

D’aquest període, artísticament parlant, no 
podem oblidar el naixement i l’aparició dels dos 
grans artistes contestans d’aquest període. Primer, 
Nicolau Borràs, nascut en 1530 i mort en 1610, 
que realitzaria la major part de la seua producció 
artística a la població que el va veure nàixer. També 
cal citar Jeroni Jacint d’Espinosa (1600 – 1667), 
un dels grans artistes del barroc valencià, que també 
tenim la sort de poder dir que va nàixer a Cocentaina. 

Com a últim comentari del context contestà del 
moment, no voldria acabar sense citar el temple 
de la Mare de Déu del Miracle. Amb la governació 
de la següent família nobiliària a Cocentaina, els 
Benavides, es va realitzar la fundació del Convent 
i la construcció del Monestir els anys 1654 i 
1656 respectivament. 

Com podem veure a través de totes aquestes 
dades, la devoció contestana, en els segles XVI i 
XVII estava més viva que mai.

DE LA PESTA ATLÀNTICA A LA PESTA DE XÀTIVA 

La pesta és una zoonosi que té com a reser-
voris naturals els animals, més freqüent la «rata 
negra», i que es transmet als éssers humans a 
través de la picadura de les puces, que en són les 
portadores, sent estes les primeres afectades per 
la malaltia. Com ja hem dit, el mitjà de contagi 
o de transmissió a l’ésser humà era a través dels 
paràsits que vivien en aquests rosegadors. Es 
podia contraure especialment per la picadura de 
les «puces de la rata negra» portadores del bac-
teri, però també per contacte directe amb els ani-
mals infectats, per inhalació, per contacte amb 
una persona contagiada o per inoculació directa 
d’un líquid infectat.5

Les puces s’amagaven entre les vestidures 
que portaven els navegants, i especialment els 
comerciants de panys. De fet, una de les primeres 
mesures preventives era la de cremar la vestimen-
ta dels empestats. 

L’ésser humà i les rates convivien en graners, 
molins, cases amb males condicions higièniques, 
etc. Aquesta era la forma de propagació més habi-
tual de la malaltia a les ciutats on arribava. La gran 
mortalitat no sols va derivar de la pesta, també per 
la fam, per l’abandó o per la falta d’assistència. 

La pesta va ser endèmica a la península 
Ibèrica al llarg del segle XVI. A finals de la cen-
túria, es donaren una sèrie de males collites que 
van desencadenar en un període de fam. 

En mitat d’aquesta carestia va sorgir l’epi-
dèmia de pesta Atlàntica de 1596. Rep el 
nom «d’Atlàntica» pel lloc d’introducció a la 
Península, deixant els llocs tradicionals d’intro-
ducció al Mediterrani. Se sol atribuir l’arribada 
de vaixells al port de Santander en novembre de 
1596, a diverses càrregues de llana i roba infec-
tada procedent de Flandes o de Calais.6

El 4 de desembre el consell de Santander va 
decretar oficialment l’epidèmia i va expulsar dels 
seus dominis els infectats, de manera que es va 
expandir així la malaltia per tota la Península, 
que es va estendre des de la part nord, fins a 
Andalusia. Les mesures preventives com l’aïlla-
ment i la quarantena, van augmentar els proble-
mes de fam i la mortalitat. Al Regne de Castella, 
s’ha calculat que el nombre de morts per aquesta 

3. J. Richart Gomá, Nicolás Borrás Falcó (1530 – 1610) Cocentaina, Cocentaina, 2010, p. 39

4. M. D. Insa Ribelles, “Societat i religió a Cocentaina entre els segles XVI i XVII”, en Sant Hipòlit i Cocentaina 1600 – 2000, Cocentaina, 2000, p. 134.

5. P. Muñoz Mira, La peste negra. Siglos XIV – XVII. Gobernación de Valencia y Xàtiva, València, 2018, p. 31.

6. A. Arráez, “El paso de la epidemia de la peste Atlántica de 1596 – 1602 por Almansa”, Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 63 (2018), p. 178.
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malaltia va ser d’unes 500.000 persones, que 
equival al 9,43% del total de la població. 

Els territoris de la Corona d’Aragó van quedar 
lliures d’aquesta malaltia, a excepció d’un xicotet 
nucli de la zona central, en la qual trobem els 
territoris de Xàtiva, Ontinyent, Alcoi, etc. 

La pregunta que ens podem fer a continuació 
és: com va entrar aquesta malaltia a les terres 
circumveïnes de Cocentaina? 

La principal teoria la trobem en la veïna pobla-
ció d’Almansa. Una vegada començada l’epidèmia 
en aquest territori, totes les poblacions de l’antic 
Regne de València, van trencar les comunicacions. 
L’any 1599 la ciutat declarava que el mal conta-
giós estava dins de les seues muralles (anomenat 
mal contagiós per a evitar la paraula pesta).

Les morts i intents de solució es multiplicaven 
a Almansa, molts d’aquests sense efectes reals. 
No seria fins al 1600 quan Almansa decretaria la 
fi de l’epidèmia. És en aquest moment, quan s’in-
tenta recuperar el comerç amb les regions veïnes, 
especialment amb el Regne de València. Aquesta 
ruptura de la quarantena per part d’Almansa es 
mostraria precipitada, ja que, amb seguretat, va 
ser la causa de la introducció de la pesta a la 
regió valenciana. Ontinyent es contagiava durant 
el mes de febrer de 160, més tard, la malaltia 
va arrasar diferents comarques de les actuals 
províncies d’Alacant i València, com ara Agullent, 
Alcoi o Xàtiva.7

El segle XVII va ser nefast per al Regne de 
València, ja que, a més dels diferents brots de pesta, 
es van afegir altres calamitats com les sequeres, 
riuades, plagues i guerres que van reduir la població 
i van donar lloc a fam i misèria en el territori. 

També la falta d’higiene, el mal condiciona-
ment de les cases, el mal estat dels carrers, que 
estaven plens de brossa, la falta de clavegueram, la 
contaminació de les aigües, moltes voltes a causa 
de l’existència de cementeris parroquials, van ser 
determinants per a l’increment de la mortalitat. 

Les autoritats no sempre van prendre les mesu-
res preventives de forma ràpida, per a evitar la 
repercussió negativa per al comerç i l’economia, 
per tant, la declaració d’epidèmia es feia tard. 

Aquesta onada del segle XVII es va estendre de 
forma molt ràpida. En terres valencianes va afec-
tar especialment als pobles d’interior. A València 
a penes va tindre incidència, ja que segons les 

creences populars, van ser protegits pel seu patró 
Sant Vicent Ferrer. 

La malaltia va rebre el nom de «Pesta de 
Xàtiva» perquè la ciutat era un lloc de pas de molts 
comerciants que procedien de Castella. Per tant, 
també era una via d’entrada del patogen, que va 
provocar que en aquesta població fora molt viru-
lenta, per la ràpida propagació que va tindre. La 
declaració oficial de l’epidèmia va tardar molt, ja 
que les autoritats xativines van ocultar l’existència 
de pesta. No seria fins al 12 de gener de 1600 
quan aquests la van declarar. Va ser necessari que 
vinguera una Comissió Sanitària de València, però 
molta gent ja havia fugit de la ciutat a altres pobla-
cions o al camp. Segons el registre, a Xàtiva van 
morir aquest any 1.282 persones i, si comptem les 
poblacions del voltant, 2.800. La població total de 
Xàtiva era d’entre 9.000 i 10.000 persones.8

COCENTAINA DAVANT DE LA MALALTIA, EL CAS 
DE LA PESTA DE 1647

Després de repassar el context, arriba el 
moment d’explicar com s’enfrontava la població 
contestana a un problema sanitari com era l’apa-
rició de la pesta dintre de les seues muralles. 

A l’hora d’analitzar aquest punt, ens trobem 
davant de dos grans problemes. El primer seria 
la manca d’informació que conservem d’aquest 
període; i el segon, que realment no va comportar 
un problema per a la població del moment, és que 
Cocentaina no va patir aquesta onada de pesta, la 
qual, contràriament, sí que va afectar les poblaci-
ons veïnes com ara Alcoi. És per aquest motiu que 
no podem utilitzar l’exemple de Cocentaina per a 
parlar de com van actuar davant de la malaltia. 

Encara que no es conserva documentació del 
moment, sí que trobem anotacions dels anys 
previs al 1600. La primera referència a la pesta 
la veiem en el llibre de Consells de Cocentaina 
de 1599, en el qual es parla de l’arribada d’uns 
castellans amb càrregues de llana procedents de 
zones afectades. Com que no van obeir les ordres 
del Consell sobre abandonar la població, els van 
cremar les mercaderies. Al mateix Consell trobem 
també l’acord de celebrar les festes de Sant Roc, 
protector davant de la pesta. 

La problemàtica comença en aquest mateix 
moment. A l’Arxiu Municipal de Cocentaina no es 

7. A. Arráez, “El paso de la epidemia de la peste Atlántica de 1596 – 1602 por Almansa”, Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 63 (2018), p. 208.

8. P. Muñoz Mira, La peste negra. Siglos XIV – XVII. Gobernación de Valencia y Xàtiva, València, 2018, p. 124.
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conserva el llibre de Consells que comprén els anys 
de 1600 a 1605, pel que ens és impossible veure 
com va actuar la població contestana davant l’ame-
naça de pesta, ni tampoc el moment de l’elecció 
de Sant Hipòlit. Encara que el Pare Arques recopila 
molta documentació de l’any 1600, especialment 
per a justificar el patronatge de Sant Hipòlit en 
Cocentaina, no trobem informació referent al com-
portament de la població durant aquest període. 

Dintre de les notes del Pare Arques trobem 
referències a un llibre antic de capbrevació, hui en 
dia desaparegut. És ací on apareix el sorteig per a 
l’elecció de Sant Hipòlit, i on també ens diu que 
Cocentaina va evitar malaltia. Com bé sabem, el 
Pare Arques no va ser contemporani als fets, per 
això podem dubtar d’aquesta informació. Serà en 
un Llibre Racional de Santa Maria, de 1600, on 
trobem una anotació que ens diu que Cocentaina 
es va veure lliure de la pesta. Tampoc no apareixen 
oscil·lacions anormals en els llibres de batejos ni 
en els de matrimonis que ens facen pensar que la 
població patira alguna tragèdia singular.9

És per tot açò pel que m’és impossible tractar la 
pesta del 1600 per a descriure la reacció i les mesu-
res que van dur a terme les autoritats del moment. 

Però si avancem un poc en la història, 47 anys 
després, trobem una altra onada de pesta, la qual 
sí que va entrar a Cocentaina. D’aquesta conser-
vem molta documentació, que hem fet servir per 
a l’apartat següent. 

Abans de començar a parlar de la pesta de 
1647, m’agradaria donar les gràcies a una de les 
fonts imprescindibles per a la realització d’aquest 
estudi. Les investigacions de l’historiador i pro-
fessor de la universitat d’Alacant, Primitivo J. Pla 
Alberola, han sigut fonamentals per a desenvolu-
par els meus esbrinaments. 

Gran investigador de la història contestana, 
que va dedicar els seus principals treballs, així 
com la seua tesi a la història del Comtat. Gràcies 
a la seua tasca, he sabut on havia de buscar i 
on podia trobar la informació referent a aquesta 
onada de pesta.

Primitivo va faltar aquest passat any, i d’una 
forma especial i en nom de tota Cocentaina, li vull 
dedicar aquest treball. 

Els llibres de Consells de l’Arxiu Municipal de 
Cocentaina es troben replets d’informació refe-
rent a aquest període. Mentre que la pesta del 
1600 es va localitzar en llocs molt concrets de 

9. P. J. Pla, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de Cocentaina (1609 – 1709)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 5 (1985), p. 73.
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la geografia valenciana, l’onada del 1647,10 es va 
escampar per quasi tot el territori valencià. 

La primera referència que trobem en els llibres 
de Consells apareix el 12 de setembre de 1647, 
moment en què es recomana tancar les portes, com 
també ha fet la ciutat de Xàtiva, ja que en València 
la pesta ja està estesa. També dictamina que la 
gent de València ha d’abandonar Cocentaina. 

En aquest mateix Consell es nomena una 
junta, amb poders amplis, encarregada de previn-
dre la malaltia. Les primeres actuacions d’aques-
ta són ràpides: interrogar un traginer de València 
i obligar-lo a abandonar la població. 

A l’any següent, la màxima autoritat davant de la 
pesta recaurà a una «junta d’elects», composta per 
magistrats locals i quatres representants del comte.11

La pesta va guanyant terreny i la població con-
testana decideix preparar-se per a viure els pit-
jors moments. En veure que ciutats com Gandia 
o Alacant han sigut afectades, es decideix decla-
rar l’estat de setge12 i recuperar l’antiga funció de 
les muralles, que són reforçades i algunes portes 
tapiades, a excepció de dos, per a millorar així el 
control. Amb aquesta acció comencen a controlar 
l’entrada i l’eixida de les persones i de les merca-
deries als municipis. 

És en aquest moment quan la població con-
testana demana ajuda als sants protectors. Per 
exemple, el primer de maig es porta la imatge de 
la Mare de Déu del Miracle a l’església de Santa 
Maria, on es celebren una sèrie d’actes religio-
sos amb la intenció d’evitar així la malaltia.13 El 
problema és que la pesta ja estava dins de les 
muralles contestanes, encara que les autoritats 
civils no ho reconegueren. 

En juny ens apareix el primer testimoni, Francisco 
Martí, que té a sa casa dos fardells de llenç perillós 
per procedir d’Alacant. Aquesta ciutat ja es trobava 
ben infectada per la malaltia, de manera que els 
jurats decideixen cremar aquests fardells, juntament 
amb la roba del transgressor. A més, el tal Francisco 
Martí és desterrat de la Vila de Cocentaina.14

El terme de «mal contagiós» és utilitzat al 
llarg de la història per moltes administracions 
locals, ja que es neguen a admetre la paraula 
pesta, i que tenen dintre de les seues poblacions 
la malaltia. És normal conèixer que una població 
estava afectada observant la documentació dels 
municipis veïns. Declarar que la teua població 
tenia pesta era perjudicar l’economia del poble. 
Les localitats veïnes podien declarar Cocentaina 
com a una empestada i tallar qualsevol comuni-
cació amb el municipi. 

Des de juny de 1648, fins a gener de 1649, 
Cocentaina es va veure afectada per la pesta. Ens 
és difícil en aquest moment veure quines són les 
mesures que va prendre la «junta d’elects», ja 
que no eren anotades en els llibres de Consells i, 
a causa de l’epidèmia, no era recomanable reunir 
els veïns a un Consell General.15

A més, podem constatar que les autoritats 
civils no abandonen la Vila per a fugir de la malal-
tia, així com, tampoc ho feren les autoritats religi-
oses. Aquests últims treballen per a donar auxili 
espiritual a tots aquells que es troben patint les 
conseqüències d’aquest maleït patiment. 

Per contra, la població contestana va comen-
çar a abandonar les cases i va fugir a poblacions 
veïnes o al camp per a intentar, d’aquesta mane-
ra, evitar la mort. La Vila queda despoblada, cosa 
que no fa més que expandir la malaltia a les 
poblacions on els habitants fugen.16 

També trobem una altra conseqüència de la 
pesta: la crisi econòmica que aquesta comporta. 
La hisenda municipal estava en crisi. La paralit-
zació del cobrament de les cises municipals, la 
condonació de les pagues als seus arrendataris, 
les mateixes dificultats de les economies famili-
ars, no van fer sinó agreujar el problema.17

Una vegada estesa la malaltia pel municipi, 
la primera mesura que es decideix prendre és la 
d’habilitar un lloc a la població per als empestats. 
El lloc elegit serà el Pla de la Font i és batejat amb 
el nom de «casa blanca», una casa extramurs de 

10. Arxiu Municipal Cocentaina: Consells Municipals. Manual de Consells. Document solt. R348. 1647, ff. 20-21

11. P. J. Pla, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de Cocentaina (1609 – 1709)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 5 (1985), p. 75. 

12. Arxiu Parroquial Santa Maria: Agustín ARQUES JOVER: Notas, Vol. IV, pp. 247

13. A.P.S.M: Agustín ARQUES JOVER: Notas, Vol. IV, pp. 249

14. A.M.C.; Consells Municipals. Manual de Consells. R16. 1641-1652, ff. 164-165

15. P.J. Pla, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de Cocentaina (1609 – 1709)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 5 (1985), p. 78. 

16. A.M.C.; Consells Municipals. Manual de Consells. R16. 1641 – 1652, ff. 169 – 170.

17. P.J. Pla, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de Cocentaina (1609 – 1709)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 5 (1985), p. 79. 
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la Vila on poder atendre tots els malalts sense 
comprometre la població de l’interior. Quan la 
malaltia arriba a la seua màxima extensió, aquest 
lloc quedarà insuficient, i s’utilitzaran altres 
cases o, fins i tot, l’ermita de Santa Bàrbara. 

El temps anirà transcorrent, i també la malal-
tia. Una vegada la incidència comença a baixar, 
també s’intentarà tornar a la normalitat habitual 
del municipi. Comencen a cobrar-se els deutes i a 
desinfectar-se els llocs utilitzats pels contagiats, 
com ara l’ermita. 

És en aquest moment quan trobem una anèc-
dota curiosa que ens trasllada a l’època actual. 
El 6 de desembre, les autoritats i molta gent de 
la població acudeix al Pla de la Font en tindre 
coneixement d’una cosa que estava passant en 
aquesta zona del poble. 

En haver baixat els casos a Cocentaina, es 
troben que, a la «casa blanca», uns joves estaven 
fent sonar una guitarra i ballant al lloc on tantes 
persones havien mort. La malaltia encara és un 
perill real, per això les autoritats decideixen actu-
ar penalitzant aquests joves.18

És impossible detindre’ls, ja que fugen serra 
amunt, però es decideix posar-los un càstig 
exemplar. Els joves són desterrats i obligats a 
pagar una multa de 50 lliures si desobeeixen i 
25 a qui els protegisca.19 Prompte, aquesta pena 
seria revocada, tal volta per estar prop Nadal o 
per entendre finalment el motiu de celebració 
dels joves. 

L’impacte de la mortalitat a Cocentaina va ser 
molt important, segons registre, 111 adults i 28 
xiquets van morir a la parròquia de Santa Maria 
en 1648, d’un total de 183 persones que van 
faltar al llarg de l’any.20 

Aquest registre no té en compte tota la gent 
que va fugir, i va morir en altres poblacions o 
al camp. Tampoc ací estan comptades totes les 
persones que van faltar a la «casa blanca» del 
Pla de la Font, ja que, aquests devien ser anotats 
directament en el registre propi. En total, es pot 
pensar que, a Cocentaina, va poder desaparèixer 
un 14% de la població a causa de la pesta.21 

DE LA PESTA A LA COVID 19 

Tots vostès han pogut veure que quasi totes les 
mesures que la societat contestana del segle XVII 
va prendre sobre la pesta són molt paregudes a les 
que estan prenent els nostres governants hui dia.

En cap moment vull fer una crítica, simple-
ment demostrar que com bé diuen els nostres 
majors, quan una cosa funciona, no cal canviar-la, 
i demostrar també que amb la història podem 
aprendre de les nostres errades i no repetir-les. 

La primera comparació amb l’actualitat, la trobem 
en detectar-se el primer cas a la ciutat de València. 
La capital del Regne es troba infectada per la malal-
tia, i és per aquest motiu que es decideix actuar amb 
precaució, davant del possible avanç de la pesta.

El 12 de setembre de 1647, apareix el nome-
nament d’una junta amb poders amplis, amb 
l’única missió de previndre la pandèmia. Un any 
després, davant de l’imminent perill, la màxima 
autoritat passarà a ser una «junta d’elects». 

Aquest 2020 hem vist que els polítics i gover-
nants han pres decisions amb l’objectiu de lluitar 
contra la pandèmia. Especialment després de la 
primera onada, on la responsabilitat passava a 
mans de les autonomies. Aquesta «junta d’elects», 
que en el segle XVII estava formada a Cocentaina 
per quatre magistrats locals i quatre representants 
del comte, ara apareix representada pels polítics 
autonòmics i locals. Que també són els encarre-
gats de gestionar la malaltia, prenent les decisions 
adequades per al moment, amb l’únic objectiu 
d’alliberar tota la població d’aquest mal. 

Continuant amb els paral·lelismes entre el segle 
XVII i XXI, la primera mesura que pren el Consell 
Municipal és la de declarar «l’estat de setge». Amb 
aquesta mesura, es recupera la funcionalitat de les 
muralles, tancant quasi totes les portes i deixant-ne 
sols dos per a poder entrar o eixir de la ciutat. 
Reforçant les muralles era més fàcil controlar aque-
lles persones que entraven o eixien del municipi.

Com també succeïa amb els nostres avant-
passats, les fronteres espanyoles van quedar 
tancades quan l’estat d’alarma es va declarar en 
març de 2020. Qualsevol persona que entrara 

18. A.M.C.; Consells Municipals. Manual de Consells. R16. 1641 – 1652, ff. 171 – 172.

19. P. J. Pla, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de Cocentaina (1609 – 1709)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 5 (1985), p. 81.

20. A.P.S.M.; Agustín ARQUES JOVER: Notas, Vol. IV, pp. 248.

21. P.J. Pla, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de Cocentaina (1609 – 1709)”, Revista de Historia Moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 5 (1985), p. 83.



40

a Espanya passava per un control per confirmar 
que la seua funció al país era merament laboral o 
tenia algun motiu de pes que ho justificava.

És veritat que, en 1647, la població no va 
quedar tancada a les cases. Tal volta, per desco-
neixement de la situació en la qual es trobaven, o 
pel simple fet de no conèixer el funcionament de 
la malaltia. També cal dir que els resultats no van 
ser els mateixos, ja que, amb la pesta, va morir el 
14% de la població contestana. 

La característica en la qual menys hem canviat 
en quasi 400 anys és en el tractament de la malal-
tia. Hem vist com les autoritats contestanes (i així, 
totes les poblacions), neguen que la pesta ha entrat 
dintre del seu territori. L’únic interès de tot açò és 
l’econòmic, amb un possible assenyalament, i el 
posterior tancament de fronteres i de comerç. 

Tots hem vist en aquests dos anys que les 
autoritats, siguen europees o d’altres continents, 
es neguen a admetre que la Covid-19 està des-
controlada al seu país, o fins i tot, a admetre-ho, 
en març de 2020, que tot havia començat. L’estiu 
passat, vam poder observar com ja es parlava de 
la tan desitjada normalitat, per part de tots els 
països, amb l’objectiu comú de salvar la campa-
nya d’estiu. Igual com succeïa en el segle XVII, 
l’intent de tornar a la normalitat de forma preci-
pitada, no és una bona idea, i les conseqüències 
sempre solen ser negatives. 

Els governants no són més que el reflex de la 
societat en la qual vivim. La gent, tant en la pesta 
com en la Covid, tendeix a botar-se les normes. 
L’exemple de Francisco Martí, entrant mercaderia 
d’una zona contagiada, es podria comparar amb 
exemples diaris a les notícies dels informatius, 
on veiem situacions de gent irresponsable que 
intenta evadir la normativa vigent, siga per algun 
interès econòmic o lúdic. 

La gent jove també apareix en aquesta com-
parativa, exactament celebrant la (quasi) fi de la 
pandèmia. La «fatiga pandèmica» no és un terme 
del segle XXI, i el col·lectiu juvenil sempre sol ser 
el major afectat. Avui en dia veiem que els ado-
lescents omplin els nostres noticiaris amb festes 
multitudinàries, siga en llocs públics o privats, tal 
volta celebrant, massa prompte, que el pitjor ja 
ha passat. Els joves del segle XVII, fan el mateix, 
celebrar, tal volta abans d’hora, la fi de tot. 

També trobem com la població abandona les 
seues llars per a fugir de la malaltia, anant a 
segones residències o a cases del camp, pensant 
que fugint de les grans aglomeracions, podran 
sobreviure. Quants residents d’altres comunitats 

autònomes van fugir en la primera onada buscant 
auxili en altres comunitats? Crec recordar que, en 
els primers mesos de la pandèmia, aquesta era la 
notícia per excel·lència. 

Igual que en el segle XVII, l’acció de fugida 
era un dels màxims motius de la propagació de 
la malaltia. Amb el tancament perimetral de les 
comunitats (en l’actualitat) i dels camins (en 
l’antiguitat), es podia controlar en certa manera 
aquesta expansió. 

L’impacte d’aquest succés també repercutia de 
la mateixa forma en els dos períodes. L’economia 
municipal i personal, es veia afectada per aquesta 
parada del comerç i del consum. Difícil era des-
prés tornar a la normalitat, amb milers de llocs 
de treball destruïts, o una infinitat de deutes 
amb els quals conviure. Mercats suspesos, fires 
cancel·lades i el comerç exterior paralitzat. No 
cal que ens expliquen com van patir els nostres 
avantpassats aquesta situació, ja que és un fet 
que hui en dia tenim ben present. 

Per últim, sols podem afegir una de les poques 
coses bones que en les dues pandèmies van aflo-
rar en la societat: la solidaritat. 

La població que es manté al municipi ajuda 
els veïns en qualsevol adversitat. Poblacions com 
Muro també donen suport a Cocentaina (ja que, 
amb la pesta, no es van veure afectats com a 
Cocentaina). Què podem dir dels religiosos que es 
queden per a atendre els malalts? I tot açò, ho hem 
pogut conèixer únicament en el que trobem en els 
registres, la realitat, possiblement fora millor.

En l’actualitat, especialment en els moments 
més durs del confinament, hem pogut observar 
també aquesta solidaritat, siga veïnal o amb els 
nostres majors. Considere que no tot és roí en 
una situació com aquesta, i que aspectes com els 
citats ací fan veure que la societat és bondadosa 
per naturalesa. 

Una vegada explicades les mesures sanitàries 
i la seua comparativa, ens queda comentar l’as-
pecte religiós de la població. L’auxili diví era la 
primera mesura que es prenia, ja fora per mitjà 
de rogatives o amb la celebració d’altres actes. 

El primer de maig de 1648, els veïns de 
Cocentaina, acudeixen a la Mare de Déu del 
Miracle per a demanar-li la seua ajuda o, en altres 
ocasions, a Sant Roc protector de la pesta. També 
veiem com en 1600 es produeix l’elecció de Sant 
Hipòlit com a patró, per tal que salvara la pobla-
ció de la pesta. 

El 2020 i 2021, tampoc no ha quedat exempt 
d’aquestes súpliques als sants patrons o a Déu. 
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Des de la declaració de l’estat d’alarma, a les 
12.00 h, volteja la campana de sant Hipòlit com 
a signe de pregària de tot el poble al seu patró. 

També, durant el confinament, la relíquia de 
sant Hipòlit ha estat presidint l’altar major i, una 
vegada obertes les esglésies de nou, va ser duta 
a l’altar de sant Hipòlit. A més, des d’aquest 
moment hi ha un ciri encès als peus del patró. 

Entre les plegaries, també destaca la invoca-
ció que es fa en concloure cada eucaristia a sant 
Hipòlit, al Crist dels Llauradors i a la Mare de Déu.

Com a acte més recent, recordem el passat 23 
d’abril, on en plenes festes de la Mare de Déu del 
Miracle, la relíquia de sant Hipòlit va estar expo-
sada als peus de la Mareta. 

CONCLUSIONS 

Les fons escrites han permès conèixer i estu-
diar l’impacte de la pesta en una localitat com 
la nostra. El contagi, a pesar de les mesures de 
prevenció, es va veure afavorit pel context previ 
de carestia i debilitat física dels habitants. 

Sols es podien defendre davant de la malaltia 
amb les escasses mesures higièniques i sanità-

ries de l’època, reforçades amb l’auxili diví. Per 
una altra banda, hem pogut veure les terribles 
conseqüències de la pesta en forma de descom-
posició de la societat, ja siga amb la fugida dels 
veïns, l’escassetat d’abastiments, malalts i morts. 
Aquesta situació desfavorable es veia incrementa-
da per culpa de la desconfiança de les poblacions 
veïnes i l’eliminació de comunicacions, causant 
una major mortalitat en impossibilitar l’aprovisio-
nament dels afectats. 

Amb tot aquest estudi, hem pogut constatar 
que, encara que la societat contestana de fa 400 
anys era molt diferent a nosaltres, en temes pri-
mordials com aquests, continuem actuant d’una 
forma similar. 

Una altra de les lliçons que ens deixa el que 
estem vivint aquests dies és que la història, a 
més de ser una eina imprescindible per a l’ense-
nyança, també ho és per al coneixement humà, 
ja que continua marcant la nostra existència amb 
fets que ens sorprenen i que ens fan mirar enrere 
per adonar-nos que, d’una forma o una altra, el 
record i els documents que ens deixen els nostres 
avantpassats estan ací per a nosaltres, per a ser 
consultats, revisats i recordats. •
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E l passat 7 de maig d’aquest 2021, es 
va beneir i «inaugurar» la fornícula que 
a partir d’eixe moment, custodiarà la 

relíquia de Sant Hipòlit. Es tracta d’un encàrrec 
del rector de la Parròquia de l’Assumpció de San-
ta Maria, D. Eduardo Rengel Albert, per mitjà de 
la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians 
presidida per Juan Francisco Masanet Valls.

Si no ho recorden malament, davall de la for-
nícula on està el nostre patró Sant Hipòlit, estava 
el nínxol de la Verge jacent i, just davall d’ella, hi 
havia una xicoteta fornícula on antigament estava 
la relíquia del patró.

La idea era adequar el nínxol on estava la 
Verge per a fer tot l’altar dedicat a Sant Hipò-
lit, donar un lloc més important a la relíquia i on 
quedara present la implicació de les filades amb 
el seu patró.

Després d’algunes visites i d’observar aquest 
altar, vam arribar a la conclusió que el més con-
venient seria prolongar la forma semicircular de la 
fornícula de Sant Hipòlit cap avall i donar-li així 
continuïtat a aquesta. Igual que la forma, el color 
també era importat i havia de ser el mateix que 
dominava tota la part de dalt, o siga el daurat.

El repte era com fer aquesta forma semicircular, 
ja que el lloc on ha d’anar és més aviat reduït i 
complicat per a treballar. Després d’estudiar dife-
rents opcions, es va optar per fer una estructura en 
diverses peces per a poder treballar fora del lloc, 
per poder executar el que teníem d’una manera 
més còmoda, però sempre tenint en compte com 
caldria ser el muntatge posterior i fent algunes 
comprovacions al lloc.

A causa de les particularitats de l’interior 
d’aquest nínxol, vam haver de fer una base de fus-

SOBRE LA FORNÍCULA PER CUSTODIAR LA 
RELÍQUIA DEL NOSTRE PATRÓ

SANT HIPÒLIT

ERNESTO H. FERRÁNDIZ BRIVA

Interiorista i dissenyador d’indumentària per a les festes de Moros i Cristians
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ta hidròfuga, amb uns peus que la separaren del 
sòl per a evitar la possible humitat que produeixen 
les construccions antigues i, d’aquesta manera, 
evitar que es desbarate tot el muntatge pel temps.

També es va haver de fer un canvi en la il-
luminació: es va substituir l’antiga, que era una 
instal·lació prou espatllada amb tubs fluorescents 
obsolets, per tires led de baix consum que doten el 
lloc d’una ambientació continua.

La porta que tanca aquesta fornícula també 
s’ha adaptat: se li ha afegit un pany amb clau dins 
de l’estètica que requeria la porta i li hem posat 
cristall amb respiradors, perquè no es condense la 
humitat. Com a anècdota, cal dir que l’antic cris-
tall que hi havia en aquesta porta va esclafir ja fa 
uns anys a mitat d’una missa celebrada per D. Mi-

guel Simón Franco, suposadament per la pressió 
que suporta la porta per les dilatacions de la fusta.

És curiós totes les sorpreses que van sorgir so-
bre la marxa. A pesar d’haver imitat el daurat que 
té l’altar de Sant Hipòlit, la llum que reflectia ens 
feia veure un daurat molt blanquinós, açò era de-
gut al fet que la mateixa imatge del nostre patró 
feia ombres i reflexos que produïen diferents to-
nalitats del daurat, cosa que no es podria produir 
en la fornícula de la relíquia, perquè no hi hauria 
cap element que poguera fer el mateix efecte. A 
conseqüència d’això, vam haver de canviar la llum 
per una altra de to més càlid. Així i tot, no estàvem 
convençuts i vam tornar a daurar tot el fons amb 
un to més ocre donant-li una aparença més sem-
blant a la part superior.
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Si entrem a parlar dels escuts de les filades, 
podem dir que són una rèplica dels que aparei-
xen en el reliquiari processional de Sant Hipòlit, 
esculpits per José Ribelles, «el Sagristà», fuster 
de professió i artista amant de l’escultura en fus-
ta. Aquests escuts es van fer l’any 2000 per a 
commemorar el IV centenari de la proclamació del 
nostre patró. Tot aprofitant una col·lecció privada 
del mateix autor i que ens va cedir molt gusto-
sament, vam poder fer uns motles d’on després 
poder traure unes còpies per poder afegir-les a 
l’esmentada fornícula.

La disposició dels escuts de les filades també 
estan presents en ordre cronològic segons el re-
gistre de la Federació Junta de festes de Moros 

i Cristians. Situant l’escut de la junta de Festes 
al centre, a l’esquerra apareixen les filades mores 
de dins cap a fora en el següent ordre i en for-
ma de zig-zag vertical: filà Llana, filà Manta Roja, 
filà Kabileños, filà Bereberes Els Borts, filà Be-
queteros, filà Guàrdia Jalifiana, filà Mudèjars i 
filà Muladís. Quant a la disposició del bàndol cris-
tià, queden a la dreta de l’escut de la Junta de 
Festes i en idèntica posició, de dins cap a fora, i 
en zig-zag vertical: filà Contrabandistes, filà Ca-
valleria Ministerial, filà Maseros, filà Creuats, filà 
Almogàvers, filà Gentils, filà Contestanos i filà Ca-
vallers de Llúria.

Ja a posteriori, i com sol passar a vegades una 
vegada finalitzat un projecte, vam creure conveni-



45

ent, perquè la disposició dels escuts ens ho dema-
nava, de col·locar un nou element davall de l’escut 
de la Junta de Festes. Aquest element es tracta 
de la corona de llorer i la palma que representen 
la victòria del martiri del nostre patró Sant Hipòlit.

Hauríem pogut optar per qualsevol altre dis-
seny, una altra composició, una altra gamma de 
colors, però des del principi la idea era unificar tot 
el conjunt del sant i la relíquia i que fora aquesta 
la que tinguera tot el protagonisme, passant totes 
les filades a estar presents, però difuminades, en 
el daurat del fons.

Voldria ressaltar que aquest projecte ha sigut 
molt satisfactori de portar a terme, podríem dir 
que ha sigut un projecte familiar, ja que he tin-

gut la col·laboració dels meus germans, Alfre-
do Ferrándiz Briva, com a professional de la fusta, 
i Kiko Ferrándiz Briva, com a professional de la 
pintura, que han aportat el seu saber fer a l’hora 
de portar endavant aquest delicat projecte.

Per descomptat, vull mostrar el meu sincer 
agraïment a aquesta Junta de Festes i a les juntes 
anteriors per confiar en la meua persona per a dur 
endavant aquest projecte i altres molts en què he 
pogut aportar els meus coneixements de disseny i 
estètica a la festa de Moros i Cristians.

Finalment, vull agrair també la confiança de 
D. Eduardo Rengel i la disponibilitat de José Ri-
belles a l’hora de realitzar aquesta fornícula que 
completa tot l’altar de sant Hipòlit. •
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 DIVENDRES, 16 DE JULIOL 

• 21.00 h ¬ Al pati d’Armes del Palau Comtal PRESENTACIÓ PROGRAMA-REVISTA DE FESTES 
2021. A continuació ENTREGA DE PREMIS del XXIII Concurs de Dibuix Infantil.

 DISSABTE, 31 DE JULIOL 

• 18.00 h ¬ XLIX Edició del Trofeu Sant Hipòlit de ciclisme, categories cadet masculí, cadet i 
junior femení. Circuit urbà.

 DISSABTE, 31 DE JULIOL 

• 22.30 h ¬ Al Centre Cultural «El Teular» representació teatral de l’obra «EL GENDRE», adapta-
ció i direcció Mª Carmen Seguí, Joan Aura i José Miguel López Pérez.

 DIUMENGE, 1 D’AGOST 

• 22.00 h ¬ Al pati d’Armes del Palau Comtal XVIII CONCERT de Música per a Moros i Cristians 
a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals «Mal Passet».

 DILLUNS, 2 D’AGOST 

• 22.30 h ¬ Al pati d’Armes del Palau Comtal XXXVI CONCERT de Música per a Moros i Cristians 
a càrrec de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina.
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 DIJOUS, 5 D’AGOST 

• 22.00 h ¬ Al pati d’Armes del Palau Comtal XLIX CONCERT de Música per a Moros i Cristians 
a càrrec de la Societat Unió Musical Contestana.

 DEL DIMECRES 4 AL DIJOUS 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.

 DIUMENGE, 8 D’AGOST 

• 12.00 h ¬ A la parròquia de Santa Maria, MISSA SOLEMNE en llaor al nostre patró Sant Hipòlit 
Màrtir. A continuació presentació del xiquets i xiquetes nascuts entre abril i agost de 2021.

 DIVENDRES, 13 D’AGOST 

• 10.00 h ¬ A la parròquia de Santa Maria, MISSA SOLEMNE amb motiu de la celebració del dia 
del nostre patró Sant Hipòlit Màrtir.

 AFORAMENTS REDUÏTS CONFORME AMB LA NORMATIVA VIGENT. Els actes es poden veure afec-

tats en temps i forma per l’alerta sanitària de la Covid-19. Els actes a la església de Santa Maria es 

podran seguir pel canal de YouTube de la mateixa parròquia. 
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FilàFilà

ContrabandistesContrabandistes
C/ Sant Llorenç, 7
Laura Blanes Peris 
Marta Vicent Navarro
Noelia Sellés Valor 
 Noelia Sellés i Rafa Pascual
 Eva Navarro Cloquell, Lidia Díaz Turón i Graciela Lloréns Monllor.
58

Societat Instrumental Primitiva de Palomar.
35
 Víctor Sancarlos Durá

C arrer Major cap a munt va sentint-se una colla de gent cantant molt alegre-
ment: «Contrabandista, soy Contrabandista». Sí, aquella és la meua gent, és la 
meua filà! La filà Contrabandistes! Que el dia Sant Hipòlit puja de fer l’ofrena 

de flors al nostre patró. Tots contents i cantant ens dirigim a passar un bon «ratet», com 
és típic al carrer de la nostra filà mentre fan la missa, on hem deixat els nostres repre-
sentants. Girem el cantó i allí està tot el carrer estret esperant a ser ocupat. Sense quasi 
ni adonar-se’n, ja tenim una taula al carrer i molt de pressa van eixint les cadires que en 
poc estan ocupades. De cop i volta, van acostant-se membres d’altres filaes per a fer més 
festa! I, és clar, «Germanor». Se sent un «PUM, PUM» i comença a sentir-se una música 
molt animada de la nostra banda. Allí anem traent algun platet que altre de cacaus, olives..., 
algunes cervesetes i no pot faltar la nostra beguda autòctona, el Plis-Play, que amb aquests 
dies tan calorosos ens ajuden a refrescar-nos. La gent canta i balla, hi ha qui fa riure i altres 
que acompanyen amb la seua rialla. Que bé ho passem! Després d’una horeta i poc ens avi-
sen els nostres representants que la missa ja s’ha acabat. Aleshores, amb dos crits, tothom 
es posa en marxa. S’arreplega tot ràpidament i marxem, perquè en poc temps comença la 
«Presentació d’Armes». Una vegada hem acabat aquest acte, se n’anem contents a dinar a 
la filà.

El dinar del dia de Sant Hipòlit és sempre molt especial. Quan estem fent-se el cafenet 
solem fer cada any un homenatge o reconeixement a algun contrabandiste per la seua tra-
jectòria o per alguna causa especial. És un moment molt emotiu que ens arrima i ens fa ser 
més família. Quan acaba tota la festa, hi ha una veu que en forma de crit ens diu «xiquets, 
meneo, que l’alfàbega està encara en Fraga!». Tots esclatem a riure, és el nostre Manolo 
«Pitxoc» que ens recorda que seguidament tenim la processó i necessitem l’alfàbega per 
col·locar-la en la boca del trabuc. És un símbol típic de la nostra filà. Així que agafa uns 
quants voluntaris per anar arreplegar-la. Arriba l’alfàbega i com sempre l’escampem damunt 
de quatre taules i, xino-xano, anem col·locant-la a la boca de cada trabuc per a lluir-la en 
la processó. Per una altra banda, entre tots ens ajudem a posar-nos el mocador quadrejat 
negre i roig, típic de nosaltres, que duem baix del barret contrabandista. Tots templats i 
ben posats ens disposem a baixar carrer avall per a acompanyar el nostre patró en la seua 
processó, deixant al seu pas l’aroma típic de la nostra alfàbega.
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FilàFilà

Cavalleria MisterialCavalleria Misterial
C/ Roig de Corella, 4
Mª José Reyes Galera 
 Jairo Romeu Carbonell
 Mª José González Marset
 José Miguel López Pérez
 Maribel Briet Seguí, Amparo Bosch Cloquell, Sergio Navarro Cantó,
 Manuel Valls Fuentes, David Ferrer Pascual, Manuel Ferrando Vallés
 Cristina Calbo Moncho, José Luis Navarro Gandía, Andrea Ferrando 
 Ribelles, Marta Bosch Franco, María Ferrer Bosch, Rocío Briet Reyes.
70

Unió Musical Vilanova de Castelló.
 César Homrubia Alandes

Quan es parla de les Festes de Cocentaina i es vol destacar alguna cosa, sempre apareix en la ment 
i en el record de tot el món «La Filà Caballería Ministerial», però també és coneguda com a «Filà 
Canut» o «Filà Cavallets». 

Ja en 1868 apareix en els actes de la Junta de Festes com a «Filà del Leviton» o «Filà Canut». Per tant, es 
pot dir amb orgull que és una de les filades més antigues de Cocentaina, amb més de 150 anys participant 
en la Festa. I ho van celebrar editant un disc i invitant a tots els membres que en algun moment havien eixit 
a la Filà a un aperitiu i a una volteta. 

I parlant de voltetes, cal dir que en van pegar una «Solidària» a benefici d’ACOVIFA, que va tindre una 
gran acollida i que han pensat continuar quan s’acabe d’una vegada aquesta pandèmia que estem patint.

Aquesta Filà té l’origen en les milícies que en el segle XVIII, ja realitzaven acompanyaments al patró, i feien 
dispars d'arcabusseria. El tratge amb el qual actualment desfila pot estar inspirat en la «Cavalleria del Regiment 
de l’Algarve», un cos militar que va estar a Cocentaina, segons documents contrastats, des de 1734 a 1740.

Moltes coses podríem dir d’aquesta Filà tan peculiar. Podem assegurar que és l’única o de les poquetes 
que desfilen al compàs de marxes militars. Abans ho feien amb bandes de trompetes i tambors, per cert, 
onze compositors ens han dedicat aquest tipus de marxa, aplegant a 16 les obres escrites per a la «Filà 
Canut». Destacant «Caballería Ministerial» d’Enrique Torró. 

Qui no recorda i encara veu amb molta estima la siringa i el llibre que feien paròdia en l’Entrada de la Clínica 
Veterinària? Aquesta Filà, i durant molt anys, preparava un «numeret» abans de la retreta on parodiaven i feien 
crítiques de l’actualitat d’aquella època. Quasi des de la seua fundació, aquesta Filà desfila amb cavallets de 
cartró, que abans els feien els mateixos components de la Filà, a base de paper, cartró i pegament.

Cal destacar que ha organitzat tres vegades la Cavalcada dels Reis i que ha col·laborat en l’organització, 
durant molts anys, dels actes de la Confraria de Jesús Natzaré.

També celebra la «Volteta del Peix», que va començar per a poder invitar amics i simpatitzants a dinar i 
després pegar una volteta. A escoti, per descomptat. Un any, uns invitats van portar peix per a dinar, i tant 
va agradar la idea que, a partir d’aquell any, el dinar ha sigut sempre a base de peix i marisc... Aquesta 
Volteta es pega el dimarts de la setmana festera i és una de les primeres filades a desfilar en dita setmana.

No podem oblidar que, quan algú s’apuntava o venia algun invitat especial, aquell any li feien la fotografia 
de rigor, que consistia en una bona poalada d’aigua.

Per a finalitzar, cal destacar «L’Ambaixada de les Tomaques», entre la Filà Bequeteros i la Filà Canut, 
una ambaixada humorística escrita per un senyor de renom, el «tio Botifarra» de Muro, i és l’única que es 
coneix, encara que en 1902 ja es feia dita ambaixada per les dos cavalleries. Com que aquestes cavalleri-
es no feien càrrec i no disparaven, tenien una «guerra» particular a base de tomaques. Això sí, madures i 
esclafades abans de tirar-les.
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FilàFilà

Cavalleria MisterialCavalleria Misterial
C/ Roig de Corella, 4
Mª José Reyes Galera 
 Jairo Romeu Carbonell
 Mª José González Marset
 José Miguel López Pérez
 Maribel Briet Seguí, Amparo Bosch Cloquell, Sergio Navarro Cantó,
 Manuel Valls Fuentes, David Ferrer Pascual, Manuel Ferrando Vallés
 Cristina Calbo Moncho, José Luis Navarro Gandía, Andrea Ferrando 
 Ribelles, Marta Bosch Franco, María Ferrer Bosch, Rocío Briet Reyes.
70

Unió Musical Vilanova de Castelló.
 César Homrubia Alandes
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MaserosMaseros
C/ Colón, 2
Rai Marset Tormo
 Andreu Garrido Pérez
 Santi Marset Tormo
 Enric Albero Moltó i José Luis Pascual Brotons.
 Adolfo Calafat Ferrándiz, Otón Merín Torró, Daniel Corbí Martínez,
José Luis Pascual Brotons, Israel Hernández Monje.
 110 adults i xiquets

Unió Musical «l'Aranya» d'Albaida
Adrián Ronda Sampayo

S ón poc més de les sis del matí. Camines pel carrer Cavallers i, allà on s’estreteix, 
una bufada de vent fresc et llaura les calces i et fa tentinejar els saragüells. Gires a 
l’esquerra i enfiles el carrer Sant Cristòfol: al bell mig, està la casa. El portal, l’alçada 

del rebedor, fins i tot Boira, la gossa de la família que roman al peu de les escales que porten 
al pis superior, són grans. Has dormit poc o gens, però és igual. La son se t’oblida amb el pri-
mer herbero i un tros de meló, indispensable col·lutori màgic per encarar el llarg dia. A la taula 
de marbre hi ha pastissets, cassalla, aigua fresca, «cantueso» i d’altres medecines per revifar 
l’esperit. Tanmateix, ni l’escenari ni els reconstituents t’encenen l’ànim com ho fa l’aldarull que 
retrona a les parets d’aquella casa, una barreja de bons dies, d’insults amables, d’interrogatoris 
sobre els dianers que no arriben... Un tapís sonor on s’entrecreuen les veus d’ahir i d’avui i on 
sobreïx, amb rumor de barranc profund, el to inimitable d’aquell gegant de granit -les mans 
grans, l’esquena gran, el cor més gran encara-, president perpetu d’un acte sense nom, tan 
inefable que només l’hem sabut batejar amb el nom de sa casa, allí on sense estar sempre hi 
és. Atendre la Diana a l’entrador de ca Campanal és sinònim de rialla i de concòrdia, com si la 
seua bonhomia s’hagués apoderat d’aquella estància i, per simpatia, de tots nosaltres.

Un altre que ve sense la manta «rotllà»? Heu agafat les corbelles? Rosita, posa’m un refres-
quet. Quines armes van en la primera esquadra, les grogues o les marrons? «Niño, te gusta la 
bamba?» Us ho dic tots els anys, deixeu-vos de rotllar mantes i compreu-vos corretges! Enguany 
ens maquillem o no? «Endén», quina calor! Vinc «aixeregat»! Pepito, on està el bany? Qui té els 
«polvos de talco» per al monyo? Mare meua quina solana, a l’any que ve m’apunte als moros!

Com en una pel·lícula de Berlanga, a la terrassa d’aquest adossat del carrer Pare Agulló 
tothom parla i ningú no s’escolta. Els diàlegs s’encavalquen i queden ensordits per la música 
festera que acompanya el descens de les primeres filaes; el sol llueix altiu i satura els rojos, 
els grocs i els verds dels mocadors i de les mantes, tot formant un remolí de so i color que va 
accelerant-se a mesura que l’hora de l’Entrada s’acosta. Els ulls forasters diran que, any rere 
any, sempre veuen el mateix i, tot i això, l’excitació no decreix, l’ambient vibrant que es (re)crea 
a casa Bravo -Rosa i Pep sempre amb el somriure sincer i ample con la fulla d’una corbella- és 
com l’anunci d’un moviment sísmic, preludi d’un terratrèmol d’eufòria on s’amaga l’essència 
mateixa de la festa, que no és una altra que la fraternitat íntima –les ajudes constants i desinte-
ressades, l’humor contagiós, el caos organitzat- que fa possible que l’espectacle puga continuar.

1.

2.
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CreuatsCreuats
 C/ Josep Maria Carbonell, 5
Pablo Cortés Bravo
Sergio Oltra Mollà
Joaquín Palací Soler
Christian Ferrándiz Agulló
Javier Pascual Motos, Fco. Javier Oltra Rovira,
Germán Palací Miñana i Geryon Sevilla Faus.
56 adults, 7 juvenils i 9 infantils

La Lira de Quatretonda
José Vicente Alberola Margarit

Bar Gina, Tasca Gat, Barco Chino, Bar Ufakis, Venta Anal, son 
algunos de los ejemplos de la creatividad de los festeros de la 
filá Creuats, y es que se ha convertido en una liturgia dentro 

de nuestra filá, el nombrar con un nombre ingenioso al local que alquilamos 
cada año en el pla para disfrutar de los momentos de relax que nos deja nuestra 
fiesta desde el día de la publicación al día dels trons. Pues sí, cada filá tiene 
unas peculiaridades y en nuestro caso, el entrañable Bar Gina se ha convertido 
en una referencia dentro del imaginario no oficial de las fiestas de Cocentaina.

Nuestro peculiar Bar, nació alrededor de 15 años atrás, cuando Juanma 
Cominches y José Luis Reig (el Cochero) “Cap de filá” y “Fianza” de la retreta 
respectivamente, se les ocurrió la idea de alquilar un local en un punto estraté-
gico de nuestras fiestas para poder utilizarlo como punto de encuentro.

Desde aquel entonces y hasta la actualidad gracias el ingenio de los miem-
bros de la filá, hemos tenido multitud de nombres curiosos y graciosos y alguno 
de ellos tienen su peculiar anécdota apareciendo incluso en los medios de comu-
nicación. El Bar Ufakis fue uno de ellos, nombre dedicado a Yannis Varoufakis 
famoso economista griego que en 2015 fue un referente en la crisis de la econo-
mía europea. Esto nos llevo a ser Trendic Topic en twiter, lo cual nos hizo que la 
Cadena Ser y las tardes de la Cope, se interesará y entrevistara en directo a uno 
de los miembros de la filá. Otros que también tuvieron su momento de gloria, 
fueron el Bar On dandi y el Bar Bara Rey que aparecieron en el programa de la 
televisión autonómica Apunt, Assumptes Interns.

Para decidir el nombre no hay ninguna liturgia, ni ninguna norma. El nombre 
se decide por el ingenio e inspiración de cualquier miembro de la filá durante el 
año, un ejemplo es el del Bar Cochino que fue idea de Germanillo, un miembro 
que con tan solo 8 años fue el autor de bautizar ese año nuestro local.

Ahora solo nos queda llegar a la “Nit de l’Olla” en el cual se desvela el nom-
bre del Bar y se coloca el cartel, para poder saber cual será el siguiente nombre 
para nuestro punto de encuentro.
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AlmogàversAlmogàvers
Plaça dels Apòstols, 3
Rosana Bernabeu Terol
 Alicia Bernabeu Terol
 Carmen Camallonga Pascual
 Hipòlit Borràs Martínez
 Enrique Camallonga Pascual, Marisa Martínez Richart, Virtu Reig Prats,
Mateo Sala Torró, Rafael Soriano Izquierdo i Milagro González Domínguez.
62

Unió Musical Atzeneta d'Albaida
45
 David González Tormo

En la nostra filà, els Almogàvers, són diferents, diversos i variats els costums, que marquen 
una forma de ser i una personalitat pròpia i diferenciadora. 

Les citarem per ordre cronològic, basant-nos en el calendari fester. Comencem per 
la nit de l’Olleta de la Puríssima, després de sopar, tenim el costum d’anunciar quins seran els 
Publicadors de les properes festes, i en anys de càrrec, si ja es coneix, s’anuncia qui serà la persona 
que serà el nostre Capità o Abanderat. 

El dia de la Publicació destaquem les armes que porten els publicadors, que solament s’utilitzen 
eixe dia.

Pel que fa a les voltetes, des de fa molts anys els Almogàvers fem coincidir la volteta oficial amb 
la festivitat de sant Jaume. I cada tres anys, en eixa data, es convoca una assemblea en la qual es 
tria un nou cap de filà. 

Dins de la trilogia festera, podem destacar diverses tradicions. Una d’elles té lloc la Nit de l’Olla, 
quan els 13 dianers fan un assaig general, tant en la filà com en la plaça de l’Ajuntament. Una 
de les coses que feia la filà era portar a les monges clarisses el típic plat d’olla perquè pogueren 
assaborir-lo, però actualment això s’ha deixat de fer per diverses raons. 

Ja a l’endemà de bon matí, a casa de Carmen Pascual Pérez en el carrer Sant Cristòfol, són 
citats els dianers i els membres de la filà a preparar-se per a eixir a la Primera Diana, un acte en 
el qual hi ha un element que té un protagonisme molt especial. Ens referim a l’arma amb la qual 
el formador arrancarà la Primera Diana, que és coneguda com la “serpeta” i és utilitzada des de la 
Primera Diana de l’any 1955, encara que va ser presentada el 4 de juliol de 1954 i estrenada el 7 
de desembre de 1954 en la primera Olleta de la Puríssima en una volteta “improvisada”.  

Ja per últim, quan s’està acabant el dinar del dia de Sant Hipòlit, s’inicia una guerra d’aigua i 
també tenim el costum, des de fa alguns anys, de “batejar” a tots aquells que s’han apuntat a la 
filà per primera vegada, o els que compleixen els 14 anys, tots ells, entren a formar part de la llista 
de la Diana. 

En l’aspecte musical podem destacar, com a fet característic, que a la nostra filà li han dedicat 
diverses peces musicals, si bé, volem destacar la primera d’elles, això és, el pasdoble compost per 
José Moltó Pascual, titulat A mà o a màquina?. Este títol ve referit a com havia de ser brodat l’escut, 
sent un dels primers grans debats que van sorgir en la filà. 

Estes són les nostres particularitats, els nostres propis costums, que esperem compartir durant 
moltes festes més en la Placeta dels Apòstols, on tenim la nostra seu. Vos esperem, si voleu, a 
assaborir una de les nostres famoses “pantorrilles”, elaborades amb la recepta de sempre. 

Els nostres costums
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GentilsGentils
C/ Ben-Kanis, 18
Cristina Amat Insa
 Gema Pascual Moltó
 Jésica Miralles Escrivá
Marcos Monar Miralles
Mònica Morrillo Castellà, Noelia Sansalvador Vicent i José Pascual Moltó. 
23 adults i 13 juvenils/infantils

El Deliri de Gorga
45
Miguel Nadal Bonet

U na de les filaes més joves, els Gentils, naix en 1962, però comença a eixir a festes 
un any després. Ha sigut i és una filà molt unida a l’hora de poder fer coses dins de 
la filà i també per al poble. De la nostra filà podem contar que, en els primers anys 

en la dècada dels 60-70-80, una de les peculiaritats que teníem era dissenyar i fer-se pròpia-
ment les esquadres de negres, algun any dissenyades per Aurelio Pérez Savall. Hem participat en 
algunes entrades de poblacions veïnes com ara Ontinyento Albaida, i també ens vam desplaçar, 
juntament amb la Filà Kabilenyos i Maseros, per desfilar a la població castellonenca de Sogorb.

Les nostres Fueres han passat d’estar al mas del Pinaret, passant per algun mas o casa rural, 
a la població d’Agres. Però el lloc on més hem anat fins a l’última Fuera que hem pogut fer va 
ser a Los Perlitos en 2019.

La dona no va ser membre de ple dret fins l’any 2000 Abans sols venien a la filà a algun sopar 
o a eixir en les voltetes tocant les carabassetes i alguna altra cosa que se’ls permetia fer pagant el 
45% de la fulla. Anys després de lluitar en diverses reunions van aconseguir ser un membre més 
dels Gentils arribant a ser cap de filà, fiança, publicar la festes, i també fer el càrrec de Bandera.

La fila sempre la tenim oberta per a totes aquelles persones que vulguen vindre a fer-se el 
vermut i apuntar-se a festes també, una fila jove que en 2013 va celebrar l’any del cinquantenari 
fent algun acte, com ara una obra de teatre, la presentació d’un llibre i una missa a les monges 
clarisses en record dels difunts de la nostra filà. Des d’aquest any, vam fer rèpliques de les anti-
gues cuirasses que es gastaven en la filà al principi de la fundació, i des d’ençà que les gastem 
sols en la primera diana.

Som una filà escassa en membres, però no pobra en amistats i alegria. L’any després del 
cinquantenari, en un sopar de dissabte d’alguns membres de la filà, després d’algunes botelles 
de café, se’ls va passar pel cap la idea de preparar la cavalcada de Reis. Ho van proposar a la 
filà en una reunió i tots es van quedar sorpresos per la poca gent que som, però vam arribar a 
anar a l’Ajuntament a proposar aquesta idea i ens la van acceptar per a la cavalcada de Reis del 
5 de gener de 2014.

En definitiva, som una filà jove, amb pocs membres, i per això també tenim el local xicotet. 
Però amb tan poca gent que som sempre fem unes bones festes. Teniu les portes de la nostra 
filà obertes per poder vindre a fer-se el vermut els dissabtes (tan prompte ens deixe la covid) i, 
per què no, apuntar-se i ser un membre més dels Gentils i la nostra festa. 

Esperem que prompte puguem obrir les portes de la festa i poder disfrutar-les com féiem 
fins el 2019.

Visca els Gentils. Visca la festa de Cocentaina.

•
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Cavallers de LlúriaCavallers de Llúria
Rei En Jaume I, 9 - baix, local C
Saúl Insa Lucas
Carlos Cortés Bravo
Judith Boronat Soler
Milagro Jordà Briva i Eduardo Rengel Albert.
Jordi Pla Valor, Adrián Sanchís Martí, Edgar Reig Jover,
Jesús Saiz Calvente, Joaquín Rico Martínez, María Sanchís Rodríguez,
Elena Navarro Camps, Laia Valor Barcelona, Claudia Marín Jover,
Borja Mañes Bernabeu, Rafael Bravo Valls i Pablo Jordà Briva.
90 adults i 25 xiquets

Banda Instructiva Musical d'Alfarrasí
60
 Francisco Valor Llorens

P ensant en els actes de les nostres festes dedicades al nostre patró, Sant Hipòlit, 
se’ns fa difícil destacar-ne un en concret, ja que cada acte té una particularitat i 
algun sentiment especial per a la filà.

Tanmateix, fent memòria de les nostres festes, ens ve al cap un acte que, des dels inicis dels 
Cavallers de Llúria, s’ha cuidat i s’ha estimat molt: la processó que el diumenge de festes dediquem 
al nostre Patró.

Aquest acte a la nostra filà té unes peculiaritats importants i amb molta estima s’han anat cuidant 
al llarg dels anys, aconseguint que quasi el cent per cent dels components de la filà hi participe.

Com bé és sabut per tots, els Cavallers de Llúria, eixim en la processó acompanyats per la colla 
«Mal Passet», a la qual ens uneixen molts vincles d’amistat i de germanor. La colla interpreta la peça 
«La Batalla de Sant Hipòlit», fanfàrria cristiana composta per Xavier Richart Peris i dedicada a Hipòlit 
Agulló, una obra que ha «quallat» molt bé en la idiosincràsia de la nostra filà i ha fet que siga per a 
nosaltres impossible deslligar aquesta peça musical, el pas de processó, el trage complet de la filà i 
el diumenge de sant Hipòlit per la vesprada.

Seguint la tradició militar, els Cavallers de Llúria acompanyem el nostre Patró amb l’espasa al 
muscle i el cap cobert amb el casc, ja que els militars sols enfunden l’arma i es descobreixen el cap 
davant del Santíssim Sagrament, no a l’acompanyament d’imatges, com és el cas de sant Hipòlit.

Impressiona veure la llarga cua de Cavallers de Llúria, des dels més menuts als més grans, mar-
cant el pas i desfilant pels estrets carrers del nostre poble i per l’amplitud del Pla i del Mercat fins 
a tornar a la parròquia de l’Assumpció de Santa Maria on rebem la relíquia i la imatge del nostre 
Patró per a, després de cantar l’himne del quart centenari, gaudir del soroll dels trabucs i l’olor de la 
pólvora que ens recorden aquelles salves d’arcabusseria en honor a Sant Hipòlit que van donar inici a 
les nostres festes i que segueixen sonant cada set de maig, dia del patronatge del Sant a Cocentaina, 
a les portes de la parròquia.

Que, com va ocórrer l'any 1600, sant Hipòlit continue ajudant-nos en aquests moments de dificultat.

Visca la festa i Visca Sant Hipòlit!

La processó del dia de sant Hipòlit
i els Cavallers de Llúria

•
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ContestanosContestanos
 C/ Miguel Crevea, 2 - baix
 Santiago Pérez Vicedo
 Màxim Ferrer Sellés
Andrea Cerdá Torró
Héctor Ferrer Sellés
Leticia Sanjuan, Saúl González i Héctor Ferrer.
63 adults i 19 infantils

 Societat Musical i Cultural de Penàguila
60
David Castelló Silvestre

E n els nostres pocs anys d’existència, comptem amb molts grans moments i experiències que deter-
minen la nostra singularitat com a Filà. Aquest moments acaben determinant la nostra manera de ser 
i de viure les Festes de Moros i Cristians d’una manera única.

Com tota institució assumim uns colors (en el nostre cas són el negre i el daurat), un escut en el qual apa-
reixen dos símbols (un lleó i el castell del nostre poble: Cocentaina). També comptem amb peces significatives 
com són el nostre Himne, les marxes cristianes Avant Contestanos i Contestanos. També vam gaudir de la estrena 
per primera vegada en una diana del pasdoble Juanvi.

A part del que hem comentat anteriorment, són certes activitats i actes festers els que acaben determinant 
una singularitat molt especial. Com a activitats o circumstàncies que cal ressaltar hi ha les següents:

• La nostra relació amb la Banda de Música de Manacor. Tot comença amb la interacció amb el director con-
testà d’aquesta Banda (Edu Bernabeu) que amb el motiu de la nostra capitania ens ofereix l’opció d’assistir 
a un concert a Manacor en el qual s’estrenava la marxa Máximo que acompanyaria al nostre Capità (Màxim 
Ferrer) en l’Entrada. A causa d'això, en juny de 2018 vam acceptar la invitació i vam anar a compartir uns 
dies amb ells, fet que va crear un agermanament que va culminar amb la visita i la participació d’ells en 
la nostra Capitania.

• Seguint en la línia de l'any del Capità, cal recordar l’Exhibició de Caps Batedors que va organitzar la filà un 
mes abans de Festes. Tot un èxit: vam ser pioners al poble a organitzar un acte així i, tot siga dit, l’esforç 
i la dedicació van ser tan grans que les mostres d'agraïment i d’enhorabona van ser unànimes.  

• Visita a DomusVi Cocentaina. En la setmana Festera d'Agost de 2018 vam visitar esta residència de majors 
per poder viure i acostar la Festa amb els nostres majors, ja que ells són els que ens han inculcat i ens 
han fet respectar aquesta tradició. 

• Tast de cerveses. Com a activitat singular no podem deixar de costat les «cates» de Cerveses realitzades a la 
Filà, en les quals, gràcies a la col·laboració de Rubén Ávila, vam poder aprendre i descobrir nous aspectes 
d’aquesta beguda, com també disfrutar d’un gran ambient.

• Fuera. És arribar setembre i ja es nota que comença l’any fester. Per això, i gràcies a la inestimable ajuda 
de la Família Uris, ens reunim cada any al Teular per a disfrutar d’una gran jornada, en la qual gaudim de 
la música festera i també aprofitem per disfressar-nos d’alguna temàtica divertida.

• Orce. En gener de 2020, mitjançant la invitació de Mateo Toquero, vam realitzar una visita a aquesta localitat 
per a participar en les seues Festes en Honor a Sant Antoni i Sant Sebastià, en la qual es representa la 
recuperació de Sant Sebastià, caigut en mans musulmanes per part del poble.

• Agermanament amb la Filà Alcodianos. Gràcies al fet de compartir la Societat Musical Cultural de Penàguila 
vam establir una relació amb aquesta Filà d’Alcoi i que es va concretar amb la seua participació en el Boato 
de la nostra Capitania.

Vista la situació actual de pandèmia, volem donar ànims a tothom (especialment el sector Fester) per a rever-
tir la situació i així aconseguir tornar amb més força, si és possible.

VISCA LA FESTA, LA MÚSICA, SANT HIPÒLIT I LA FILÀ CONTESTANOS

•
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Filà
  Bequeteros

C/ Pare Torró, 2
Lucas Palací Moncunill
Mauro Blanquer Reig
Gustavo Pascual Pérez 
 Gustavo Pascual Pérez
Miguel Palací Moncunill, Ximo Santamaría Camallonga,
Mateo Sellés de Diego, Javier Chiquillo Colomer, Virgilio Reig Jover,   
 Quique Valls Nadal i Juan Miguel Bautista Doménech.
70 adults, 25 xiquets i 25 acompanyants.

 Agrupació Artística Musical d'Alcoi
60
Quique Montesinos Parra

E l títol d’aquest article podria servir-li a qualsevol filà, perquè cadascuna té la seua personalitat i és una 
gran família. Amb eixa idea, nosaltres, la filà Bequeteros, aprofitem aquesta invitació de la Junta de Festes 
per compartir-ne una essencial en la nostra identitat.

Com qualsevol filà del segle XXI, la gent que la composa és d’ací i d’allà, però qui vullga ser bequetero sap que, 
llevat de l’entrada, no desfilarà muscle amb muscle. Té per davant un repte: desfilar fent figures. Ho farà al com-
pàs d’un pasdoble únic en color i ritme: «El Bequetero», de l’universal compositor contestà Gustavo Pascual Falcó. 
S’ha d’estar atent, perquè el formador passa ràpid per davant de l’esquadra repetint coses com: Aspes, Bosaoret, la 
Gòtica... I no cal més. Al crit “ale, ale!” tots saben on anar, què fer i com tornar. Eixe és el repte. La cavalleria mora 
demostra les seues habilitats llegendàries. En aquest moment fem 12 figures i el formador les tria com vol.

No és fàcil saber quan i com van aparèixer. Van ser ideades pels membres més creatius fa més de cinquanta anys 
i imiten les representacions que feien antigament les esquadres de cavalleria. Atrevir-se a desfilar així va ser possible 
gràcies al bon ànim i certa audàcia dels primers bequeteros, però el número de figures no és una cosa tancada, como 
després vorem.  

Superada la vergonya que algú pot tenir al principi, baixar “fent el Bequetero” (així ho diem nosaltres) és festa al 
carrer, i quan s’ha provat ja res és igual. Serà una qüestió de gustos? Per suposat! Però, de veritat, desfilar així és 
molt divertit, i també saludable! Una volteta equival a 2,6 kilòmetres i una Diana sencera a més de 5 km. 

I com hem nomenat la Diana, parlem d’ella. El secret de la Diana de Cocentaina no és el rigor, ni la solemnitat, 
sinó el sentiment que provoca. Per alguna incomprensible raó eixe acte senzill remou profundes emocions en festers 
i espectadors, i per això és tan important fer-ho bé.  

Els bequeteros sentim la Diana (sobretot la primera) com el moment més important i delicat. S’han de fer totes 
les figures, i clavar-les! Cal atenció, coordinació i gràcia. Hem practicat durant la setmana festera i els nervis se’ns 
mengen, però a la fi, tot acaba en un esclat d’alegria compartida amb tota la plaça. Ahí és quan la festa vibra!

Però com hem dit, això de les figures no és una cosa tancada. L’any 2015 la filà va participar a les festes de 
Mataró, on el pasdoble El Bequetero és un himne sinònim de festa i joia. D’eixa experiència inoblidable va sortir el 
Quinze, que fa referència als 15 compassos de la tornada del nostre emblemàtic pasdoble. Si voleu saber com ho cele-
bren a Mataró, mireu què fan els Bequeteros després de cantar l’himne de festes! La festa està plena de petits rituals! 

Diferents i amb orgull. Així som els Bequeteros i així són totes les filaes. La suma d’eixes diferències li dóna a la 
nostra festa de Moros i Cristians una personalitat genuïna. Cuidar les pròpies i respectar les dels altres és signe de 
maduresa festera i, sobretot, de qualitat humana. 

Eixa és la essència de la nostra festa i el nostre desig és poder celebrar-la prompte, units amb la resta dels festers 
i festeres de Cocentaina. 

Visca Sant Hipòlit.

Diferents

Domicili Social:
Cap de Filà:
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Filà
   Llana

Av. Ferrocarril, 18
Aitor Jordá Sempere
Sofía Mur Llorens
Alicia Soler Moltó 
Rubén Sellés Grau
Moisés Sellés Pérez, Marcos Giner Pérez, Miguel Ángel Raigal Jornet,
Gabriel Coloma Cerver i José Juan Pérez Anduix.
90

Unió Musical de Llutxent
64
Carlos Pellicer Andrés

Malauradament, quan escrivim aquestes línies, tot sembla indicar que no tindrem 
tampoc les nostres festes aquest any. La Covid-19 ha colpejat les nostres vides i 
irremeiablement el món fester i tot allò que l'envolta s'ha vist afectat: bandes de 

música, professionals del disseny i de la confecció dels vestits, quadres de cavalls, hostaleria... 
Des d'ací volem donar-los a tots ells el nostre ànim i suport. De segur que prompte tornem a viure 
la festa amb tots vosaltres.

Quan parlem de la Filà Llana a tots ens ve al cap ràpidament les mateixes coses: història i 
tradició, «El Mahdí» i el nostre canó. I d'això volem parlar-vos un poquet en aquesta pàgina de la 
Revista de Festes.

Tradició per exemple amb les «Fueres» al camp o eixe Dia dels Comptes en diumenge; i història 
la que volguérem celebrar el 2018 amb la commemoració dels 150 anys de la primera menció 
escrita de la nostra Filà de la qual tenim constància. Un any ple d'activitats i del qual voldríem 
deixar constància amb la publicació d'una revista (la segona, ja que el 1997 publicarem la primera 
amb motiu de la Capitania d'aquest any). Una esquadra especial, estrena d'espingardes, una insíg-
nia commemorativa obra de l'artista contestà Moisés Gil, un banderí basat en la mateixa obra, un 
emotiu acte de record al cementeri, un concert-presentació de la revista i un sopar de germanor 
amb la nostra banda (la UM de Llutxent) tancaren un any inoblidable per als llaners i llaneres.

I què dir d'eixe company nostre inseparable per al Dia de l'Alardo, el nostre canó. Joaquim 
Cortés Cardona, «Joaquinet» el va construir en 1942 i des d'aquell moment ens acompanya a 
l'Alardo (el 2022 complirà 80 anys!). Durant uns anys dels 60 i 70 va estar prohibit per la Junta 
de Festes del moment, però, aconseguida la seua tornada, ja ha estat sempre amb nosaltres. 
Al llarg d'aquests anys se li han fet diversos processos de restauració, quasi sempre a mans de 
membres de la Filà, per tal de mantindre'l i el 2011 es va enviar al banc de proves d'Eibar per a 
legalitzar-lo com a arma d'avantcàrrega.  

Finalment, no podíem acabar aquest article sense parlar de música i, per descomptat, del nos-
tre «El Mahdí», marxa mora que el mestre Pérez Vilaplana va compondre per a la nostra Filà ara fa 
45 anys, en 1976, i que ens acompanya en totes les entrades. Com a curiositat, als locals de la 
Filà tenim el quadre-pergamí que el mestre ens va fer amb una dedicatòria «misteriosa» i que per 
a descobrir cal llegir amb un espill. No transcriurem ací el que diu i vos convidem a descobrir-la 
visitant-nos quan de nou tornem a obrir les filades (i que de segur serà prompte).

Ens veiem en 2022 quan, de segur, el nostre canó i «El Mahdí» tornaran a acompanyar-nos 
pels carrers de Cocentaina i, com diu l'Himne de Festes, tornarem a vore com «corre amb goig la 
gent amb l'alegria de festes» (que falta ens fa!).

Visca Sant Hipòlit!
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Filà
  Muladís

C/ Convent, 17
 Mateo Barrachina Vidal
 Josep Pérez Pérez
Pablo León Vidal 
Pablo León Vidal 
Mariona Carbonell, Federico Ruiz, Joan Esteve, Laura Clavijo, Maria Sevila
Rafa Agulló Soler, Àlex Marset Penàguila i Rafael Agulló Insa (†).
95 (61 adults, 9 joves i 25 xiquets)

Unió Musical de l'Orxa
45
Juan Carlos Peris Hernández

Tot i tindre una llarga història com a festers i festeres, som una filà jove, no solament com associació, 
sinó com a col·lectiu, arribant al centenar de persones amb una mitjana d’edat de 28 anys i amb un 
mateix sentiment per la festa: fer ambient i germanor. Per això és fàcil veure’ns realitzant diferents 

activitats, bé siguen culturals, esportives o festives. 
Des de la filà hem protagonitzat un total de tres sainets festers («Mare vull eixir a festes», «Festers descol·lo-

cats» i «Tots a votar») amb la finalitat de portar alegria i apropament fester. Tenim la nostra història publicada 
en una revista en 2014, hem format equip de futbet en totes les edicions del trofeu de filaes, hem fet equip de 
bàsquet a les 24h de Cocentaina, proclamant-nos campions l’any 2010; tenim el club BTT Filà Muladís, on cada 
diumenge realitzem diferents eixides amb les bicicletes i formem part dels punts guia de les carreres organitzades 
pel Soca-run. 

Som un grup amb la capacitat d’adaptar-nos i en contínua transformació, mantenint sempre la nostra essència 
i el tarannà d’una filà contestana, capaços d’obrar una nova filà per un costat, fer cabre 40 persones en un lavabo 
de 9m2, demanar torn per formar part d’una esquadra de negres o discutir entre nosaltres a les assemblees i 
després fer-nos junts un plis-play.

Amb una pandèmia pel mig, hem buscat un nou lloc i l’hem convertit en la nostra llar. Amb voluntat, cooperació 
i bon ambient, cada dissabte de matí, sempre que les mesures sanitàries ho han permès, hem acudit per a treballar 
i deixar-nos una nova casa a l’altura que nosaltres mateix creem que mereixem.

Per una altra banda, mantenim les nostres arrels, els que ens mostren d’on venim i cap a on anem, interpretant 
obres tan representatives com la marxa mora «Als Berebers» a l’entrada o els pasdobles «El Berebere» i «Juanjo 
Casquet» a la diana, acompanyades entre d’altres per la marxa mora «Sang muladí». 

Ací la festa comença el dilluns de la setmana festera, on cada dia celebrem un dinar o sopar diferent, passant 
per una variada oferta culinària. Ens agraden tots els actes festers, donant especial presència al dia del patró Sant 
Hipòlit, on arribem a ser 70 persones en la 2a Diana, acudint al migdia a casa del sempre recordat Rafael «Bajoca» 
amb la banda, celebrant el dinar de l’aigua, fent després la tradicional «Volteta a la pometa» (una entrada improvi-
sada al barri on ens ubicàvem prèvia a la processó) i, tot seguit, una vegada acabada la processó, a la retreta, on, 
entre tantes actuacions, hem fet una batucada o una ruleta de la fortuna amb fins benèfics per a Càrites. 

Al setembre, una vegada acabades les festes, ens veiem a Sant Cristòfol per a fer un sopar de germanor, xer-
rar-se les festes viscudes i fer entrega de les bandes als membres que s’han guanyat un reconeixement per algun 
fet protagonitzat durant l’any.

Amb tot, si eres nascut en la generació de «Cuéntame», la mil·lenarista o la Z, podries definir-nos com una filà 
Viejoven, és a dir, amb el bagatge d’una filà ben assentada amb molta història i la il·lusió d’un jove que acaba de 
complir díhuit anys i que té tota una vida per davant.

Visca Cocentaina, visca la festa i Sant Hipòlit, visca la germanor i visca la filà Muladís!

Filà Muladís. Ahir, hui i demà, sempre amb la Festa
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Filà
   Manta Roja

C/ Pare Balaguer, 3
Kiko Sancho Ferrer
Borja Jornet Molina
María Carbonell Llopis 
David Agulló Giner
 Miriam Agulló Giner, Clara Sancho Vidal, Adolfo Sancho Francés,
Beatriz Sanchis Fenollar i Mónica Martí Gisbert.
83 (61 adults, 22 xiquets/tes)

Societat Musical Beniatjarense
40
Jordi Soler Carbó

L a no celebració de les festes de Moros i Cristians de Cocentaina, els últims dos 
anys, però aquest impediment no ha aconseguit apagar la flama de la festa, que es 
conserva dins del cor de cada fester. És per aquest motiu perquè, a l’hora de parlar 

de costums o particularitats d’aquesta, en trobem algunes que venen celebrant-se des dels 
temps en el qual l’entrada passava pel carrer nou. Altres, encara que més noves, ens mostren 
aquest organisme viu que representa una filà, que evoluciona i s’adapta als nous temps, sense 
oblidar quina és la seua essència. 

El primer d’ells el trobem en la setmana festera, on diàriament sopem a la fresca del nostre 
carrer. La característica principal de la Manta Roja és que, per ser una agrupació molt familiar. 
Entre tots es treballa de valent per a crear el millor ambient. Joves i majors s’assenten a la 
mateixa taula, i conversen fins que no en queda una altra que tornar a casa. 

En aquesta mateixa setmana, també té lloc un ja tradicional dinar. Aquest, organitzat pels 
joves de la filà, on congreguem dins la nostra seu a tot aquell que vulga gaudir d’un preparatori 
per al que s’espera el proper cap de setmana. A més, no podem acabar d’una altra forma, que 
participant en el concurs «Música i festa» que organitza Ràdio Cocentaina.

Un acte al que no es pot fallar, és l’arreplegada de pólvora. I el seu preludi a casa de Tonín, 
on els bunyols i xurros són d’obligat compliment. És ací, on els festers ens retrobem, parlem 
dels nervis o emocions amb els que afrontar la trilogia festera. 

Abans de cada Diana el nostre punt d’encontre és el local del carrer Mare de Déu del 
Miracle, on es posen al lloc les faixes i arrepleguem les llances, per a donar-ho tot en l´im-
minent acte a la plaça de l’Ajuntament. Una vegada ens retrobem tots a aquest carrer, és 
impossible no sentir-se acollit i tranquil.

Tanmateix, als darrers anys, i si desgraciadament ens ha faltat recentment algun membre, 
fem sonar a la processó i pels voltants de l’església Santa Maria ,la marxa “La Muerte no es 
el final” amb motiu d’homenatge i condol.

Per últim, si alguna cosa caracteritza la nostra filà, és l’estima i la devoció que tenim al 
nostre Sant Hipolitet. Una vegada aquest ix del seu lloc per a les festes d’agost, la filà ja està 
present amb ell, i quan aquest retorna a sa casa després de l’Alardo, els nostres components 
es queden amb ell, en acció de gràcies al patró. No hi ha millor manera d’acomiadar les festes 
que aquesta, agraint-li per l’any fester, i per la seua protecció. 

Són moltes les particularitats que, tal volta, en aquest escrit no han quedat reflectides, 
però que són l’essència d’aquesta filà. El seu caràcter familiar, i sempre d’acollida, els seus 
components, del primer a l’últim, que ho fan possible, i també, la seua estima a Sant Hipòlit, 
a Cocentaina i a les seues tradicions.
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Filà
  Mudéjares

Inmaculada Concepción, 10
Marc Jovells Igual
Juan Santacreu Castelló
Francisco Soriano Bravo 
 Gabriel Llorens Balaguer 
 Francisco Micó Nadal, Vicente Pérez Ferrándiz, 
José J. Anduix Cortés, Sunny Torró Hernández i Mateo Vañó Richart.
43 adults i 16 infantils.

S.I.M de Benigànim
80
Rafael Sanz Mayor

S alutacions a totes les persones que llegiu aquesta revista de festes. 

La Junta de Festes ens ha demanat a totes les filaes de Cocentaina 
que fem un article de costums que durant tot l’any fester es realitzen en cada filà.

Triar-ne un que més identifique una filà pot ser difícil, ja que els actes de festes 
són per a tots igual: pot canviar la forma de desfilar, formar, etc., tot açò festers i 
públic ho coneixem, però el que no coneixem tant són les celebracions i els cos-
tums interns de cada filà.

 
Per això, nosaltres n’hem triat un que pot ser diferent a la resta de filaes: «El 

Borrego del Publicador», que es tracta del fet que el publicador que publica la festa 
de la filà, convida un borrego per a dinar tota la filà, vermut i beguda, de la qual 
normalment es fa càrrec la filà i també de la xaranga o fins i tot alguns publicadors 
s’han fet càrrec de tot.

La festa dura tot el dia: esmorzar per a preparar el borrego, l’àngelus a migdia, 
dinar amb xaranga i després fins on arribe cadascú, on passem una bona estona 
amb companyia dels amics i companys de filà.

És una celebració que es fa unes setmanes abans de la Publicació, i que la filà 
està esperant durant tot l’any. Aquesta és un dels bons costums i singularitats dels 
Mudéjares.

Fins una altra ocasió per a comptar altres costums de la filà, així coneixerem 
més història de les filaes de Cocentaina.

         VISCA LES FESTES I VISCA SANT HIPÒLIT

Bones costums i singularitats
de la Filà Mudéjares
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Filà
  Guardia Jalifiana

"Sahorins"
C/ Ben Alsahagi, 1 - baix
Pilar Montava Ripoll
Mauro Llopis Bou
David Sanz Llorens 
Olga Pérez Botella 
Mercedes Bou Alentado, Franjo Reig Insa, Vicent Domènech Reig,
Olga Pérez Botella i Adrián Teresí Peñalver.
34

 Societat Unió Musical de Beniarrés
51
Camilo Tomás Jordá

Ja queda lluny quan en març de 2020 vam ser conscients que 
alguna cosa estava succeint al món. Un virus va provocar una 
pandèmia mundial que dura fins aquests dies i tot indica que ens 

acompanyarà durant alguns anys més. El virus ha condicionat els nostres dies, 
els nostres hàbits i costums, i les nostres vides. Tot ha quedat en un segon pla, 
fins i tot les nostres benvolgudes i enyorades festes de Moros i Cristians.  

Al nostre record queden totes les vivències i totes les històries que guardem 
en les nostres retines, recordant als amics de filà. Uns amics de filà que, pot 
ser hem continuat veient o inclús hem continuat ajuntant-se amb ells, però que 
sense dubte no és el mateix si la filà no està pel mig. 

Els Sahorins trobem molt a faltar les festes. Però el que més trobem a faltar 
és escoltar la nostra marxa; la marxa Guardia Jalifiana. Sentir la nostra marxa 
rodejats d’amics i de gent festera fa que la nostra filà siga especial. Tots els 
membres de la filà (i tots els que en algun moment ho han sigut) tenen a aques-
ta marxa com a seua. Esperem que prompte puguem tornar a oir la Guardia 
Jalifiana al nostre local i rodejats de la nostra gent. 

Recordem amb molta enyorança els dissabtes on dinàvem a la filà, l’esmor-
zar de fira, el sopar de La Puríssima, la Publicació, les voltetes, els dijous de 
filà, els Comptes, l’Olleta... 

Tenim ganes de tornar a la Perruqueria de Pili hores abans de l’Entrà per a 
acabar de maquillar-se; aquest lloc s’ha convertit els últims anys en un punt 
de trobada on uns van i altres venen però tos compartint bromes i algun que 
altre refrigeri. 

Tenim ganes de banyar-se. Tots els Sahorins esperem el dinar del dia de 
l’Alardo. Tots esperem eixe moment on ixen a passejar un fum de merengues 
(que acaben als rostres i als caps d’alguns) i on l’aigua és la protagonista. Eixa 
vesprada tots acaben banyats i amb tot el sucre dels merengues espargit de 
cap a peus. 

La Guardia Jalifiana, i tots els Sahorins de cor, tindrem la suficient paciència 
esperant les pròximes festes. Honrarem al nostre patró Sant Hipòlit i gaudirem 
de la nostra festivitat com mai. I confiem que tots aquells moments passats a la 
filà i tots els records que guardem de segur que tornaran més prompte que tard. 
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Filà
   Kabileños

C/ Pare Francesc Agulló, 4
Vicent Agulló Pascual
Raúl Coloma Bonifacio
Estefanía Sala Serrano 
José Enrique Moltó Moltó
Vicent Agulló Richart, Pau Anduix Fuentes, Pau Botella Pascual,
Pablo Martí Gisbert, José Moltó Llorens, Borja Moltó Tortajada,
Pau Olcina i Andrés, Luis Orta Canales, Francisco Prats Colomer,
Juan Antonio Valverde Picazo i Javier Vidal Amat.
30 adults i 10 xiquets.

La Nova de Palomar
65
Lluís Carbó Segrelles

Aquest virus ens ha arrribat com si fos un dels genets de l’apocalipsi. Ens ha despertat 
de sobte, ens ha pegat quatre galtades i ens ha fet vore com som de xicotets i ridículs 
els éssers humans davant d’un virus encara més ridícul, però que ens ha desmuntat el 

món tal i com el coneixíem.
Els Kabilenyos volem acompanyar en el sentiment a totes i cadascuna de les persones que lligen 

aquestes línies i que han perdut un familiar o un amic víctima del covid-19, res pot substituir la vida 
d’un ésser volgut. Ens posem en la seua pell i realment veiem que la «festa» és només una part de 
la vida que, de vegades, pot arribar a donar-li sentit, però que davant d’un moment com el que estem 
vivint és innecessària i, al mateix temps, desitjada i estimada, trobada a faltar.

Una amalgama de sentiments que només es poden sentir quan no la tens (la festa), quan se t’esca-
pa entre els dits; igual que quan tens l’aigua a mà, però no pots beure’n. Esperem que els anys 2020 
i 2021 siguen els últims que no puguen mostrar els nostres festejos. L’esbarjo i la tabola no poden 
deixar-se de mostrar més. 

Així i tot el «bon moment» que va passar la nostra societat per la baixada de contagis a partir del 
mes de juny (just quan comencen les nostres festes) va fer que poguérem disfrutar (amb distància de 
seguretat i mascareta) de la companyia i el bon fer fester Kabilenyo, encara que fora a l’exterior, sense 
trage i sense formar part de cap acte oficial, però sí amb sentiment i alegria continguda per la situació.

El dia de la publicació vam fer una camiseta per a l’ocasió i una mascareta amb tela de faixa i 
aprofitant el bon temps, les ganes i la caseta del nou cap de filà, Vicent «el Bajoquero», vam fer un 
esmorzar-dinar ple d’anècdotes, bones xarrades i moments musicals (a càrrec de dos dels nostres 
músics de la nova de Palomar, acompanyats per la percussió de dos dels nostres festers). No va faltar 
la «torraeta» d’embotit del Bajoquero, paelleta i plis plaiets. Bona part dels allí presents, vam rematar 
el dia al «Bar Raspa» de Cocentaina, completant un dia inesborrable. Bona falta ens feia.

Algun dissabte després, vam anar quedant per a dinar al «Bar Insa», però no va ser fins la setmana 
festera quan vam començar la retafila de dinars i sopars, quasi tots a l’Insa de nou, destacant si cal 
el dia de l’entrada dinant a Ca Vicentica alguns dels membres. Vam compartir bons moments festers 
(amb altaveu portàtil) amb la Llana i els Almogàvers (sempre amb esquadres separades). La germanor 
es palpava pels quatre costats, fins el punt que pareixia que la pandèmia era un malson i que estàvem 
fent temps per eixir a l’Entrada. I això val tots els diners del món.

Molt d’ànim a la nova Junta de Festes de Masanet, segur que sabran llevar-se l’espineta.

Bones festes a tots! Més prompte que tard!
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Filà
Bereberes "Els Borts"

 C/ Ausiàs March, 2 y 4
Rafael Valls Giner
Pedro Moltó Castelló
Cristian Bernabeu Agulló 
Paco Pascual Soler
Rubén Colomina, Salva Ivorra, Manolo Moltó i Camilo Calafat.
70

Unió Musical Contestana
80
Ferran Sanchis Gandía

“És un honor ser de la filà dels borts”

N umerosas son las singularidades qué hacen de Els Borts una filá única. Si algo nos hace real-
mente especiales es nuestra relación de hermandad con la Unión Musical Contestana y, sobre 
todo, con sus compositores más prolíficos. Nuestro tesoro musical nos convierte en la filá con 

más piezas musicales de primera línea dedicadas en el mundo de la Fiesta: de Gustavo Pascual poseemos 
los pasodobles El Berebere y Tots menos uno, las marchas moras Buscant un bort y Navarro el bort, y el 
Himne dels Borts; de José Pérez Vilaplana, El Mestre (Bort de Honor y Socio de Número Perpétuo), las mar-
chas moras Als Berebers y el Cadí Bereber; de Francisco Valor, el pasodoble Borts 1939; así como también 
cançons populars festeres honor a dos grandes festeros de los Bereberes (Manolo Navarro i Gustavo Pascual). 
Música toda ella editada en el doble CD Els Borts, molta historia, molta música, grabado en el concierto de 
la Unión Musical Contestana con motivo de la Capitanía de 2011 y en homenaje póstumo al padre misionero 
José Palací Garrido. 

Queremos mencionar también el genuino final de las voltetes al llegar a El Pla. Y es que todas las 
escuadras se reorganizan en una sola y es un único formador el que la dirige al son de Buscant un bort. 
Justo antes del fort de la marcha mora se cede el paso, y con ello todo el protagonismo, a la Unión Musical 
Contestana, como sentido homenaje a su buen hacer. Esta peculiaridad se viene dando desde la fundación de 
la filá,siendo el señor Manolo Navarro, calavera en mano, el que siempre formaba de manera magistral ante 
la gran cantidad de público que asistía para ver este original final. Una vez terminada la marcha, siempre se 
ha interpretado y cantado nuestro Himne dels borts.

Y siguiendo esta estela identificativa, en la Entrada del año de nuestro 75 aniversario, fue la escuadra 
especial la que, después de girar la formación a la tribuna, en lugar de volver a girar para acabar el acto de 
manera normal, le cedió el paso a la banda tal como siempre se ha hecho al finalizar cada volteta. Seguimos 
recordando a una sorprendida tribuna en pie, el aplauso del director Mario Roig y los innumerables agrade-
cimientos de los músicos al finalizar el acto, ya que nunca se había visto un gesto de una solidaridad festera 
igual en la fiesta contestana.

Otro acto único de los Bereberes es acudir cada año al castillo de Cocentaina vestidos de bort para ren-
dir homenaje a nuestros fundadores, ya que estos visitaban la fortaleza en compañía de la Unión Musical 
Contestana para posteriormente celebrar la tradicional piñata (fuereta) en la caseta de El soldat. Nosotros, 
en la actualidad, realizamos la charanga en la sede social y, cuando tenemos oportunidad, celebramos las 
pinyates lejos de Cocentaina. De hecho, hemos desfilado, siempre en compañía de la hermana Unión Musical, 
en Tánger, Sttutgart, Niza, Benicàssim, Málaga y Castellón, entre otras muchas. 

Para nosotros es un orgullo cuidar, respetar y defender las tradiciones que nos otorgan una idiosincrasia 
singular y así lo seguiremos haciendo. 

“Ay señor, qui no poguera ser bort”

Respeto por unas tradiciones que abren camino
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 Bort d'Honor i
 President d'Honor de la Junta de Festes: Manuel Navarro Santamaría
 Bort d'Honor: Antonio Torregrosa Moltó
 Bort d'Honor i soci nombre perpetu: José Pérez Vilaplana
 Soci de nombre perpetu: Octavio Cerdá Ferrándiz
  Rafael Cortés Olcina
  José Luis Barrachina Domínguez
  José Luis Navarro Bonet
 Soci d'Honor i Soci de nombre perpetu: Unió Musical Contestana
  Joaquín Pascual Torró
 Cap de Filà d'Honor:  Joaquín Pascual Torró

QUADRE D'HONOR



ALMOGÀVERS
Manuel Agulló Pérez
Rafael Soler Gadea

KABILEÑOS
Santiago Prats Colomer

MULADÍS
Rafael Agulló Insa
Antonio Pérez Bilbao

MASEROS
Francisco Desamparados Tomás
Raimundo Insa
José Alberto Pascual
Vicent Lucas

LLANA
Francisco Desamparados Tomás

CAVALLERS DE LLÚRIA
Ernesto Ferrándiz Pérez

CONTABANDISTES
Agustín Belda Vicedo
Juan Antonio Bonifacio Blázquez
Amadeo Ripoll Soliveres

MUDÈJARS
Juan Carlos Cortell Blasco

CAVALLERIA MINISTERIAL
Francisco Jover
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Una suau brisa agostenca era agraïda per tota la gent que aquell dissabte 7 
d’agost de 2004 es trobava en la Plaça de la Vila quan, i després del doble colp 

del bombo de l’Ateneu Musical, va començar a sonar el pasdoble A mà o a màquina?.
Les primeres notes es van barrejar amb eixa emoció que molt intensament és viscuda 

per tots els festers a l’hora d’arrancar la Primera Diana a Cocentaina i allí, al front de 
l’esquadra dels dianers almogàvers, el Sr. Manolo, “el pastelero”, amb la “serpeta” en la 
mà (nom amb el qual coneixem l’espasa amb què s’arranca la Primera Diana tot els anys 
des de la fundació de la filà), va viure eixa emoció que tot fester hauria de viure almenys, 
una vegada en la vida. Però en este cas va ser una emoció doble, ja que la seua filà, la 
nostra filà, complia en eixos moments 50 anys de vida festera al nostre poble, i al girar 
l’esquadra a les autoritats civils i festeres, uns aplaudiments espontanis del Sr. Manolo 
van ser com un homenatge i record a tots els que, com ell, allà en el pati del Casino o 
la UPE, van decidir crear una filà el dijous 27 de maig de 1954. 

Molts records van passar en aquells moments per la seua ment, i tots els anys viscuts 
plens d’emocions i de festa, que estaven ben resguardats en un lloc del seu cor, van 
fluir amb molta intensitat. Va tindre la gran satisfacció i alegria, eixe era un dels seus 
objectius, d’arribar a celebrar els 50 anys de la filà i després “ja vorem que fem”, com 
solia dir-nos.

El pasdoble el va triar el propi el Sr. Manolo, ja que va ser la primera peça musical 
dedicada a la filà, obra de José Moltó Pascual, i que recorda al primer debat sorgit en 
la filà sobre si l’escut era brodat, a mà o a màquina.

El Sr. Manolo ens va deixar el passat 17 de febrer de 2021 a l’edat de 92 anys, quan 
aquesta maleïda pandèmia que estem patint ja es trobava en la tercera onada.

MANUEL AGULLÓ PÉREZ
«Manolo el Pastelero»
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 Va ser, com ja hem dit, cofundador de la nostra filà, i un dels principals pilars de 
la mateixa, primer cap de filà els anys 1955-1957 i en un segon període entre els anys 
1984-1986, estant sempre recolzat per Salvador Soler Gadea com a fiança. Sent Cap de 
filà, Rafael Domínguez Briet, els anys 1965-66, ell va fer les funcions de fiança.

També va ser publicador en distints anys, en 1956, en 1979, coincidint amb el 25é 
aniversari de la filà, i en 2004, quan vam celebrar el 50 aniversari de la fundació. 

Era dels denominats homes de filà, participava en la tertúlia totes les setmanes quan 
el seu ofici li ho permetia, sempre disposat a col·laborar en el que fera falta. Era una 
persona molt estimada per tots els membres de la filà, perquè ell també es feia de voler. 

 Va ser del primers formadors en la primera Entrada en la qual la filà va participar en 
agost de 1955, també li agradava participar en les esquadres de negres. Va deixar de 
participar activament en la filà l’any 2006 si bé, estos últims anys, i de forma diferent, 
fins que la salut li ho va permetre, vam tindre la sort, de nou, de compartir amb ell molts 
dissabtes de tertúlia, vermut, dinar i, entre colpet i colpet, algun que altre coto i també 
les típiques discussions i molts riures que, pel seu caràcter, sempre l’acompanyaven. 
No podem oblidar que va ser el primer en ratllar en l’esquadra de negres del pròxim 
Abanderat Almogàver, que estem segurs que celebrarem, quan passe tot açò, però ja 
podem dir, sense por a equivocar-nos, que el Sr. Manolo, d’alguna manera, també par-
ticiparà, ja que serà substituït pel seu fill Tino, estant presents en la mateixa esquadra 
també el seu fill Manel i el seu net Mateo. 

De jove va pertànyer a la filà Manta Roja, d’on era membre son pare i part de la 
seua família. 

Té dedicada una marxa cristiana, obra de Josep Vicent Egea Insa, titulada Almogàver 
contestà, que va ser estrenada l’any 2000, en el concert celebrat el dilluns 7 d’agost per 
l’Ateneu Musical, en el Pati del Palau Comtal, sent un regal de seu fill Antonio. 

Gran devot de Sant Hipòlit, era l’encarregat de preparar i coordinar les misses que la 
filà celebrava tots els anys, en acabar la segona diana, el dia del Patró, juntament amb el 
rector de la filà José Ferrer Giner. També era l’encarregat de recordar-nos, vespra del 19 
d’abril, que havíem d’anar a traure a la Patrona en la processó de la vesprada. Tampoc 
podem oblidar, com a bon devot que era de la Mare de Déu, que en l’any 2008, la Pía 
Unión va tindre a bé dedicar-li l’homenatge als majors d’eixes festes. 

Volem significar, per la importància que va tindre per a ell i per a la resta de filà, el 
seu nomenament com a Almogàver d’Honor. El lliurament d’esta distinció va tindre lloc 
el 17 de juliol de 2004, dins dels actes programats per a celebrar el cinquanta aniversari 
de la fundació de la filà. Un pergamí i l’escut d’or de la filà acrediten la distinció.

Estem segurs que, allà on estiga, ja s’haurà retrobat amb tots els seus amics almo-
gàvers, i com sempre estaran, entre colpet i colpet de cafè, tramant alguna festa i de 
nou discutint si l’escut serà brodat a mà o a màquina, formant una especial i peculiar 
“Tertúlia Almogàver”, en la que la partida de cotos i les seues corresponents disputes i 
famoses discussions estaran presents perquè no els falte de res. 

El traspàs del Sr. Manolo ens deixa orfes de la nostra història viva com a filà, per-
què ell era l’últim esglaó entre aquells 19 fundadors i nosaltres. En senyal de respecte, 
admiració i com homenatge a este fester “Almogàver contestà”, deixem escrites estes 
sentides i emocionades línies perquè quede constància per sempre.

Descanse en pau Sr. Manolo i que la terra et siga lleu.

Cocentaina, 27 de maig de 2021
FILÀ ALMOGÀVERS
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Corrien els primers mesos de l’any 1953 i un dels punts de reunió mes freqüentats pels joves de 
Cocentaina era el bar del Patronat, on es formaven tertúlies entre grups d’amics. Una d’aquestes tertú-

lies era la coneguda amb el nom de “Trons, Pets i Rellamps” i un dels components d’aquesta penya era Rafael 
Soler Gadea, més conegut en el poble, per allò de la seua professió, com “el cartero”. D ’allí va sorgir la idea de 
fundar una nova filà al nostre poble, això sí, havia de ser del bàndol cristià. Rafael va ser un d’aquells festers, 19 
adults més tres infantils, que van cofundar la filà Almogàvers, i va ser testimoni directe de totes les experiències 
que van viure aquell primer any amb tot el procés que van haver d’anar treballant, com era la confecció del trage 
i la resta d’elements, on va tindre molt a veure el seu germà i també cofundador, Salvador Soler Gadea. Per 
cert, la primera vegada que va veure la llum el nou trage dels Almogàvers va ser en casa del citat Salvador, més 
concretament en el seu hort, allí va ser vestit, peça a peça i davant de tots els components de la filà, el primer 
publicador Vicente Ferri Oltra. Això va ocórrer el dijous 19 de maig de 1955. 

En les primeres festes Rafael va participar en la Primera Diana i va formar la primera parella de l’Entrà amb 
Antonio Borrás Pérez, “Tonico”

Va ser part molt activa en la filà, ja que va ser Cap de Filà en el trienni 1961-1963, sent el seu fiança el 
primer any, Enrique Carbonell Pascual. Els dos anys posteriors, el fiança va ser Juan Brotons Albors. 

Va publicar la festa en l’any 1959, any del primer Capità. Va donar la casualitat que la diana de la Publicació, 
va haver de ser ajornada unes hores, fins a les dotze del matí, ja que a les set, hora de començament de la 
mateixa, plovia amb molta intensitat al nostre poble.

Rafael també va poder estar present en alguns actes que vam organitzar amb motiu de la celebració del 
Cinquantenari l’any 2004.

En la meitat de la dècada dels huitanta va deixar de pertànyer a la filà. El passat 22 de juliol de 2020 va 
morir a l’edat de 95 anys.

Des d’aquest espai que la nostra revista de festes dedica als festers que ens han deixat al llarg de l’últim 
any, volem tindre un senzill però sincer record cap a Rafael Soler, “el cartero” i el nostre agraïment per tot el 
que va aportar a la nostra filà. D.E.P.

Cocentaina, 27 de maig de 2021
FILÀ ALMOGÀVERS

RAFAEL SOLER GADEA
«El cartero»
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E l dia 29 d’agost ens consternava la notícia de la pèrdua de Santiago 
Prats Colomer.

No se n’anava un Kabilenyo més, partia cap al cel «Santi, el Sabater», cap 
de filà als anys 60, conserge de la Filà en els anys 80 i 90, formador de la 
publicació de 1980 i abanderat moro de les nostres festes en 1991, tot açò 
repartit en 50 anys de fester, sempre en la mateixa filà, la seua.

Un currículum fester impressionant el teu, Santi, quasi a l’altura de la teua 
personalitat, del teu caràcter afable, de la feta de café que ens vas fer durant 
més de 30 anys (recepta heretada de Juanito «Canyotar», que sàviament et 
va saber transmetre l’essència del café que van beure els nostres fundadors) 
i de les teues sabates que han fet desfilar a generacions i generacions de 
Kabilenyos durant 60 anys…

Santi, per tot açò et volem dir GRÀCIES. Però sobretot gràcies pel llegat 
més gran que ens deixes: els teus fills, Mari Carmen i Santi, els teus nets 
Carlos, Àngela i Miquel i el teu germà Francisco. Kabilenyos fins la medul·la 
i dignes hereus teus. Tots són Kabilenyos gràcies a tu!

Et recordarem, Santi, sobretot el dia dels Trons i a la Diana: quan la Kàbila 
enfile el carrer de la Santíssima Trinitat i pare de tocar la Nova de Palomar, 
allí on vivies junt a la teua rosa Mari Carmen, alçarem un herberet al cel al 
teu honor i al de tots els Kabilenyos que ens han deixat ací, però que passen a 
engrossir la «fermosa filà» allà dalt i que, de segur, igual que al «pati palacio», 
sempre estan reunits.

FILÀ KABILENYOS

SANTIAGO PRATS COLOMER
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2020...

Quan aquest maleït any estava arribant al seu crepuscle, la teua llum, de la mateixa forma 
que la dels raigs de sol de l’ocàs, es va anar apagant.

Com si d’una innocentada es tractés, ens vas deixar. Ens vas deixar orfes d’un pare fester, 
d’una persona compromesa amb la festa i amb els seus, d’un Muladí, del Muladí!

Sempre orgullós de la teua Filà, exigent amb els petits detalls, de rialla i mala llet fàcil, gran 
amic dins i fora de la festa.

Després de més de 50 anys de fester, encara no imaginem unes festes sense tu, una filà on no 
estigues de cap de taula, una seu nova sense l’1, seu que no has pogut gaudir i que amb tanta 
il·lusió vas lluitar perquè fora una realitat, uns esmorzars de festes i Fira i tants dinars de dis-
sabte, no poder escoltar eixe «va, va...», minuts abans de qualsevol acte, tingués la importància 
que tingués, i no tindre al nostre «Bandera».

Els teus amics i familiars, tant de sang com de festa, de ben segur que et recordarem als com-
passos de les nostres peces festeres, les «dianeres» per a arrancar la festa, les marxes mores per 
a enaltir-la. Amb aquell suau arrossegar de les nostres sabates sobre la plaça de l’Ajuntament, 
rememorarem com ens has ajudat a valorar la festa, com un simple soroll ens uneix com a grup 
i ens fa canviar el semblant, ple d’orgull, per ser part d’una Filà amb festers com tu!

Amic, pare, tio, iaio, allà on estigues recorda que cada fil del nostre vestit, cada nota dels 
nostres músics, cada cafè amb vichy, cada alardo amb el nostre banderí, tindrà la teua essència 
impregnada i ens acompanyarà per sempre.

Gràcies per ser! Descansa en pau.

La teua Filà

RAFAEL AGULLÓ INSA
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E n aquest viatge que és la vida hi ha persones que et deixen un gran record i et marquen per dife-
rents motius, aquelles que, quan parles d’elles, sempre ho fas amb molta estima. Aquest és el sen-

timent que tenim quan parlem de Toni, una persona amb una vitalitat i un somriure capaç de contagiar 
a tota aquella persona que tenia prop, fins i tot quan la malaltia cridava a la seua porta.

Tot i que Toni no va ser membre de la filà durant un temps, la seua vinculació a la nostra família no 
va desaparèixer mai. És difícil deixar d’estranyar una persona com ell i més encara oblidar cada moment 
viscut a la nostra filà, ja que, de portes de la filà endins, tots recordem la seua simpatia, les ganes de 
viure i l’empeny per ser una filà sana, jove i amb ganes de viure la festa. Era una persona que contagiava 
el seu bon humor amb facilitat: alegre, bona persona per definició, amic en majúscules i muladí molt 
estimat per tots i per totes. 

Servicial durant les 24 hores del dia i sempre disposat a ajudar, Toni era una persona amb un cor tan 
gran que, sense posar-se el vestit de muladí, tots el reconeixíem com un membre més de la nostra família.

Com a fester, estimava tots i cada un dels nostres actes, però n’hi havia un que per a ell era especi-
al: l’alardo. L’últim dia de la trilogia festera estava marcat en el seu calendari com el seu dia. Toni era 
d’aquells festers que descansava durant les festes per estar fresc a la serra i poder gaudir de la pólvora 
als tres alardos.  Quan arribava el moment, es transformava i es convertia en un xiquet. 

Estimat Toni: el teu cos ens ha deixat, però el teu record, el teu somriure i la teua manera de ser 
romandrà a la nostra filà per sempre. Allà on estigues, esperem que continues gaudint amb el teu barret 
ben posat i el «xatet» de vi a la mà. Prompte tornaran les festes. Ta casa tornarà a ser testimoni de la 
processó i, tot i que no et vorem, sabem que continues amb nosaltres, ajudant i recolzant-nos des del cel.

Moltes gràcies per tot. Descansa en pau, Toni.

La teua Filà

ANTONIO PÉREZ BILBAO
El Muladí del barret
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P er als Maseros, el 25 de juliol, Sant Jaume, és una data de 
sempre molt esperada, perquè ve acompanyada amb volteta 

oficial, entre la Publicació i el Comptes, com a preludi de la trilogia 
agostenca. L’any passat no vam tenir ni publicació, ni voltetes, ni festes i 
molt a prop d’aquesta data, el 28 de juliol d’aquest maleït 2020, també 
deixàrem de tenir un Amic: PACO DESAMPARADOS TOMÁS. Un colp 
inesperat per a tota la família masera, donades les nombroses malalties 
que al llarg dels darrers anys havia patit i superat, com ens recordava 
cada dissabte a la Filà. Tantes, que no donàvem crèdit al decés quan ens 
vàrem assabentar. 

Paco als Maseros era d’apassionada tertúlia, exagerat vermut, paelleta 
i coto fins a la matinada i el que es presentés! La seua vàlvula d’esca-
pament, enmig de tantes preocupacions i ocupacions, darrerament més 
mèdiques que no professionals. 

A la Filà, el seu cau predilecte, trobava amics, cadira, got i plat; al 
Carrer Nou els malsons i els bons records, sobretot aquells viscuts cada 
dia de Sant Hipòlit, quant es convertia en lloc de trobada i d’esplai de 
Maseros, Almogàvers i Llaners amb melons i beguda a la fresca de 
l’aigua del viver.

Va ser Publicador dues vegades, en 1971 i en 2006, quant entrà a 
la Placeta de la Vila igual que ho fera el «Ti Rafel Vilaplana» en 1974, 

FRANCISCO DESAMPARADOS TOMÁS
«Paco el Zorro»
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tirant d’un matxo amb les aparellades i el forcat al so de «Paco el Zorro» 
(pasdoble que en 1988 li dedicà el seu amic bequeter i músic Rafael 
Lledó), que era molt especial per a ell, tant o més que quan va fer la 
Capitania Mora de la Llana en les festes d’agost de 1997, com tantes i 
tantes vegades contava. 

Amant de Cocentaina i de la seua FESTA, en majúscules. Masero de 
menut pel seu, i nostre, «Ti Enrique Desamparados», ratllador oficial 
de la Filà al llarg de molts anys. Apassionat de la Primera Diana per 
damunt de qualsevol altre acte. Quan no li tocava per roda, no se’n per-
dia cap, fent fotos i herberets com si s’acabés el món. De l’Olla a Casa 
a per la càmera i a trenc d’alba, el primer, a Casa Campanal, fins on el 
portaren les cames. «Pura dinamita», mes enllà del dia dels Trons, que 
tant li agradava.

Mai no en tenia prou. Amb ell començaves parlant de ciclisme, de 
motos, de futbol (el seu Atleti era intocable), de festa, de política i... jo 
que sé! S’ho sabia tot. Coneixia tots els «amagatalls» com a bon perio-
dista, fins i tot allò que no era de creure. Millor d’amic que d’enemic. 
Tirava amb bala, en les cròniques, en la Festa i en la Vida. Amb més 
món vist i viscut que el baül de la Piquer! Venien dies que desapareixia 
sense dir ni mitja i de sobte deixava vore el bigot per la porta la Filà com 
si res passés. Als 67 anys ens va deixar, un socarrat fins a la medul·la, 
un periodista de raça, una persona inabordable i un Masero únic per 
sempre. Un any després, encara mirem el mòbil per si crida, ens fa un 
whatssap o apareix per la porta. 

Cada vegada que «El Mahdi» sone a les voltetes quan arribem al Pla 
o «Pas als Maseros» a l’Entrada o «Rafael Ronda» a la Diana i, sobre-
tot, «Paco el Zorro» pels carrers del poble i a la Filà, estarem junts a 
la quarta i a la taula. Fumant-se l’estanc, fent-se un got inacabable i 
esgarrant-se la gola escoltant l’última aventura del «Sorro» amb una rialla 
que mai no acaba. Descansa en Pau, Amic.

Cocentaina, Festes de 2021
FILÀ MASEROS
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Malauradament, cada any es dona la circumstància que 
anem patint la pèrdua de antics festers de la nostra Filà. 

L’any passat en els Maseros, segons podem observar en aquestes 
pàgines també ens va deixar un altre Masero veterà: Raimundo Insa, 
més conegut com a «Insa».

Els festers més antics de la Filà el recordem amb la seua primer 
etapa, allà pels anys seixanta i setanta. També en la gran crisi que 
va patir la nostra Filà al principi de l’any 1980 va aportar la seua 
inestimable ajuda per a tirar endavant, perquè els Maseros no des-
aparegueren. Per motius que no cal referir, va deixar de pertànyer a 
la família Masera.

Des de la nostra Filà volem tenir un record molt emotiu d’aquest 
antic fester que ens feia el «café de feta» per als vermudets i era un 
gran col·laborador en els actes festers, especialment en la Primera 
Diana, quan era ell qui sempre ajudava a posar mocadors, a lligar la 
manta del formador, que tots portaren gaiato i forca, i que la «mon-
tera» estiguera correctament col·locada.

Amb aquestes paraules volem retre un darrer homenatge a «Insa» 
i recordar-lo com un home senzill, molt fester i Masero.

DESCANSE EN PAU

RAIMUNDO INSA
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José Alberto Pascual, més conegut per Alberto “TANILLA” i Vicent Lucas més conegut per 
“LUCAS” van ser ja fa molt anys membres de la Filà Maseros, per això la nostra Filà vol 

recordar la seua memòria per mig d’aquestes paraules.
Encara que els records d’Alberto i Vicent queden bastant llunyans, els membres més veterans 

de la Filà; els seus amics Toni Cortés i Nando Jordá... i altres com Vicent Botella, Joselu Pascual… 
Recordem als companys que ja ens han deixat com unes persones benvolgudes i estimades dintre 
de la nostra Filà.

Al principi dels anys vuitanta, la nostra Filà va patir una crisi molt gran (ens vam quedar amb 
catorze membres solament). Aleshores Toni Cortés que era el Cap de Filà dels Maseros va demanar 
als seus amics que li tiraren una maneta per tal de poder traure la filà a Festes.

Tost dos eren Alberto Tanilla i Vicent Lucas i com que eren molt amics dels seus amics, perquè 
els podies demanar qualsevol favor sense esperar que li’ls tornares, i encara que no els feia gens 
de gràcia això de posar-se un trage fester i desfilar Passeig avall, no van dubtar gens ni miqueta 
en acudir per ajudar al seu amic.

Fets com aquest demostren la categoria i la disponibilitat que tenien les persones com Alberto 
i Lucas de posar-se a l’abast del que el seu amic li va demanar, tirar endavant per a continuar 
poden fer Festa.

Per tot el que hem comentat, li demanem al nostre patró Sant Hipòlit que els tinga en la seua 
glòria, perquè en els Maseros sempre els recordarem amb gran estima.

DESCANSEN EN PAU

JOSÉ ALBERTO PASCUAL
«Tanilla»

VICENT LUCAS
«Lucas»
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A  finals de juliol de 2020, quan aquestes pàgines de la revista ja 
estaven tancades, ens deixava Francisco Desamparados Tomás, 

«Paco el Zorro». Membre, al llarg de la seua vida festera, de diverses fila-
des, però, com ell mateix deia, tenia el cor partit, especialment entre els 
Maseros i la Llana. Va ser en la nostra Filà on va tindre diversos càrrecs, 
com ara Publicador en 1987, any en què celebràvem el 50 aniversari de 
la composició de Paquito El Chocolatero, i especialment en 1997, quan 
va fer de Capità Moro amb la nostra Filà. Aquest mateix any, Paco es va 
encarregar d’editar una revista commemorativa que rememorava aquella 
capitania i la història de la nostra Filà; i en aquella mateixa revista ja apa-
reixia una foto d’un xicotet Paco vestit de llaner l’any 1957.

Com deia el seu amic i periodista, Natxo Cotino, era una persona irreve-
rent, irreductible i a voltes irresponsable, però amb un cor que no li cabia 
en el pit. Descansa en pau, Paco, estem segurs que, estigues on estigues, 
els ulls se t’ompliran de llàgrimes i els primers aplaudiments seran els 
teus quan passe la teua benvolguda Filà Llana. Fins sempre; nosaltres no 
t’oblidarem. 

FILÀ LLANA

FRANCISCO DESAMPARADOS TOMÁS
«Paco el Zorro»
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Q ue estrany ens sembla als Cavallers de Llúria estar presents en aquesta 
secció. Des de la nostra fundació en 2011, no havíem tingut mai cap 

difunt en la nostra filà i en les misses mensuals de Sant Hipòlit, no pregà-
vem pels difunts, sinó que era una acció de gràcies per poder participar en 
els nostres Moros i Cristians.

Malauradament, aquesta pandèmia, ens ha deixat la primera falta a la nos-
tra filà:  es tracta d’Ernesto Ferrándiz Pérez. Tot i que no era membre al cent 
per cent, el senyor Ernesto era soci protector i va estar recolzant-nos en els 
inicis de la filà, en les firmes, avals i tota la burocràcia i tràmits que vam 
haver de fer per crear la nova filà.

El Sr. Ernesto era home de filà, de taula, i tant el dia del peix com la nit 
de l’olla, la presentació de càrrecs o el dia de Sant Hipòlit, era un dels fixos. 
Sense oblidar, que en companyia de la seua dona Paqui, acudien a tot el 
que tinguera a veure amb la festa de Cocentaina i, per descomptat, amb 
Sant Hipòlit.

Home prudent i faener, el Sr. Ernesto també ha participat en els càrrecs 
que hem tingut en la filà, i no sols en l’entrada, sinó ajudat-nos en tot allò 
que li hem demanat. Amb grans vincles familiars a la nostra filà, li demanem 
a Sant Hipòlit que intercedisca pel Sr. Ernesto i que, al costat d’ell, ens 
acompanye en cada moment de la festa Contestana.

DEP Ernesto Ferrándiz Pérez, cavaller.

FILÀ CAVALLERS DE LLÚRIA

ERNESTO FERRÁNDIZ PÉREZ
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Un any dur el 2020, i encara 
més perquè ens ha deixat un 

CONTRABANDISTE dels de tota la 
vida, uns dels que fan afició... un dels 
GRANS! 

Sempre recordarem la teua caris-
màtica forma de rodar la navaixa, 
agenollat davant de la teua esquadra, 
amb un gran somriure. Eres únic, 
Agustín!

Amic, te n’has anat, però en la Filà 
Contrabandistes deixes el record ines-
borrable de la teua alegria i del teu 
bon fer i, sense dubte, tota una gran 
saga de Contrabandistes que van créi-
xer i estimar la festa de la teua mà!

Moltes gràcies per tots els grans 
moments que ens has deixat. Per 
sempre, Agustín!

AGUSTÍN
BELDA VICEDO

Boni, com tots l’anomenà-
vem, va ser un gran amic i 

membre en la nostra filà contraban-
dista. Va pertànyer a la Filà aproxi-
madament 20 anys, i durant aquest 
temps va anar deixant una petjada.

Arribà a ser Cap de Filà en 1992, 
però abans va exercir de fiança, apor-
tant així la seua gran llavor a la filà. 
Amic de tots i proclamador del bon 
ambient fester.

Boni, sempre seràs recordat en 
aquesta xicoteta gran filà.

JUAN ANTONIO
BONIFACIO BLÁZQUEZ
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Amadeo, venint d’una famí-
lia contrabandista va per-

tànyer uns quants anys a la filà 
Contrabandistes. En aquests anys va 
estar molt integrat i en 1981 va fer 
el càrrec de Bandera. 

Amadeo, gràcies per deixar-nos la 
teua petjada. Fins sempre, contra-
bandiste! 

AMADEO
RIPOLL SOLIVERES

Una altra víctima del Covid, 
un gran mudèjar, Juan Carlos 

Cortell, el Pibe, persona que ens 
transmetia tranquil·litat, pau i bon-
dat. Recordem els sopars a la filà del 
carrer de Travadell, els «tostons» que 
ens menjàvem després de les voltetes 
a la UPE, les paelles de l’alba, on tot 
eren rialles i alegria. On es trobe ara, 
segur que estarà envoltat de pau i de 
tranquil·litat, i segur que ens tirara 
una maneta des d’allí.

Pibe, recorda’ns, que nosaltres no 
t’oblidem.

JUAN CARLOS
CORTELL BLASCO
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No és normal, quan es parla d’un fester desaparegut, un fester 
que ja ens  ha deixat, sense pols ni remolí, que no disposem 

d’una foto vestit amb el «trage» de la Filà ni tan sols, possiblement, 
desfilant en una volteta. Però així i tot es pot dir que ha sigut un 
gran fester. El cas d’aquest home és una miqueta insòlit, no és dels 
que han anat de seguit a la filà encara que siga a fer-se el vermut, 
ni ha participat activament en molts dels actes que al llarg dels anys 
han anat celebrant-se. La seua participació, ha sigut espontània, en 
moments determinats, quasi anònima i en aquelles tertúlies que no 
han format part mai dels actes oficials. 

Encara que no ho pareixia, li agradava la distracció, l’humor, eva-
dir-se dels problemes quotidians, i quan va haver una època en la qual 
els Cavallets tenien la bona costum d’inventar-se «numerets» que, a 
més dels típics generals i els responsables de la Clínica Veterinària, 
amb el llibre a la mà i la xeringa penjada amb un cordell al coll, que 
aprofitaven per a criticar o parodiar temes d’actualitat, programes de 
televisió, actuacions municipals, etc., ell era un dels membres que 
participaven encara que, com sempre, des de la barrera.

Sí, Paco ha sigut un fester atípic. Ha pagat gestos de festes com 
qualsevol, no ha deixat mai de comprar loteria, i quan la Filà va 
adquirir el local que té actualment, ell va ser un dels membres que 
van contribuir perquè el projecte es portara a terme. 

Repetim, un fester atípic, enamorat de la seua Filà, amb qui ha 
col·laborat en totes les coses que li demanaven i sorgien, tenint sem-
pre sa casa oberta per a qualsevol activitat que es poguera presentar. 
Quins bons moments hem passat allí, i amb quanta amabilitat, des-
interès i alegria han rebut els membres i companys seus de Filà, tant 
per part d’ell com de la seua dona.

Gràcies, Paco, per la teua aportació anònima, pel teu caràcter 
filantròpic, per la teua forma de ser. Encara que oficialment els 
últims anys ja no estaves com a fester de «gastos sencers», HAS 
ESTAT AHÍ, COMPORTANT-TE COM UN FESTER MÉS, COM UN 
FESTER DE COR.

Gràcies, Paco.

FRANCISCO JOVER
«Paco Vizcaya»
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E l año 2020 ha sido un año muy duro 
para todos, también para las bandas 
de música. La suspensión de todas las 

festividades por culpa de la pandemia del Covid-
19 ha afectado gravemente a su normal actividad 
y también, porqué no decirlo, a sus ingresos. Los 
meses de confinamiento forzoso llevó a la suspen-
sión de los ensayos y los conciertos desde el mes 
de marzo hasta finales del mes de junio. Desde el 
mismo momento en que terminó el confinamiento, 
la Junta Directiva decidió que había que retomar 
la actividad normal de la banda, eso sí, poco a 
poco y con muchísimas precauciones, cumpliendo 
en todo momento con los protocolos sanitarios. 

La primera cita en el calendario de la banda 
a esas alturas del año hubiera sido el Concierto 
de Música de Fiestas y la Junta Directiva decidió 
que había que seguir con una tradición que se 
remontaba ya a varias décadas. Tradicionalmen-
te, el concierto se ha celebrado el jueves víspera 
del inicio de los tres días grandes de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Cocentaina. Pero en el 
año 2020, el año de la pandemia del Covid-19, 
fue muy diferente. Para empezar, habiéndose 
suspendido las Fiestas de Moros y Cristianos, 
la Junta Directiva acordó trasladar el concierto 
al viernes día 31 de julio. Además, el Patio de 
Armas no lució pleno de público, como ha sido 
habitual todos los años, sino que por razones 
de limitación de aforo impuestas por las normas 
sanitarias, solo ciento veinte personas pudieron 
disfrutar en persona del concierto de la Banda. 
Otros muchos pudieron seguirlo a través de las 
ondas de Radio Cocentaina y a través de las redes 
sociales merced a la transmisión realizada por 
Tele Cocentaina. 

En esos momentos de incertidumbre sanitaria, 
cuando nuestra sociedad todavía sufría los efec-
tos de la pandemia y las consecuencias económi-
cas eran una incógnita, pero auguran un futuro 
difícil, la banda quiso dedicar ese concierto al 

pueblo de Cocentaina, a su gente, a sus Fiestas 
y a su música, como una señal de esperanza y 
un deseo de que todos juntos superásemos esa 
situación. Por ese motivo el programa que preparó 
la Banda también se salió de lo ordinario. Todas 
las piezas que conformaron el programa eran de 
autores contestanos o dedicadas a Cocentaina 
y forman parte del repertorio tradicional de la 
Banda. Música del poble i per al poble. 

Tras unas breves palabras de bienvenida de 
la presentadora Mari Nieves Pascual, en las que 
también resaltó la excepcionalidad de la situa-
ción, se inició el programa del Concierto con 
la interpretación, bajo la dirección del Director 
titular de la Banda, Ferrán Sanchis Gandía, de 
Cocentaina, pasodoble dianero de Nicanor Hidal-
go Velasco, compositor que, si bien no es nacido 
en la villa Condal, le dedicó esta pieza al pueblo 
de Cocentaina. Si hay un compositor emblemático 
de la Unión Musical Contestana, ese es sin duda 
José Pérez Vilaplana, no en vano fue el director 
de la banda durante veintiséis años, siendo su 
Director Vitalicio hasta su fallecimiento en 1998. 
Por eso, en el programa del Concierto no podían 
faltar las obras del Mestre de la Música, como era 
popularmente conocido. En primer lugar la banda 
interpretó Zoraidamir, marcha cristiana compues-
ta en 1969 que obtuvo el segundo Premio en el 
VI Festival de Música Festera de Alcoy, siguiendo 
con Als Berebers, marcha mora compuesta en 
1972 y dedicada a la Filá Bereberes “Els Borts” 
de Cocentaina, que obtuvo el segundo premio en 
el Primer Concurso de Música Festera de Villena. 

A continuación la banda, siempre bajo la 
dirección de su Director Titular Ferrán Sanchis 
Gandía, interpretó, Joano Bartolo, pasodoble de 
Rafael Lledó García, músico jubilado de la Unión 
Musical Contestana, compuesto en 1983 y estre-
nado en el Concierto de la Fira de Tots Sants cele-
brado por la banda ese mismo año. Otro composi-
tor contestano que no podía faltar en el programa 

XLVIII CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA,
UN CONCIERTO ESPECIAL PARA UN AÑO 

DEMASIADO ESPECIAL 

JOSÉ LUIS MUÑOZ HUÉRCANO

Vicepresidente de la Unión Musical Contestana
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del Concierto dedicado a la Música de Fiestas y al 
pueblo de Cocentaina es Gustavo Pascual Falcó. 
Autor del pasodoble Paquito el Chocolatero, de 
reconocida fama internacional, Gustavo Pascual 
Falcó nació en Cocentaina en 1909, fue músico 
clarinetista, subdirector de la Banda y presidente 
de la Unión Musical Contestana, falleciendo a la 
edad de treinta y siete años, dejando, a pesar de 
su juventud, un importante repertorio de música 
con obras como la mentada Paquito el Chocola-
tero, el pasodoble El Bequetero o las marchas 
moras, Buscant un Bort o Navarro el Bort, entre 
otras muchas. En este ocasión, la obra del com-
positor contestano elegida para su interpretación 
por la banda fue Navarro el Bort, con la que se 
puso fin a la primera parte del Concierto. 

Durante el intermedio y sin que público ni 
músicos abandonaran sus sillas por razones de 
prevención para evitar aglomeraciones, se aprove-
chó para que la presidenta de la Unión Musical 
Contestana, Neli Jover Sellés, tomara la palabra 
y diera las gracias al público por su asistencia al 
concierto, así como a los que lo estaban siguien-
do a través de las redes sociales y, en especial, 
a la Junta Directiva de la Sociedad Musical y a 
los músicos que, en esta difícil situación, con 
importantes dificultades, pero con mucha ilusión 

y voluntad, habían podido preparar este Concier-
to dedicado al pueblo de Cocentaina, teniendo 
un recuerdo también para los festeros que por 
desgracia este año no podían celebrar las tradi-
cionales Fiestas de Moros y Cristianos. A conti-
nuación tomó la palabra Juan Francisco Masanet 
Valls, nuevo presidente de la Federación Junta de 
Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina, que 
agradeció a los músicos el esfuerzo dedicado en 
la preparación del Concierto y recordó la signifi-
cación y la relevancia que la banda de la Unión 
Musical Contestana tiene en todas las Fiestas de 
Moros y Cristianos en las que participa. 

Sin solución de continuidad, comenzó la 
segunda parte del concierto con la interpreta-
ción de Reme Orts, pasodoble de Vicente Cortés 
Fernández, compositor y músico jubilado de la 
Unión Musical Contestana, pieza dedicada a su 
esposa; continuando con otro de los compositores 
de la Unión Musical Contestana, Francisco Valor 
Lloréns, músico percusionista y subdirector de la 
Banda. Nacido en Cocentaina en 1979, Francisco 
Valor se ha convertido en un referente en la actual 
Música de Fiestas y es muy amplio y de calidad 
el repertorio que atesora, pero la Unión Musical 
decidió interpretar una pieza emblemática tanto 
para el propio compositor como para la Banda: 



108

Creu Daurà. Esta marcha cristiana fue un encargo 
de la Filá Creuats de Cocentaina en el cincuenta 
aniversario de su fundación y la Unión Musical la 
estrenó en el Concierto de Fiestas del año 2002 
y supuso la consagración de Francisco Valor como 
compositor de Música Festera. Además, esta mar-
cha cristiana da nombre al disco compacto que la 
Unión Musical grabó en el año 2007 con piezas 
del compositor contestano y con el que la banda 
recibió el premio Euterpe a la mejor grabación 
otorgado ese año por la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana. 

Enrique Torró Insa, músico militar y compositor 
contestano nacido en 1922, es otro de los compo-
sitores vinculados a la Unión Musical Contestana 
hasta su fallecimiento, habiendo sido nombrado 
Director Honorífico y Perpetuo de su Banda. 
Amplio es el repertorio de música de Enrique 
Torró, siendo quizás su pieza más popular la mar-
cha militar Caballería Ministerial, si bien la Unión 
Musical Contestana decidió interpretar otra de sus 
composiciones más conocidas, el pasodoble Anto-
nio Pérez Francés, por ser una excelente muestra 
de los pasodobles festivos y elegantes propios de 
la Diana contestana. Seguidamente la banda inter-
pretó Santos, Poetas y Guerreros, marcha cristiana 
de Enrique Igual Blasco, músico de la Unión Musi-
cal de la que fue también su director y actual fagot 
solista de la Banda Municipal de Alicante. Esta 

pieza compuesta en el año 2001 tiene también 
una especial significación para la Unión Musical 
Contestana, ya que fue la obra de libre elección 
que interpretó en el X Certamen de Música Festera 
de Altea la Vella celabrado en el año 2013 y en el 
que la banda obtuvo el primer premio.

Pero si una pieza identifica a la banda de la 
Unión Musical Contestana allí donde va, es sin 
duda A mons pares, marcha mora del mestre 
José Pérez Vilaplana. No en vano es la banda de 
la Unión Musical Contestana la designada en sus 
últimas voluntades por don José Pérez como la 
única banda que podía interpretarla, así como su 
pasodoble Bohemios del 29. Las notas de esta 
marcha mora invadieron el patio de Armas del 
Palau Comtal cerrando un programa preparado 
con mucho cariño por el director titular Ferrán 
Sanchis con la colaboración del subdirector de 
la banda Francisco Valor y de la Junta Directiva. 

Como no podía ser de otra forma, el Concierto 
finalizó con la interpretación del Himno de Fies-
tas, Visca la Festa, música de José Insa y letra 
de Gerardo Mur, y cuando los ecos de la última 
nota quedaron suspendidos en el aire y el direc-
tor bajo la batuta, el público asistente, puesto 
en pie, agradeció a los músicos el esfuerzo y 
cuidado puesto en la preparación del concierto 
y su extraordinaria interpretación con una larga 
ovación que no pareció tener fin. •
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UN CURS SUPERAT AMB ÈXIT
SOTA RESTRICCIONS I

MESURES NECESSÀRIES

C om cada any, la Banda de la Soci-
etat Ateneu Musical de Cocentaina 
i l’Escola de Música José Insa Mar-

tínez, va obrir el curs 2020-2021 amb infinites 
ganes i il·lusió per fer allò que més ens agrada: la 
música. No obstant això, aquest any era diferent, 
ja que, a causa de la nova normalitat després 
de la pandèmia del Covid-19, la situació era 
dubtosa. Dubtosa per la dubitació i l’angoixa de 
com s’havia de plantejar el curs 2020-2021, les 
classes de música, els assajos o els possibles 
concerts, amb la intenció de gaudir de la música 
i, sempre garantint la màxima seguretat per a 
músics, familiars i espectadors. 

Una altra situació de desassossec a la qual 
s’enfrontava la Junta de la Societat era la de 
plantejar una temporada d’activitats que potser 
no evolucionaria de la manera programada, a 
causa de la incertesa i la situació de restriccions 
canviants imposades per les autoritats. A més a 
més, per la gran varietat de decisions personals 
completament respectables de cada una de les 
persones que formen la nostra societat per a la 
tornada a la «nova normalitat» dins d’una situació 
tan complicada per a tothom. 

Per una banda, l’escola de música José Insa 
Martínez, al càrrec de la seua directora, Andrea 
Sebastià, va iniciar el curs el 14 de setembre amb 
uns projectes envejosos i amb les mateixes ganes 
que tant la caracteritzen: treballar i apostar per 
la música i per la cultura a pesar de la situació. 

Per açò, tant la junta directiva, la banda com 
l’escola es va implicar un 200% per tal de condi-
cionar les aules amb la màxima ventilació i capa-
citat de l’edifici i establir les indicacions neces-
sàries per a mantenir les distàncies de seguretat 
recomanades, garantint així la màxima seguretat 
als nostres menuts i a l’equip docent.

Per un altre costat, la Banda de la societat 
va encetar el curs 2020-2021 amb la realització 
d’assajos en grups reduïts coincidint amb el nom-

bre de membres permesos dins de la normativa 
legal. D’aquesta manera, el dia 19 de setembre 
vam poder gaudir al Centre Cultural El Teular, 
sota la batuta del seu director, José Miguel Fayos 
Jordán, del concert de la Big Band de l’Ateneu 
Musical de Cocentaina amb motiu de la «XXV 
Campanya Música als Pobles».

En aquest programa, la Societat Ateneu Musi-
cal de Cocentaina va realitzar un recorregut per 
part de la història de la Big Band i les seues 
influències en altres estils i formats. Van sonar 
algunes obres com ara «Moonlight Serenade» o 
«In The Mood» de Glenn Miller, «La Bossa Nova» 
de Jorge Ben, passant per «Summertime» de 
Gershwin, fins la relació amb les grandíssimes 
veus de Frank Sinatra i Michel Buble.

A tot açò, no sols vàrem tindre l’ocasió de 
gaudir de les seccions que conformaren la Big 
Band, com són les trompetes, els trombons, 
els saxòfons i la percussió, habituals a la nos-
tra societat, sinó que en aquesta vetllada vam 
comptar amb la col·laboració de les veus de 
Berta Iñíguez i Marta Jordà, membres de la 
banda, que ens transportaren fins al més endins 
d’aquests estils musicals.

SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA
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Tot seguit, ens vàrem trobar amb l’arribada 
a les dates més importants i emotives per a 
qualsevol músic, ja que s’acostava el mes de 
novembre i, per tant, la festa de la patrona de 
tots els músics: Santa Cecília. En aquest any, tots 
sabíem que unes dates tan esperades per a tots 
nosaltres serien atípiques, sense aquelles activi-
tats a banda dels concerts, com són el tradicional 
partidet de futbet que culmina amb el posterior 

esmorzaret, l’excursió a esmorzar a la serra i la 
missa, l’arreplegada dels nous músics amb el 
posterior passacarrer i el vi d’honor que els dona 
la merescuda benvinguda. 

Enguany han passat a formar part de la nostra 
societat quatre nous membres: Teresa Inglés Pas-
tor, amb l’oboè; Jaime Gozálbez Navarro, amb el 
clarinet; Amparo Cortés Pascual, amb el clarinet; 
i Curro García Colomina, amb la percussió. 

La seua acollida va ser el més encomiable 
possible dins de les possibilitats, uns moments 
previs a la seua cita més important, el seu pri-
mer concert com a membres de la banda gran 
de l’Ateneu Musical de Cocentaina. En aquest 
moment se’ls va fer entrega d’un detallet i se’ls 
va presentar en societat per rebre’ls amb el més 
càlid dels aplaudiments de benvinguda per fami-
liars, assistents i els qui ara passaven a ser els 
seus companys d’escenari. 

Les cites més importants, sense dubte, i que 
sí que van tindre lloc van ser els dos concert de 
cambra oferits durant el principi de novembre per 
acabar aquest magnífic mes amb el concert de 
Santa Cecília a càrrec de la banda jove amb la 
banda de l’Ateneu Musical de Cocentaina.

A la primera cita, el diumenge 8 de novem-
bre al Centre Cultural El Teular, va tenir lloc el 
primer concert de cambra a càrrec del grup de 
metalls i el grup de flautes dolces recentment 
format a l’Ateneu que es va estrenar amb el seu 
primer concert delectant-nos amb algunes peces 
com «Pavana», de Claude Gervaise; «Diligam te 
Domine» d’Ascanio Trombetti; «Sinfonia 7», de 
Tunder; i «La Canàrie», de Michel Praetorius. 

La segona cita va tindre lloc el diumenge 15 
de novembre i va ser el torn del grup de la percus-
sió i del grup de clarinets, els quals ens van oferir 
una magnífica vetllada. 
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Ja per donar per finalitzat aquest mes tan 
complet, el dissabte 21 de novembre, va tindre 
lloc l’última de les cites que tots esperem amb 
tantes ganes durant l’any, el dia del concert de 
Santa Cecília. Fou la banda jove qui, a càrrec 
de la seua directora Andrea Sebastià, enceta 
la primera part del concert amb «Lullaby», de 
Manuel Bernal Nieto; «Fanfare of Young», de 
Mateo Firmi i «La música de la selva», de J. 
Ramón Rico Muñoz.

El concert va culminar amb l’actuació de la 
banda de la Societat Ateneu Musical, en la sego-
na part del concert, sota la batuta del director 
titular, José Miguel Fayos Jordán. S’hi va fer 

l’estrena absoluta del pasdoble «Eloi», del jove 
músic de l’Ateneu Marc Sansanvador Pérez, 
també es va interpretar «Yosemite Autum», de 
Mark Camphouse i per acabar «Second suite», 
composta de tres moviments, Fanfare, Ballad i 
Scherzo, de Robert Jager.

Mentrestant, la maquinària a l’escola de 
música José Insa Martínez no ha parat. Els més 
menuts van començar el curs 2020-2021 amb 
tanta cura i amb una programació i uns protocols 
tan ben adaptats a la nova normalitat, tenint en 
compte des del primer fins a l’últim dels detalls, 
que l’escola es llançà amb la preparació de l’au-
dició de Nadal en temps de pandèmia.
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Aquesta decisió tan meditada, ajustada a les 
restriccions i amb la màxima responsabilitat, era 
necessària per a mostrar a tothom l’esforç i el pro-
grés dels alumnes, que foren capaços alguns, amb 
tan sols dos mesos després d’agafar un instrument 
per primera vegada, de deixar-nos bocabadats. 

A més a més, els més menuts van tindre el 
plaer de tancar el primer trimestre d’aquest atípic 
curs amb una visita molt esperada per a tots ells. 

Es desplaçaren fins Alacant per visitar a l’ADDA, 
per tal de veure i escoltar «El Gato con Botas», 
una xicoteta òpera on el nostre alumnat va com-
provar la vertadera màgia de la música. 

L’inici del segon trimestre del curs 2020-
2021 va estar paralitzat pel nou rebrot en la 
situació sanitària, que va fer que la societat 
frenés de nou la represa de la nova normalitat. 
Va ser a finals del mes de febrer quan la situació 
va permetre reprendre de nou els assajos sota la 
màxima cura possible.

En aquesta ocasió, la banda es va disposar a 
preparar el concert que va tenir lloc el 10 d’abril 
amb motiu de la «XXVI campanya de música 
als pobles». En aquest concert vàrem començar 
gaudint del quintet de vent de l’Ateneu Musical 
de Cocentaina, que ens va interpretar dos peces: 
«Walking tune», de Percy Grainger, i «An Evening 
in Georgia», de Mikhail Ippolitov-Ivanov. A conti-
nuació, va ser l’ensemble de percussió qui va ani-
mar la sala amb «Hoo-Daiko» de Robert J. Damm. 
El colofó final va estar a càrrec de la banda de 
la societat Ateneu Musical que va interpretar el 
pasdoble «Música y Vinos», de Manuel Morales; 
«Banja Luka», de Jan de Haan; i, per acabar, 
«Jubilant Overture», d’Alfred Reed. 

Sense oblidar com seguia el curs del futur de 
la nostra societat, que també va reprendre les 
seues classes presencials en el moment en què la 
situació els ho va permetre d’una forma segura.
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A l’Ateneu és ben sabut que tothom que 
passa, evoluciona, creix i es converteix en un 
referent dins del nostre món, sempre és dut al 
cor i a la ment de tots els seus companys, i tots 
estem esperant l’ocasió d’una visita als que algun 
dia foren els seus companys de faristol.

En aquesta ocasió, el privilegi de reencontre 
amb un dels nostres referents, va ser dels més 
menuts. Ignacio García Vidal, director d’orques-
tra i antic membre de la societat amb la flauta 
travessera, va estar dirigint a la Ciutat de les arts 
i les ciències, i el futur de l’Ateneu va tenir l’opor-
tunitat de conversar amb ell i que els contés el 
seu recorregut musical, des que es va iniciar sent 
alumne de l’escola, tal com ho són ells ara, fins 
al dia d’avui.

Marc Sansalvador Pérez: El jove músic promesa 
de l’Ateneu.

Marc, percussionista i fagotista principal de 
l’Ateneu, i amb tan sols 16 anys, ha escrit la seua 
primera obra.

Es tracta d’un dels pasdobles interpretats en 
estrena absoluta durant aquesta temporada per la 
banda de l’Ateneu en el concert de Santa Cecília. 
El pasdoble, anomenat «Eloi» està dedicat amb 
una estima molt especial al seu iaio. El jove s’ha 
basat en la forma de cantar que tenia el seu iaio 
quan ell era més menut.

A més a més, recentment una magnífica notí-
cia agitava d’enhorabona el nostre company i tota 

la societat, ja que ha accedit com a fagot princi-
pal a l’Orquestra Simfònica Alcoiana.

Marc és, sens dubte, un jove implicat i entu-
siasmat en tot allò que fa, i des de l’Ateneu no 
tenim dubte que en breu serà un altre dels nos-
tres tants referents en el món de la música. • 
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Senzillesa, humilitat, pas ferm i sentiment 
de colla; no sols de dolçaina i tabal, que 
també, sinó d’amics, de persones que 

tenim en comú l’estima pels nostres instruments, 
el poble i la música tradicional.

Aquesta és la idiosincràsia que fa de la nostra 
colla un lloc on voler acudir assaig rere assaig, 
setmana rere setmana. Un lloc que ha vist com de 
sobte les parets han deixat d’escoltar les nostres 
melodies i els llums han parat d’enfocar les parti-
tures durant un temps indeterminat en pro del més 
important, la salut de tots i totes.

Però això no és un problema quan les ganes per 
seguir fent sonar l’instrument son més grans que 
l’ofuscació de romandre a casa les vint-i-quatre 
hores del dia; al contrari, és la solució. De segur 
que molts dels qui esteu llegint aquestes paraules 
esperàveu a que el rellotge marcara les huit de la 
nit per escoltar el teu veí o veïna fer sonar el carac-
terístic so de la dolçaina.

Eixa és la nostra funció com a colla: portar músi-
ca, tradició i ambient allí on anem, perquè existeix 
el llenguatge de l’alegria, el que parlen els nostres 
instruments.

Açò no significa que la nostra colla haja deixat 
de fer actuacions i assajos. Sempre que les indi-
cacions sanitàries ho han permès i amb totes les 
mesures necessàries per poder portar a terme el 
que més ens agrada, sense córrer cap risc personal, 
la colla ha estat present.

Si tirem un any enrere, la nostra colla ha fet més 
de dotze actuacions. El que és el mateix: mínim una 
actuació per cada mes que té l’any. I estem ben 
orgullosos de la nostra tasca, de la nostra implica-
ció i de l’ajuda i les propostes rebudes per part de 
les diferents entitats que compten amb nosaltres 
per acompanyar-los en les seues respectives pre-
sentacions, actes o celebracions.

Amb tot, hem materialitzat el recital de dol-
çaina de Pau Anduix al Palau Comtal, amenitzat 
el comerç local al Passeig del Comtat i realitzat 
el ja tradicional concert de música festera al mes 

d’agost. També amenitzat la presentació del llibre 
del contestà Francesc Jover, el concert de la fira 
de Tots Sants, l’acte del 9 d’octubre, el concert 
i taller a càrrec de Pau Puig i Cati Plana, sense 
passar per alt la gravació del CD Dolça Mareta, 
l’acompanyament a l’acte de l’home de les orelles, 
l’emotiva cavalcada de reis 2021, el pregó de la 
Mare de Déu acompanyats de Pep Gimeno “Boti-
farra”, el Via crucis de la confraria dels llauradors 
i la interpretació de l’himne de la Mareta el prop-
passat 19 d’abril.

Vivim temps complexos, on la salut física i 
mental es veu alterada, en menor o major mesura, 
a causa de la pandèmia i els seus efectes secun-
daris. Moltes persones hauran abandonat les seues 
aficions, d’altres les canviaran, però si alguna cosa 
seguim tenint clara, és què, tot aquell temps que 
invertim amb el nostre instrument, la música ens 
ho tornarà després en moments únics, amics per 
sempre i melodies que mai oblidarem.

Per segon any consecutiu no podrem arrancar 
l’entrada cristiana i mora, ni viurem unes festes 
de moros i cristians de la manera que estem acos-
tumats, però tornaran; tornaran les gel·labes, les 
sandàlies, les llances i els trabucs. Tornaran les 
túniques, les calces, jupetins i turbants. Tornarà 
l’arrancada de diana i la presentació d’armes. Tor-
naran les carrosses, ballets, cavalls, estafetes...

I tornarem
amb pasdobles, marxes mores i cristianes.

Tornarem
amb xarangues, voltetes, i ambaixades.

Tornarem
amb les piles carregades i de bona gana

Tornarem
cantant amb goig, des del Montcabrer a l’Aitana

Tornarem
amb alegria, bon ambient i fervor

tornarem
per cridar més fort que mai... visca la germanor!

Visca Sant Hipòlit. •

COLLA DE DOLÇAINES I TABALS MAL PASSET; 
QUAN LA PANDÈMIA NO POT

AMB LA MÚSICA

COLLA DE DOLÇAINES I TABALS MAL PASSET
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H i ha alguna cosa especial en 
les Festes de Moros i Cristians 
de Cocentaina que les fan 

diferents d’altres que també celebren festes de 
les mateixes característiques, i és tot l’entramat 
cultural que les envolten: en pocs llocs hi ha 
tants actes culturals, esportius, etc., al voltant 
de la «Festa» com és a Cocentaina. 

Tres concerts de música festera, concurs de 
dibuix, teatre, exposicions, trofeu de ciclisme...

Des de fa un grapat d’anys (quaranta, que 
es diu prompte) el teatre forma part intrínseca 
del que denominem «Setmana Cultural». Per-
què ja en els anys setanta, dins d’un programa 
denominat «Festivales de España» van vindre a 
Cocentaina companyies de teatre professionals 
de gran relleu, amb actors i actrius de primera 
línia. Naturalment, Teló Teatre va agafar el tes-
timoni que es van deixar aquestes companyies 
i sense fer falta es va comprometre a continuar 
amb aquesta, ja podríem dir, «tradició».

L’any 2020 ha sigut molt problemàtic: estat 
d’alarma, quarantena, restriccions...Tot açò ha 
anat modificant els costums, la inèrcia ja esta-
blerta i creant, podríem dir, una nova forma 
de viure i relacionar-se. També ha afectat al 
teatre, i molt. Noves formes d’assajar, pre-
caució màxima, mascaretes posades, nombre 
limitat d’actors i actrius que poden assajar al 
mateix temps a l’escenari guardant la distàn-
cia prudencial i marcada... En definitiva, molt 
complicat en tots els àmbits de la nostra vida.

Aquestes consideracions es van haver 
d’aplicar per a representar l’obra «Quatre 
Moments», el dia 26 de juliol de 2020, al 
Pati d’Armes del Palau Comtal. Naturalment, 
no vam poder preparar una obra, a cosa feta, 
per a aquesta ocasió, a causa dels problemes 
ja citats. Però les ganes i la il·lusió de fer tea-
tre que té aquest grup va fer pensar, reflexio-
nar, buscar, de quina manera poder afrontar i 
eixir del pas i complir el repte adquirit amb la 
Festa Contestana. 

La solució ens va vindre quasi sense voler. 
Teníem preparada una obra de teatre breu, 
dividida en quatre escenes, per al Dia Mundial 
del Teatre, que anaven a representar el grup 
jove al mes de març. Aquesta obra la sabien, 
perquè la gent jove té molta memòria i estan 
acostumats a estudiar, de manera que no els va 
costar gens repassar una miqueta els papers. 
Per tant, amb el recolzament d’algun membre 
veterà del grup, es va poder portar a terme 
l’obra d’estiu.

Amb un pati de butaques adequat per a 
complir amb les mesures de seguretat per la 
Covid-19, i amb una colla de joves promeses, 
amb molta preparació, esforç, il·lusió i treball, 
es va posar en escena el muntatge «Quatre 
moments», una obra que amb ironia, gràcia 
i informalitat, posa de manifest i retrata els 
defectes de la societat actual: l’amor desespe-
rat; el problema de la gent d’edat avançada; 
la influència dels anuncis en la gent jove i la 
intransigència entre les persones. 

El planter de joves actors i actrius es va 
comportar quasi com si foren veterans, amb 
desimboltura, tranquil·litat i bona vocalització. 
Resultat: excel·lent. Bona acollida per part del 
públic assistent. I satisfacció per part de tots.

Per descomptat que Teló Teatre ja està pre-
parant l’obra del 2021. Una comèdia excèn-
trica, atrevida, original, curiosa... Esperem i 
desitgem poder representar-la, si el temps i 
aquesta maleïda pandèmia ho permeten.

NOTA.
Degut a circumstàncies adverses, dificul-

tats tècniques i confusió de dates, aquest 
any ens hem vist obligats a realitzar l’obra al 
Centre Cultural «El Teular». Esperem la com-
prensió del públic i estiga ple de gom a gom.

Gràcies •

JULIOL, TEATRE, FESTES

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PÉREZ

en nom de Teló Teatre
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C ontestana de soca-rel, a Mari Nieves Pascual la coneixeu de sobra, 
si no en persona, sí per la seua veu i el seu acompanyament parlat 
a les entitats contestanes, com ara la Unió Musical Contestana o la 

colla de dolçaines i tabals Mal Passet, entre altres.
Els seus estudis de Comunicació audiovisual l’encaminaren cap a la ràdio. A 

València, va estar de pràctiques en la 97.7 València i tot i haver estat en diferents 
productores i premsa escrita, seria la ràdio la que finalment marcaria la seua 
trajectòria professional.

Mari Nieves Pascual Mur
MANTENIDORA PRESENTACIÓ REVISTA DE FESTES 2021
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L’any 2000, entra a formar part de l’equip de «Prop de Déu» que setmanal-
ment tenia un espai en Ràdio Cocentaina i ja el 2003, i coincidint amb Luis 
Pérez, entraria a formar part de la plantilla de Ràdio Cocentaina i la revista 
«Cocentaina. El Comtat».

El seu vincle amb la festa és més que evident: des del 2000 que presenta els 
concerts de festes de la UMC i, gràcies a Pablo León i a Hipòlit Borràs, mem-
bres de la Comissió d’Arxiu i Patrimoni Fester, en 2003 va encetar una aventura 
festera que l’ha dut a visitar totes les filades contestanes. «La veu de la festa» i 
«música i festa» són dos espais radiofònics que han fet possible que la Festa no 
estiga sols al carrer, sinó que s’escolte també a través de les ones i que no sols 
la trilogia estiga marcada per la música festera, sinó que durant tot l’any la nostra 
música i el sentiment fester estiga present.

Neta d’un dels fundadors dels Bereberes «Els Borts», José Mur, «el carteret», la 
seua vida festera, tot i estirar-li des de sempre el fet d’eixir i participar d’aquesta, 
comença per veure-la des de la barrera. La vena festera ha estat present en la 
seua vida: els seus oncles agrers, M. Ángeles i Juan, i la seua cosina Anna per-
tanyien als Sahorins; la seua cosina, Laura, als Gentils; el seu oncle Gerardo, a 
la Llana; i el seu estimat germà Kike, als Maseros. També tenia a la seua amiga 
Bea molt vinculada als Mudéjars i la seua amiga Gemma als Almogàvers, però va 
ser a la fi, en 2006 quan assaboriria la festa en primera persona i de la mà del 
qui avui és el seu marit, Natxo Ferrándiz. En 2005 començaria una altra història, 
paral·lela a la festera, però que, sens dubte, en forma part: l’abanderat dels 
Sahorins i la periodista de la ràdio, una explosió festera que segueix i ha donat 
bon fruit, com ara la creació d’una nova filà on ella ha sigut una de les fundadores 
i va ser, a més, la formadora d’aquella Primera Diana de 2012.

Mari Nieves Pascual ha col·laborat en tot el que se li ha demanat en el món 
fester. Amb la presidència de Jaime Pérez ha viscut molt de prop l’inici del dia 
de les paelles, la visita a les filades de càrrec en l’Olleta de la Puríssima, ha 
estat conduint actes com la presentació de càrrecs, la presentació de la revista 
i també de la mà de Moisés Sellés, del CD del primer pasdoble escrit per a les 
festes de Moros i cristians: «El moro guerrero». La Comissió d’Arxiu i Patrimoni 
també l’ha tinguda present i en 2005 rebia un reconeixement per la tasca de 
difondre la festa contestana a través de les ones, i ja en 2019, Ràdio Cocentaina 
i la revista «Cocentaina. El Comtat», la seua segona casa, rebia el reconeixement 
Qustantaniya per la llavor difusora de les festes en ràdio i revista. Gràcies a la 
seua feina, Mari Nieves ha conegut a molts càrrecs festers, ha compartit les 
seues il·lusions i ha pogut celebrar diferents efemèrides festeres, un privilegi sols 
per als amants de la festa.

El seu caminar per la festa l’ha duta a estar al costat de Jaime Pérez, Pepa 
Prats, Hipòlit Borràs i de totes les seues juntes, a qui està molt agraïda per la 
deferència que sempre han tingut en ella a l’hora de fer els programes radiofò-
nics, cobrir actes i, per descomptat, estar al peu del canó en l’inici de la trilogia i 
l’entrada de Moros i Cristians. Un camí que espera seguir ara amb Juan Francisco 
Masanet i els qui vindran.

Des de l’any 2000, amb motiu del IV centenari de l’elecció i proclamació de 
sant Hipòlit com a Patró de Cocentaina, col·labora també en la revista de Festes 
de Moros i Cristians, amb poesies o bé amb articles, i li posa així a la Festa no 
sols veu, sinó també lletra. •
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S enyora Alcaldessa, Senyor President de 
la Federació Junta de Festes de Moros i 
Cristians, Senyores i Senyors Regidors, 

Senyors Capitans i Abanderats, Festeres i Festers, 
amics tots, benvinguts i bona nit.

En primer lloc, voldria tindre un record per a les 
persones que ens han deixat este any 2020, en 
especial a les víctimes de la pandèmia i persones 
pròximes a la festa, així com als que estan passant-
ho malament i lluitant contra el virus, també una 
menció especial als serveis bàsics i essencials: 
hospitals, policia, alimentació, en fi, moltíssimes 
persones i entitats, bolcades per ajudar a superar 
esta adversitat. També donar ànims i esperança a 
tots per a la superació d’esta pandèmia, que quasi 
quasi ens ha agarrat a traïció.

Estic ací esta nit de forma diferent, habitual-
ment soc espectador; i tot perquè el president de 
la Junta, Paco Masanet, em va agarrar per sorpre-
sa, concretament a l’enterrament del amic, Vicent 
Palacios «El Santo», bon fester i millor persona, en 
el cel que descanse.

Sense més vaig acceptar el repte, que després 
pensant-ho bé i veient la situació, i sent possible-
ment un dels pocs actes festers oficials d’enguany, 
era un repte molt seriós i amb molta responsabili-
tat, però soc fester!, que havia de dir?: avant!

Per això agraïsc a la Federació Junta de festes, 
en especial al seu president, per donar-me esta 
oportunitat de dirigir-me, en humilitat, a tothom, 
des d’este marc incomparable del pati d’armes 
d’este Palau Comtal, amb l’única credencial de 
fester de tota la vida, una vida d’emocions i de 
sentiments, per a mi és un honor estar ací, al meu 
poble, a Cocentaina, com a mantenidor d’un acte 
important de les festes de Moros i Cristians, en 
honor al nostre patró Sant Hipòlit.

Tenim de tindre en compte que hem deixat arre-
re alguns actes importants com la publicació o la 
presentació de càrrecs i presumiblement el dia dels 
Comptes, i les conseqüències de no haver publicat 
la festa!, que no celebrarem les festes com fins 

ara! Per allò que sempre s’ha dit que fila que no 
publica la festa, no participa a les festes d’agost, 
però la pandèmia ens ha abocat a aquesta situació! 

Tampoc no hem donat pas als nous capitans i 
abanderats: que no desesperen, que tindran el seu 
moment. Per tant, els actuals prorrogaran els seus 
càrrecs un any més, única vegada que jo conec, 
des d’ací donar-los l’enhorabona i molt d’ànim!

De totes maneres, hem d’intentar vore la part 
positiva de la situació que ens està tocant viure.

Al mes de maig, sí que es van celebrar els actes 
religiosos de proclamació i d’elecció del nostre 
Patró, Sant Hipòlit, any que crec s’han seguit amb 
més fervor i sentiment; també este agost està pre-
vist celebrar la novena i la Missa Major en la festi-
vitat de Sant Hipòlit, que enguany segur que cobra 
mes protagonisme que mai: no faltem a la cita. 

Com anècdota sabuda per tots, Sant Hipòlit no 
era el patró que els nostres avantpassats hagueren 
desitjat, però la providència va fer que un sant gue-
rrer i religiós fora el nostre protector contra la pan-
dèmia de l’època, la pesta, es va haver d’insacular 
fins a tres vegades perquè quedara com al nostre 
patró i protector des de l’any 1600 segons escrit 
del Pare Fra Agustín Arques Jover que, amb molta 
devoció, li demanem a l’estrofa dels gojos: «defen-
dernos valeroso contra toda enfermedad»

Sense dubte, este any 2020 cobra més actua-
litat i ve que ni fet a posta... Recordeu la similitud 
d’aquell pasdoble?

Ara que estem parlant del nostre patró, Sant 
Hipòlit, també vull mencionar la nostra patrona, la 
Mare de Déu del Miracle, ja que enguany tampoc no 
hem celebrat les festes patronals a l’abril com cal 
i això que estem en l’any 2020 que es celebra el I 
Centenari de la coronació canònica i el V centenari 
del prodigi de les llàgrimes, miracle que, precisa-
ment, va ocórrer un 19 d’abril de 1520 ací, al Palau 
Comtal, a la capella de Sant Antoni Abad, mentres 
Mossén Onofre Satorre celebrava la Santa Missa; 
tant el patró com la Mareta han sigut i són el nostre 
suport en este temps de confinament i de pandèmia.

Adolfo Hipólito Sancho Agulló
MANTENIDOR PRESENTACIÓ REVISTA DE FESTES 2020
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M’agradaria comentar algunes vivències i anèc-
dotes, que encara que n’hi ha moltes i diverses, i 
per a no fer-ho llarg, em centraré en algunes de les 
que considere especials i que d’alguna manera han 
marcat el meu passat i present fester i personal.

Com a fester, i crec que ho sóc, perquè he 
viscut en una família festera de cap a peus, que 
ens han sabut inculcar el virus de la festa: mon 
pare, Adolfo, fester, Bequetero i Almogàver; i ma 
mare Elena, festera, participant en la confecció 
de trages de la Manta Roja, dels Almogàvers, 
d’esquadres de negres, de boatos... En fi, que 
teníem diversió festera quasi tots els anys a casa.

En primer lloc, vull ressaltar la figura del 
meu iaio, Manuel Agulló «El Pastelero», a qui he 
d’agrair el fet d’haver-se encabotat que fora fester 
de la Manta Roja, encara que a mi em tirava més 
el cristià que el moro, però bé, em va ensenyar 
des de molt xicotet a viure valorant i estimant les 
festes i el respecte per la filà i pels seus mem-
bres; també a valorar tots els actes de la festa, 
quin mes important que l’altre, tal com ell deia: 
«una cosa són els actes que més ens agraden i 
una altra cosa la importància de cada un dins de 
la trilogia festera». 

L’amor a la festa naix precisament en la relació 
dels festers en la filà, amb bona harmonia, cada 
u en la seua història: bromes, idees i, sobretot, la 
sana discussió de tot allò que ix a la conversa. 

El meu iaio va ser col·laborador incansable en 
tot allò referit a les festes de Moros i Cristians i en 
especial a la filà de la Manta Roja. Conte ara una 
anècdota molt curiosa, perquè en uns anys difícils 
per a la filà i per a tots com va ser la postguerra, 
amb pocs membres, quan a última hora perillava 
la participació en la festa de la filà, no va dubtar 
a llogar uns trages de la filà Cordoners d’Alcoi, per 
això de què el trage era prou paregut, amb ploma 
i manta, vestint a alguns amics i familiars per a 
completar una esquadra i que la Manta Roja esti-
guera present en la festa. 

La veritat siga dita, en eixos temps difícils, la 
manutenció de la banda de música era complicada 
per a les filades, i ell era el primer a emportar-se 
a casa, els dies de festes, a dos o tres músics, a 
menjar i a dormir.

Un record especial que tinc són les distintes 
seus de la fila, però d’una manera especial la seu 
al Ravalet, a cal Senyor Domingo, una espècie de 
cova, però quan entraves t’acollia d’una manera 
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molt agradable, totes les parets decorades amb 
fotos i artefactes de festes: sabres, llances, 
escuts... En fi, un ambient fester de primera que 
per a un xicon era molt atractiu. 

En aquells temps, la cita en la filà era cada 
dijous i els diumenges, dia de ratlla, després, per 
considerar que el diumenge era dia de família, 
passem a reunir-nos els dijous i els dissabtes. 

Sempre que estem prop de festes, tinc present 
la meua primera diana amb la Manta Roja, qualse-
vol cosa! La filà, en la Nit de l’Olla, desfilava amb 
l’arcabús, bonet i suèter blau i eixe any, en arribar 
al Pla, davant mateix del castell, en crida el Cap 
de Filà, l’amic Enrique Marset, i em diu: «veig que 
maneges bé l’arcabús i el sabre també... Demà de 
matí tens una cita a l’Ajuntament, que eixiràs en 
la primer diana: vine completament equipat i no 
t’oblides de l’arcabús». 

No m’ho podia creure! Era una cosa desitjada, 
però que tocava esperar el moment oportú, que va 
arribar abans del que esperava: estava ple de feli-
citat- festera, era un somni! i allà que vaig jo amb 
l’arcabús al muscle a dir-li-ho a ma mare, Elena, 
i a preguntar-li si ho tenia tot preparat... Jo sabia 
que sí, però i la ploma? Ara ve la bona! Al matí 
següent, a l’Ajuntament, tota l’esquadra preparada 
per a arrancar i es veu que hi havia costum de 
passar revista a la indumentària festera i el senyor 
de la Junta de Festes es planta a la meua altura i 
crida al Cap de Filà i li diu: «este xicon porta els 
calcetins d’un marró molt claret» Jo entre mi vaig 
pensar que perillava el debut, però no, Enrique, 
el Cap de Filà, va reaccionar i li va contestar: 
«els que ixen per primera vegada els porten així, 
perquè es note». Va fer mitja volta i se’n va anar, 
sense més. Va sonar el bombo de la banda per a 
l’arrancada al so del pasdoble «Mi Barcelona».

Eixa mateixa diana, en passar la filà per la Con-
fiteria Agulló, el meu iaio tenia costum d’obsequiar 
a totes les esquadres amb una pasta, l’herberet i 
un puro. Quan va arribar l’esquadra de la Manta 
Roja, a mi se’m queda mirant i em diu: «tu eres de 
casa i un dianer dret i fet: agarra el que vullgues». 
I el puro i tot que vaig agarrar!

El meu primer alardo també va ser il·lusionant. 
Al matí, després de la paelleta de l’alba, el disparo 
en la Penyeta Blanca i després de l’estafeta, pel 
Pla de la Font, el carrer Espinosa, l’església de 
Santa Maria, el carrer de Sant Hipòlit, la Mare de 
Déu, el Pla, el Mercat... Amén de les ambaixa-
des, un espectacle al Pla, davant del Castell i del 
Palau Comtal. Casualment, un any vaig participar 
al capdamunt del Castell amb eixa famosa frase 

de: «que pretendes cristiano!» Espectacular! Al 
disparo tota la fila anàvem ben equipats i amb pol-
vorista que ens subministrava la pólvora i pistons, 
tota una batalla!

Recorde un fet curiós, respecte de l’alardo, 
ja que un dia de la setmana festera, com que 
la meua família vivia un poc apartada del nucli 
urbà, a l’altre costat de la carretera N340 i del 
ferrocarril d’Alcoi a Gandia, al nostre jardí i davall 
del parral, durant molts anys, alguns membres de 
la Filà Almogàvers venien amb els seus trabucs, 
pólvora i pistons, per a realitzar la prova de tot 
això, uns guants, pegar uns trons i deixar-ho tot 
preparat per al dia de l’alardo... Vos imagineu si 
hui férem això? 

Després calia fer el tast del café licor Sancho 
per veure si estava en condicions, que sí, perquè 
durava poc, acompanyat de cacauets i tramus-
sos, com se sol dir per ací: «Qui no té la vespra 
no té la festa».

Una de les vivències especials és que la meua 
primera publicació de les festes va ser l’any 1981, 
any del meu casament, deu anys després, en 
1991, vaig tornar a publicar: eixe any em vaig pro-
posar que cada deu anys havia de ser publicador, 
complint fins ara en els anys 2001 i 2011 i la 
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pròxima vegada, sempre amb el beneplàcit de la 
filà i del publicador, no consumat d’enguany, serà 
l’any que ve, 2021, l’altra en 2031, l’altra al 41 i 
l’altra al 51 que pense complir, si Déu vol i la filà és 
complaent! Com vegeu, tinc moltes ganes de festa!

Un motiu pel qual estic verdaderament content 
i ple de satisfacció és que els tres germans, José 
Manuel, Javier i jo, estiguem a la mateixa filà, la 
Manta Roja, igual que els nostres fills i néts, tota 
una saga de Sanchos!, disfrutant de les festes 
de moros i cristians tots junts. Els nostres pares, 
Adolfo i Elena, segur que estan molt contents igual 
que el nostre iaio El Confiter.

Les festes d’agost de l’any 1978 van ser molt 
especials, ja que la meua dona, Isabel, va ser 
dama de la filà Manta Roja, jo no la coneixia, ja 
que és d’Agres, ara també un poc socarrada!, i 
les coses de la vida, ens vam enamorar en festes 
de Moros i Cristians, quina casualitat!, i després 
seguiria al setembre en les festes d’Agres, on, per 
cert, també va eixir de dama. A partir d’ací, la rela-
ció va anar estretint-se i vam començar el festeig; 
en eixe temps, i com que a Isabel també li agrada 
la festa, va ser quan va començar a bordar-me el 
trage de la Manta Roja: jupetí, jaqueta, manta.., 
en fi, tot el que porta bordat i, com he comentat 
anteriorment, en 1981 va ser quan ens casàrem i 
va ser el motiu de la publicació, ja que era la meua 
il·lusió estrenar el trage d’una manera especial.

A partir d’eixe any, abans era ma mare Elena, 
cada agost, qui s’encarrega dels trages i d’ajudar 
a vestir-se en cada acte és Isabel, la meua dona, 
tant a mi, com als nostres fills i ara també als 
nostres néts, la veritat és que és tot un protocol!, 
ella sap cada peça de qui és i si no fóra així, no se 
si arribaríem a temps als actes, que coses, eh?, la 
veritat és que es una persona molt especial, quina 
sort he tingut en la vida de trobar-me amb ella!, 
gràcies per estar ahí i, sobretot, pel teu amor. 
Però bé, crec que ella també ha tingut un poc de 
sort amb mi!

També recorde els primers anys dels concerts 
de música de Moros i Cristians en la setmana 
festera, que alguns de la filà ens ajuntàvem, 
pegàvem un mos i a continuació al concert, cita 
obligada, sempre amb nous pasdobles i marxes 
mores i cristianes, que permetien comentaris 
entre nosaltres, també alguns dedicats a membres 
de la fila, sobretot, una desfilada de compositors 
contestans dirigint la seua música, des d’ací un 
homenatge merescut, també moltes gràcies a la 
Unió, a l’Ateneu i al Mal Passet, per mantindre 
els concerts, any rere any, amb eixa qualitat de 

la música de Moros i Cristians, també als músics, 
per estar a l’altura de les exigències musicals del 
fester contestà. 

Hem d’estar contents i orgullosos de la música 
que tenim ací, a la terra contestana: no hi ha cap 
fester o festera, i xiquets, inclús no festers, quan 
escolta un pasdoble o marxa mora o cristiana, 
inclús l’himne de festes, que quede indiferent: 
vibrem i ens emocionem i deixem aflorar els nos-
tres sentiments i tancant els ulls uns instants, 
deixem córrer la imaginació i entrem en qualsevol 
acte de les festes de moros i cristians.

En esta setmana festera, segur que diferent, 
sense festa pel carrer, sense aglomeracions, la 
música de moros i cristians ens ha d’acompanyar 
per a somiar en cada acte de festes, enguany 
si és possible, més que mai, el dia l’Olla hem 
d’imaginar que estem tots junts al Pla per a cantar 
el nostre himne de festes i traure eixa germanor i 
obrir el cor al sentiment, que en estos temps fa 
molta falta!, sense reserves, cal passar-ho bé i 
disfrutar d’una manera diferent: la família festera 
hem d’estar contents davant de l’adversitat, dins 
del que cap i en uns límits i condicions que tenim 
marcats per la Covid19 i hem de complir pel bé de 
tots: sigam responsables.

Jo no ho he conegut mai que hem estat confi-
nats a les nostres cases, ni cosa pareguda i que 
cal donar-se besades i abraços virtuals, no podem 
celebrar festes, ni esdeveniments socials, tal com 
ho féiem fins ara. 

Només tenim de vore com estem esta nit: no 
podem ni fer un comentari, altres anys este acte 
està abarrotat i sentint el calor de la gent.

No per això hem de perdre els bons costums: 
no deixem enguany d’eixir, per a fer-se la men-
tireta, tan nostra, així com els tostons, i això sí, 
tindre en qualsevol lloc sonant la música de Moros 
i cristians, vivències que hem de propiciar, inclús 
sense tindre desfilades pels nostres carrers, ara 
és el moment de traure les fotos, vídeos i sobretot 
els programa-revista per a entrar de ple en festes.

La millor cultura i tradició són les nostres arrels 
i ací, a Cocentaina, podem gaudir de ser un poble 
amb unes arrels que marquen el nostre caràcter i 
la nostra personalitat en tots els camps del nostre 
quefer habitual: tinguem-ho sempre present.

Per això vull animar a l’Ajuntament, a la Junta 
de Festes, càrrecs festers, filades, compositors, 
músics, artistes, dissenyadors, en fi, a tota la bona 
gent de Cocentaina, com diem ací: «tota pedreta 
fa marge», a continuar en eixe esforç d’engrandir i 
consolidar la nostra festa de Moros i Cristians en 
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honor a Sant Hipòlit, a pesar del lapse d’enguany, 
que de segur marcarà un abans i un després.

El programa-revista hui és el protagonista indis-
cutible, perquè estem ací per a presentar-lo, dir 
que tindrà un caràcter especial, ja que no anem a 
celebrar les nostres benvolgudes festes de moros 
i cristians com cal, per això serà un document 
important, de moment únic, per a consulta i guar-
dar per a la posteritat.

El programa-revista és, per a mi, la història 
escrita i gràfica de les festes de moros i cristians, 
en el nostre cas està molt ben estructurada, que 
qualsevol informació referida a festes té cabuda, 
que crec té la missió davant de la societat feste-
ra, igual que la música de moros i cristians està 
composta per harmonitzar la festa, el programa-
revista és un instrument indispensable de divul-
gació històrica, cultural i festiva, per això és una 
font d’informació, que tenim entre les mans, que 
només fullejant-la ja entres en matèria.

Per tant, la figura del cronista cobra una 
rellevància vital, ja que és l’encarregat de deixar 
constància escrita d’allò que ha ocorregut en les 
festes any rere any, com també totes les activi-
tats que es realitzen al voltant de les festes de 
moros i cristians. 

Com un apartat important, el programa-revista 
arreplega tots i cada un dels innumerables actes 
que es desenvolupen al llarg de l’any, i més con-
cretament en la trilogia festera, començant amb el 
dia de l’Olla en la seua concentració de filades i 
bandes de música al Pla, davant del Castell i del 
Palau Comtal, per a tots junts cantar l’himne de 
festes, finalitzant la trilogia festera en eixa impor-
tant acció de gràcies al Santuari de la Mare de 
Déu del Miracle, per, a continuació, la Filà Manta 
Roja, càrrecs festers i filades, majorals i majorales, 
autoritats i Junta de Festes protagonitzen el tras-
llat i l’acompanyament a la parròquia del Salvador 
del nostre benvolgut Sant Hipolitet.

Des d’ací vull felicitar i donar el meu suport 
a les diferents Juntes de Festes, per donar eixa 
importància, protagonisme i atenció que es 
mereix el nostre programa-revista, que arriba a 
un nivell màxim de qualitat, motiu pel qual ha 
sigut reconegut per la Generalitat Valenciana com 
un dels millors de tota la comunitat: enhorabona 
als diferents equips de la revista que, any rere 
any, amb el seu treball, han contribuït a conso-
lidar i a divulgar una part molt important de la 
història de les nostres festes de moros i cristians, 
per això eixe merescut nomenament d’interés 
turístic nacional.

Agraïsc el recolzament i la col·laboració rebu-
da, per estar hui ací, com no pot ser d’una altra 
manera, a la meua dona Isabel, els meus fills 
Adolfo i Victòria, Leo i Cristina, també a la meua 
néta favorita, Vera, i als meus néts favorits Lucas 
i Oliver, i com no, als meus germans, en fi a tota 
la família, també als meus amics, a la filà i a la 
Junta de Festes.

Per a finalitzar esta ultima part de la meua 
intervenció, vull dedicar-la al amic i fester de la 
Manta Roja, Vicent «El Santo», amb el seu pas-
doble, de Rafael Lledó, interpretat per la nostra 
«Banda Musical Beniatjarense».

Si vos heu adonat, quasi tot el que he contat 
són records i vivències que jo tinc de la festa i que 
venen a mi, cada any, segons l’acte o el dia de la 
trilogia festera; i és que, realment, les festes són 
emocions, emocions que anem acumulant i anem 
revivint any rere any.

Per això crec que este any, que no anem a tin-
dre festes, el programa-revista, com he comentat, 
té una importància transcendental, ja que és la 
finestra que ens pot permetre reviure totes eixes 
emocions de la mateixa manera que si estiguérem 
en Festes. Cregueu-me no estic exagerant.

Segons he pogut llegir, els últims estudis sobre 
el cervell humà revelen que este no fa distinció 
entre el que vivim en realitat i el que imaginem, és 
a dir, tant si estem al Pla, el dia de l’Olla, cantant 
l’Himne de Festes, com si estem al sofà de casa 
i recreem l’escena a la nostra ment, les reaccions 
fisiològiques que es produiran en el nostre cos 
seran les mateixes: se’ns accelerarà el pols, secre-
tarem adrenalina, ens sentirem eufòrics... En fi, un 
cúmul de sensacions.

I perquè vegeu que es així, m’agradaria con-
vidar-vos a disfrutar de la Primera Diana de les 
festes de 2020. Vos apeteix? Anem a viatjar!

Per a això, necessite la seua col·laboració i 
implicació: comencem tancant tots els ulls, per 
favor, i els mantenim així fins al final; ara, situeu-
vos al vostre lloc a la plaça de l’Ajuntament el dia 
de la primera diana: si veus la diana des del balcó 
de l’Ajuntament, imaginat ahí, si ho veus des de 
la tribuna, imaginat ahí, o des d’enfront, situat al 
teu lloc, si eres fester a la esquadra, o preparat 
per ha arrancar, o darrere de la filà que va a eixir, 
esperant el teu torn, cadascú a on més li agrade. 

Imagina qui està al teu costat: la plaça abarro-
tada de gent, la frescoreta del matí que t’acaricia 
la cara, el nervi que et recorre per dins, a qui estàs 
mirant o buscant en la mirada, visualitza quina filà 
va a arrancar la Diana...
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Comença a sonar el pasdoble, l’esquadra 
comença a marcar tímidament el pas, el formador 
passa revista, per a «l’arrancà» alguns membres de 
la filà acaben de col·locar bé l’esquadra, l’emoció 
va recorrent tota la plaça... La notes? Ja es prepara 
el fort: el formador va a alçar armes... i saluda.

La plaça EXPLOTA en aplaudiments! Ho sentiu? 
No deixem de seguir l’esquadra i el formador. Escol-
tem les notes del pasdoble embarguen la plaça! 
«Psic», «psic», «psic»..., sentim com les sabates 
arrastren per terra al mateix temps que l’esquadra va 
avançant. Estan fent-ho genial, es veu com disfruten!

«El Santo», en eixa «redondilla» caracterís-
tica d’ell, heretada del seu avi «El ti Espasa» 
L’esquadra va avançant a poc a poc i va arribant 
davant de l’ajuntament, es para just davant del 
rellotge, estan preparats per a girar. El formador 
se’n va a una punta, comença a dirigir la maniobra. 

TOTS TENIM ELS PELS DE PUNTA!
La plaça torna a ESCLATAR en aplaudiments, 

mentres el formador saluda a les autoritats i a tota 
la plaça: molt bona «girà»! Espectacular, diria jo!

Acaba el pasdoble.

Podem obrir ja els ulls. Què tal? Podem tindre 
festes este any?

Espere que hajau disfrutat d’eixa Primera Diana 
virtual a l’Ajuntament i que hageu pogut compro-
var que sentir l’emoció de la festa és més fàcil del 
que ens pensem i el programa-revista de festes 
encara ens ho farà més fàcil.

Podem seure en un bon sofà, posar-se uns 
bons auriculars i mentres sentim pasdobles, mar-
xes mores i cristianes, a un volum considerable, 
repassem la revista, veiem les fotos, llegim la 
crònica festera, recordem als que ja no estan, i 
VIVIM, i REVIVIM tots els moments que ens emo-
cionen, per així, disfrutar de les festes de 2020 
com si les estiguérem vivint!

Com solem dir ací: «Si la ceba grilla i l’alficòs 
grana, a Sant Hipòlit, bona diana».

Visca la festa i el programa-revista, visca la 
Manta Roja, visca Cocentaina, visca la Mare de 
Déu del Miracle i visca Sant Hipòlit.

Ànim i Bones Festes virtuals 2020! Gràcies per 
la seua atenció i col·laboració!

Bona nit. •
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U  na memòria com la de l’any 2020 es 
pot permetre començar al contrari de 
totes les altres memòries, ja que, nor-

malment, els agraïments és deixen per al final, però 
aquesta vegada vull començar donant les gràcies, 
primer de tot, a tots els festers i festeres del muni-
cipi de Cocentaina: sé que ha sigut un any dur, però 
totes i tots heu complit amb les normatives, heu fet 
un gran esforç i heu aconseguit el més important, 
que era salvar i protegir la vida, MOLTES GRÀCIES. 

En segon lloc, a la Federació Junta de Festes, 
una junta jove i plena d’il·lusió. Sabem que no ha 
sigut fàcil el vostre primer any, però també sabem 
tot l’esforç i la dedicació que heu tingut en cadas-
cun dels actes que hem celebrat en aquest 2020, 
MOLTES GRÀCIES. 

Per últim, a l’hostaleria del poble de Cocentaina 
per acollir els festers i les festeres, sempre com-
plint les normatives en un any en què no teníem 
«casa», MOLTES GRÀCIES.

Recordem memòries d’anys passats, quan la 
normalitat no era nova, sinó que sols era norma-
litat i solament ens quedava esperar per a poder 

cantar una altra vegada totes i tots junts el «VISCA 
LA GERMANOR».

MAIG DE 2020
Els dies 7 i 10 de maig es celebraven els actes 

de la proclamació de Sant Hipòlit com a patró del 
nostre municipi, a causa de la crisi de la COVID-19, 
aquests actes celebrats a l’església de Santa Maria 
es van poder seguir a través del canal YouTube de 
la mateixa parròquia i de TVA.

També és en aquest mes, el dia 22, després 
d’una reunió telemàtica, quan es decideix anul·lar 
les festes de 2020: és una decisió que prenem tots 
els festers i festeres de Cocentaina, ja que cada filà 
va triar la manera més adequada perquè totes i tots 
els festers tingueren vot en aquesta dura decisió.

JUNY DE 2020
En any normal, hauria de començar a bollir l’am-

bient de festa, recordant anècdotes del dissabte, de 
les no celebrades paelles al Pla de la Font i prepa-
rant ja els primers actes de l’any fester, que seria la 
Publicació, acte que tampoc no celebraríem. 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020-2021

QUIQUE CAMALLONGA MARTÍNEZ

Croniste oficial
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Els assajos dels publicadors infantils aquest 
any es canvien per un «no concurs» de dibuix 
infantil. Totes i tots els xiquets de Cocentaina 
estaven convidats a fer un dibuix relacionat amb 
les festes del seu poble i tots aquests dibuixos van 
ser publicats en la revista de festes de 2020.

El dissabte 20 es presenta a les xarxes socials 
una secció que es diu #NostalgiaFestera en el 
Facebook de la Junta de Festes, on es publicaran 
fotografies dels actes de festes.

El primer acte en què un fester o festera es 
posa el trage de la seua filà seria el 27 de juny, 
la primera vegada que la música festera ompli la 
plaça de la Vila de Cocentaina i tots els festers 
i festeres restants «ens mudem» amb la nostra 
camisa de la filà. Aquest any la publicació no es 
celebra, però com a commemoració d’aquest acte 
es porta un ram de flors a Sant Hipòlit i es fa un 
xicotet detallet per a tots els xiquets i xiquetes que 
eren publicadors i són citats al Casal Fester.

En aquest mes, el dia 28, també es va celebrar 
una eucaristia en la qual Hipòlit Borràs li va donar 
relleu a Francisco Masanet en la Presidència de la 
Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 
Cocentaina, en aquesta mateixa eucaristia la nova 
Junta de Festes va rebre la medalla de Sant Hipòlit.

JULIOL DE 2020
Quan la calor apreta a la Vila Comtal, tots els 

socarrats i socarrades sabem que és temps de les 

nostres «Voltetes», del sopar de Càrrecs, de músi-
ca festera i de reencontres als nostres locals fes-
ters, però en 2020 no passa res de tot açò, però 
no perdem l’esperança i sí que fem alguns actes, 
en aquest mes van ser els següents:

El curset d’avantcàrrega perquè tots els festers 
i festeres pugen disparar i tindreu-ho tot en regla 
per al pròxim dia de l’alardo.

El dia 26, diumenge, al Pati d’Armes del 
Palau es va representar l’obra de teatre «Quatre 
moments», després de molt de temps els nostres 
companys de Teló Teatre tornen a pujar a l’escenari.

El dijous 30 d’aquest mes també es celebra 
la presentació de la revista de festes de 2020 al 
Pati d’Armes del Palau i la música festera inun-
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darà aquest espai el dia següent, el 31, amb la 
celebració de XLVIII Concert de Música festera 
de la Unió Musical Contestana que amb peces 
com «Navarro el Bort», «Creu Daurà» o «A Mons 
Pares», entre altres, fan d’aquesta nit d’estiu 
una nit màgica. Els actes de la presentació de 
la revista i els concerts van ser retransmesos en 
directe per Ràdio Cocentaina i també pel canal de 
Youtube TeleCocentaina, com molts altres actes.

AGOST DE 2020
El mes d’agost va començar també amb la pre-

sència de la música festera de la mà de la Colla 
Mal Passet, celebrat el dia 2 al Palau Comtal.

El dia 3, la música torna a ser protagonista al 
Pati del Palau, amb el concert d’estiu de l’Ateneu 
de Cocentaina.
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En aquest mes, entre els dies 4 i 12, a l’esglé-
sia de Santa Maria, es celebra la solemne novena 
en honor al nostre Patró Sant Hipòlit.

El dies marcats de la trilogia festera són apro-
fitats per a celebrar tots els actes que no es van 
poder fer al mes de maig, actes com ara la imposi-
ció d’insígnies als nous caps de filà, la presentació 
dels xiquets i xiquetes a Sant Hipòlit i la xarrada a 
càrrec de José Luis Pascual Brotons com a mante-
nidor del 7 de maig.

En aquests dies, els trages dels festers i de les 
festeres es queden als nostres armaris, no hi han 
tendals i la gran majoria de les filades estan tan-
cades, no sona el «Visca la germanor» a les 19:00 
al Pla, no s’escolta cap esquadra arrossegant els 
peus a la plaça de la Vila a trenc d’alba, no hi ha 
ballets ni cadires per a veure l’entrada el dissabte 
a la vesprada, no acompanyem els càrrecs a Santa 
Maria, ni Sant Hipòlit ix a la processó, no sonen les 
músiques típiques de les xarangues en la retreta ni 
tampoc el dia de l’alardo, és un dia silenciós amb 
un Passeig que no està banyat i no té eixa olor de 
pólvora que tant caracteritza aquest dia. Alguns 
festers i festeres sí que es retroben en alguns del 
bars de Cocentaina. El mes d’agost comença amb 
1 cas de COVID-19 al nostre municipi i acaba 
aquest mateix mes amb 0, demostrant que tots 
els festers i les festeres i els llocs on aquestes han 
estat, han complit amb les normatives vigents. És 
un honor ser fester de Cocentaina.

SETEMBRE DE 2020
El mes començaria el primer dissabte fent-se 

el vermut a les filades i preparant les «Fueres» 
que les filades solen celebrar a partir de mitjan 
setembre fins a les primeres setmanes d’octubre, 
i l’acabaríem amb la missa mensual de cada mes 
en intenció dels difunts de la Junta de Festes i 
de les filades.

OCTUBRE DE 2020
El dia 16 és la presentació del II Certamen 

d’Interpretació de Música Festera «Vila de 
Cocentaina» previst per a l’1 de maig del pròxim 
any, que uns mesos deprés a causa de la pandè-
mia es suspendria. 

La missa mensual de l’11 d’octubre seria en 
intenció dels difunts de les filades Manta Roja i 
Almogàvers.

NOVEMBRE DE 2020
La missa mensual del 8 d’octubre seria en 

intenció dels difunts de les filades Bequeteros i 
Contrabando.

DESEMBRE DE 2020
És amb l’arribada del fred a la Vila Comtal que 

la junta decideix organitzar la segona edició del 
«Concurs d’Herbero» al Casal Fester el 18 i 19 
de desembre. 
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També les filades de Cocentaina prepararien la 
seua típica olleta de la Puríssima el dissabte 8 i, 
aprofitant aquesta data tan important per als fes-
ters i per a les festeres de Cocentaina, es decideix 
entregar un detall per als càrrecs de les festes de 
Cocentaina de 2019.

La missa mensual del 13 desembre seria 
en intenció dels difunts de les filades Creuats i 
Bereberes «Els Borts».

GENER 2021
La missa mensual del 10 de gener seria en 

intenció dels difunts de les filades Contestanos i 
Guardia Jalifiana, «Sahorins». 

FEBRER 2021
En febrer es convoca una reunió telemàtica, 

juntament amb els caps de filà, per tractar diversos 
temes relacionats amb les festes del nostre poble.

La missa mensual del 21 de febrer seria 
en intenció dels difunts de les filades Gentils i 
Muladís.

MARÇ 2021
La missa mensual del 14 de Març seria en 

intenció dels difunts de les filades Cavallets i 
Mudéjares.

ABRIL 2021
La junta manté algunes reunions telemàtiques 

per a tractar diversos temes. La missa mensual 
d’abril seria en intenció dels difunts de les filades 
Maseros i Llana.
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MAIG DE 2021
Com cada mes de maig, la vila Comtal es pre-

para per a celebrar els actes de la proclamació 
de Sant Hipòlit com a patró del nostre poble. En 

2021 es celebren els dies 7 i 8 a la Parròquia de 
Santa Maria, en el 421 aniversari. Entre altres, hi 
ha els actes següents: volteig de campanes, euca-
ristia, presentació de xiquets i xiquetes acabats 
de nàixer al patró, entrega de la imatge de Sant 
Hipòlit al personal sanitari del Centre de Salut de 
Cocentaina, imposició de la insígnia als nous caps 
de filà, benedicció de la nova fornícula per a la 
relíquia i salves d’arcabusseria. 



133

És el dia 8 quan, a la mateixa església, es pre-
senta la xarrada a càrrec de David Agulló sota el 
títol «De la pesta de Xàtiva a la Covid-19».

A final de mes, es convoca una reunió al 
Centre de Cultura el Teular per a mantindre les 
mesures de seguretat vigents en aquell moment, 
i poder tractar diversos temes, entre altres la 
suspensió de les festes del 2021 de Moros i 
Cristians de Cocentaina.

JUNY 2021
La missa mensual del 13 de juny va ser en 

intenció dels difunts de les filades Cavallers del 
Llúria i Kabileños.

Una memòria «no normal», atípica, diferent, 
estranya i gens habitual, una memòria com els 
anys que estem vivint i com totes les sensacions 
que tenim els festers i les festeres de Cocentaina, 
per no poder celebrar les nostres festes al mes 
d’agost. Una memòria que s’ha pogut escriure 
gràcies a l’esforç de la Junta de Festes i al com-
promís de totes les persones que han participat en 
cadascun dels actes celebrats durant aquest any.

Per últim, vull oferir un raig d’esperança a totes 
les filades de Cocentaina, sobretot als que haurien 
d’haver sigut els quatre càrrecs de 2020: tot arri-
ba, les esperes sempre es fan llargues, però si ens 
ha tocat esperar tant, serà perquè el que ve des-
prés serà molt bo. Arribarà el moment de tornar a 
retrobar-se en els nostres locals festers, brindarem 
i ens riurem, ens abraçarem i plorarem, i tornarem 
a baixar muscle amb muscle pel Passeig amb la 
gent de la nostra filà. •

Visca Sant Hipòlit!
Visca la Festa!
VISCA LA GERMANOR!
Desperta Ferro! 
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XXIII CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
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1r INFANTIL

2n INFANTIL

NOR CHARROUND - Col·legi Real Blanc

AINARA VILANOVA BLANES - Col·legi Real Blanc

JAVIER COMINCHES GISBERT - Col·legi Sant Francesc d’Assís

VALLE HIDALGO MARGARIT - Col·legi Sant Francesc d’Assís

PAULA RAMOS MARTÍNEZ - Col·legi Real Blanc HUGO CORTÉS IVÁÑEZ - Col·legi Sant Francesc d’Assís

3r INFANTIL
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ELSA ORDÓÑEZ VICEDO - Col·legi Col·legi Real Blanc

MAITE PALACÍ GARCÍA - Col·legi Real Blanc

DAIRA SEGUÍ COLOMINA - Col·legi San Juan Bosco

2n PRIMÀRIA1r PRIMÀRIA

MARTÍ CATALÀ MICÓ - Col·legi Sant Francesc d’Assís

JULIA VICENT BLASCO - Col·legi Sant Francesc d’Assís

MILEY ELIETH PÉREZ TORREZ - Col·legi San Juan Bosco

DANIELA PONSODA CASTILLO - Col·legi Sant Roc
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3r PRIMÀRIA 4t PRIMÀRIA

ANDER MOLTÓ SÁNCHEZ - Col·legi Real Blanc

LAIA VALLS MIGUEL - Col·legi San Juan Bosco

MAURO BRAVO GALIANA - Col·legi Sant Francesc d’Assís

MARTA BENEYTO LLORENS - Col·legi Col·legi Real Blanc

JOAQUÍN AZNAR TORRÓ - Col·legi Sant Francesc d’Assís

MARC NAVAJAS TORREGROSA - Col·legi San Juan Bosco
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MARTA MOLLA FIGUEROLA - Col·legi Real Blanc

ISAAC JORDÁ BOYERO - Col·legi Real Blanc

ADRIÁN VICEDO BERENGUER - Col·legi Sant Francesc d’Assís PAULA VALLS JIMÉNEZ - Col·legi Sant Francesc d’Assís

PAULA TORTOSA NADAL - Col·legi San Juan Bosco

6é PRIMÀRIA5t PRIMÀRIA

UXUE SEGUÍ COLOMINA - Col·legi San Juan Bosco
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1r ESO

2n ESO

PÒLIT GARRIDO BORRELL - Col·legi Sant Francesc d’Assís

CARLA BROTONS ANTOLÍ - Col·legi Sant Francesc d’Assís
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Entre montañas y riscos,
altas cimas y gargantas, 
ribazos escalofriantes, 
pendientes accidentadas, 
vivían los que en su día 
fueron reyes de Granada. 
Agobiados por las leyes 
que duro los atenazan 
se rebelaron soberbios  
moros de las Alpujarras. 
Asesinaron a curas 
empujados por la rabia.
 Buscaron la independencia 
aunque les costase cara 
y en las cuevas de los altos
 almacenaron vituallas.
El prudente rey Felipe 
quiso devolver la calma 
a esta región importante
 del nuevo reino de España.

Como jefe general 
fue su hermano don Juan de Austria
quien impuso la ley y el orden 
tras muy sangrientas batallas.
Mientras esto acontecía 
en las agrestes montañas 
se hizo patente la usura, 
el saqueo con cruel saña 
de bienes y de personas 
que amanecieron esclavas.
De nuevo el rey don Felipe 
a los moros desparrama 
por Castilla y Aragón, 
Extremadura y la Mancha.
Transcurridos cuarenta años, 
debido a las circunstancias, 
con lágrimas en los ojos,
los moros dejan España.

• Rafael Jover González

LAS ALPUJARRAS (1568-1571)
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La manera de conviure, de pensar i de fer
en cada poble va imprimint un caràcter ben diferent.
Tots els esdeveniments que passen al llarg del temps 
configuraran la nostra forma de ser.

Cocentaina té una identitat socarrada a foc marcada
fets històrics, tradició i orgull de ser el millor poble fester
tradició que passarà de pares a fills dels seus pobladors
dedicant-los a l’any un motiu de festa major.

Aquest cas el tenim en Sant Hipòlit, 
que en 1600 fou proclamat com a patró
fou insaculat i aclamat per tot el poble
demanant-li la seua intercessió.

Cocentaina té a bé donar a conèixer a tots i custodiar
la seua història i el seu patrimoni fester, 
festa gran, la festa de Moros i Cristians
i la seua fe lligada al patró Sant Hipòlit i a la Mare de Déu.

Ells són els nostres benvolguts benefactors
als quals acudim fent-los les nostres peticions
a ells van dedicades les nostres festes patronals
i ells són els nostres protectors i valedors.

• Juan Enrique García Aznar

LA NOSTRA FORMA DE SER
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San Hipólito glorioso 
Tú que tanto nos quieres
líbranos una vez más 
de este virus espantoso
para poder celebrar 
con más alegría las fiestas
de moros y cristianos.

Cocentaina te quiere 
y en Ti confía 
y espera que nos ayudes 
para festejar con más ilusión,
fe y amor por Ti nuestras fiestas.
 
Gracias, San Hipólito 
con toda la fe 
que sale de mi corazón.

• Carmen Briva Tomás

SAN HIPÓLITO...
AYÚDANOS

Necesitamos tu ayuda, tu bendición…
Este sufrimiento de tu pueblo …
Tú quisiste ser nuestro Patrón…
Tú tienes que consolarnos…
Tú tienes que ampararnos…

Defendednos valeroso contra toda enfermedad…
Mártir de caridad San Hipólito…

Te festejamos en nuestro corazón…
Tú eres nuestra fiesta…
Nuestra esperanza…
Nuestro auxilio…

Vixca Sant Hipòlit.

• Reme Montava Barrachina

SAN HIPÓLITO MÁRTIR, 
NUESTRO PATRÓN
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Cada dia a les 12, la hipòlita repica 
protegint el poble contestà
mentre la pandèmia 
no ens deixa viure amb normalitat.

La festa contestana ha deixat de sonar
ni música al carrer, ni desfilades, ni soroll ni olors...
però Sant Hipòlit valerós no ha deixat caure la bandera
i enlaira la protecció del poble que la seua custodia empara.

Pels festers que ja no estan, 
pels qui la pandèmia s’ha cobrat
intercedeix, oh valerós Patró!

Que la festa no es quede muda ni òrfena
perquè Sant Hipòlit segueix lluitant;

«defiéndenos valeroso contra toda enfermedad»,
empareu-nos i protegiu-nos de tota maldat

i quan la música torne a sonar i la pólvora a esclatar
eixirem al carrer per celebrar amb alegria
que Sant Hipòlit, Patró d’aquesta vila no ens ha deixat!

Hipòlit, màrtir i Sant
mira els teus devots que fidels a tu s’aclamen 
en aquest temps d’incertesa,
que mai no ens oblidem, que en festa o sense ella
tu segueixes cuidant de cada cor socarrat.

Pels qui som, pels qui ja no estan i pels qui vindran,
festers i festeres, devots i fidels
que la gentilesa del Sant siga la nostra llum i 
el seu patronatge la salvació.

Visca Sant Hipòlit!

• Mari Nieves Pascual Mur

Pels festers difunts,
en especial per Ernesto Ferrándiz Pérez

INTERCEDEIX, OH VALERÓS PATRÓ!
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D’arrancar dianes i voltetesD’arrancar dianes i voltetes
teníeu el cos acostumat.teníeu el cos acostumat.
Portant la llança i la tortugaPortant la llança i la tortuga
ben devanits heu desfilat.ben devanits heu desfilat.

Toni, tu eres el somriure
que sempre estava a la filà.
Un entusiasta de la Festa
en qui podies confiar.

La teua Elvira t’admirava,
per tots et feies de voler.
D’estar amb tu ningú es fartava,
perquè sempre feies bon ambient.

A la filà tots et volíem,
xarrar amb tu era un plaer.
Els joves de tu apreníem
als actes «serios» i al carrer.

Per a nosaltres «de la Belle»
tu sempre, Toni, ho seràs.
Quantes històries compartides
amb els amics i el teu germà!

I a Massella quan anàvem
sent jovenets amb tu a esquiar?
la petaqueta ens emportàvem
per a descansar i conversar.

Per a Toni i Rafael, festers eterns…

PARAULES PER A DOS FESTERS
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D’arrancar dianes i voltetesD’arrancar dianes i voltetes
teníeu el cos acostumat.teníeu el cos acostumat.
Portant la llança i la tortugaPortant la llança i la tortuga
ben devanits heu desfilat.ben devanits heu desfilat.

Rafael, amb tu em falten paraules
per a poder-te evocar.
Eres tan gran i imprescindible
que no sé per a on començar.

L’adéu a Toni ens colpejava 
sense saber que poc després
la malaltia que amenaçava
et cridaria a tu també.

Amic fidel, pare exemplar,
que la filà has sostingut.
El que et dic ara ho tinc ben clar:
seràs per sempre el número 1.

Ta casa és per a nosaltres
com una segona filà,
amb Eli i les teues bajoques
quins bons moments allí hem passat!

Complint etapes a la vida
a la filà vas ajudar
per mantenir forta la f lama
que altres volien apagar.

Sentin-te bort fins l’últim dia
als teus l’estima has contagiat.
Amor de Festa i de família,
això serà el teu gran llegat.

En la pandèmia que ens colpeja,
deixant la Festa en gran tristor,
ens heu deixat per fer un coto
amb els qui ja estan a dalt del tot.

Que bé estareu xarrant de Festa,
que bé estareu fent-se un colpet.
Buscant-vos alçarem la testa
quan Diana ací tornem a fer.

I recordeu que tots nosaltres,
els qui ens quedem ací avall,
farem un crit per tots vosaltres
inaugurant el nou local!

D’arrancar dianes i voltetesD’arrancar dianes i voltetes
teníeu el cos acostumat.teníeu el cos acostumat.
Portant la llança i la tortugaPortant la llança i la tortuga
ben devanits heu desfilat.ben devanits heu desfilat.

• Pablo León Vidal
En nom de la Filà Muladís
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EL SÍMBOL DE LA FESTA
COMPLEIX 50 ANYS

L a inquietud que tenien alguns festers 
en el si de la Junta de Festes per 
tindre un símbol que representara la 

festa del nostre poble i tots els festers va fer 
que en el seu dia sorgira la idea de dissenyar 
un escut que omplira un buit que existia fins a 
aquests moments. 

L’encàrrec, o la idea, va començar a brollar dins 
de la pròpia Junta de Festes quan, i segons relata 
Vicente Agulló Sanchis, «Agulló de Cocentaina», 
un membre de la Junta, José Barrachina Moltó, 
conegut i recordat per tots com a “Llusian”, va fer 
de forma esporàdica un comentari sobre la falta 
d’un escut per a representar la festa contestana. 
Aquest comentari va ser escoltat per l’escultor 
contestà, aleshores director artístic de la Junta 
de Festes, i va voler arreplegar el testimoni. Al 
cap d’un temps, segons relata el propi artista en 

una entrevista publicada en la revista de festes 
de 1986, realitzada per José Miguel López Pérez 
i Jaime Pérez Cardona en el seu propi taller, va 
començar a modelar en argila el que havia estat 
pensant i que, a dia de hui, és el nostre emblema, 
la senya d’identitat de la festa contestana. 

La Junta de Festes estava presidida per Enrique 
Camallonga Herrero i aquell any 1971 es va deci-
dir, com a presentació oficial del nou escut de la 
Junta de Festes, que fora la portada de la revista 
de festes. Aquest herald de pedra, com el qua-
lificava el propi escultor, en l’actualitat presideix 
l’entrada de la nostra Casa del Fester, un desig 
que en el seu dia es va marcar com un objectiu, 
com podrem comprovar a continuació, on passem 
a transcriure part d’un article on el propi Vicente 
Agulló explica el simbolisme de l’escut que ell 
mateix va crear. 

FEDERACIÓ JUNTA DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS
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«Teníamos de todo. Únicamente, a nuestras 
fiestas les faltaba eso, su emblema, su escudo. 
También ya lo tenemos. Para ese fin ha sido creado. 

Este año preside nuestra portada del Programa 
de Fiestas. En adelante quedará como pregonero 
de significado histórico y noble. Formará parte de 
la extensa Heráldica Contestana.

Sus relieves nos hablan de simbolismo de 
almas, del sentir de dos pueblos, cada cual con 
su Dios, pero aunados a un mismo fin. La Media 
Luna y la Cruz; Moros unos y Cristianos otros. 
Las dos forman fondo en los cuarteles del escudo 
partido, y superpuestas a ellas, en la primera, 
las llaves simbólicas de la rendición de Granada 
entregadas por Boabdil a los Reyes Católicos, y 
sobre la Cruz, la espada representativa de nues-
tro Cid Campeador, como una de tantas y tantas 
tizonas que supieron de gestas guerreras contra 
los moriscos.

Ahí el porqué de las llaves y la espada, pues 
también nosotros los contestanos, luchamos y 
vencimos como los demás pueblos de la Católica 
España. Y por último, campeando sobre los 
cuarteles del pétreo escudo, la Corona Condal, 
vestigio y representación de la Nobleza contesta-
na, como homenaje de la hidalgura a los Señores 
Condes de la Villa.

Esto es pues nuestro Escudo, el Escudo de 
nuestras fiestas de Moros y Cristianos, que ha 
sido concebido y creado para que estas fiestas 
nuestras estuviesen más completas, para que 
les faltase menos si cabía, para que tuviesen ese 
heraldo de piedra que algún día pueda presidir, 
junto con el escudo de la Villa, nuestra Casa del 
Fester, ubicada en el Palacio de Cocentaina.»

El nostre agraïment a tots els artistes que han 
aportat la seua col·laboració al món de la festa, i 
en particular a Vicente Agulló Sanchis, «Agulló de 
Cocentaina», creador, entre moltes altres obres, 
del nostre particular herald de pedra. •



154

U n any més, comence a redactar 
aquest article en unes circumstàn-
cies que no en pensava mai que 

tornaria a fer-ho. Sí, efectivament, la maleïda pan-
dèmia, la punyetera Covid-19, està marcant-nos 
l’agenda i encara ens mana el que hem de fer i el 
que no, allò que està bé i allò que està malament, 
on podem anar i on no, i com és normal, el món de 
la festa, els festers, ens preguntem: i enguany hi 
haurà festes? Doncs què volen que els diga? Que 
no tinc forces per a contestar, perquè pense que la 
resposta és coneguda per tots, ja que les circum-
stàncies, l’evidència i les dades així ho ratifiquen.

Un any més, les túniques, els bombatxos, les 
capes, els turbants, els trages de les esquadres de 
negres i els dels quatre càrrecs, favorites, rodelles 
i seguicis, quedaran esperant, amb l’esperança 
que en breu tornen a formar part de la nostra indu-
mentària festera. Un any més, la Festa quedarà 
aturada, però els nostres sentiments i les ganes de 
viure-les una altra vegada, com sempre hem fet, 
seguiran intactes i esperaran el moment oportú 
per a cridar ben fort als quatre vents que, de nou, 
tindrem el cor obert al sentiment de la Festa, i que 
del Montcabrer a l’Aitana, la Festa tornarà a ser 
viscuda amb intensitat.

No obstant això, sí que voldria, per acabar 
aquesta introducció, recordar a totes les perso-
nes que ens han deixat, i han patit i estan patint 
aquest virus, especialment als festers socarrats. 
Segons les dades oficials a 30 d’abril de 2021, 
sumem 78.216 morts a tot Espanya, 35 al nostre 
poble. A Cocentaina, els casos acumulats que 
s’han produït des del 31 de gener de 2020 són 
816, a Espanya les persones contagiades són 
3.524.077, i a tot el món hi ha 150.589.477 

d’infectats i 3.167.837 de morts. La incidència 
al nostre poble és de 0 x 100.000 habitants, una 
dada esperançadora. A Espanya la incidència és 
més alta, 233 x 100.000 habitants. 

Dit això, entrem en l’any 1971 que presenta 
moltes novetats les quals aniré explicant-los al 
llarg d’aquest article. Nous actes al voltant la 
Festa de Moros i Cristians, actors de luxe que 
van declamar l’ambaixada el Dia de l’Alardo, 
nous actes culturals programats per a celebrar 
els dies abans de la trilogia, i una nova estruc-
tura en l’organització de la Junta de Festes que, 
per segon any i últim, era presidida per Enrique 
Camallonga Herrero.

La festa de la Mare de Déu també va tindre 
alguna novetat, i la revista de la patrona, a la qual 
també faré referència, any rere any va guanyant en 
quantitat i qualitat.

Però voldria començar per un fet que va tindre 
bastant importància en el món de la festa i del 
qual celebrem els 50 aniversari: em referisc a la 
creació de l’escut de la Junta de Festes a càrrec 
de l’escultor i artista contestà Vicente de Paul 
Agulló Sanchis, més conegut per tots com «Agulló 
de Cocentaina». El fet de no tindre un símbol que 
identificara els festers i la Junta de Festes va fer 
que sorgira la idea de crear-ne un, idea que va 
ser agafada per l’escultor, per a convertir el que 
és ara, en paraules d’Agulló, el nostre herald de 
pedra. En un altre apartat d’aquesta revista, la 
Junta de Festes ha fet un article on desgrana tot 
el procés i el que significa cada símbol del escut. 
Els convide a llegir-lo.

Amb la solemne obertura de l’any Sant 
Compostel·là, s’inicia aquest 1971, on la neu 
es va deixar veure els primers dies del mes de 

HIPÒLIT BORRÀS MARTÍNEZ

Almogàver i Arxiu Fester

A Jose Cantó i a José M. Tomás.

FA 50 ANYS
1971-2021

A totes les persones que ens han deixat per culpa d’aquesta pandèmia, en especial als nostres festers, i a tots aquells que 
estem esperant que, de nou, la FESTA i la MÚSICA tornen als nostres carrers: festeres i festers, músics, dissenyadors, 
comerç, empreses, etc.
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gener i va crear problemes greus als carrers de 
Cocentaina, que estaven intransitables. Van ser 
cinc nevades en total durant els primeres dies 
d’un any en què es van celebrar les primeres 
rebaixes després de la festivitat dels Reis d’Orient. 
Una luctuosa notícia va tindre molt d’impacte en 
el món del futbol, ja que al llarg de la celebració 
d’un partit de futbol, el 2 de gener, entre el Cèltic 
de Glasgow i el Glasgow Ràngers, una allau mas-
siva d’aficionats que es trobaven en l’estadi Ibrox 
Park, en el moment de celebrar un gol, va causar 
la mort de 66 persones i més de 200 ferits. Al 
nostre poble hi havia molta preocupació per la crisi 
existent en l’empresa Calzados Llorca, on treballen 
molts veïns. Per la seua banda, un pessic de sort 
van tindre tots aquells que jugaven en la loteria de 
la Pia Unió, ja que els van tocar 10 pessetes per 
pesseta (0,060 €) en el sorteig que se celebrava 

el dimarts de cada setmana. Tota una «fortuna» en 
aquells temps i que no seria l’única, com ja veuran 
més endavant.

Mor als 87 anys Gabrielle «Coco» Chanel. El 
litre de gasolina súper costava 12,50 pessetes 
(0,075 €), la normal a 10,50 pessetes (0,063 €) 
i l’extra a 13,50 pessetes (0,081 €).

El Centre d’Estudis Contestans comença les 
seus activitats. La seua primera excursió va ser el 
dia 17 de gener a la Cova del Lledoner. Segur que 
quan passe tota aquesta situació pandèmica faran 
les activitats adequades per a celebrar, com cal, 
els seus primers 50 anys de vida.

El 7 de febrer es constitueix un nou Ajuntament 
presidit per Joaquín Ibáñez Blasco, que va estar 
en el càrrec des de 1961 fins a 1974. Com a 
tinents d’alcalde estaven Álvaro Llorens Albors, 
Rafael Reig Trenzano i Rafael Todolí Pérez de 
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León. Com a regidors, José Barrachina Moltó, 
Enrique Desamparados Ferrer, José Sancho Uris, 
Vicente Moltó Jijona, Ernesto Reig Jover i Enrique 
Carbonell Pascual. El secretari municipal era 
Rafael Cuquerella Cuquerella.

La Junta de Festes, en la reunió del 15 de 
febrer, acorda celebrar l’elecció de la Festera 
Major en el mes de juliol. Alguns problemes i 
dubtes van sorgir, com ara l’elecció del trage, com 
també l’augment de les despeses de les festes, 
però, al final, es va dur a terme.

La selecció espanyola de futbol femení disputa 
el seu primer partit a l’estadi de la Condomina de 
Múrcia davant de la selecció de Portugal: el resul-
tat va ser d’empat a 3 gols. Encara que aquest 
partit no va ser oficial, i es van posar moltes tra-
ves per a disputar-lo, ja que no van poder lluir les 
camisetes de la selecció, ni l’escut, per decisió 
de la Federació de Futbol, i fins i tot l’àrbitre no 
va poder lluir la roba oficial i va haver de xiular 
el partit en xandall. Oficialment, la Federació va 
reconéixer la selecció femenina de futbol en 1983. 
Fa sols quatre dies!

Els primer dies del mes de març van vindre 
marcats per les fortes gelades i la neu que nova-
ment va blanquejar les nostres serres. A València, 
el dia 19 de març, en la nit de la crema i en la falla 
de l’Ajuntament, diverses carcasses no van seguir 
l’itinerari marcat (sembla que per estar banyades 
a causa de la pluja) i van impactar entre la gent, 
provocant tres morts i 243 ferits, un incident que 
va tenyir de dol la festa de les Falles. Per aquestes 
dates, el Casino, també conegut com la UPE, esta-
va passant una mala època i se celebren diverses 
assembles per a decidir el seu futur.

La Setmana Santa se celebra des del 4 d’abril 
(diumenge de Rams) fins al 12 (dilluns de Pasqua) 
que dona pas a la festa de la patrona contestana.

La revista dedicada a la Mare de Déu del 
Miracle va eixir al carrer el 16 d’abril, una revista 
que fou dirigida de nou per Francisco Maiquez 
Canet i va ser impresa a la Impremta Domínguez. 
Va comptar amb 21 col·laboracions literàries, 
entre les quals podem destacar la del Pare 
Benjamín Agulló Pascual, que ens va deixar fa 
poc mesos, que va escriure sobre les Clarisses del 
Monestir; la de Joaquín González Moreno, conser-
vador de la Casa Pilatos o Casa de Medinaceli, 
que parla dels documents originals del miracle 
que es troben a Sevilla, a l’arxiu dels Comtes de 
Cocentaina, uns documents, que segons tots els 
indicis, ara ja no estan en eixe arxiu. Per cert, la 
que aleshores era comtessa de Cocentaina, María 

Victoria Fernández de Córdoba y Fernández de 
Enestrosa, va enviar una fotografia i l’autògraf de 
la citada comtessa amb la dedicatòria següent: 
«Para la revista Mare de Déu, con todo afecto. 
La Condesa de Cocentaina. Sevilla. Enero 1971». 
Una altra col·laboració és la signada per Vicente 
Martínez Morella, que va ser cronista oficial de la 
ciutat d’Alacant, que escriu sobre la fundació del 
convent de les Clarisses. També participen José 
Soler Cardona amb un extens article on explica 
la relació de la Casa Humanista Besarion amb un 
retaule de la Mare de Déu; el poeta alcoià Joan 
Valls i Jordà que, sota el títol «Glossa d’aquell 
Miracle», versa amb gran mestria sobre el fet mira-
culós. A continuació, els transcric, l’última estrofa 
d’aquesta col·laboració en la revista:

«Embadalits miraren la sagrada pintura
de la Mare de Déu els humils i els de rang,
i van vore, sorpresos, que també l’amargura
en Ella un plor tenia de llàgrimes de sang.
El temps no ha fet minvar la devoció sincera
que aquell miracle antic al poble l’inspirà,
i avui, en l’enyor joiós d’aquella primavera,
la Verge del Miracle somriu al contestà.»

En la revista, també podem trobar col·laboracions 
de Francisco Soto Nieto, Sergio Mercadal Cantamisa, 
José Rico de Estasen, Rafael Alventosa García, 
Jordi Valor i Serra i el mestre Leopold.

Per acabar aquest apartat, voldria fer-me ressò 
de la carta oberta del que aleshores era president 
de la Pia Unió, Vicente Agulló Sanchis, que va 
dirigir a tot el veïnat una reflexió del resultat de les 
festes passades, quan es va commemorar el 450 
aniversari del miracle i que no va tindre el recol-
zament esperat, de manera que es va sentir molt 
decebut pel resultat final, ja que el poble sembla 
que no va respondre, sobretot, en la part econòmi-
ca i en la festiva. Entre altres coses escrivia: 

«En mi ánimo estaba la creencia de que cada 
uno de vosotros aportaría su granito de arena, para 
que los días de tan solemne recuerdo, resultasen 
lo más extraordinarios posible. Hoy, tengo que 
confesarlo, con algo más de tristeza, vuelvo a diri-
girme a vosotros para deciros que el eco esperado 
no fue del todo oído. Para todas estas demostra-
ciones hace falta el óbolo material, y aquí nuestra 
gran desilusión. Este es el punto que desearía nos 
abocásemos a resolver... Pendientes de pago que-
daron muchas ilusiones, pero todo puede quedarse 
por zanjado. Faltó un poquito de ayuda, y por citar 
algún ejemplo, me referiré solamente a las maravi-
llosas reproducciones de nuestro milagroso cuadro, 
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que se imprimieron con muchísima ilusión y riesgo 
económico, y después se nos quedaron por adqui-
rir, así como a la devolución de muchos recibos.»

Com els deia al principi, la festa va tindre una 
novetat bastant important, ja que el trasllat de 
la Mare de Déu va ser avançat al diumenge 18 
d’abril a les 19.30 hores de la vesprada, amb la 
intenció que l’ofrena de l’endemà fora més ràpida. 
Ja els anticipe que l’experiment no va tindre una 
bona acceptació i, a l’any següent, el trasllat va 
tornar al seu dia. La programació per al dia 19 va 
ser diferent de matí, ja que, segons el programa 
d’actes, va començar a la matinada amb el vol-
teig de campanes i el dispar de morterets. A les 
nou del matí, la Banda de Trompetes, Tambors i 
Gaites de Carcaixent va desfilar pel poble seguint 
l’itinerari de la Diana dels Moros i Cristians. A 
les 9.30 h va tindre lloc una concentració al Pla 
«de todas las jóvenes que ataviadas con el traje 
típico, tomarán parte en la Solemnísima Ofrenda 
de Flores a la Virgen, para desde allí dirigirse a la 
Parroquia de Santa María».

La festa es va celebrar en els seus dies tradi-
cionals, 19, 20 i 21, i va ser l’última organitzada 
per la Junta que presidien Vicente Agulló Sanchis 
i Josefa Pérez de Tomás. Cal destacar que en el 
dinar del dia 19 ja es va dir el nom de qui seria 
el nou President de la Pia Unió per als tres anys 
següents: Antonio Borrás Pérez.

Per culpa de la pluja, les festes d’Alcoi es van 
ajornar i es van fer les entrades el 24 d’abril i, a 
l’endemà, l’alardo.

El 25 d’abril s’inaugura l’enllaç de TVE, via 
satèl·lit, entre la Península i les illes Canàries. 
Acorden que Gran Bretanya entre a formar part 
de la Comunitat Europea, a la qual ha deixat de 
pertànyer 50 anys després. Es publica la novel·la 
El exorcista de William Peter Blatty, de la qual, sols 
en els EUA es van vendre més de tretze milions 
d’exemplars. La pel·lícula també va tindre molt 
d’èxit. Mor el trompetista Louis Arsmstrong. 

Pel que fa als esports, la denominada «Copa del 
Generalísimo» la va aconseguir el Barça que va gua-
nyar al València en la final, encara que el campió de 
lliga va ser el Valencia CF i el de la Copa d’Europa 
l’Ajax holandés. La Volta a Espanya, que va recórrer 
prop de 3.000 km en 17 etapes, la va guanyar 
Ferdinand Brake i el Tour, Eddy Merck. El futbolista 
Edson Arantes do Nascimento, conegut com a Pelé, 
va deixar oficialment la selecció brasilera, tot i que 
es va retirar definitivament del futbol en actiu l’any 
1977. Uns dels fets més destacats per la premsa 
en 1971 va ser una correguda de bous, que va ser 
catalogada com la «corrida del siglo». Va ser seguida 
per la televisió, a tot color, per més de 500 milions 
de persones: es va instal·lar fins i tot una pantalla 
gegant al Madison Square Garden de Nova York, 
amb una assistència de més de 10.000 persones. 
Va ser el 13 de juny a la plaça de bous de Jaen, a 
les nou de la nit, torejant Santiago Martín, «El Viti», 
Manuel Benítez, «El Cordobés», i José Fuentes. Van 
triomfar els tres toreros, però sols «El Cordobés» 
va tallar 4 orelles i un «rabo». El bous eren de la 
ramaderia de Carlos Núñez.
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La celebració del 7 de maig, elecció de Sant 
Hipòlit com a Patró del poble, amb actes religiosos 
principalment, ens va conduir al dia de la Publicació 
de les festes que va tindre lloc el dijous 20 de maig. 
Amb la participació de 14 filades anunciant la festa. 
Encara que va ploure, no va destorbar els actes.

Han de saber també que, fa 50 anys, pels els 
carrers de Muro sonava per primera vegada el pas-
doble del mestre Francisco Esteve Pastor titulat 
«La Penya del Frare».

El mes de juliol, a les portes de la trilogia feste-
ra, i més concretament el dissabte 24 a les 10 de 

la nit, va tindre lloc, per primera vegada, l’elecció 
de la Festera Major. L’acte es va celebrar a la pista 
central del Poliesportiu que es va engalanar per 
a l’ocasió, presidit per l’alcalde de Cocentaina i 
el president de la Junta de Festes. Les 14 dones 
que van representar a les 14 filades aquella nit 
«històrica» van ser, pel bàndol moro: Maria Linares 
Vañó per la filà Llana, Maria Amparo Navarro Bonet, 
per la filà Bereberes, Conchi Palací Linares per la 
filà Bequeteros, Carmen Molina Tomás per la filà 
Guardia Jalifiana, Maria Dolores Catalina Puig per la 
filà Mudèjars, Maria Dolores Richart Tormo per la filà 
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Kabileños, i Rosa Castelló Blasco, per la filà Manta 
Roja. Pel bàndol cristià: Maria Milagro Valls Cantó, 
per la filà Gentils, Encarnita Jover González, per la 
filà Maseros, Maria Cristina Oltra Moltó, per la filà 
Almogàvers, Mari Carmen Figuerola Igual per la filà 
Cruzados, Maria Gloria Cardona Llorens, per la filà 
Cavalleria Ministerial, Maria Ángeles Moltó Esteve, 
per la filà Contestanos, i Consuelín Insa Fenollar, per 
la filà Contrabandistes. El ball va ser amenitzat pels 
conjunts «África Vázquez» i «Los Rokings».

Així es va deixar constància del nou acte en la 
revista de festes de l’any següent: 

«Desde el día anterior se venía trabajando 
para acondicionar la pista Central del Complejo 
Polideportivo, con el fin de que resultase el 
marco adecuado, para la PROCLAMACIÓN DE 
LA FESTERA MAYOR Y SU CORTE DE HONOR, 
a las nueve y media empezaron a llegar festeras 
debidamente acompañadas, que llevaban, no 
hace falta decirlo, con suma elegancia, su traje 
blanco de doncella, pero todas, desde la primera 
en llegar, hasta la que casi llega tarde, todas -eso 
sí lo decimos- sin lugar a dudas tenían ilusión por 
ser la elegida.
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Ellas mismas dictaron veredicto, la señorita 
CONSUELO CATALINA PUIG se había convertido, 
por obra y gracia del voto de sus compañeras, 
en la 1a. FESTERA MAYOR de la historia de 
COCENTAINA. El hecho pensado en Febrero y 
realizado en Julio, se había consumado, nuestra 
primera autoridad proclamaba oficialmente a las 
festera de la filà Mudéjares, Festera Mayor, bonita 
coincidencia, ellos Capitanes y ella Festera Mayor».

Amb aquest acte es donava inici a una sèrie 
d’activitats culturals, esportives i festeres, que van 
conformar la primera setmana cultural, amb els 
actes següents:

Just a l’endemà de l’elecció de la Festera Major, 
a la pista ubicada a la zona del paratge de Santa 
Bàrbara, es va celebrar el Trofeu Sant Hipòlit de Tir 
al Plat. Del 25 al 30 de juliol al Poliesportiu es va 
disputar el Trofeu Sant Hipòlit de tenis. Ja el dissab-
te, 31 de juliol, al Pla, es va celebrar la «Verbena del 
Fester» amb l’actuació del conjunt dels «Roleks» i 
un grup de música festera. Hi va haver molta parti-
cipació de festers i de públic en general.

El primer dia d’agost es va celebrar la Primera 
Volta Ciclista a la Comarca on les filades es 
van involucrar i van crear un gran ambient en 

la meta que estava ubicada a Sant Cristòfol. El 
recorregut d’aquesta primera carrera, embrió de 
l’actual trofeu Sant Hipòlit de ciclisme, va ser el 
següent: Avenida de José Antonio (actual Passeig 
del Comtat), carretera de Benilloba empalme «Las 
Monjas» (encreuament cap a Gorga), porto de 
Milleneta, Benillup, Benimarfull, l’Alqueria d’As-
nar, l’Alcúdia, Av. Generalísimo (actual Av. Xàtiva), 
Av. Pío XII (actual Avinguda del País Valencià), Av. 
José Antonio, Roger de Llúria, Colón i Carretera 
Benilloba. Van recórrer dues vegades el circuit i va 
acabar a l’alt de Sant Cristòfol. Aquesta primera 
volta a la comarca va ser organitzada per l’acabat 
de nàixer Club Ciclista Contestà.

Dins del denominat «Festivales de España», 
la companyia Tirso de Molina, sota la direcció 
de Manuel Manzaneque, va oferir dos obres 
de teatre, la primera el dia 3 d’agost, «El Plan 
Manzanares», de Juan José Alonso Millán; i la 
segona, a l’endemà, «La Casa de las Chivas» de 
Jaime Salom. Van ser representades pels actors, 
Irene Daina, José María Escuer, Joaquín Embid 
i Toni Isbert. Les representacions van ser a la 
«Terraza Jardín», a partir de les 22.30 hores, amb 
«Precios Populares». A la primera representació 
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no va anar molta gent, però en la segona el públic 
va respondre molt bé. Cal aclarir que la «Terraza 
Jardín» estava situada on està actualment el 
supermercat Mercadona, al Passeig del Comtat, 
una terrassa que s’ubicava a la part posterior del 
desaparegut Bar Nacional i que posteriorment es 
va convertir en un cine d’estiu, conegut popular-
ment com el «Cine Perera».

Vull destacar un detall que van tindre l’actor 
Toni Isbert i el director de la companya de teatre 
Manuel Manzaneque, que coneixien els problemes 
que la Junta de Festes tenia per a trobar un ambai-
xador moro, ja que el citat actor es va oferir per 
a declamar les estrofes de la nostra Ambaixada el 
dia de l’Alardo, fet aquest que va ser agraït per 
la Junta, ja que era una decisió molt valenta. No 
tenim constància de com va declamar les ambai-
xades Toni Isbert, però sí que podem trobar en la 
revista de l’any següent una foto de l’actor vestit 
de moro dalt del cavall al Pla.

Seguim amb el actes de la setmana cultural i, 
per cloure aquest apartat, el grup local, ubicat al 
Patronat, Nova Generació, embrió, en un primer 
moment del grup Catarsis i posteriorment de l’ac-
tual grup Teló Teatre, també va tindre protagonisme 

en aquesta primera setmana cultural, ja que van 
representar dues obres, «Antes la festa que els 
mobles» i «Tot lo que relluís». Estes representacions 
teatrals van tindre lloc al Pati del Palau Comtal a 
partir de les 22.30 hores. En el mateix escenari, els 
dies 2 i 5 d’agost, la música festera va poder ser 
gaudida pels festers i pels no festers. Van ser dos 
concerts, el primer a càrrec de la banda de música 
«Arte Musical de Rafal», primer premi del certamen 
organitzat per la Diputació d’Alacant, i el segon a 
càrrec de «la laureada» Unió Musical Contestana.

Les voltetes van tindre protagonisme el 
últims dies del mes de juliol, més concretament 
el dia 25, que van eixir les filades Cavalleria 
Ministerial i Gentils.

El dia 1 d’agost van ser els Comptes, les despe-
ses en general, rondarien les 3.200 pessetes, uns 
19,32 €, les filades, Almogàvers, Berebers, Manta 
Roja i un «mescla» de festers dels Gentils i dels 
Creuats, van celebrar les seus voltetes.

Abans de la celebració de la trilogia, ja es troba-
va al carrer la revista de festes, que en la portada 
portava el nou escut de la Junta de Festes, obra de 
Vicente Agulló. Hi ha 170 pàgines, de les quals 55 
estan dedicades a les col·laboracions literàries i al 
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guió d’actes. 50 fotografies de diferents moments 
de la festa, com també tres dibuixos de Vicente de 
Paul Agulló il·lustren aquesta part de la revista, la 
majoria de les quals ja són publicades a tot color. 
Finalment, trobem un total de 261 anuncis.

La part literària de la revista és oberta, com és 
perceptiu, pels saludes, Alcaldia i Junta de Festes 
i les fotografies institucionals. En l’editorial de 
la Junta de Festes s’explica el canvi introduït en 
l’organigrama de l’entitat, de manera que es crea, 
per primera vegada, la figura del representant de 
les filades, que passaven a formar part de la Junta 
de Festes i que donaven així més participació a les 
filades i als festers.

En la revista podem llegir articles de diferents 
col·laboradors, tant locals com d’altres poblacions, 
que posen en valor les diferents vessants de la 
trilogia, la música, la història, l’esport, la cultura, 
la religió, etc. Podem llegir treballs signats per per-
sones de molt diversos pensaments i perspectives 
com ara Pedro Zaragoza Orts, Jordi Valor i Serra, 
Rafael Pérez i Pérez, Francisco Maiquez Canet, 
el mestre Leopold, José Marset Jordà, Rafael 
Raduan, Joaquín Llobell, Enrique A. Llobregat, 
José Insa Martínez, Eduardo Gual Camarena, i 
Domingo Sabater Salelles, entre d’altres.

Aquestes col·laboracions, totes molt interes-
sants, venen acompanyades d’una sèrie de treballs 
dels quals voldria fer una ressenya i posar en relleu 
en aquest article. Un dels treballs és el que signa 
l’Ajuntament, i en el qual fa un detallat balanç de 
totes les actuacions realitzades pel consistori en 
el període 1960-1970, amb tota classe de dades 
que, per cert, he estat utilitzant i incorporant en 
els últims articles ja publicats. Un altre article, 
aquest prou «curiós», és el que signa Vicente 
de Paul Agulló, que fa una crònica de com una 
televisió japonesa va realitzar un reportatge de les 
nostres festes. Van ser, segons conta, un home i 
una dona els reporters que van poder filmar «un 
momento de los más brillantes de nuestras fiestas. 
Se les rindió tributo de pólvora, con un improvisa-
do alardo”. Seria molt curiós i interessant poder 
trobar i veure el que van filmar aquests reporters 
japonesos, als quals, segons podem deduir, els van 
organitzar un alardo, perquè pogueren captar-lo 
amb les seus càmeres.

Un altre treball que podem trobar en la revista, 
i que voldria destacar, és el dedicat a un estudi 
sociològic al voltant de la lectura i els mitjans de 
comunicació al nostre poble. Està farcit de dades, 
que no relacionaré ací, i els convide a llegir-lo. 
Sols els diré que els percentatges de les persones 

enquestades que llegien revistes, diaris, edicions 
infantils, etc., i que dona el resultat següent: el 
55% solien llegir revistes i diaris, dels quals el 
16% llegien a diari, el 8% dos o tres voltes a la 
setmana, l’11% una volta a la setmana i el 20% de 
tant en tant. Cal dir que al poble hi havia 8 esta-
bliments que venien premsa, revistes, etc., i que 
sumaven un total de 155.516 exemplars a l’any de 
diferents edicions que arribaven a Cocentaina. En 
el treball també s’arreplega l’indicador de la lectu-
ra de llibre, que dona el resultat següent: sols el 
50% dels enquestats manifestaven haver llegit un 
llibre al llarg de l’any 1970, dels quals el 38,5% 
havien llegit menys de 10 llibres i l’11,5% supera 
aquesta xifra. El percentatge de qui va comprar 
llibres en el mateix període ascendeix al 35,5%. 
També es fan ressenyes dels gusts dels nostres 
veïns en TV, ràdio, cinema, etc. El treball està sig-
nat per dos rectors, Juan Antonio Reig Pla i Juan 
Blanquer Copoví, sota el títol «Lectura popular y 
medios de difusión».

De la mateixa manera que el poeta alcoià 
va col·laborar en la revista de la Mare de Déu, 
també ho va fer en la revista de festes aportant 
una sèrie de poesies. Són quatre poemes titulats 
«Cocentaina», «Prec», «A Mariola» i «Camins». De 
la primera els transcric uns versos:

Sona l’aigua remorosa
en el curs del rierol.
Cocentaina és tan fruitosa,
que en nàixer d’arrel gloriosa
prou té en l’aigua, el vent i el sol.
Refila la cadernera
al matí d’agost festiu.
Cocentaina faenera
té en l’ànima colmenera
la bresca d’un cor al viu.

I de la segona poesia titulada «Prec», els trans-
cric les estrofes següents:

Però em diuen contestans
que per festejar la xica
armem una rebolica
igual moros que cristians
Cornisa de mirambell
a Sant Cristòfol florit,
em fa l’anhel infinit
remuntant dalt del castell
A San Hipòlit li pregue
amor i oliva en bon fat;
amor, perquè t’aplegue, 
i oliva, per al mercat.



163

La revista programa va ser impresa a la 
Impremta Domínguez, empresa que l’any que ve 
farà els seus primers cents anys de vida.

Com he comentat adés, la Junta de Festes, 
presidida per Enrique Camallonga Herrero, va crear 
un nou organigrama en l’organització de la Junta de 
Festes i va crear una vicepresidència, i dos seccions, 
denominades A i B. La A, titulada Moros i Cristians, 
era en la qual estaven els representants de totes les 
filades, amb un president, i la secció B, denominada 
organització general, era la pròpia Junta de Festes, 
esta secció també tenia una presidència. 

El guió d’actes tanca la part literària d’aquesta 
revista de 1971, i cal destacar que, per primera 
vegada, s’inclou dins del guió d’actes, i més con-
cretament el 8 d’agost, dia de l’Entrada a les 12.00 
hores, i des del Pla, s’iniciava la desfilada fins a la 
Parròquia de Santa Maria, de la Festera Major i de 
les seus dames, la Junta de Festes i les autoritats 
per a fer l’ofrena de flors al Patró. Les festes es van 
celebrar des del dissabte 7 d’agost fins al dimarts 
10. Cal destacar que, de forma testimonial, la pluja 
es va deixar veure el dia l’Entrada, que va comptar 
amb gran assistència de públic. 
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Les filades que van fer càrrec van ser, pel bàn-
dol Cristià, els Contrabandistes, com a Capità, en 
la persona de José Llopis Francés. Per la seua part, 
José Pascual Moltó, de la Cavalleria Ministerial, va 
desenvolupar el càrrec d’Abanderat Cristià. La filà 
Mudèjars va ser l’encarregada de dur endavant 
el càrrec de Capità Moro, sent el fester Miguel 
Sansalvador Vicedo el que encarnaria aquest 
càrrec. La filà Guardia Jalifiana, «Sahorins», amb 
José Luis Jover, van ser els responsables de dur 
endavant el càrrec d’Abanderat Moro.

El temps de festa es tanca i es torna a la rutina, 
el poble va recobrant els pols, i les filades, de nou, 
enceten el cicle fester, primera ratlla, «fueres», 
principalment celebrades a Piles, etc. 

En el mes de setembre se celebra la 1a 
Assemblea conjunta de bisbes i rectors presidida 
per Vicente Enrique Tarancón i declaren que «el 
clero no vol privilegis de l’Estat, ni càrrecs en el 
mateix, i que es renove el Concordat». A Willy 
Brant, ex primer canceller alemany, li concedeixen 
el premi Nobel de la Pau, i a Pablo Neruda el de 
Literatura. Aquest any naixen, entre d’altres, Ricky 
Martin, Thalia, Paulina Rubio, Selena Quintanilla, 
Frank Cuesta, Pep Guardiola, Santiago Salvat 
Espasa, Maurice Mcdonald i Jim Morrison. Espanya 
supera els trenta-quatre milions i mig d’habitants, 
naixen 672.092 persones i en moren 302.869. 
Cocentaina ja té més de 9.500 habitants.

Un temporal de pluges marca els mesos de 
setembre i d’octubre, prop de 340 litres per m2 
cauen en pocs dies i causen més de 20 morts i 

innumerables pèrdues, principalment en algunes 
zones de Catalunya i a la zona de Benidorm.

La Fira està bastant animada i és visitada per 
un nombre considerable de persones: novament la 
sort arriba a Cocentaina, ja que el numero 47.041, 
anterior al segon premi, dona 60 pessetes (0,36€) 
per pesseta en cada papereta. Aquest «pessiguet» 
el reparteix, una altra vegada, la Pia Unió. 

D’aquesta manera arribem als últims dies 
d’aquest 1971: en l’àmbit fester se celebra l’Olleta 
de la Puríssima i les festes de Nadal centren l’in-
terès de la població. 

Com sempre els dic, si han arribat fins ací, 
agrair-los el seu temps i l’interés, i convocar-los a 
l’any que ve, ja que, de nou, intentaré transmetre 
tot allò que els nostres majors, i no tant majors, 
van viure, especialment en el món de la festa, 
una festa que estrenarà president de la Junta de 
Festes i donarà continuïtat a tots els actes nous 
que acaben d’estrenar-se. Com ja he anunciat en 
aquest mateix article, la Pia Unió també estrenarà 
junta i presidència. Coneixerem l’anunci del naixe-
ment d’un establiment comercial al nostre poble, 
sabrem com va ser elegida la segona festera major 
i alguns canvis produïts en la «Verbena del Fester», 
així com l’actuació a Cocentaina d’un jove cantant 
que després va assolir molta fama.

Fins l’any que ve, siguen feliços i facen bondat. 

Cocentaina, 7 de maig de 2021, 
421 anys després de l’elecció de Sant Hipòlit 

Màrtir com a Patró de Cocentaina •
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A mb la finalitat de contextualitzar 
aquesta anualitat, amb breus pin-
zellades i sense massa pretensions, 

els diré que Alfonso XIII era la persona que regia 
la monarquia liberal al nostre país; va ser l’any en 
què va començar la guerra del Rif, coneguda com 
el desastre d’Annual.

Aquella presència a terres africanes va ser 
inspiradora per al nom d’algunes filades del nos-
tre poble, com ara Rifeños, Marrocs, Kabilenyos, 
Marraskech, entre d’altres, segons em comenta 
l’amic i company de l’arxiu, Pablo León Vidal. 

A Barcelona existia molta violència pels con-
flictes entre els treballadors i la patronal, cosa que 
va desembocar en l’assassinat del president del 
Govern, Eduardo Dato Iradier, a mans d’uns anar-
quistes; i també va ser l’any en què es va establir 
l’assegurança obligatòria per a tots els treballa-
dors. Es funda el partit comunista d’Espanya i les 
restes del Cid són soterrades, juntament amb les 
de la seua dona Jimena, a la catedral de Burgos. 
El campionat d’Espanya, o la Copa del Rei, única 
competició de futbol existent ja que la lliga va 
començar l’any 1928, la va guanyar l’Atlètic de 
Bilbao. A Alemanya, Adolf Hitler, es converteix en 
el líder del Partit Nazi. 

Per la seua banda, i ací al nostre poble, el cens 
d’habitants sobrepassava les 7.300 persones, i 
com a fet curiós, per les dades facilitades per 
l’arxivera i bibliotecària municipal, Maria Dolors 
Insa Ribelles, coincidia en la mateixa persona, 
José Maria Carbonell Mollà, el càrrec d’alcalde del 
poble i el de president de la Junta de Festes de 
Moros i Cristians. 

Onze eren les filades que participaven en les 
festes, 6 del bàndol cristià i 5 del bàndol moro. 

Pels cristians, els Maseros, acompanyats per la 
Música Juventud Artística contestana; Andaluces, 
per la banda de Penàguila; els Navarros amb la 
Banda de la Cruz Roja d’Alcoi; les Tomasines, 
amb la banda de l’Orxa; els Aragonesos amb la 
banda de Gaianes i la Caballería Española amb la 
banda d’Atzeneta. 

Per la seua part, el bàndol moro estava 
compost per les filades i bandes de música 
següents: Manta Roja amb la Música Primitiva de 
Cocentaina; la Manta Blanca amb la de Beniarrés; 
Moros Elegantes, amb la Nova de Muro de l’Alcoi; 
Cabileños amb la d’Alfafara i la Cavalleria Realista 
amb la Música Primitiva de Muro d’Alcoi. 

Com hem pogut veure, al poble hi havia dos 
bandes de música, així com també a la veïna 
població de Muro. De les filades esmentades, 
en l’actualitat, sols en queden cinc, si tenim en 
compte, que l’actual Cavalleria Ministerial, serien 
els hereus de la Caballería Española, i els actuals 
Bequeteros ho serien de la Caballería Realista. 
Les tres restants, que en l’actualitat encara 
participen en les festes contestanes, serien la 
Manta Roja, Maseros i els Contrabandistes o 
Andaluces. Aquesta filà, juntament amb la filà 
dels Aragonesos, eren els encarregats de celebrar 
l’ambaixada del Contraban, que segons resa en el 
guió d’actes tenia lloc a l’antiga Plaça de Prim, 
actual carrer Comte de Cocentaina. També cal 
destacar que el dia de l’Alardo de matí, després de 
les guerrilles a la serra, es feia la que hui coneixem 
com l’ambaixada de les tomaques, anunciada en 
el guió d’actes així: «a continuación tendrá lugar la 
graciosa embajada de las caballerías». 

Les festes es van celebrar els dies tradicionals, 
11, 12, 13 i 14 d’agost, encara que també incloï-
en els actes del dia 15 d’agost. El guió d’actes no 
tenia massa variació amb el que celebrem actual-
ment, tot i que la Nit de l’Olla no es denominava 
així, segons posa el programa d’actes: «A las 10 
de la noche, movilización de las comparsas beli-
gerantes que, con sus músicas y tocando alegres 
pasodobles, entraran en la población». La Retreta 
se celebrava després de l’Entrada i de l’acom-
panyament dels càrrecs als seus domicilis, acte 
aquest de gran importància en aquell temps: «Al 
anochecer, reunidas las comparsas en la plaza de 
Covarrubias, tendrá lugar el hermoso acto del des-
file, acompañando a los capitanes y abanderados 
a sus domicilios». 

1921-2021
CENT ANYS DE FESTA

HIPÒLIT BORRÀS MARTÍNEZ

Almogàver i Arxiu Fester
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Cal assenyalar que tots els dies se celebraven 
actes religiosos, principalment a l’església de 
Santa Maria. 

Un dels fets destacables, ja fora de la trilogia, 
el 15 d’agost, era, el del naixement d’una entitat 
esportiva: «A las 10, inauguración del Club Ciclista, 
que montados con sus respectivas bicicletas, recor-
rerán las principales calles de la localidad, ameni-
zados por una de las bandas». Podria ser el primer 
acte de l’actual Club Ciclista Contestà, ja que aque-
lla mateixa vesprada va celebrar una carrera. 

La revista de festes o programa constava de 
sis pàgines de dimensions menudes, 30 x 45 cm. 

En la seua portada podem llegir «Fiestas de 
Moros y Cristianos en Concentaina. Agosto 1921». 
Va ser imprès en la impremta Ismael Vilaplana d’Al-
coi, ubicada al carrer Mossèn Torregrossa, núm. 21. 

Per la seua importància i curiositat, passem 
a transcriure textualment tot el guió d’actes, que 
comença amb aquestes frases: «Concentaina se 
prepara para honrar, como todos los años, a su insig-

ne Patrono el invicto Mártir San Hipólito, con solem-
nidades religiosas, simulacros de la Reconquista y 
otros festejos cívicos, en los días del 11 al 15 del próxi-
mo Agosto, indicados en el siguiente PROGRAMA. 

Día 11, Jueves 
A los toques del Ángelus del amanecer, medio 

día y noche, volteo de campanas, en todas las 
Iglesias de la localidad, pasacalle de músicas y dis-
paro de morteretes, en la falda de Mariola. 

A las 10 de la noche, movilización de las com-
parsas beligerantes que, con sus músicas y tocando 
alegres pasodobles, entrarán en la población. 

Día 12, Viernes 
Por la mañana a las 5. En la Plaza de la Casa 

Consistorial comenzará la primera DIANA, de cris-
tianos y moros, recorriendo las calles de costumbre. 
A las 10. La vanguardia aragonesa tomará posesión 
del Castillo, en el que ondeará la bandera cristiana. 
A continuación se desarrollará una contienda entre 
aragoneses y andaluces, en la plaza de Prim, con 
motivo de un conato de introducción de alijo. 
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A las 12. Pasacalle general de músicas. 
Por la tarde a las 4. En la Arciprestal de Santa 

María, vísperas solemnes. 
A las 5. ENTRADA majestuosa a la población, 

por la calle Valencia, de las comparsas cristianas y 
luego las moras. Al anochecer, reunidas las compar-
sas en la plaza de Covarrubias, tendrá lugar el her-
moso acto del desfile, acompañando a los capitanes 
y abanderados a sus domicilios. 

Por la noche a las 10. El bullicioso acto de la 
RETRETA. 

Día 13, Sábado 
FESTIVIDAD DE SAN HIPÓLITO 
Por la mañana a las 5. Segunda DIANA. 
Seguidamente, las comparsas con sus músicas, 

asistirán en las diferentes Iglesias a las Misas reza-
das que, a intención de aquellas, se celebrarán. 

A las 9. Tercia Solemne en la Arciprestal. 
A las 9 y media. Desde la Plaza de la Constitución a 

la Iglesia Parroquial, las comparsas cubrirán la carre-
ra, acompañando al Muy Ilustrísimo Ayuntamiento, 
Junta de Fiestas y demás autoridades. A continua-
ción se celebrara la MISA SOLEMNE. 

Interpretándose, por la Juventud Artística 
Contestana, una partitura de Gounod, y cantan-
do las glorias del Santo el Dr. Pedro Colomina, 
Arcipreste de esta. 

Luego, GRAN PARADA Y DESFILE. Por la tarde 
a las 5 y media PROCESION GENERAL a la que 
asistirán las Comparsas y músicas, fieles y corpora-
ciones, Cleros regular y secular, Junta de Fiestas e 
invitados, M.I. Ayuntamiento y Autoridades. 

Por la noche a las 10. Audiciones musicales en las 
diferentes plazas de la población. 

DIA 14, Domingo 
Al apuntar el Alba, tendrá lugar la DESCUBIERTA 

O GUERRILLA 
Principiando el COMBATE-ALARDO, entre 

ambos bandos, a continuación la graciosa embajada 
de las caballerías. 

A las 10, la primera estafeta del ejército moro, 
precursora de la EMBAJADA que sigue, y a conti-
nuación el simulacro de combate entre cristianos y 
moros, que da la victoria a la MEDIA LUNA. 

Por la tarde a las 5 la segunda estafeta y emba-
jada, preceden a la nueva y al grandioso acto de la 
Reconquista del Castillo y de la Plaza contestana. 

Por la noche, a las 10, audición musical, y a las 11 
Castillo de fuegos artificiales. 

Día 15, Lunes 
LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA, 

TITULAR DE SANTA MARIA 
Por la mañana a las 7 pasacalle y bailes de 

cabezudos; a las 9 tercia solemne y Misa, con pane-
gírico, Luego, el “Canto de Nona”, con exposición 
del Santísimo Sacramento. A las 10 inauguración 
del “Club Ciclista”, que montados con sus respec-
tivas bicicletas recorrerán las principales calles de 
la localidad amenizados por una de las bandas. 

Por la tarde a las 6 Procesión General. 
A las 6,30 carrera de bicicletas, a las 9 de la noche, 

Verbena en San Roque; a las 11 CUERDA pirotécnica.
Concentaina, 28 de julio de 1921 

El Alcalde Presidente, José María Carbonell 
El Secretario del Ayuntamiento, José A. Moltó 

POR LA JUNTA DIRECTIVA
Director Artístico, Francisco Pérez
Vice-Presidentes,
Francisco Sanchis - Francisco Reig Rodes
Tesorero, Rafael Llorens
Contador, Rafael Vicent
Secretario, Juan Bta. Blanquer
Vice-secretario, Eías Barrachina
Decano Bando Cristiano, Fernando Berenguer
Decano Bando Moro, Nadal Pérez 

El programa acaba amb la relació de filaes i 
bandes participants en aquest 1921 ja citades en 
l’article. •
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L a pandèmia que ens colpeja des de 
març de 2020 ens ha deixat un any més 
sense poder celebrar les nostres Festes 

de Moros i Cristians. Ja són dos anys seguits 
amb l’agost silenciat i, a hores d’ara, resulta ben 
complicat endevinar a partir de quin any podrem 
celebrar-les amb total garantia per a la salut col-
lectiva. Serà en 2022, en 2023? O tal vegada 
es complisquen els pitjors auguris i no puga ser 
fins a 2024? Podrem començar a celebrar unes 
Festes adaptades i anar a poc a poc recuperant 
el ritme fester que teníem abans de la pandèmia? 
Em formule aquestes preguntes referents al futur 
per tal de parlar sobre el passat, tot i que a priori 
pot semblar una contradicció, però és en la nostra 
història on, ben a sovint, podem trobar exemples 
que ens poden ajudar a enfilar amb més determi-
nació el futur immediat. Fer la vista enrere i vore 
com els nostres avantpassats van superar altres 
adversitats ens pot ajudar a relativitzar i assimilar 
millor qualsevol contratemps.

Nascudes a meitat del segle XVIII, les Festes 
de Moros i Cristians de Cocentaina van anar evo-
lucionant fins que en 1853 van adoptar l’esquema 
que hui en dia coneixem i que configura la trilogia 
actual. Al llarg del segle XIX, aquesta celebració 
va haver de fer front a moltíssimes dificultats, 
les quals van obligar-la a adaptar-se de forma 
continuada. La guerra del Francés, les guerres 
carlines o colonials com també les diferents crisis 
agrícoles van obligar els nostres avantpassats a 
suspendre-les en diverses ocasions. Però hi ha 
altre motiu de força major que també va colpejar 
aquesta tradició agostenca, com són les diferents 
epidèmies de còlera patides al llarg de la centúria 
i que van obligar les autoritats a prendre decisions 
dolentes, però necessàries, per tal de protegir la 
salut dels veïns i veïnes. Així, les nostres Festes de 
Moros i Cristians van haver de sortejar les diferents 

epidèmies de còlera que, des de 1834, van afectar 
nombrosos pobles valencians. Cocentaina va patir 
les seues conseqüències, segons recull una notícia 
del periòdic Revista Española, la qual en la seua 
edició del 12 d’octubre de 1834, afirma que La 
feria de Concentaina (sic) tendrá efecto del dia de 
Todos los Santos como de costumbre, pues se ha 
cantado ya el Te Deum en dicha villa con motivo 
de hallarse libre del cólera morbo.

Epidèmies com les de 1834, 1855, 1860, 
1865, 1885 o 1890 van causar milers de vícti-
mes mortals, sent la de 1885 la més letal, amb 
5.000 morts a la ciutat de València i més de 
40.000 a totes les comarques del nostre territori. 
L’estiu d’aquell any va ser ben dolent, amb pics 
de 300 morts diaris, sent la primera epidèmia on 
es va aplicar la vacunació massiva a partir dels 
treballs del metge tarragoní Jaume Ferran i Clua. 
Al llarg del segle XIX, en tot el territori espanyol, 
el còlera va causar unes 800.000 víctimes mor-
tals i, per fer-nos una idea proporcionada, cal 
tindre present que a les darreries del mateix segle 
Espanya comptava amb una població total de 
18,6 milions d’habitants.

En mig d’aquest desolador context històric, 
Cocentaina va celebrar Festes de Moros i Cristians 
sortejant les diferents onades de còlera anterior-
ment esmentades. Com a exemple, val a dir que 
l’any 1890, on una nova epidèmia de còlera mòr-
bid va assolar les terres valencianes, Cocentaina 
sí que va celebrar Festes en agost, sortejant la 
malaltia. Gràcies a la documentació conservada a 
l’Arxiu Fester sabem que en els anys anteriorment 
esmentats Cocentaina va celebrar la festivitat 
agostenca en honor a Sant Hipòlit, excepte l’any 
1885, del qual no tenim constància, coincidint 
amb l’any de la més forta de totes les epidèmies 
de còlera del segle XIX. Va afectar aquella pan-
dèmia les nostres Festes? Perfectament haguera 

SORTEJANT PANDÈMIES I EVITANT EL CÒLERA:
LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS

A COCENTAINA DE 1880

PABLO LEÓN VIDAL

Arxiu Fester

A tota la gent de la Festa afectada per l’actual pandèmia.
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sigut possible, tot i que no tenim a hores d’ara cap 
document que ho certifique.

Un aspecte que crida l’atenció és el fet que 
Cocentaina celebre Festes de Moros i Cristians en 
la majoria dels anys en què es van declarar brots 
de còlera a terres valencianes. Com ho farien 
els nostres avantpassats per sortejar la malaltia? 
Cal tindre present que els brots de còlera eren 
més locals que la pandèmia actual a causa prin-
cipalment de la menor mobilitat existent fa dos 
segles. A aquesta circumstància cal afegir les 
noves mesures adoptades contra la malaltia, com 

ara eliminar els oficis del femater1 i de l’aiguader2 

(considerats uns dels vectors més potents a l’hora 
de transmetre la infecció), també separar els lla-
vadors públics en zones per a roba de veïns sans 
i de veïns malalts (com estableix l’Ajuntament de 
Cocentaina per al llavador del Pla de la Font en 
1894, reservant l’últim tram d’aigua per a roba 
d’infectats3), fumigar vies públiques o augmentar 
la higiene en cases, escoles i altres espais com 
els cementeris. 

En aquest context social, i cinc anys abans de 
la gran epidèmia de còlera, Cocentaina va celebrar 

1. Treballador municipal que recollia el fem de les cases. A causa de l’elevada matèria orgànica de les deixalles, aquestes eren reutilitzades com a fem per als 
camps, els aliments dels quals tornaven a la ciutat per a ser ingerits per la població.

2. Treballador municipal que transportava l’aigua dels pous fins a les cases del veïnat. L’aigua emmagatzemada a les cases es renovava a la següent visita de 
l’aiguader, realitzada cada dos o tres dies, sent un altre focus de transmissió de la malaltia.

3. Fins als anys 80 del passat segle, al llavador públic de Pla de la Font encara es podia llegir un cartell fent referència al lloc on havia de llavar-se la roba 
dels malalts.

Llavador del Pla de la Font, desembre de 1978. Fotografia: José Luis Botella Richart
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la seua Trilogia, la qual ens apareix descrita en el 
periòdic alcoià El Serpis en l’edició del 7 d’agost 
de 1880, on descriu les nostres Festes de Moros i 
Cristians amb bona profusió de detalls. L’article, pel 
seu valor històric, mereix ser reproduït totalment, 
ja que hi apareixen clarament descrits els actes 
que hui dia encara configuren l’estructura festera, 
ben entrat ja el segle XXI. Tot i això, s’observen 
certs canvis, com la disposició dels bàndols cristià 
i moro el dia de l’Alardo, l’horari de l’Ambaixada 
del Contraban, la tradició de fer missa particular 
cada filà o el marcat caràcter castrense de les 
festes, amb els Capitans revisant les respectives 
filades abans d’iniciar-se l’Entrada. També tenen 
presència les agrupacions musicals del moment, 
destacant la participació de la banda de música 
«Novíssima» d’Alcoi, creada a partir d’una separa-
ció de la banda «La Nova» en juny del mateix any 
de 1880, fet que converteix Cocentaina en una de 
les primeres poblacions on aquesta entitat musical 
va participar. Per últim, cal destacar la celebració 
de balls privats que cada filà organitzava a la nit, 
així com els focs artificials i la presència d’un 
globus aerostàtic com a entreteniment per a tots 
els públics, espectacles que estan dins d’un con-
text històric clarament condicionat pel que s’ha 
denominat la Segona Revolució Industrial, on els 
progressos científics van viure una època daurada, 
aplicant-se també a l’oci.

Tots aquests actes van celebrar els nostres 
avantpassats en 1880, enmig d’un segle on la 
continuïtat de les Festes estava sempre amena-
çada per diferents causes que podien detenir-les. 
Sens dubte aquella societat vivia molt més acos-
tumada que nosaltres a la incertesa, assumint que 
era perfectament possible que un any hi haguera 
festes i, a l’altre, senzillament no. Aquella irregu-
laritat festiva va continuar present fins a la Guerra 
Civil, i es va superar des del 1939, any en què es 
van reprendre les Festes de forma ininterrompuda 
fins al 2019. Més de huitanta anys celebrant fes-
tes sense cap motiu que les aturara haguera sigut 
un període impensable abans de la Guerra Civil, i 
més encara al segle XIX. Cocentaina no ha viscut 
una etapa més estable pel que fa a la continuïtat 
de la Festa que els 81 anys que separen 1939 de 
l’actual pandèmia i ara, quan vivim el segon any 
consecutiu sense les celebracions agostenques, 
ens n’adonem que res és etern, que els temps i 
les circumstàncies canvien de forma sobtada i que 
allò que hui sembla assegurat, demà potser no ho 
estiga. Ningú de nosaltres haguera pensat en una 
interrupció de les Festes mentre les celebràvem 

en 2019, senzillament no entrava dins els nostres 
esquemes. Ara, amb dos anys sense Festes, i tal 
vegada de forma inconscient, empatitzem més 
amb els nostres avantpassats, els quals vivien 
sabedors que el pròxim agost podien quedar-se 
sense Trilogia a causa d’una nova epidèmia, una 
sequera, una mala collita o un nou conflicte bèl-
lic. Diferents mentalitats per a diferents moments 
històrics, demostrant que som fills dels temps que 
ens toca viure.

Esperant que la Festa torne als nostres carrers 
i que les filades, entitats musicals, empreses i el 
poble en general recuperen a poc a poc el seu pols 
habitual, solament ens resta ser pacients i social-
ment responsables, confiar en la ciència, honrar 
el nostre Patró Sant Hipòlit com han fet tantes 
i tantes generacions des de 1600 i aprendre del 
pragmatisme i de la fortalesa dels nostres avant-
passats, els quals van superar obstacles de tot 
tipus per a deixar-nos un llegat que hem de con-
servar i saber adaptar als nous temps que, després 
de la pandèmia, ens tocaran viure. •
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Fa la impressió que parlar de 
fets que passaven en la Segona 
República és com si estiguérem 

narrant fets un poc diferents i amb alguna que 
altra anomalia. Però, tot el contrari, la vida era 
normal, les festes es celebraven com sempre 
, havia un govern legítimament constituït, i un 
alcalde i un president de l’Associació de Sant 
Hipòlit elegits democràticament. 

Aleshores, parlar d’aquesta època en concret 
és per algunes accions que criden un poc l’aten-
ció per com són de singulars, particularment per 
a nosaltres. 

Ens referim a alguns documents originals que 
han anat aplegant a les nostres mans i que volem 
donar a conèixer, i algunes contradiccions que 
hem notat entre aquests documents i els progra-
mes de Festes d’aquests tres anys.

Comencem per l’any 1933. A causa del mal 
estat d’un document escrit a mà, de la Associació 
de Sant Hipòlit, dirigit al Senyor Alcalde de 
Cocentaina anem a transcriure’l tal qual.

“En sesión celebrada el dia 23 del corriente 
con la asistencia de la majoria de los indivíduos 
que componen esta Junta directiva y los jefes de 
las Comparsas, se acordó por mayoria, que no con-
tándose actualmente con el número de comparsas 
que manda el reglamento, no efectuar las tradicio-
nales fiestas de Moros y Cristianos, que a su patrón 
se dedicant anualment.

Lo que pongo en su conocimiento , para los 
efectos consiguientes.

Cocentaina a 24 de mayo de 1933.
El Presidente José Moncunill.
Al señor alcalde constitucional de esta Villa.”

Després de llegir aquest escrit a mà, ens tro-
bem amb la sorpresa que aquest mateix any es 
va editar el programa de Festes, amb el nom de 
les filades participants i les corresponents Bandes 

de Música. Apareixen els components de la Junta 
Directiva, sent President José Moncunill. 

RELACIÓ de filaes i bandes de música de l’any 33.

Comparsas Bandas de Música
Bando Cristiano
ANDALUCES ALBAIDA
MARINEROS COCENTAINA
MASEROS ADZANETA
CID CAMPEADOR LORCHA
CABALLERIA MINISTERIAL BANDA DE TROMPETAS 

Bando Moro
MANTA BLANCA SALEM
MANTA ROJA GAYANES
VERDES COCENTAINA
CABILEÑOS COCENTAINA
LANA ALFAFARA
CABALLERIA REALISTAS ADZENETA

El programa d’actes és pràcticament molt igual 
als que actualment celebrem, destacant que el Dia 
de l’Olla per la vesprada d’aquell any es va produir 
l’arribada de les colònies escolars de Cocentaina i 
Altea. L’Alardo a la nit hi havia un concert, després 
la típica i desapareguda «cordà», i el dia 15 també 
hi havia «cordà» i vetlada musical. 

A més a més, podem dir que en aquest pro-
grama de l’any 1933, apareix un editorial, cosa 
que no ocorre en els programes del 34 i del 35, 
que és una proclama en prosa poètica en la qual 
s’exalta, s’enalteix, es realça i es glorifica l’esperit 
contestà i les arrels de la nostra festa. A mane-
ra de exemple, citem aquesta frase textual que 
encapçala l’article:

“Con sus más preciadas galas, con sus ricas 
vestidures, se viste y engalana Cocentaina. Las 
casas de la hidalga villa, adornan sus balcones con 
el grueso y rico damasco rojo y hasta las modestas 
ventanas de las mas humildes de sus callejas, se 
remozan sonrientes con el blanco lino, en vistosí-

LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS
DURANT LA SEGONA REPÚBLICA

(ANYS 1933-1935)

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ PÉREZ

Arxiu Fester
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simas colgaduras. Hermánase por doquier, la Cruz 
con la media luna, en fraternal y fundido abrazo, 
dándose un ósculo de paz.”

Un altra frase on acaba l’article diu:
“Y ese recuerdo y esa tradición, guarda y 

fomenta Cocentaina con mimos y ternuras de 
madre cariñosa, orgullosa de su pasado, de aque-
llos hijos suyos, que con su fama y hechos imbo-
rrables, esculpidos con letras de oro en el templo 
de la Historia, supieron honrarla y enaltecerla.”

Es queda un poc en l’aire saber si es celebraren 
les Festes o no. La impressió és que sí, perquè 
des del document de 24 de maig al mes d’agost, 
indiscutiblement haurien de reunir-se i arribar a un 
acord. Però en no tindre documents acreditatius, 
tampoc podem donar fe d’allò. Apleguem a la con-
clusió que sí que hi hagueren festes en l’any 1933.

Tot açò és el que podem dir de l’any 33.

Passem ara a l’any 34.
Els actes de Festes són pràcticament iguals als 

de l’any 33. Destaca la «BRILLANTE CABALGATA» 
el dia de l’Olla a les 7 de la vesprada, i un detall 
curiós «LA GRANDIOSA HOGUERA» que s’ence-
nia «en el torreón del Castillo». Tal com hem dit 

en l’any 33, tant el dia 13 com el 14 i el 15 a les 
12 de la nit, a «la Plaza Covarrubias» es disparava 
una «CUERDA PIROTÉCNICA».

EL DIA 15 «gran verbena» a càrrec de La Unió 
Musical Contestana dirigida per D. Enrique Pérez.

Ara transcrivim textualment les Comparses i 
Bandes de música que van participar en les festes.

Comparsas Bandas de Música
Bando Cristiano
MASEROS “AGRARIA DE MURO”
ANDALUCES ALBAIDA
MARINEROS U.M. CONTESTANA
VISIGODOS OLLERIA 
CABALLERIA MINISTERIAL BANDA DE TROMPETAS
CRUZ ROJA DE ALCOY

Bando Moro
MANTA ROJA GAYANES
MANTA BLANCA SALEM
LANA U.M. CONTESTANA
KABILEÑOS U.M. LORCHA

El president de l’Associació de Sant Hipólit era 
D. José Reig Reig.
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Però anem ara a donar a conèixer alguns docu-
ments molt interessants que apareixen en l’any 
1934. En aquells anys era preceptiu demanar per-
mís al Govern Civil per a poder realitzar qualsevol 
acte lúdic a celebrar. Transcrivim la contestació 
del Govern Civil a la sol·licitud de l’alcalde de 
Cocentaina, que diu:

«Visto su oficio fecha 29 del actual, al que acom-
paña una instancia presentada en esa Alcaldia por 
el Sr. Presidente de la Asociación de Sant Hipólito 
Mártir de esa localidad, solicitando autorización 
para celebrar el próximo Domingo 3 de Junio la 
Publicación de las Fiestas de Moros y Cristianos, 
he acordadocon esta fecha acceder a lo solicitado, 
siempre que esa alcaldia responda del orden público.

Alicante 31 de mayo de 1934.»
També hi ha un altre document, però aquest 

és molt interessant, ja que és la contestació a una 
autorització per a celebrar la processó del dia de 
Sant Hipòlit; és molt important i val la pena lle-
gir-lo, ja que podem d’aquesta manera fer-nos una 

idea de com es respectaven les manifestacions reli-
gioses, però tenint en compte que era un estat laic i 
es sabia diferenciar la política de la religió. Per tant, 
les autoritats civils no hi participaven, i tenien clar 
que no s’havien d’immiscir en els actes religiosos.

«Visto su oficio cuatro de los corrientes a la que 
acompaña una instancia dels presbitero D. Elias 
Carbonell, solicitando autorización para celebrar la 
procesión a la que asisten las comparses atavia-
das con los trajes típicos alusivos a la época de la 
Reconquista, he acordado con esta fecha, concedir 
en la forma acostumbrada la autorización que se 
sol·licita para la celebración de dicho acto religio-
so el dia 13 del actual, con prohibición absoluta, 
que ese ayuntamiento subvenciones tome parte o 
asista a dicho acto, haciendo responsable a esa 
alcaldia de cualquier incidente de orden público 
que pudiese saurgir a consecuencia del mismo.

Alicante 7 de agosto de 1934.»
També es demana permís, i es concedix, per a 

celebrar les festes el 12, 13 i 14 d’agost.
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Ara passem a l’any 1935. El programa de fes-
tes era idèntic als anys anteriors. Amb Cavalcada 
la Nit de l’Olla i cordà, revetles i concerts els dies 
14, 15 i 16. 

El president de l’Associació de Sant Hipòlit 
aquest any era D. Eduardo Llorens Reig i les 
Comparses i bandes de música eren les següents:

Comparsas Bandas de Música
Bando Cristiano
LABRADORES AGRARIA DE MURO
ANDALUCES ALBAIDA
MARINEROS LORCHA
VISIGODOS BENIGANIM
CABALLERIA MINISTERIAL BANDA TROMPETAS DE ALCOY

Bando Moro
CORDÓN BENIGANIM
MANTA BLANCA AGRES
KABILEÑOS U.M. CONTESTANA
LANA AGRARIA DE MURO

Aquest any també, com era normal en aquella 
època, es va demanar permís al Govern Civil dels 
actes que s’havien de celebrar en les Festes de 
Moros i Cristians, al igual que els actes religiosos; 
es va donar permís, però, en aquesta ocasió, sense 
posar cap advertència a l’Ajuntament. També es 
demana permís per a celebrar una reunió entre 
l’Associació de Sant Hipòlit i l’Ajuntament, per a 
tractar-se temes importants, com ara la modifica-
ció del reglament de festes, i dels itineraris que es 
pensaven canviar. 

Per ser molt important aquesta reunió, hem 
escanejat el document i així podran adonar-se de 
la importància que té. Espere que hagem pogut 
explicar i donar a conèixer alguns aspectes desco-
neguts que van ocórrer en aquests tres anys.

Cal dir que l’alcalde de l’Ajuntament de Cocentaina 
aquests tres anys va ser D. Alberto Moltó Brotons. •
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COMISSIÓ ARXIU I PATRIMONI

DISTINCIÓ ROGER DE LLÚRIA 2019

L ’any 2019, després d’acabar la legislatura de l’anterior Junta de Festes, la Comissió d’Arxiu Fester 
va atorgar la tradicional distinció Roger de Llúria, reconeixement que s’entrega com a mostra d’agra-
ïment a aquelles persones que han treballat en benefici de la Festa. Aquest any, José Miguel López 

Pérez va ser la persona escollida, treballador incansable per a la millora de la festa, com també gran amant de 
Cocentaina i de les seues tradicions.

Són ben diversos els motius que podríem assenyalar per a justificar aquest reconeixement. Com a president 
de la Junta de Festes de 1985 fins a 1990, va viure una sèrie de transformacions en la festa contestana que 
van acabar de configurar les celebracions que coneixem avui dia. Anomenat com el «president revolucionari», 
sota la seua direcció es poden citar fets destacables, com ara la compra de l’actual Casal Fester, seu de la 
Junta de Festes. 

Com a bon amant del teatre i de la festa contestana, seua seria la feina de recuperar la coneguda com l’Am-
baixada del Contraban o d’afegir altres figures com la del mantenidor de l’acte de la revista. 

Tal volta els nostres lectors més joves no coneixeran l’acte conegut com el de la Festera Major. Quan recor-
dem aquests temps, pensem en les dones joves que amb una vestimenta atípica per a les festes de Moros i 
Cristians (més semblant a un vestit nupcial), representaven a cada una de les filades contestanes. És també 
davall del mandat de José Miguel quan aquest acte es deixa de celebrar. Amb el consentiment de tots els festers, 
s’arriba a la conclusió que aquesta cerimònia s’havia creat en una època i unes circumstàncies determinades, i 
que a les portes del segle XXI, havia quedat fora de context. 

Aquesta supressió va ser substituïda per actes estretament relacionats amb la realitat del moment, poten-
ciant, per exemple la «Presentació de Càrrecs», traslladant-lo al pati del Palau Comtal, i transformant-lo en un 
sopar de gala on, any rere any, les filades es retroben. 

També la Publicació va patir aquesta transformació revolucionària, la qual, no sense queixes per part de la 
població, va ser traslladada a dissabte pensant en l’economia i el benestar fester. 

Molts són els exemples de devoció festera que els anys ens han mostrat sobre José Miguel, acabant la seua 
direcció en la Junta per a entrar com a regidor de Festes, seguint abanderant el treball per la festa i la seua 
dignificació. També recordem amb gran estima i bon record el seu paper com a mantenidor de la Presentació 
de Càrrecs en 1991 i de la revista l’any 2000. 

No voldríem acabar sense comentar que, en l’actualitat, José Miguel continua treballant en la recerca i en la 
investigació dels orígens i de l’evolució de la nostra festa, formant part de l’Arxiu Fester com a membre actiu. 

Per tot açò, i pel que vindrà, la distinció Roger de Llúria 2019 va ser entregada a José Miguel López Pérez. •
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C om bé sabeu, cada 3 anys, la Junta de Festes, juntament amb la comis-
sió d’Arxiu i Patrimoni Fester, fa entrega de les distincions ROGER DE 
LLÚRIA i QUSANTANIYA a totes aquelles persones que mereixen rebre 

aquest homenatge. L’any 2019, aquests reconeixements van ser atorgats el divendres 
19 de juliol, dins de l’acte de la presentació de la revista de festes. 

En aquest cas, parlem de la distinció QUSANTANIYA, que fa dos anys es va atorgar 
a un sector que ha destacat pel desenvolupament i la difusió del món de la festa de 
Moros i Cristians, i que any rere any fan possible que la festa entre dins de totes les 
cases. Sí, com heu pogut endevinar, estem parlant de tots ELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE RÀDIO COCENTAINA. 

Aquesta entitat pot dir que porta a la seua esquena algunes dècades de promoció de 
la festa, de treball incansable per a transmetre la música i la informació festera a tots 
els contestans i contestanes, com també als forasters que tinguen la sort de sentir-los. 
Si parlem de la ràdio i de la festa és impossible no pensar en el concurs de «Música i 
Festa», un format que aconsegueix incloure en la música i en la tradició festera tota la 
població, siguen membres d’una filà o gent del bàndol conegut com el dels «mirons». 
Qui no ha disfrutat d’aquelles vesprades d’estiu, amb les revistes en una mà i el telèfon 
a l’altra? Ens és impossible concebre l’estiu sense aquesta idea al nostre imaginari. 

Altres formats que podem destacar dintre de la rica programació que aquesta entitat 
ens ofereix tots els anys. Començant per destacar el programa de «La veu de la festa» 
i totes les retransmissions de les entrades, concerts i altres actes festers. 

També són mereixedors d’aquesta distinció, per la seua solidaritat, sempre disposats 
a treballar per la festa i per l’esforç constant. La ràdio és un vehicle de comunicació 
entre la Junta de Festes i el poble els 365 dies de l’any. I aquest treball sols és possible 
gràcies als que la fan. 

La nostra gratitud per a tots els components de Ràdio Cocentaina que, de forma 
discreta, treballen incansables durant tots els actes, i que de segur que tant els 
encarregats d’atorgar aquest reconeixement com el poble, consideren ben merescut 
aquest guardó. 

GRÀCIES de part de tots els contestans i contestanes. •

COMISSIÓ ARXIU I PATRIMONI

DISTINCIÓ QUSANTANIYA 2019
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E stem al mes de juny i les plantes 
medicinals de les nostres serres estan 
florint. Moltes d’aquestes herbes, hi 

ha gent que les arreplega per a fabricar un licor 
magnífic i esplèndid, que diuen que és medicinal 
i tot: l’Herberet. És un licor que es pren de bon 
matí, en alçar-se o al migdia, després de dinar, 
amb el timonet o en el café. És un anís d’her-
bes que les generacions passades deien que es 
macerava amb tot l’afecte, i que és el millor licor 
estomacal del món.

Però també cal dir que cada mestret té el seu 
llibret, o siga, que hi ha moltes combinacions 
depenent de qui les faça. Igualment, la saviesa 
popular diu que hi ha herbes com ara la sàlvia, 
la camamirla o el timó mascle amb les quals s’ha 
d’anar alerta, 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 pre-
paraven els nostres avantpassats, que la tradició 
no s’ha perdut i que, al nostre poble, es prepara 
uns mesos abans de les festes de moros i cris-
tians, perquè la maceració estiga a punt en els 
recorreguts de les dianes.

Aquestes tradicions i costums que han anat 
sempre unides als nostres avantpassats, perquè 
perduren en el temps i les generacions futures 
tinguen l’herència natural, hem de contribuir tots 
a no deixar que desapareguen, hem de rescatar-les 
dels nostres majors i així poder continuar disfru-
tant del nostre herberet amb la mateixa il·lusió 
que ho feien els nostres majors, i mantindre les 
tradicions populars.

Així, el passat 18 i 19 de desembre de 2020, 
es va celebrar a Cocentaina, el SEGON CONCURS 
D’HERBERET organitzat per la Federació Junta 
de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. 
Aquest any de pandèmia per la Covid, la celebra-
ció es va dur a terme a la seu de la mateixa Junta 
de festes de Cocentaina amb totes les mesures 
de seguretat sanitàries.

En aquest segon concurs, hi van participar 9 
persones de les quals 8 eren de Cocentaina, i 1 
d’Alcoi, els quals van presentar les seues respecti-
ves botelles de licor d’herbes conforme a les bases 
del concurs. 

Una vegada constituït el jurat, format per 
Rafael Lledó García, Quique Pascual Mur, Marcos 
Monar Miralles, Mateo Moltó Tortajada, Ferran 
Albors Jordà i Laura Blanes Peris, que actuava 
com a secretària del jurat, d’acord amb les bases, 
es va valorar la presentació de les botelles, el 
sabor del licor, com també el color i altres consi-
deracions. Després d’haver examinat les botelles 
presentades, i d’haver realitzat el preceptiu tast 
dels licors, el jurat va considerar adjudicar els 
premis següents:

FERRAN ALBORS JORDÀ

Amant de les plantes medicinals

SEGON CONCURS D’HERBERET
FEDERACIÓ JUNTA DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE COCENTAINA

(18 i 19 de desembre de 2020)
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TERCER PREMI, amb diploma i caixa amb 
licors, obsequi de «Licores Sinc» al número 7 amb 
51 punts: D. Juan Pérez (Cocentaina).

SEGON PREMI, amb diploma i cinc bons de 20 
euros per a gastar al comerç local, obsequi de l’As-
sociació de Comerç i Hostaleria de Cocentaina al 
número 6 amb 76 punts: Ferran Hipòlit Vilaplana 
(Cocentaina).

PRIMER PREMI, amb diploma, dos bons de 
50 euros i un de 20 euros per a gastar a l’hos-
taleria local, obsequi de l’Associació de Comerç 
i Hostaleria de Cocentaina al número 5 amb 79 
punts: Juan Antonio Sellés Pérez (Cocentaina).

LICORS i HERBES UTILITZADES EN AQUEST 
CONCURS:

ANÍS SEC i ANÍS DOLÇ amb diferents proporcions.
(17 herbes utilitzades en les diferents botelles)
ARREL DE PANICAL
RABET DE GAT VER
CAMAMIRLA
ROMER     
FENOLL
SÀLVIA
FULLA DE LLIMERA
SANTÒNICA
GORDOLOBO
TIMÓ
HERBA LLUÏSA
TIMÓ BLANC
POLIOL
TIMÓ MASCLE
POLIOL BLANC
TIMÓ REIAL
RABET DE GAT

Cal agrair a la Junta de Festes de Moros i 
Cristians per acollir aquesta iniciativa tradicional, a 
l’Associació de Comerç i Hostaleria de Cocentaina 
i a Licores Sinc, per la seua col·laboració en 
aquest concurs. •
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JOSÉ FAUSTO CASTILLO JOVER

MUSEU FESTER DE COCENTAINA

Dels tretze anys i mig que vaig 
conviure com a conserge i col-
laborador del Museu Fester de 

Cocentaina, guarde en la ment unes vivències mag-
nífiques difícils d’oblidar, ja que treballant i fent 
coses per la festa contestana em sentia molt feliç.

En aquesta vida, moltes vegades, de la felicitat 
personal sols ens n’adonem quan han passat uns 
anys. Dic açò, perquè tota persona que està fent 
coses dins del món de la festa, tant en la Junta de 
Festes com en les juntes de les filades, així com 
tots els que col·laboren en el món de la festa, 
sols quan acaben es donen copte de la satisfac-
ció d’haver gaudit molt durant aquest temps. Així 
m’ha passat a mi. A més a més, la festa té una 
gràcia especial, perquè ens aporta alegria i ens 
uneix molt a les persones.

Vaig coincidir en les juntes de festes presidides 
per Jaime Pérez Cardona i Pepa Prats Montava 
des de gener del 2003 a maig de 2016. La meua 
relació amb ells, les seues juntes i tots els mem-
bres de la Comissió d’Arxiu i Patrimoni, va ser molt 
bona: des d’ací, gràcies a tots.

Pel que fa a la meua tasca de conserge, cal dir 
que la meua obligació era netejar el museu i fer 
de guia turístic a totes les visites que vingueren 
cada dia de l’any. Quan més gent venia era en 
els dies de la Fira de Tots Sants: sempre estava 
ple. Vaig tindre dos anys molt intensos, perquè 
venien un parell d’autobusos cada setmana, ja que 
hi havia un conveni amb unes cases comercials i 
aprofitaven el dia per a visitar el nostre museu, 
el Palau i dinaven en l’incomparable paratge de 
Sant Cristòfol. Sempre ho explicava tot sobre les 
festes i la música del nostre poble i els ensenyava 
una exposició que teníem d’armes blanques en la 
tercera planta del col·leccionista Marcos García 
León on n’hi havia més de dues-centes, algunes 
molt antigues, curioses i de diferents cultures, 
com també vestits militars. A més a més, feia 
publicitat dels menjars socarrats com la «perica-
na», els «genaros» i els «tostons» i, naturalment, 
del café licor i de la mentira contestana. Vaig rebre 

visites importants, entre altres la de l’ambaixador 
de Veneçuela i la seua dona. Jo m’ho passava molt 
bé contant coses a tots, especialment quan venien 
xiquets dels col·legis. Recorde que del pasdoble 
«Paquito el Chocolatero» ressaltava que aques-
ta peça va ser composta pel socarrat Gustavo 
Pascual Falcó exclusivament per a la festa contes-
tana, però és tan completa que també s’interpreta 
per a ballar, en els bous, en espectacles esportius, 
en cercaviles i en tota manifestació d’alegria, tant 
a Espanya com en tot el món. La gent es quedava 
sorpresa de tot i se n’anaven molt contens.

L’arxiu musical que tenim al museu fester es 
va crear en 1999 amb la idea de tindre totes les 
composicions d’autors del poble juntes. Quan jo 
vaig entrar en teníem quasi 500. Un gran treball 
de tots els assessors que han anat passant per 
l’arxiu. Juntament amb Moisés Sellés Pérez, l’as-
sessor que jo tenia, tractàvem d’actualitzar l’arxiu 
i augmentar la quantitat de peces, sempre inten-
tant recuperar-ne més, per la qual cosa teníem 
bona relació amb tots els compositors contestans. 
També vam visitar els arxius de les dues bandes 
de música del poble per a veure si tenien alguna 
peça que nosaltres no tinguérem. Quan es com-
ponia una nova peça, de seguida ens posàvem en 
contacte amb els compositors perquè ens deixaren 
copiar les partitures.

Un dia vaig pensar, com si ho haguera somiat, 
que ens podrien furtar les partitures, o que es 
podien cremar, i com que per a nosaltres són un 
tresor, vaig proposar a l’assessor musical i a la 
Junta de Festes escanejar tot l’arxiu, així ho tin-
dríem informatitzat i, a més a més, ens ajudaria 
per a quan volguérem imprimir una peça. Com jo 
no sabia, vaig fer un curs d’ordinadors per a ense-
nyar-me. En uns mesos de treball intens, ho vaig 
poder escanejar tot. Després d’uns anys, algun 
compositor ja començava a informatitzar-se i ens 
entregava les seues obres per correu electrònic, 
cosa que ens facilitava molt la llavor. Quan vaig 
acabar, hi havia 685 composicions i ara, a princi-
pis d’aquest any, n’hi ha 742. També opine que ara 
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hauríem d’incorporar més composicions descone-
gudes d’autors contestans en la pàgina web de la 
Junta de Festes, així les podríem escoltar. 

En l’arxiu general del museu del Casal Fester 
que tenim a la quarta planta, també vaig tindre el 
gust de col·laborar. Per a tindre-hi accés, em vaig 
fer membre de la Comissió de l’Arxiu i Patrimoni. 

Aleshores, va coincidir que van llevar la bibliote-
ca que estava als baixos del Palau i vam demanar a 
l’Ajuntament que ens donara les prestatgeries que 
ja no els feien falta, perquè a la nova biblioteca 
les tenien noves. Vam reordenar tots els llibres de 
festa que teníem, molt més d’un miler, tant nostres 
com també d’altres pobles, perquè ens faltava lloc 
i les teníem amuntonades. Com que jo disposava 
de molt de temps lliure, quan tenia una estona 
estava allí i amb l’ajuda de tots els membres de 
la Comissió ho vam reordenar tot. A més a més, 
entre tota la comissió i Ximo Navarro al capdavant, 
omplíem fitxes d’articles interessants i destacats 
de totes les revistes de festes, tant de les nostres 
com les que rebíem en relació amb el món de la 
festa, ja que cada any els pobles associats a la 
UNDEF ens enviaven la revista de festes.

En aquest arxiu tenim, per si algú vol con-
sultar-ho, les revistes de festes de Cocentaina, 
també dels pobles que ens l’enviaven, algunes 
de les quals són molt antigues, els cartells de 
festes, els llibres «Personatges de la Festa» que 
ha editat la UNDEF , la revista «Contestània» que 
es feia abans, tots els exemplars de la «Revista El 

Comtat», els «Butlletins Festers» que va editar la 
nostra Junta de Festes, els vídeos que fan cada 
any de les nostres festes i d’alguns pobles que 
ens l’enviaven, fotografies antigues i documents, 
tot relacionat amb la festa de Moros i Cristians. 
També hi vaig poder incorporar moltes revistes 
que tenia jo per casa de l’històric «Club Cultural 
Recreativo» i, les que ens faltaven, me les van 
deixar i les vaig poder fotocopiar: jo crec que 
estan totes. Es tractava d’un club que vam fer la 
joventut de Cocentaina al Patronat a finals dels 
anys seixanta, amb uns dos-cents socis, l’objectiu 
principal del qual era fomentar la cultura. Vam 
coincidir en els últims anys de la dictadura, i per 
això encara vam tindre algunes prohibicions. Per 
cert, d’allí van eixir molts personatges que des-
prés han ocupat càrrecs importants com el Bisbe 
Monsenyor Juan Antonio Reig, jutges, alcaldes, 
regidors, etc., i també el grup Teló Teatre, el Cor 
de Cambra Discantus i alguns personatges desta-
cats en l’esport, la música i la cultura.

Quan ja ho teníem tot organitzat, amb la foto-
copiadora del museu vaig fer rètols en adhesius 
senyalitzant cada cosa al seu lloc.

Sempre que venia gent de visita al museu, 
jo aprofitava per preguntar si tenien alguna cosa 
relacionada amb la festa, com ara fotografies, 
programes de festa, vestits, etc., que pogueren 
deixar-nos per a fer més gran el museu, ja que ací 
quedaria ben guardat per a la història del nostre 
poble. Un dia van vindre Vicent Moltó, «Marso», i 
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la seua dona Sonia, un matrimoni socarrat i ens 
van portar un vestit de la desapareguda filà con-
testana dels Mariners, una joia. També una dona 
contestana, Trini Ferrándiz, ens va regalar el pro-
grama de festes de l’any 1930, va ser molt interes-
sant perquè no el teníem al museu. La meua dona 
va portar un vestit de mariner de xiquet amb la 
seua pala que tenia per casa. A més a més, algu-
nes persones ens van portar fotografies i coses 
que tenien relació amb la festa. Gràcies a tots.

Pense que Cocentaina disposa d’un arxiu fester 
que és l’enveja de moltes persones, això deien 
quan venien dirigents de les festes d’altres pobles 
que es quedaven bocabadats. Tot el mèrit és de 
la Comissió de l’Arxiu i Patrimoni, ja que fa molts 
anys que estan treballant per la festa contestana i 
també de totes les Juntes de Festes anteriors per 
facilitar i donar suport.

Tenim un llibre escrit a mà, on està l’original 
del primer reglament de les nostres festes, que 
data de l’any 1853, i també una sèrie d’actes de 
la Junta de festes fins a 1912. Aquest llibre el 
tenien els familiars d’un notari que havia viscut 
a Cocentaina i ara viuen a Requena. Després de 
tants anys, vam poder contactar amb ells i el 
recuperàrem per al nostre poble, que és on verda-
derament havia d’estar. 

Vull recordar també que la nostra arxivera 
municipal, Maria Dolores Insa Ribelles, va trobar 
en l’arxiu Històric Municipal de Cocentaina un 
document molt important que data del 1765 en 
el qual ja parlava de la Publicació de les nostres 
festes i nomena els noms del Capità, Alferes i 
Sergent. És el document més antic que tenim 
referent a les nostres festes de Moros i Cristians.

El meu sentiment per la festa podria ser perquè 
vaig nàixer en un pis del carrer Bisbe Mallol núme-
ro 15, «El Ravalet», propietat d’un mestre d’obres 
i fester de la Manta Roja a qui li deien Vicent 
Jordà, «Malafaixa». A la planta baixa de sa casa, 
quan s’acostaven les festes, ens portaven, amb la 
carreta i els burros del forn de Fraga, branques de 
ciprer i, a les vesprades, un grup de gent feia unes 
tires llargues de rames lligades en un cordell, per 
a després rodejar els arcs que posaven en alguns 
llocs per on passava l’entrada de Moros i Cristians, 
que aleshores començava al Pla de la Font. 
Recorde que el verd del ciprer feia molt bonic. 
Com que aquest treball el feien en l’entrada de la 
casa on jo vivia, des de ben menut ajudava a ma 
mare donant-li rames perquè anara lligant-les. Allí 
hi havia molt bon ambient, entre tots i la il·lusió 
era molta, com en tots els pobles quan s’acosten 
les festes. Possiblement, estic parlant al voltant 
dels anys 1955 o 1956.

En tot aquest escrit sols he volgut ressaltar la 
importància del tresor que tenim al nostre Casal 
Fester, quasi desconegut per molts socarrats, tant 
festers com el que els agrada la festa, la música i 
la història, de manera que, si voleu i teniu l’opor-
tunitat de conéixer-lo, estic segur que us agradarà. 

Voldria dedicar aquest article a la meua dona, 
Dori Cantó, i al meu germà Paco Castillo, fester 
de la filà Cavallets de tota la vida; també a tots 
els festers que, com ell, han eixit a festes més de 
cinquanta anys.

Visca la Festa, Visca el nostre patró Sant 
Hipòlit i Visca Cocentaina! •
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JOANJO LLORENS GILABERT

Coordinador revista «Mare de Déu»

E l diumenge dia 17 de desembre 
de 2019, i dins del peregrinar que 
la Patrona contestana realitzava pels 

carrers de la Vila amb motiu del V Centenari del 
Prodigi de les Llàgrimes, la Mare de Déu del 
Miracle visitava la Casa del Fester, sent aquesta 
la primera vegada que la Verge visita la casa de 
tots els festers contestans i un més dels episo-
dis d’interrelació que al llarg de la història s’han 
produït entre els dos patrons de la vila, sant 
Hipòlit i la Mare de Déu del Miracle, ja que al 
llarg de més de quatre-cents anys (sant Hipòlit 
va ser triat patró en 1600) i sobretot en aquests 
últims cent anys, hi ha hagut nombrosos episodis 
en els quals els dos patrons de la Vila han tingut 
celebracions conjuntes.

Potser un dels motius era el fet que se li cele-
braren dues festes a la Mare de Déu: una que 
pagaven i organitzaven els comtes de Cocentaina 
el 19 d’abril, i una altra que organitzava l’Ajunta-
ment el dia de l’Ascensió, dia en què, durant anys, 
s’ha celebrat igualment el dia de la Publicació.

Francisco Maíquez Canet, cronista oficial de la 
Vila i primer director de la revista «Mare de Déu» 
ja en la primera revista de 1957, en un article titu-
lat «Fiestas de la Publicación», diu així: 

«Posteriormente, al introducirse en nuestra 
Villa las ya tradicionales fiestas de Moros y 
Cristianos en honor de su Patrono San Hipólito 
Mártir, al necesitar una fecha para destinarla a 
la «Publicación» de las mismas, se pensó que 
ninguna más apropiada que aquella en que ya el 

LA MARE DE DÉU DEL MIRACLE VISITA
LA CASA DEL FESTER
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pueblo contestan honraba a su Patrona la Virgen 
del Milagro, (el día de la Ascensión) y desde 
entonces, hace más de un siglo, en la misma 
fecha que Cocentaina celebra la fiesta de la Virgen 
del Milagro, se hacía la publicación de las fiestas 
de Moros y Cristianos, honrando así en un mismo 
acto a sus queridos y nunca olvidados protectores: 
la Mare de Déu y Sant Hipólit»

Més endavant, descriu així els actes del dia de 
la «Publicació» d’aquell any:

«DÍA 30 DE MAYO.- Al amanecer, el tradicional 
volteo general de campanas y disparo de mortere-
tes en la falda del Castillo.

A las 7 horas.- DIANA de los representantes de 
cada comparsa de las que tienen comprometida su 
actuación en las fiestas de agosto.

A las 10.- Solemne MISA cantada, con sermón, 
que el pueblo contestano dedica a sus excelsos 
Patronos la Virgen del Milagro y San Hipólito.

A las 12.- El tradicional y alegre PASACALLE 
DE BANDERAS.

Por la tarde, a las 6.30.- La solemne PROCESIÓN 
GENERAL, en la que todo el pueblo contestano 
deberá acompañar a sus celestiales protectores.»

Però també hi ha hagut al llarg dels anys altres 
esdeveniments que van propiciar una interrelació 
d’actes i d’activitats dins d’una mateixa celebració 

com va ser la del IV Centenari de la Mare de Déu 
del Miracle. Els actes d’aquesta celebració es van 
desenvolupar al llarg de tot 1920 i, entre aquests, 
a l’agost es van realitzar diverses activitats que 
fins i tot en el mateix dia tenien com a protago-
nistes a l’un o a l’altre patró i activitats pròpies de 
les filaes festeres.

En el llibre editat per la Comissió del V 
Centenari en 2019, Joaquín Navarro, en un article 
titulat «IV siglos de celebración de la fiesta de la 
Virgen del Milagro», diu així:

«Día 8, (Agosto). A las 7 horas llegada del obis-
po de Segorbe P. Luis Amigó, comisionado por el 
arzobispo para la coronación de la Virgen. Traslado 
de la Virgen al Pla y a las 8.30 solemne coronación 
con participación de un coro de 500 voces, mon-
taran guardia durante la coronación una compañía 
del regimiento Vizcaya y su banda, asistiendo al 
acto el Capitán General Miguel Primo de Rivera. 
Disparo de 500 morteretes, redoble de campanas 
y 10 músicos entonaran la marcha real. Terminado 
el acto, traslado de la Virgen a santa María. A las 
16 horas aplec de afirmación católica con partici-
pación de famosos oradores, terminado el acto los 
peregrinos cantan la Salve a la Virgen y regresan a 
sus poblaciones; a las 21,30 velada musical, a las 
23,30 castillo de fuegos artificiales.

Els publicadors infantils fan una ofrena de flors a la Mare de Déu del Miracle al seu monestir.
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Día 9, octavo de novena, predica Igual Quiles. A 
las 10 festival escolar en el teatro Gadea. A las 16 
horas concurso de tiro de pichón. A las 22 horas 
verbena popular.

Día 10. Ultimo día novena dedicado a la colo-
nia contestana de Valencia que data de 1870. A 
las 8.30 misa solemne en la que se estrena la 
misa dedicada a la Virgen del Milagro del maestro 
Domínguez, predicó P. Francisco Ferrer. A las 16 
horas carrera bicicletas. Por la noche paellas ofreci-
das por los festeros a los músicos que participan en 
sus comparsas, a continuación «movilización de la 
avanzada de los bandos beligerantes», (Nit de l’Olla).

Día 11. A las 5 volteo de campanas e inicio en 
la plaza de la villa de la primera diana, a las 10 
tomará posesión del castillo construido este año 
por la comparsa de los aragoneses, a las once ten-
drá lugar la contienda entre estos y los andaluces, 
por motivo de la introducción del contrabando. 
A las 12 pasacalle general de músicas desde la 
plaza cardenal Ferriz. A las 16 horas vísperas en 
santa María con múltiples cantos. A las 17 horas la 
entrada desde el Pla de la Font, primero cristianos, 
seguidos de moros. A las 22 horas la retreta.

Día 12. Solemnidad de la Virgen del Milagro, a 
las cinco la segunda diana. Misa de las comparsas. 
A las 9 llegada del ex ministro Manuel González 

Hontoria, cubriendo la carrera las 13 comparsas 
con sus músicos, cubriendo el recorrido desde la 
calle Valencia. A las 10, gran parada y acompaña-
miento de las autoridades desde el ayuntamiento 
a la iglesia, misa solemne a cargo del obispo de 
Segorbe, con sermón del obispo de Jaca, Francisco 
Frutos, tras la misa se repetirá la gran parada y 
desfile ante las autoridades. 17 horas procesión 
general asistencia del clero, festeros y pueblo. A 
las 22 horas conciertos en todas las plazas del 
pueblo participando las 13 bandas de música.

Día 13. Dedicado a san Hipólito. A las 5 horas 
la tercera diana. A las 8,30 bendición de la primera 
piedra del grupo escolar por el obispo de Segorbe y el 
ex ministro Manuel González, con asistencia del ins-
pector provincial, y autoridades. A las 10 se repetirá 
la gran parada del día anterior y la misa del patrona-
to, predicando Francisco Frutos. A las 17 procesión 
general y a las 23 castillo de fuegos artificiales.

Día 14. Al alba tendrá lugar la descubierta o 
guerrilla con el alardo entre ambos bandos. A las 
10 primera estafeta mora y a continuación el com-
bate, que da la victoria a la media luna. A las 17 la 
segunda estafeta y embajada cristiana, reconquista 
del castillo. A las 22 cuerda pirotécnica.

Día 15. A las 11 homenaje al P. Luis Fullana con 
una sesión literaria en el ayuntamiento. A las 16 

Els publicadors giren esquadra davant del monestir de la patrona contestana.
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concurso de tiro de pichón con el trofeo de Manuel 
González. A las 19 horas traslado de la Virgen y 
canto de la salve. Durante estos días se celebrarán 
varias misas no especificadas y se distribuirán ali-
mentos a los pobres por la comisión de caridad.»

En aquest V Centenari de 2020 també la Festa 
va estar present en la celebració de l’esdeveni-
ment. Durant el 2019, quan encara hi havia plena 
normalitat, en el dia de la Publicació, les filaes 
van girar esquadra al monestir de la Mare de Déu 
del Miracle, davant del seu estendard, i els publi-
cadors infantils li van fer, igual que a sant Hipòlit, 
una ofrena de flors a la Verge en el seu monestir. 
També durant les festes d’agost totes les filaes, al 
seu pas pel monestir de la Mare de Déu, giraven 

igualment esquadra davant de l’estendard de la 
Verge; i durant el peregrinar de la patrona contes-
tana pels carrers de la Vila, les filades i els festers 
contestans van participar com uns veïns més, bé 
engalanant el carrer de la seu de la seua Filà, o 
bé vestint el trage i portant-la al muscle, com van 
fer tants i tants contestans quan aquesta passava 
pels carrers on vivien. Fins i tot quan va arribar 
la Verge el dissabte dia 17 de novembre al carrer 
dels Sants de la Pedra, on està situada la Casa del 
Fester, on l’esperaven el president de la Federació 
Junta de Festes, Hipòlit Borràs, amb tota la seua 
junta, i la Verge entrava al vestíbul de la casa de 
tots els festers contestans com un signe d’estima i 
de respecte a les festes i tradicions contestanes. • 

El dia 17 de desembre de 2019, la Mare de Déu del Miracle visita la Casa del Fes-
ter per primera vegada en la història.
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Nombroses filaes van vestir el trage propi de la Filà per a portar a la 
Mare de Déu al muscle, al pas per les respectives seus.



188

E stem ja en 2021. L’agost de 2020 se’n va 
anar sense poder desfilar, sense celebrar 
les festes tal com les coneixem. Amb tot, 

sí que és cert que vam tindre present al nostre Patró, 
en primera línia; la nostra música també va sonar al 
pati d’Armes del Palau Comtal amb els concerts de 
la Unió Musical Contestana i la colla Mal Passet; 
les filades van celebrar la trilogia a les respectives 
seus o en un establiment contestà: sense remuda ni 
tratge fester, ni xaranga. «Música i Festa» va estar 
en la graella de Ràdio Cocentaina, perquè som un 
poble fester i la junta de Festes, presidida per Juan 
Francisco Masanet, va treballar perquè aquestes no 
festes, no apagaren el sentir dels festers i de les fes-
teres. Un any atípic, sí, però no vam oblidat la nostra 
senya i enguany, enguany també ens toca parar, però 
el que és ben cert és que a l’any que ve tornarem 
amb més gana, amb més força.

Els dies previs a la trilogia de 2020, la Comissió 
d’Arxiu i Patrimoni de la Casa del Fester van llan-
çar, a través de les xarxes socials, diferents capí-
tols de la «nostàlgia festera», per a dur al present 
el perquè dels actes que precedeixen la trilogia. 

En aquesta revista de Festes s’ha volgut plas-
mar aquest origen per a deixar constància del 
resum de l’agost fester 2020, un agost que s’ha 
viscut des del record.

Cal agrair, per descomptat, a la Comissió d’Ar-
xiu i Patrimoni de la casa del Fester tota la tasca i 
la recerca d’informació i el fet de deixar-nos poder 
plasmar aquesta «nostàlgia festera» en les pàgines 
que tenen davant.

NOSTÀLGIA FESTERA: Presentació de Càrrecs, el 
Cartell i el director de l’Himne de Festes

En aquest nou capítol de nostàlgia festera 
recordem la Presentació dels Càrrecs, el Cartell 
i el Director de l’Himne de Festes; un acte que 
haguérem celebrat al Pati d’Armes del Palau 
Comtal de Cocentaina el dissabte 4 de juliol.

La festa, com si d’una traca es tractara quan li 
peguem foc, ja no hi ha qui la pare fins que acaba 

el seu recorregut i explota. Ha arrancat amb la 
Publicació i un munt d’actes i festejos aniran un 
darrere de l’altre fins que arribe agost.

L’acte que el primer dissabte de juliol a boqueta 
nit celebraríem seria la Presentació de Càrrecs, 
del Cartell de Festes i del director de l’Himne ha 
evolucionat des de la seua creació l’any 1983 amb 
la Junta d’Antonio Bravo a la discoteca TULANGO.

Un encert aquesta creació, perquè es volia 
reconéixer el paper dels càrrecs en la festa. Els 
càrrecs necessitaven una millor atenció, es merei-
xien un lloc en la festa que fins aquell moment la 
festa no els ho havia reconegut…, o els festers no 
ho havien considerat necessari.

Des del començament de la nostra festa, i 
d’açò ja fa molt de temps, hi ha hagut capitans 
i abanderats, però quasi sempre havien passat 

FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2020
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desapercebuts per a la nostra memòria. Podem 
afegir a aquesta circumstància que, en el progra-
ma de festes, és on es troba a faltar informació, 
reconeixement i agraïment cap a aquestes perso-
nes que, sens dubte, s’ho mereixien.

Més endavant, la Junta de Festes de l’any 1987 
va veure la importància del càrrec fester, un càrrec 
que, en aquell moment, havia pres ja una forma 
que havia de ser respectada i aplaudida. Per això, 
en 1988 l’acte passaria a realitzar-se al PALAU 
COMTAL, amb un format diferent. Es va introduir 
la figura del mantenidor de l’acte, i va ser Alfons 
Llorenç el primer, fet que li va donar una identitat 
pròpia a l’acte. Des d’aleshores, tots els capitans i 
abanderats han rebut el seu merescut homenatge 
per part de la societat festera, una espenta d’emo-
cions i de sentiments per a viure el càrrec que amb 
il·lusió estan preparant.

Però, com hem dit, l’acte ha evolucionat al 
llarg del temps. L’any següent, 1989, amb la 
Presidència de José Miguel López, es presentaria 
també el Cartell de festes; i en 2014, amb Pepa 
Prats en la Presidència, al director, en aquest cas 
directora, Cristina Sellés Richart, de l’himne de 
festes el Dia de l’Olla.

Un acte singular de la nostra festa que dignifica 
el treball de totes les persones que aporten el seu 
esforç per fer-la cada vegada més gran.

NOSTÀLGIA FESTERA: les «Voltetes» prèvies a les 
Festes de Moros i Cristians

En aquesta nova entrega de 
#NOSTÀLGIAFESTERA us proposem recordar les 
«Voltetes» prèvies a les Festes de Moros i Cristians 
de #Cocentaina, tot un clàssic de les nits d’estiu 
i de les quals gaudim els contestans i les con-
testanes, però també molts veïns i veïnes de les 
comarques del #Comtat i de l’#Alcoià.

Les voltetes que fem les filades en juliol i 
agost són l’avantsala dels dies grans de la Festa. 
Aquestes comencen el dia de la Publicació i finalit-
zen el dimecres de la Setmana Festera, de manera 
que omplin el poble de música i fan que festers 
i festeres, i també músics i veïnat, s’ ho passen 
d’allò més bé. De fet, eixir a sopar i vore voltetes 
és tota una tradició per a molta gent del poble i de 
la comarca, donada la singularitat de l’acte.

Actualment, les voltetes comencen dalt del 
Passeig del Comtat i finalitzen al Pla, però fins 
als anys 60 del passat segle començaven i finalit-
zaven al mateix lloc, al Pla de la Font. Els festers 
feien una volta pel nucli antic, semblant a la que 
feien en la Primera Diana. Per això, per ser una 
desfilada més informal i sense la vestimenta ofi-
cial, van passar a ser conegudes com «voltetes», i 
la «Volta de Diana» va passar a ser l’acte principal.

Entre els festers i festeres és molt comuna l’ 
expressió «hui peguem volteta». Això és sinònim 
de passar un dia amb els amics i amigues de la 
filà, fer Festa i acabar desfilant pel Passeig amb la 
banda musical contractada per a l’ocasió.

Al llarg del anys hi ha hagut voltetes especials, 
amb nom propi, com la «Volteta del Peix» dels 
Cavallets, la «Volteta Atòmica» dels Almogàvers 
i més recentment els Maseros, la «Volteta de 
la Cotxinà» dels Muladís, la «Volteta APS» dels 
Kabileños o la «Volteta de Sant Jaume», molt comu-
na en la majoria de filades l’últim dissabte de juliol.

Hi ha voltetes oficials on ixen els membres de la 
filà, voltetes a escoti, on ixen festers (pocs) i gent 
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que no és festera en actiu, voltetes d’Esquadres de 
Negres, lluïdores, espectaculars i acompanyades de 
genet a cavall, voltetes compartides entre grups de 
festers o músics de diferents filades que decideixen 
desfilar junts i voltetes solidàries, com la que van 
organitzar els Cavallets en 2019 per a recollir aju-
des a fi de combatre la violència de gènere.

Aquest estiu no tindrem voltetes els dissabtes, 
ni pel Dia dels Comptes, ni en la Setmana Festera 
ni el Dia de l’Olla, i l’estiu contestà serà un poc 
més trist. Però tornarem!

NOSTÀLGIA FESTERA: Trofeu Sant Hipòlit de 
Ciclisme

La Festa també és esport i per això en aquest 
nou capítol de #NOSTÀLGIAFESTERA us propo-
sem recordar el Trofeu Sant Hipòlit de Ciclisme, 
una altra clàssica cita de l’estiu que té lloc cada 
any en els dies previs a les Festes de Moros i 
Cristians de Cocentaina.

L’any que ve, així ho esperem, el trofeu Sant 
Hipòlit de ciclisme complirà els seus primers 
cinquanta anys, tot coincidint amb un altra efemè-
ride: la creació del Club Ciclista Contestà, entitat 
encarregada d’organitzar-lo des dels seus inicis. 
De la mà de Rafael Anduix Blanes es va crear el 
Club Ciclista Contestà i una de les seues primeres 
activitats va ser organitzar el trofeu esmentat. La 
Junta de Festes, en aquell moment presidida per 
Enrique Camallonga Herrero, es van encarregar de 
patrocinar el Trofeu, amb el recolzament de totes 
les filades de Cocentaina.

Aquest trofeu és tot un referent en el món del 
ciclisme i un clàssic en el calendari ciclista valen-
cià. Aquest primer trofeu, denominat com a «I 
Vuelta Ciclista a la Comarca», va tindre lloc el diu-
menge 1 d’agost de 1971, i el va guanyar el ciclis-
ta alcoià, ja desaparegut, Blas Domingo Lledó. 
D’altra banda, volem fer constar que també va ser 
la primera carrera disputada per Vicent Belda. Per 
cert, la cursa va acabar, com en moltes edicions, a 
l’alt de Sant Cristòfol, on es concentraven un bon 
grapat d’aficionats al ciclisme i festers. Cal asse-
nyalar que, des de l’any 1974, ja es va denominar 
com a Trofeu Sant Hipòlit.

Des de la seua creació es disputa en diverses 
modalitats i categories, des de la carrera esmenta-
da que acabava a Sant Cristòfol fins a celebrar-la 
en un circuit urbà nocturn. També s’ha disputat en 
categoria Open o mixta, en la qual han participat 
prestigiosos corredors, tant en categoria amateur 
com professional, com, per exemple, Josep Lluís 
Laguia, Recio, Jesús Gusman, Julian Gorospe, 
Alejandro Valverde, etc.

Esperem que aquest clàssic del ciclisme es 
puga dur endavant i celebrar-lo moltes edicions 
més. Pocs trofeus poden dir que han arribat quasi 
a les 50 edicions.

Estem segurs que el Club Ciclista Contestà, 
recolzat pel món de la Festa, així ho faran possible.

Per últim, cal agrair l’interès mostrat pel «nos-
tre» ciclista Vicent Belda a l’hora de facilitar les 
fotografies que il·lustren aquest text, com també 
algunes de les dades per a poder fer aquest article.

NOSTÀLGIA FESTERA: Teló Teatre i la seua 
anual representació prèvia a les Festes de Moros 
i Cristians

En aquesta nova entrega de 
#NOSTÀLGIAFESTERA recordem a Teló Teatre i 
la seua representació anual prèvia a les Festes de 
Moros i Cristians de Cocentaina. Aquesta té lloc el 
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últim diumenge de juliol i sempre compta amb un 
gran seguiment per part del públic local i de les 
nostres comarques.

Aquestes representacions van fent-se des de 
l’any 1972, quan va actuar la Companyia Tirso de 
Molina. Des d’aleshores, i quasi sense interrupció, 
mai no ha faltat en aquesta setmana festera una 
representació Teatral.

A partir de l’any 1982 és primerament “Nova 
Generació”, després “Catarsis” i ara “Teló Teatre” 
els que han posat en escena una obra sense faltar 
mai a aquesta cita festera.

Podem dir que les obres representades són un 
recull del millor teatre escrit, en el qual, amb la 
incorporació d’alguna obra de caràcter històric, 
normalment s’ha procurat que l’obra a escenificar 
tinga un aspecte humorístic, perquè el poble con-
testà passe una estona agradable.

S’han representat obres com, per exemple, 
“Maribel y la extraña familia”, “El metge a garro-
tades”, “Los viejos no deben enamorarse”, “Bajar 
al Moro”, “Taxi”, i un llarg etcètera.

Cal dir que es realitza un gran esforç per a 
posar en escena aquestes representacions, ja que 
els mitjans del Palau són poquets, però amb il-
lusió i alegria tot es pot dur a terme.

Aquest any, com que no es va poder celebrar 
el Dia Mundial del Teatre en març per la crisi del 
Coronavirus, van posar en escena el que tenien 
preparat per a aquell moment el passat 26 de 
juliol. Es tracta de l’obra “Quatre Moments” i, com 
cada any, la Junta de Festes i l’Ajuntament han 
col·laborat en l’espectacle.

NOSTÀLGIA FESTERA: Presentació de la Revista

Un element important de les Festes de Moros i 
Cristians de #Cocentaina és la Revista-Programa, 
un document clau en la història local i que deixa 
testimoni gràfic i escrit de cada edició de la trilo-
gia festera en honor a Sant Hipòlit. En aquest nou 

capítol de #NOSTÀLGIAFESTERA recordem els 
orígens de l’actual Presentació de la Revista.

El tercer divendres de juliol, tradicionalment, 
ens reunim al Pati d’Armes del Palau Comtal per 
a la presentació del Programa-Revista de Festes. 
Tot i parèixer una publicació relativament recent, 
el programa més antic que es conserva a la casa 
del fester és de l’any 1900.

L’acte de presentació, tal com hui en dia el 
coneixem, és molt més recent: l’any 1985, l’ex-
president de les corts, Antoni García Miralles, va 
encetar la llista de mantenidores i mantenidors de 
la presentació de la revista. Aquesta llista ha anat 
creixent cada any amb personalitats de tots els 
àmbits de la cultura.

La presentació ha tingut localitzacions dife-
rents: inicialment es presentava a la Sala dels 
Ambaixadors del Palau; posteriorment va passar a 
la seua ubicació actual, el Pati d’Armes, i només 
un any es va celebrar a la Sala d’Actes del Patronat.
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La presència de la història entre els continguts 
de la revista de festes ha estat, des de fa molt 
de temps, molt lligada a aquesta revista. En els 
programes de 1943 en avant trobem articles que 
parlen de la història del patró, sant Hipòlit, i de les 
mateixes festes; hui dia existeix una secció especi-
alitzada en la història del poble de Cocentaina i de 
les seues festes. Aquesta revista està considerada 
des de fa molt de temps com una de les millors 
revistes de festes que es fan al territori valencià.

Des de la perspectiva històrica, i econòmica, 
la publicitat ha tingut un paper important en el 
Programa-Revista, ja que és una mena de fotogra-
fia del comerç, de la indústria, de l’hostaleria..., 
del poble en cada època.

Cada tres anys, en la presentació de la revista, 
també s’entreguen les distincions Roger de Llúria i 
Qusantaniya, a personalitats i institucions, respec-
tivament, que han treballat i han sumat esforços 
per la festa de Moros i Cristians.

NOSTÀLGIA FESTERA: La Setmana Festera

La Setmana Festera és el pòrtic de les Festes 
de Moros i Cristians de Cocentaina i els actes 
previs a la trilogia en honor a Sant Hipòlit 
es combinen amb els Concerts de les entitats 
musicals locals, les Voltetes i les diferents inici-
atives que porten endavant les filades. Avui en 
#NOSTÀLGIAFESTERA recordem uns dels dies 
més especials de l’any per a les festeres i els fes-
ters del nostre poble.

Es diu que la felicitat no està en l’objectiu, sinó 
en el camí que es realitza per aconseguir-la.

Paral·lelament i subratllant les paraules que 
acabe d’escriure, un dels meus millors amics 
festers, quan arriba el Dia de l’Olla, sempre em 
comenta el mateix: «Açò, ja s’ha acabat».

Si comparem l’any fester com el camí que 
recorrem per arribar a festes, dins del «camí fes-
ter anual», sens dubte, el que més ens agrada és 
la «setmana festera contestana»: el concert del 
Mal Passet, la volteta dels xiquets, les voltetes 
del dimarts i del dijous, el concert de l’Ateneu, el 
novenari a Sant Hipòlit, el trasllat de Sant Hipòlit 
i el concert de la Unió...

Així com també, actes no oficials (però no per 
això menys importants): els sopars a la filà, els 
dinars amb els amics, un coto, un plat de tostons, 
un plis plai… i tantes i tantes activitats que pel 
fet d’estar a la setmana festera s’assaboreixen de 
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manera especial i diferent a la resta de l’any. I no 
són sols un plaer, són també una il·lusió festera 
que camina cap al gran objectiu: la TRILOGIA.

NOSTÀLGIA FESTERA: La Trilogia

En aquesta ocasió parlem de la Trilogia, 
moment més esperat al calendari fester on els 
contestans per fi gaudeixen dels dies grans de la 
festa. Tot l’any de preparatius, finalment queda 
reflectit en aquests dies, en els que es celebren 
els nombrosos actes, dissenyats per rememorar les 
nostres tradicions

Encara que la trilogia festera té el seu inici 
una vegada acabat l’himne de festes, alguns són 
els actes previs que fan sentir a tot fester que les 
festes ja estan ací. En l’anterior post s’ha parlat 
ja de la setmana festera i dels actes que hi ha, 
però no podem oblidar l’arreplegada de pólvora de 
matí i el posterior dinar, que farà goleta a tots els 
festers per a poder cantar l’himne de festes. Una 
vegada aquests actes han acabat, tocarà baixar 
pel Passeig acompanyats pel banderí i la banda de 
la filà i cantar conjuntament «visca la festa». Amb 
aquesta acció, donem inici a la trilogia festera, i 
als moments que aquesta comporta. El primer de 
tot, per descomptat, és el sopar a la filà, acompa-
nyat com tot fester sap per la seua tradicional olle-
ta contestana. Aquest plat culinari té la suficient 

càrrega calòrica com perquè tots els festes puguen 
després baixar pel Passeig desfilant i formant.

Però cal acabar prompte la nit, ja que de bon 
matí toca la missa matinal, i posar-se la indumen-
tària festera després d’un any d’espera. La plaça 
de la Vila, de gom a gom, dona la benvinguda 
oficialment a les festes esperades. 

De mig dia, no tot pot ser dinar, els festers con-
testans també guarden un temps per a celebrar la 
tradicional «Ambaixada del Contrabando», un acte 
que celebren la filà Maseros i la del Contrabando. 
En aquest acte, la filà Contrabando intenta entrar 
al poble per a defensar-lo de la invasió musulma-
na, però es trobaran la negativa de la filà Maseros. 

Temps després arriba el moment on els boatos 
i càrrecs tenen l’oportunitat d’ensenyar tot el que 
han preparat durant anys: l’entrada. Començant 
per la cristiana i acabant amb la mora, tots els 
festers contestans desfilen pel Passeig fins arribar 
al Palau i al castell de fusta que espera ser prote-
git o conquerit.

Diumenge al matí, el poble desperta de nou 
al so del pasdoble. En aquest moment, la segona 
diana és l’encarregada de fer-se sentir a la plaça 
de la Vila, on els més menuts guanyen tot el pro-
tagonisme amb la seua participació.

Seguidament, el temps del diumenge és ocupat 
per l’ofrena a Sant Hipòlit i la seua Missa Major, 
que finalitza amb la presentació d’armes, acte 
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d’un caràcter molt contestà i que es fa per a mos-
trar respecte als capitans, als abanderats i a les 
autoritats civils i festeres. Aquest diumenge, pel 
fet de portar el nom del dia de Sant Hipòlit, fina-
litza amb la processó i la besada de la relíquia. Al 
finalitzar aquesta, la plaça ressona amb els dispars 
d’arcabusseria. Cal destacar que aquest dispar és 
un dels actes més antics que tenim documentat. 
Tampoc no podem oblidar la retreta, que encara 
que s’ha vist modificada durant els anys, continua 
guardant aquest caràcter de germanor fester.

Per a tancar la festa, arriba el dia de l’alardo, 
moment de confrontació entre les tropes d’Al·là i les 
cristianes. Cocentaina és avisada a l’alba per dispars 
d’arcabusseria a les faldes de la serra Mariola. 

Aquesta marcarà el moment previ a l’estafeta 
mora, l’Ambaixada i el posterior alardo. Davant 
de la negativa dels cristians durant l’ambaixada, 

s’escenifica la crema de Cocentaina per part dels 
sarraïns en 1304, amb la crema del castell. És 
en aquest moment quan les tropes sarraïnes pre-
nen Cocentaina en nom d’Al·là. Les Ambaixades, 
escrites pel contestà Ivan Carbonell Iglesias, pro-
tagonitzen l’últim dia de les Festes de Cocentaina. 
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Al migdia, aquest ambient bèl·lic és substituït 
per l’ambaixada de les tomaques, protagonitzat 
pels Bequeteros i els Cavallets.

A la vesprada, la balança s’inclinarà a favor 
dels cristians. Després de l’estafeta, l’Ambaixada 
i l’alardo, el castell tornaria a portar la creu als 
seus estendards.

Després de l’acció de gràcies al monestir de 
la Mare de Déu, de donar el testimoni les filades 
de càrrec d’enguany a les següents, es tornarà el 
Sant Hipòlit del Raval al seu lloc original, acabant 
així amb la trilogia festera i obrint un nou horitzó 
als festers contestans per a somiar i preparar l’any 
fester següent.

NOSTÀLGIA FESTERA: Sant Hipòlit Màrtir

Arribem al capítol final de 
#NOSTÀLGIAFESTERA i en aquest 13 d’agost 
del 2020 recordem el nostre patró, Sant Hipòlit 
Màrtir, en el dia de la seua festivitat.

Des del segle XVII Cocentaina ret honor al 
seu Patró, sant Hipòlit Màrtir, advocat contra la 
pesta i elegit en 1600 com a protector de la vila. 
Des d’aquell moment la figura del sant ha marcat 
l’agost contestà, celebrant-se la seua festa litúrgi-
ca i, a partir de 1750, les desfilades de les milí-
cies urbanes amb salves d’arcabusseria, música 
i festa per honrar-lo. Aquestes milícies ja tenien 

Capitans, Abanderats i Sergents i són l’ origen de 
les actuals Festes de Moros i Cristians. En 1790 
van arribar a Cocentaina les seues Relíquies, grà-
cies al Pare Agustí Arques Jover..

Hipòlit significa en grec «cavall desbocat» i la 
tradició diu que el seu cos va ser desfet en lligar-lo 
a dos cavalls i soterrades les seues despulles a la 
Via Tiburtina de Roma el 13 d’agost de 235. Sant 
Jerònim i altres escriptors medievals ja el conside-
ren un màrtir i bisbe al mateix temps.

Com a curiositat, cal dir que sant Hipòlit és el 
Patró de Ciutat de Mèxic i que el 13 d’agost de 
1521, quan Hernán Cortés va conquerir la capital 
asteca, ordenà erigir una església que portaria el 
nom del màrtir. Actualment, és coneguda com 
l’església de San Judas Tadeo.

Des de 1600, Cocentaina el venera i ara, amb 
una nova pandèmia, seguim confiant en la seua 
protecció i el seu exemple com a màrtir de la Fe.

VISCA SANT HIPÒLIT! •
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FILÁ BEREBERES, «ELS BORTS»
LA CAPILLA SIXTINA DE LA «FESTA»

FILÁ BEREBERES, «ELS BORTS»

Año fundación 1939 - Primeras fiestas 1940

E n la presente colaboración pretende-
mos describir nuestra sede social, situa-
da en la calle Ausiàs March, un museo 

ornamentado con obras de los principales artistas 
de las fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina. 
Podemos decir bien orgullosos que para nosotros, 
el local de la filá, es desde hace muchos años la 
Capilla Sixtina de la Festa.

Para empezar, vemos necesario retrotraernos 
a la época del blanco y negro donde vivió nuestro 

primer artista: el señor José María Agulló, ideólo-
go, decorador y fotógrafo oficial. Suya fue la pro-
puesta de elegir el nombre de Bereberes para la 
nueva filá (aprobada unánimemente por todos los 
fundadores en el año 1939, ya terminada la Guerra 
Civil). Como no podía ser de otra manera, también 
realiza el diseño original del traje oficial de Els 
Borts: un vestido completamente original, sin nin-
guna referencia a diseños alcoyanos, donde queda 
patente una demostración de arte y una combina-
ción de colores exquisita. Podemos decir que fue 
esta su primera obra plasmada sobre papel. Pero 
su arte no se quedaba solo en la pintura, ya que 
muchos fueron los moldes que hacía en el patio de 
“Ca Navarro”, para luego realizarlos con cartón y 
decorarlos con su fino pincel. Un ejemplo de ello 

Los museos son lugares donde el tiempo se transforma en espacio.
OrhanPamuk
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son los caparazones de tortuga y las lanzas que 
utilizarían en la Entrada, expoliadas de la filá y no 
devueltas todavía por los disidentes, que las sus-
trajeron durante el triste “caso Bereberes”. Antes 
de que la calavera fuera el símbolo de la filá, el 
señor Agulló buscaba cualquier cepa o raíz para 
pintarla y así poder formar.

Este bort, con su inseparable máquina de 
fuelle, nos dejó un legado inmortal que convierte 
a nuestro local social en un verdadero museo. 
Actualmente, en sus paredes podemos encontrar 
infinidad de cuadros con fotografías de blanco y 
negro, reflejando emociones únicas, mezcladas 
con finos dibujos de otro de nuestro símbolo, 
el mussol o del Peñal de Ifach, entre otros. 
Continuamos guardando como un tesoro la gran 
botella de café licor decorada con su pincel. 

Después de pasar por las sedes de Ca Navarro 
(Alcavonet), Ca Chanca y la biblioteca, se adquie-
re en propiedad la actual sede social en Ausiàs 
March. A día de hoy, entre todos los locales de 
la asociación, disponemos de más de 350m2. La 
sede principal de los Bereberes fue adquirida en 
propiedad en el año 1973 e inaugurada en un 
inolvidable Día de la Purísima, sin que ello reper-
cutiera en los bolsillos de los miembros, todo ello 
gracias al esfuerzo incansable y desinteresado de 
Ximo Pascual (Bort de Honor y Cap de Filá de 
Honor). Fue durante esta época, cuando el pintor 
por excelencia de la fiesta contestana, Antonio 
Torregrosa (Bort de Honor), también bort en acti-
vo, lleva a cabo un frenético trabajo artístico que 
detallamos a continuación:

- La imagen de Paco Uris en el portalet de 
Sant Jaume; un imponente fresco sobre la pared 
que, con el paso del tiempo, se ha convertido en 
otro símbolo de la filá. Este fresco fue restaurado 
por otro artista contestano de renombre: Paco 
Gisbert, Flautí.

- El fresco del Palau de Cocentaina, el alcázar 
contestano, también sobre pared.

- El famoso óleo de San Hipólito que realizó 
para el cuarenta aniversario de los Bereberes. 
Una réplica del mismo se sorteó mediante más de 
1200 láminas litografiadas que se difundieron por 
todo el pueblo y que aún continúa siendo utilizado.
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- Las tres vidrieras de las ventanas del local, 
donde se recrea Ca Chanca, con su inolvidable pal-
mera; la fuente de El Teular, donde los fundadores 
tuvieron lugar infinidad de pinyates; y otro de el 
Castell. Una copia de José María Agulló, con un 
mussol, adorna la cuarta ventana. 

- La medalla de la Filá Bereberes y el escudo 
de la Junta de Fiestas sobre madera. 

- La medalla de los Bereberes con el castillo 
medieval de Penella.

- El cañón que se utiliza en el Alardo, en el 
armazón del cual aparecen los letreros de Filá 
Bereberes, Els Borts y así como también el mussol.



199

- El letrero de Filá Bereberes, Els Borts, del 
toldo que utilizamos en fiestas. Toldo y pintura rea-
lizados en el año 1974 y que todavía conservamos.

- Las letras de los dos rótulos luminosos del 
local: uno, el de la puerta principal, con Filá 
Bereberes, y el otro, el que sobresale perpendicu-
lar a la fachada, con Filá Bereberes, Els Borts, y 
una media luna.

Seguimos con dos artistas contestanos muy 
importantes. De Paco Gisbert, Flautí, que restauró 
El portalet de Sant Jaume, tenemos un obra típica 
de este artista donde es el retrato de un bort quien 
representa el castillo de Cocentaina y el retrato 
sobre lienzo de otro sublime artista y compositor 
contestano: José Pérez Vilaplana.

De El Mestre (Bort de Honor y Socio de 
Número Perpetuo), que también tenía gusto para 
el pincel, cuelgan en nuestras paredes dos lámi-
nas: un cuadro mediante el cual la Unión Musical 
Contestana homenajeó a la filá por todas las 
fiestas vividas y la lámina de la marcha mora de 
“El cadí Bereber”, última pieza musical que Pérez 
Vilaplana dedica a su filá.

También hay que destacar la emotiva apor-
tación artística y moral del bort Salvador Soler 
Gadea, otro artista contestano, incansable traba-
jador para la Festa. Salvadorín diseña el banderín 
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utilizado en la complicada década de los noventa, 
diseño del cual hemos respetado en posteriores 
banderines. Una obra suya a rotulador es utilizada 
para realizar las carpetas de las mil papeletas de 
la rifa de un cuadro temático de Paco, Flautí. De 
Joaquín Sellés destaca el óleo la Mare de Déu del 

Miracle, regalada a los Bereberes por la Pía Unión, 
y de José Soler Cardona el dibujo del bort Soler, 
El Pequeño, con su hija (tío y prima hermana del 
autor). De Dani Albors cuelga una pequeña acuare-
la de una primera diana por el Passeig del Comtat.

La última adquisición artística fue con motivo 
de la Publicación del 2019, año de Capitanía, por 
parte de los primos Paco y Pepe Pascual, como 
publicadores adultos y de Mar y Paco Pascual, 
como infantiles. Es ahora el turno del artista 
alcoyano César Vilaplana, bort de pleno derecho, 
quien realiza un cuadro que sirve como regalo de 
los publicadores a la filá y donde se representan 
los signos que dan la idiosincrasia a los Bereberes 
y que pasa a adornar, más si cabe, las paredes 
del local bereber. Suyo también es el diseño de la 
heráldica de la Capitanía y la Escuadra de Negros 
del mismo año festero.

Y para finalizar este artículo, volvemos a viajar 
hasta el curso festero de 1973-1974, año de la 
adquisición del local en propiedad. Ya que para 
que éste no estuviera a nombre de unos poco 
particulares, como era la injusta costumbre en esa 
época, la filá Bereberes se convierte en la primera 
asociación festera del mundo de la Festa el 17 
de septiembre de 1973 (con número 13026 del 
Ministerio de la Gobernación -actual Ministerio 
del Interior- y con número 261 del Registro de 
Asociaciones de la Generalitat Valenciana). Sin 
duda, fue una decisión pionera y más que acerta-
da, ya que todas las filaes han seguido los mismos 
pasos muchos años después, demostrando que es 
el único camino para salvaguardar y perpetuar los 
bienes propios.

Els Borts queremos agradecer a todas las per-
sonas que han podido hacer realidad este patri-
monio artístico y nos comprometemos a cuidarlo y 
engrandecerlo en la medida de lo posible. •
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V aja per endavant que amb aquest 
article (si és que volem anomenar-lo 
com a tal) no espere que les meues 

paraules es convertisquen en un IN MEMORIAM, 
perquè això ja es farà on corresponga. Tampoc 
no pretenc realitzar una descripció biogràfica tan 
periodística com vinculada al món del motoci-
clisme del nostre company Paco Desamparados 
Tomás (més conegut com a Paco «el Sorro») per-
què tots aquests aspectes ja van ser en el seu dia 
magníficament explicats en el llibre Socarrats de 
Cocentaina. 100 biografies contestanes, de Pablo 
Leon Vidal, en l’apartat de premsa, ràdio i televisió, 
pàg. 250, on ens mostra una extensa visió de tota 
la vida de Paco «el Sorro».

El que sí que considere oportú és cridar l’aten-
ció que quan el 28 de juliol de 2020 va faltar el 
nostre company de filà Paco, vaig pensar que ja 
anava sent hora d’explicar per què amb molt d’or-
gull i satisfacció ell pregonava que era Masero i 
Llanero o Llanero i Masero... «Tant munta o munta 
tant», com ell repetidament deia.

Aquesta explicació la faig a mena d’introducció, 
perquè confesse que soc una de les poques per-
sones que puc explicar el motiu pel qual aquestes 
dues filades han format part de la història festera 
particular de Paco que, a la seua manera, ho va 
donar tot per la nostra festa de moros i cristians. 
Més endavant ja parlarem de l’immens bagatge 
que Paco va aportar als diferents aspectes i actes 
de les nostres benvolgudes festes.

Per tant, i encara que siga un poc complex a 
causa a les meues limitacions a l’hora d’organit-
zar-me, perquè el que vull transmetre puga ser 
explicat i millor entés, i quede, al mateix temps 
ben clar, crec que per justícia i perquè li ho dec 
(en el seu dia, particularment, ja li ho vaig mani-
festar) confie en la seua benevolència perquè no 
malinterpreten el que vull exposar.

És complex decidir en l’assumpte en què m’he 
embarcat, perquè m’hauré d’endinsar d’alguna 
manera a explicar que, com a conseqüència del 
caràcter de Paco i de les seues actituds plenes de 

llums i d’ombres, com qualsevol mortal en l’any 
1979, va deixar de ser Masero i vull manifestar 
que va ser en un acte, podem dir que irreflexiu, 
a causa de la meua joventut, amb el qual vaig 
propiciar que ell canviara el «xaleco» pel jupetí, 
els saragüells pels bombatxos, el turbant per la 
«montera», l’espingarda per la forca, la manta per 
la capa, les espardenyes per les sabates... És a 
dir, que deixara de ser Masero per a convertir-se 
en Llanero.

Ara, i a bou passat, com solem dir, i reflexio-
nant un poc, crec que el meu acte no va eixir del 
tot malament, perquè, com ell em va dir quan va 
tornar de nou a la nostra Filà, va poder assaborir 
dins de la festa un altre munt de sensacions, nous 
companys amb qui compartir tot el que envolta 
el món fester, opinions, visió, música, diferent 
manera de desfilar...

No podem deixar de banda la seua empremta 
en la filà dels Maseros, ja que va ser publicador 
en 1971 i en 2006, i també en la Llana, ja que 
en 1987 va ser el publicador de la Filà i en 1997 
va fer el càrrec de l’últim Capità Moro de la Llana 
del segle XX... I, segons ell, gràcies al fet que jo 
el vaig despatxar dels Maseros, va poder experi-
mentar tot un munt de magnífiques i entranyables 
sensacions que mai no hagueren sigut possibles 
d’una altra manera.

Un altre aspecte que voldria ressaltar és el seu 
caràcter sentimental i emotiu. Valga l’exemple que 
en les arrancades des de la placeta de l’Ajunta-
ment, tant en els Maseros com en la Llana, se li 
posava la pell de gallina i més d’una vegada, hores 
després, Andrés Martí en la Filà comentava: «ja he 
vist al Sorro plorar aquest matí». El mateix li pas-
sava quan sentia les notes del «Mahdí» (aleshores 
la tenia com a to de cridada al seu mòbil) o també 
quan en l’Entrada veia baixar els Maseros formant 
amb la marxa «Pas al Maseros».

Ara, i a mena d’homenatge, i en el seu honor 
voldria recordar i posar de manifest repassant de 
manera molt senzilla, concisa i resumida (si així 
ho desitgen, poden llegir-los tots complets en els 

JOSÉ LUIS PASCUAL ALBORS

MASERO I LLANERO O LLANERO I MASERO

En record de tots els Maseros i Llaneros absents
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programes de festes corresponents) l’obra de con-
tingut intel·lectual relacionada amb la nostra festa 
de moros i cristians d’alguns articles que Paco va 
plasmar durant bastant temps en diferents progra-
mes de festes i altres publicacions locals.

Considere també oportú explicar que no pretenc 
aportar res innovador quan detallem l’obra literària 
d’assumptes festers de Paco, i encara que no siga 
interessant per a molts sí que ho és per a mi i per 
als meus amics de les dues filades, ja que és una 
manera com una altra de recordar l’amic que ja no 
està i que sempre em queda la sensació que m’ha-
guera agradat conèixer bastant més. És per això 
que llegint i recordant els seus escrits, descobrirem 
la faceta intel·lectual d’un home que escrivia no 
tant per donar lliçons magistrals com si d’un cate-
dràtic es tractara, sinó més aviat d’aquella persona 
que humilment creu complir una exigència que li 
demanen els dons que ha rebut per a escriure (més 
endavant podrem comprovar-ho) i que sense cap 
dubte els usa amb discreció, dedicació i un autèn-
tic esperit de crítica personal, cosa que durant 
bastants anys va ser un sentiment i una vivència 
assumida i compartida per molts amics seus sobre 
les nostres festes de moros i cristians. 

Amb la convicció que ell m’haguera autoritzat 
a poder recordar en aquest article els seus escrits, 
passe a continuació a referir-ne alguns, comentant 
de passada que m’he permés la llicència d’inten-
tar fer un resum fidedigne del que ell pretenia 

transmetre. M’agradaria afegir que, personalment 
i de forma particular, la seua forma d’escriure 
sempre ha sigut per a mi molt senzilla, amena i 
fàcil d’entendre.

El seu primer article que he pogut trobar en 
els programes de festes de moros i cristians data 
de 1982 amb el títol de «La Primera Diana» 
en el qual ens conta que, per a ell, la Diana és 
l’inici esplendorós i fascinant, sense dubte la joia 
més valuosa de la nostra de la trilogia festera. A 
continuació, desglossa de manera minuciosa per 
quin motiu la nostra Primera Diana és diferent a 
la d’altres poblacions; fa també referència a la 
forma de desfilar en la Diana dels Cavallets i dels 
Bequeteros. Es centra en els Maseros i opina com 
ha de ser el pasdoble per a aquest acte i quins 
són els formadors que més li han impactat com, 
per exemple, Enrique Gisbert «Flautí». Ah! Una 
puntualització: és l’únic article que està escrit en 
castellà, tots els altres que he trobat els va fer 
en valencià.

També en el programa de 1995 en l’apartat IN 
MEMORIAM escriu un article titulat «Juan Antonio 
Moral, Fester de Filà» on se’n recorda, en un 
emotiu escrit, d’aquest membre que va faltar molt 
jove i que, segons Paco, era un exemple del bon 
fer dintre de la fila per la seua dedicació i la llavor 
callada i altruista en tots els actes festers.

Amb el títol «La indumentària dels Maseros», i 
dedicat als Maseros Vicent Botella, Toni Cortés «l’Al-
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barder», i José M. Olcina en el programa de 2001, 
ens explica per què la indumentària de les diferents 
peces de roba i els estris que empren els Maseros 
per a eixir a les nostres festes no són cap anacronis-
me, perquè la història demostra que els saragüells, 
la «montera» i la manta ja eren peces utilitzades 
pels nostres avantpassats en el segle XIII.

«Festes en temps de la República» va ser 
l’article que va escriure en el programa de 2003. 
Comença fent una extensa pinzellada política 
d’aquella època per a centrar-se a continuació en 
l’ambient fester que hi havia en aquells anys. Va 
fent comparacions entre l’aspecte laboral, social i 
fester. Va revisant els diferents programes a l’abast 
on es poden trobar iniciatives festeres interes-
sants, com van ser el canvi d’itinerari, desfilant per 
primera vegada pel Passeig.

En l’any 2004 publica en el programa de fes-
tes l’article «Un sabre septuagenari» en el qual es 
retrotrau a 1935, any que correspon a una foto-
grafia que troba i on es veu una xiqueta vestida 
de mora lluint un sabre. Aquest sabre és el mateix 
que, en l’actualitat, la Llana ix a festes. A conti-
nuació, fa una extensa descripció de com es va 
trobar el sabre i de què estava fet. També descriu 
el seu pas per la filà i l’emotiva arrancada de la 
diana de 1985 on el sabre va estar magníficament 
emprat per Antonio Moltó «Pupe» i Manolo Tàrrega 
«El Xaxe», segons Paco un dels millors formadors 
que han existit al nostre poble. Altres membres de 

la Filà que l’han utilitzat de manera espectacular 
per a formar han sigut Pep Giner (DEP) Gerard 
Mur, Ezequiel Agulló, José Cantó, José Antonio 
Pascual, i molts més. 

En 2005 he pogut trobar en la revista local 
«Cocentaina El Comtat» núm. 211 en l’apartat 
«Articles d’opinió» i amb el títol «UNDEF... Per a 
què?» un escrit molt interessant on Paco, des de 
la seua opinió particular, expressa la disconformi-
tat sobre el paper i el treball de la UNDEF dintre 
de les nostres festes de moros i cristians.

L’ultim article que he trobat és «El Xitxarra i les 
Festes de fa 110 anys» del programa de 2006. 
Rellegint-lo el trobe força interessant, perquè ens 
descriu la creació de la via fèrria i la importància 
que va tenir el tren perquè els habitants de les 
veïnes poblacions es pogueren desplaçar cap al 
nostre poble per a poder presenciar els dos esde-
veniments festius i socials més importants de la 
nostra Vila en aquella època : la Fira i les Festes 
de Moros i Cristians.

Com sempre dic, el paper apreta i crec que ja 
n’hi ha prou per haver pogut recordat amb aques-
tes lletres el nostre company i molt amic dels seus 
amics, com ell deia, Paco Desamparados Tomás 
Paco «el Sorro».

Que el nostre Patró Sant Hipòlit el tinga en 
la seua glòria, perquè és ben segur que en els 
Maseros i en la Llana sempre tindrà un lloc prefe-
rent i especial. •
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Finals dels anys seixanta i principis 
dels setanta. Rafel, un jovençol 
que no arribava a la majoria d’edat, 

entrava a formar part de la Filà Bereberes Borts 
de la mà del seu pare, conegut per tots com el Sr 
Rafel el Bajoquero.

La Salle, escola on va estudiar, va veure créixer 
un jove responsable, treballador i implicat amb tot 
i amb tots. Aleshores ajudava a l’empresa familiar 
on, entre d’altres coses, carregava, descarregava i 
portava amb el camió les bales de tela que calia 
entregar als seus clients.

Des d’aquell moment, aquest jove d’idees 
clares que hui tots recordem, va anar deixant la 
seua empremta en aquella filà i aquelles persones 
que, anys després, van decidir seguir el camí que 
més els apropava a la festa, a l’ambient fester i a 
la germanor: d’ací va nàixer la Filà Berberís Borts 
i amb ella, uns anys després, la que a dia de hui 
coneixem com la Filà Muladís.

No parlem de qualsevol persona; Rafael Agulló 
ha sigut, és i serà sempre el nostre número 1. Ha 
passat per tots els càrrecs possibles: cap de filà, 
fiança, encarregat de la loteria, ratllador, publi-
cador, abanderat moro i fins i tot membre de la 
junta gestora entre dues juntes de festes. Però 
cap càrrec es pot comparar amb el compromís de 
Rafel amb la nostra filà. Des de sempre ha estat 
per a tot i tots, ajudant, recolzant, treballant i 
aconsellant a qui fora necessari en pro de la filà i 
la festa contestana. 

Sabeu qui portava el banderí durant tot l’alar-
do? Rafel. Sabeu on anava la filà el dia de Sant 
Hipòlit entre Ofrena i Presentació d’Armes? A casa 
de Rafel, on havia fet de la planta baixa un museu 
muladí per a tots nosaltres. I sabeu on guardàvem 
les taules després de celebrar les paelles al Pla de 
la Font? Doncs també a casa Rafel. El mateix lloc 
on guardem tela i altres menesters.

Els qui el coneixem de més a prop, podem 
dir que era un fester autèntic, el més seriot de la 
colla d’amics i el qui més fort es prenia cada un 
dels actes festers. També que era fester de tot 

l’any; dijous, dissabtes, en la Setmana Festera, 
la trilogia, la fuera, la Puríssima o un diumenge. 
Qualsevol dia o motiu era suficient per a ell si de 
la filà es tractava. Però això no significa que, com 
a bon socarrat i fester, fugira de la seua beguda 
preferida: el cafè licor amb vichy, eixa que l’ha 
acompanyat en cada ajuntada i en les mil i una 
anècdotes viscudes. Com quan, junt al seu amic 
Javier Conill, van decidir una Nit de l’Olla entrar 
per una finestra a la casa que els seus sogres 
tenien al Pla de la Font per furtar-los una burra i 
passejar-se per tot el poble al més pur estil Curro 
Jiménez. Unes hores després, a l’alba, la burra va 
aparèixer cordada a l’arbre de la porta de la casa 
mentre Curro Jiménez i Algarrobo arrancaven la 
1ª Diana vestits de Borts. O també quan cantava 
“El surriagazo” de Fernando Esteso, o quan apro-
fitaven la sèquia de la Senyo Elisa per banyar-se 
en festes, o quan feien el perdut durant tota la 
Setmana Festera (o com ell deia: la setmana cultu-
ral). I com oblidar-nos del seu “Vaa! Vaa!” en cada 

LA TEUA FILÀ

RAFAEL AGULLÓ INSA:
Bort de cor, Muladí de cap a peus.
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volteta per a no retardar l’eixida de la resta de les 
filaes. Aquestes paraules quedaran per sempre a 
les nostres esquadres.

De Rafel també podem dir que li agradaven 
les coses senzilles, com ell era. El lloc no era un 
problema si tenia als seus a prop. I eixe ha segut 
el secret de la nostra filà; fer família, ambient fes-
ter, fer colla. Això és el que estem recollint hui; la 
llavor que persones com Rafel va plantar fa més 
de trenta anys.

“Abans les festes no eren com ara...” deia des 
del seu lloc de la filà. Perquè ell tenia el seu lloc. 
Com a bon capità d’aquest vaixell, era el cap de 
taula cada dissabte, acompanyat per Javier Conill 
a la seua esquerre (núm. 2 de la filà) i Rafel el 
Blanco a la seua dreta (núm. 3 de la filà). A partir 
d’ací ja podíem seure la resta i presenciar con-
versacions rocambolesques que podrien superar 
qualsevol monòleg humorístic actual. L’1, el 2 i 
el 3 eren capaços de parlar més de dues hores, 
mentre la resta escoltàvem en silenci, sobre si 
de Benilloba a Benasau és tot línia recta o hi ha 
alguna corba.

Moltes converses que ara enyorem s’han quedat 
en el tinter, perquè a Rafel sols li ha faltat com-
plir un desig; possiblement el més gran que tenia 

en el món fester: una casa pròpia, un llar muladí 
on seguir gaudint la festa. I amb això estem. Els 
últims mesos de vida va poder veure com seguim 
lluitant per una seu on gaudir durant tot l’any dels 
amics. Eixe era el seu compromís, el de ser i estar 
fins l´últim alé, passant cada dissabte per veure 
el progrés de les obres. El que fa uns anys era un 
somni, ara és una realitat, i ell, des del cel, gaudirà 
com ningú de cada xaranga i moment, perquè si 
alguna persona romandrà a la nostra filà és ell. 

Rafel, pare exemplar, fill responsable, marit 
inseparable, germà en qui confiar, amic dels verda-
ders, bort de cor i muladí de cap a peus, deixes la 
teua filà orfe i a la vegada més viva que mai; amb 
futur, sana i ganes de festa. I gran part de culpa 
de les coses bones que ens estan passant és teua. 

No sabem si al cel hi havia festes de moros i 
cristians, però des d’aquest any n’estem segurs 
que sí, i allí estarà ell amb les mateixes ganes 
i compromís que sempre; treballant i agafant el 
sabre alguna que altra vegada. I nosaltres, per la 
nostra part, portarem un membre més en cada 
esquadra perquè sempre seràs recordat per tots 
i cada un dels membres de la filà com el nostre 
número 1. 

Moltes gràcies per tot, Bajoca. •
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Festa i esport, esport i Festa. Dos 
paraules que a priori poden ser 
antagòniques, però que en realitat 

formen el binomi perfecte sobre el qual es susten-
ta aquesta iniciativa que, sortida en plena pandè-
mia, ens ha permés mantenir el contacte amb els 
companys de filà (i d’altres filades) i conservar viva 
la flama de la Festa.

Com la majoria d’activitats, aquesta ha eixit 
de forma espontània: un grup de festers que fa 
bicicleta i running i que, bé per la inèrcia de les 
amistats, bé per aprofitar el temps lliure dins de 
la legalitat vigent, van unint-se i van fent comboi. 
Eixim? Quedem? Fem un grup al whataspp? En un 
tres i no res, grup creat i a fer quilòmetres tots 
junts cada diumenge, allargant les eixides fins arri-
bar sobre dos rodes al Palmar, en plena Albufera 
de València, o creuar els Pirineus a peu com aquell 
que no vol…

Rafa Agulló i José Luis Molina, «Beneixama», 
acompanyats per l’amic Almogàver Santi Aparisi, 
han portat l’esperit fester creuant els Pirineus i 
fent el primer dels tres trams en què han dividit 
la ruta Transpirenaica, un sender que creua els 
Pirineus des del cap de Creus, a Girona, fins 
Euskadi. En aquesta primera fase han comple-
tat un total de 235 km amb un desnivell positiu 
d’11.000 m. Com diuen per ací, nyas coca!

Per una altra banda, un grup de huit amants de 
la BTT han consolidat una rutina d’eixides sobre 

FILÀ MULADÍS

FILÀ MULADÍS
FESTA, AMBIENT, GERMANOR… I ESPORT!

Huit Muladís al Palmar, Albufera de València.

Rodant per la via verda vora el riu Serpis.
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dos rodes, possibilitant així un encontre que a 
hores d’ara la pandèmia no ens permet fer a la filà. 
Amb bon rotllo i germanor han rodat per les munta-
nyes dels voltants com la Mariola, la Carrasqueta, 
el Benicadell o la serra d’Agullent, fins a comple-
tar la ruta BTT que connecta Cocentaina amb El 
Palmar, al parc natural de l’Albufera de València, 
amb un total de 103 km. 

Ja siga caminant, corrent o pedalejant sempre 
hi ha nous reptes per davant, reptes que solament 
el temps ens dirà si els hem aconseguit o no. De 
moment anem fent camí, cosa que, en l’època que 
ens ha tocat viure, ja és dir molt. 

Desitjant al món fester bona senda, vos convi-
dem a fer una gran quedada festera-esportiva, bé 
caminant, bé sobre dos rodes. Per què no? •

Fosa del Gegant, 2.900m altitud.

Església romànica de Talaixà.
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ADRIÁN ESPÍ VALDÉS

Académico de Bellas Artes

MOROS Y CRISTIANOS DE COCENTAINA, 
FIESTA SABIA Y EXCELENTE

Si existe algún valor que en la vida del 
hombre gravita y le estructura, este 
no es otro que el sentimiento, hondo 

y profundo que justifica manera de ser y la hace 
protagonista en su tierra que también ha moldeado 
su carácter. Y en nuestras poblaciones se trata 
sin duda de la fiesta de moros y cristianos y todo 
cuanto significa.

Los moros y cristianos… Toda una colectividad, 
la villa, el pueblo, la cuidad que los celebra con 
hondura. Tal ocurre en la Villa Condal, patria de los 
grandísimos artistas (ambos pintores) padre Borrás 
y Espinosa, festejos luminosos que se escenifican 
en plena canícula, en el mes de agosto. ¡Cocentaina 
no los representa, hay algo más, los vive! 

La mareta es la mareta, alma y tuétano del 
vecindario, los moros y cristianos es la columna 
vertebral del vecindario que huele a alfábega y a 
pólvora y que sabe a pasodoble y marcha mora. 
Alcanza a todos y a todas las clases sociales: 

Publicació. Desfile del bando de la cruz, a principios del siglo pasado, a su paso por la plaza del Ayuntamiento.
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obreros del textil, agricultores, abogados, médicos, 
estudiantes y enseñantes, a los nacidos en la villa 
y a cuantos arribaron a ella y aquí, cerca del Palau 
se asentaron patronos y trabajadores.

Si en esencia la línea argumental viene a ser 
parecida en esta geografía de turbantes y alquice-
les, túnicas y celadas, gubias y espadones, en honor 
siempre del patrón o de la patrona, en recuerdo de 
un hecho histórico, de una efeméride puntual, 
sugestiva y amada. Trascendente, cada lugar cada 
población se adorna de sus propias características, 
sus peculiaridades específicas. Son estos, por bien 
que sean pequeños las notas propias que dibujan 
su carácter y trazan los rasgos medulares.

En Cocentaina, villa más que histórica, y fiel a 
sus tradiciones heredadas, es San Hipólito Mártir 
quien conduce y justifica la celebración, la inspira. 
Hipólito es hippóslytós, relacionado con los caballos. 
Soldado romano. Que murió en martirio en el siglo 
III, después de soportar diferentes torturas, entre 
ellas la que consistía en ser desgarrado con peines 
de hierro, circunstancias que en algunas muestras 
icónicas es mostrado, atado a los corceles.

Este el personaje, leit-motiv, a quien se le 
festeja con esa fiesta peculiar contestana de sus 
moros y cristianos: Maseros, Cavallería Ministerial 
o “Canut”, Cruzados… Kabileños, Bequeteros, 
Llana… e incluso en épocas perdidas Tomasinas, 

Capitán Cristiano, entorno a 1915.
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filá oriunda de Alcoy y Garibaldinos que provenían 
de Sax. Cocentaina lo proclama su patrono y el 
inspira los días gozosos la estética, la música y 
la literatura, así como el sentimiento religioso. La 
fiesta de Moros y Cristianos (todas de todos los 
pueblos celebrantes) llegan a convertirse en un 
auto de fe, un auto sacro.

Existen anacronismos de los vestuarios, pero 
tales circunstancias vienen a tener en valor relati-
vo. Desde 1900 (año del III centenario patronal) 

esos anacronismos cobran un peso más diferente 
todavía puesto que el historicismo se medi-
rá en otra manera: Contrabandistas, Kabileños, 
Cavallets, Marineros:

Tretze d’Agost és el dia 
Que el Poble patró et proclama.

Cocentaina, amb alegría,
A Sant Hipolit aclama…

Filà Bereberes “Els Borts”, principio de los años 1940.
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La fiesta nace del pueblo, la celebra el pueblo 
y se dirige a ese pueblo gozoso en las jornadas en 
las que se entrega con actitud alegre y generosa. 
El traje que utiliza el fester (cada comparsa) es un 
hábito, un hábito de felicidad y en modo alguno 
puede entenderse como apropiado para un dis-
fraz. Se le cuida y se le venera, lo ha heredado 

del padre que quizá lo obtuvo del suyo, la mujer lo 
idolatra porque lo hace personal, prenda a prenda.

De resultas de todas estas actitudes, del carác-
ter sacro que el fester otorga a su fiesta no hay 
que pensar en la turistificación vacía y comercial. 
Es espectacular pero no un simple espectáculo. 
Espectacular en el colectivo y en la música escrita 
a soca hecha para nuestros Moros y Cristianos, 
nunca acharangada y ruidosa, hay que fresarla 
porque el fester la lleva tatuada en su alma hasta 
el punto de sentirla himno y aleluya.

El pasodoble lírico cadencioso, madrugador. La 
partitura vibrante para el bando de los cristianos. 
La marcha pastosa, ralentizada… ¿Música festera? 
No. Música intimista que se ha creado para nues-
tra fiesta, y para ello Cocentaina cuenta con un 
plantel, un listado de grandes maestros que con su 
inspiración han dignificado el sentimiento festivo.

Manta Roja, “Borts”, Contestanos, Muladíes, 
Gentils, Almogávares… Cocentaina se llena de 
alegría y de descargas de arcabuz. Oliendo a acre 
que llega a reconvertirse en incienso ante el altar 
de la historia, de la tradición de las creencias y los 
sentimientos más profundos.

La fila de cavallets
Ja no tenim cap cavall,
Perqué degut al progres,
Ens hem fet ministerials.

Y Cocentaina ha tenido y tiene su elementos 
más puntuales y propios. El formador de “el canut” 
lo hace con un espadín que acaba con un corcho 
en su extremo. Tiene su propio Contrabando.

Ixen xiquets i xiquetes de maseretes:
Porten burrets, com si foren llauradorets, 

I van tiran aleluyes i ironics versets.

Filà Bereberes “Els Borts”, principio de los años 1940.
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El alma popular está en la “guerra de toma-
ques”. La presentación de la fiesta a los cargos 
de cada agosto, el color se estrecha en el amplio 
passeig, escenario cinematográfico, que se llena 
de aplausos. Es el espectacular al margen que 
se puede en tener como un espectáculo con otro 
signo y perfil;

Con verdes pantalones roja manta
Y el ánimo benigno que le incita

Ceñido del año que necesita
Levantada la pluma que levanta.

Y san Hipólito bendice el entusiasmo y el esfuer-
zo, la clamorosa alegría y devoción desde la olleta al 
alardo voceador y estruendoso. “No ho fare més“ la 
marcha mora de Vicente Catalá que los Kabileños 
convierten en otra danza o ballet en su desfile pro-
cesional, a la vez Cocentaina huele a albahaca que 
va atado a los gallatos de los maseros y las bocas 
de arcabuces y trabucos naranjeros.

Conservemos la fiesta. Cuidémosla y limpié-
mosla de adherencias estrechas e impropias

… un poble arranca la festa
Que es fa un abraç compartit. •
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L a suspensión de las Fiestas de Moros y 
Cristianos del pasado año 2020 a causa 
de la pandemia originada por el Covid-

19 obligó al conjunto de la sociedad contestana a 
readaptarse y comenzar a vivir esta extraña y anó-
mala situación, más conocida como ‘nueva norma-
lidad’. Los deseos de Festa fueron cumplidos con 
el XLVIII Concierto de Música Festera que ofreció la 
Unió Musical Contestana bajo dirección de Ferran 
Sanchis.

El concierto se iniciaba con un exquisito paso-
doble de título simbólico Cocentaina de Nicanor 
Hidalgo Velasco. Una obra que, si bien es cierto, 
aparece en numerosas ocasiones1 a lo largo de la 
trayectoria de la banda, no goza del predicamiento 
ni de la divulgación de otras obras de autores loca-
les como Pérez Vilaplana o Pascual Falcó. Sin ir 
más lejos, aparece en 1953 en uno de los primeros 
conciertos festeros y, posteriormente en 1976. En 
el año 1980, es designada como obra obligada 
en el I Certamen de Bandas Civiles que organiza 
el Ayuntamiento de Cocentaina2. En la crónica, el 
por entonces alcalde José Marset comenta que se 
había querido celebrar un homenaje en vida a su 
autor en este certamen, sin embargo, la muerte 
le sobrevino en Zaragoza unos meses antes. Unos 
años después, el pasodoble vuelve a aparecer 
interpretado por la Unión Musical Contestana 
fuera de concurso en el II Festival de Bandas de 
la Comunidad Valenciana que se celebra en la villa 
condal en junio de 1986.

Su autor, Nicanor Hidalgo Velasco nace en la 
riojana población de Nájera el 23 de enero de 
1907, hijo de Juan de Dios Hidalgo, de profesión 

albardero y de Valentina Velasco3, sus labores. 
Es el mayor de una familia numerosa compuesta 
de cuatro hermanos: el propio Nicanor, Máximo, 
Nemesio y José, éste último también músico que 
llegó a ser director de la Banda de Música de la 
Guardia Civil de Valdemoro.

Nicanor decide emprender carrera militar y en 
1923 ya gana una plaza como músico de tercera 
en el Regimiento de Cantabria4. Posteriormente, 
asciende a músico de primera y es destinado a 
la Academia de Artillería e Ingenieros5 en 1932. 

PABLO MARTÍNEZ BLANES

Centre Instructiu Musical Apolo

NICANOR HIDALGO VELASCO:
EL OTRO «BANDMASTER»

Nicanor Hidalgo y Justo Sansalvador en 1940 (Foto cedida por 
Dpto. Recuperación Cubo de la Música de Algeciras).

1. Tiene presencia incluso en grabaciones discográficas de la Unió Musical Contestana como en Som una de les bones, Guardia Jalifiana 50 aniversari (Audioart, 
2002) y en Els Borts: molta història, molta música (Audioart, 2011).

2. La crónica de este certamen se puede consultar en Ciudad del 3/06/1980 en la que participan la Sociedad Filarmónica Alteanense y dos bandas alcoyanas, 
la Sociedad Musical Nueva del Iris y la Unión Musical, siendo ésta última la vencedora. 

3. Registro Civil Nájera. Inscripción: 0329148/18. Tomo 19-Folio 108-Sección 1º.

4. La Rioja, 3/05/1923.

5. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 24/01/1932.
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Justamente ese año, contrae matrimonio en la 
burgalesa población de Pancorbo con Ricarda Ruiz 
Cerezo (Treviana, 1910-Zaragoza, 1992), hija de 
un industrial zapatero6. Fruto de este matrimo-
nio, nacen dos hijos: Nicanor, el cual llega a ser 
Comandante de la Guardia Civil y M. Pilar, los 
cuales fallecen en la primera década del siglo XXI. 
Al año siguiente, gana las oposiciones convoca-
das para cubrir las vacantes de Subdirectores de 
música7, siendo destinado a la banda de música 
del Regimiento de Infanteria ‘Extremadura 15’ en 
Algeciras como tal. Pasada la Guerra Civil, cambia 
a la Academia de Infantería de Zaragoza8. Sigue 
como Subdirector hasta el final de su carrera mili-
tar en los años 50 donde fija su residencia en la 
capital del Ebro hasta su muerte que acaece un 19 
de abril de 1980.

Dentro de esta corta introducción biográfica, 
queremos detenernos durante el tiempo trans-
currido de su estancia en Algeciras entre 1934 
y 1940. En él, coincide con Justo Sansalvador 
Cortés (Cocentaina, 1900-Algeciras, 1980) siendo 
éste director de la banda. El músico contestano 
venía destinado después de dirigir a la banda del 
Regimiento Galicia 19 en Jaca (Huesca). 

No existe ninguna banda civil en la población 
por lo que los músicos del Regimiento absorben 
durante estos seis años toda una serie de eventos 
habituales en estos tiempos como corridas de toros, 
desfiles o procesiones de Semana Santa. Con 
el apodo de bandmaster, Sansalvador firma una 
serie de pasodobles en este tiempo como Feria de 
Algeciras o Ni pintao, éste segundo dedicado a una 
peña taurina de la localidad, aunque en la mayoría 

Plaza de Toros de Algeciras en 1938. Al lado del bombo, Nicanor y a su izquierda, Justo (Foto Dpto. Recuperación Cubo de la Musica).

6. Acta de matrimonio nº3. Folio 3. 15/10/1932 Juzgado de Paz Pancorbo.

7. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 01/12/1933.

8. Diario Oficial del Ministerio del Ejército, 16/03/1940.
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de ellos compartieron autoría también en estos 
años: Extremadura 15 (1938); Molinillalgeciras 
(1934-35); The Bandmaster (1935) o Vicente 
Barrera (1938)9. Este último pasodoble es com-
puesto en agradecimiento al diestro Barrera al brin-
dar éste el segundo toro a la banda rematando una 
faena en la que consigue las dos orejas y el rabo 
en la Feria taurina de la ciudad gaditana en junio 
de 1938, tal como describe la portada. 

Esta amistad profesional y musical persiste a lo 
largo de los años a pesar de las distancias. Testigo 
de ello es la dedicatoria que ofrece la portada del 
pasodoble Cocentaina “A Don Justo Sansalvador 
Cortés, con gran afecto”10 o la presencia de mate-
rial fotográfico de Nicanor en ambiente familiar 
que conserva el legado de Justo Sansalvador en el 
Cubo de la Música de Algeciras11. También señalar 
el registro de sus pasodobles en el archivo de la 
Unión Musical Contestana que llegarían a través de 
la figura de Justo. Algunos de sus títulos: El Ciego, 
Artistas contestanos, E.A.J. 55 Radio Algeciras y 
Nájera12. En el repertorio de la SGAE aparecen 
algunas otras obras como Pancorbo y Cantabria, 
nombres que ya han aparecido a lo largo del texto 
y se comprende el motivo de su composición. 

Centrándonos en Nájera, sea posiblemente su 
obra más conocida y divulgada13. Compuesta en 
1938, se trata de una marcha militar que se con-
vierte en el himno de la localidad riojana. Cada 1 
de mayo es interpretado por la Agrupación Musical 
Najerense con motivo de la coronación de Fernando 
III el Santo en 1218 en el que se lee un pregón 
y después se escenifica este nombramiento. Por 
otra parte, el mes de septiembre también cobra 
protagonismo durante las Fiestas mayores (del 16 
al 19 de este mes) en honor a San Juan Mártir y 
Santa María La Real. El claustro del monasterio 
de esta virgen es el escenario en el que la banda 
interpreta el himno de Nicanor Hidalgo junto con 
la Coral Najerense14.

Tan sólo cinco meses de diferencia entre la 
muerte de Nicanor a Justo. De abril a septiembre de 
1980 fue el corto espacio de tiempo de la pérdida 
de estos dos músicos militares. Afortunadamente, 
su música prevalecerá aunque, si bien es cierto, 
necesita de un proceso de revalorización. Las res-
tricciones y limitaciones impuestas por la situación 
pandémica han impedido un artículo más completo 
sobre la figura de Don Nicanor (como era conocido 
en casa de Justo), pero esperemos esta primera 
aproximación sea de interés y agrado para todos. •

9. Estos pasodobles se conservan en el Archivo Musical de la Federación Junta de Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina. Gracias a Moisés Sellés Pérez 
por su ayuda.

10. El pasodoble es conocido en su ciudad natal como Brisas del Najerilla, tal como consta en el archivo de la Agrupación Musical Najerense. Muchas gracias 
a Carlos Tuesta, miembro de la banda, por la ayuda en este artículo. 

11. Agradecimiento a Juan Carlos Ocaña del Departamento de Recuperación del Cubo de la Música por haberme facilitado algunas de ellas. El Cubo de la 
Música es la sede de la Orquesta Sinfónica de Algeciras y de la Asociación de Amigos de la Música. En este edificio se conserva el legado de Justo Sansalvador 
Cortés, músico muy querido en esta población en donde vive hasta el final de su vida. Finaliza en el ejército en 1960 y tiene una calle dedicada en Algeciras.

12. Muchas gracias también a Neli Jover, presidenta y archivera de la Unión Musical Contestana por su ayuda y colaboración. 

13. La marcha se puede escuchar interpretada por la banda de la Academia de Infantería de Zaragoza y grabada en 1949 disponible en la BNE. http://bdh.
bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000007501. Gracias al capitán Roberto Sancasto, director de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza 
por su información y tiempo dedicado.

14. Muchas gracias a Carlos Tuesta, miembro de la Agrupación Musical Najerense por la ayuda prestada para este artículo.

Portada del pasodoble The Bandmaster (Archivo Federación Junta 
de Fiestas Moros y Cristianos Cocentaina).
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ANTONI RABADÁN I MOLTÓ

E ntra sense cridar. La porta sempre està 
oberta i tu eres de casa”. Y con ese 
pasaporte de amistad que un lejano día 

me regaló y guardaba envuelto en terciopelo dentro 
del corazón, aquella madrugada infausta transité 
el silencio espeso del Raval, iluminando mi camino 
miles de estrellas que habían mutado en luciérna-
gas de la tiniebla, escuchando un coro de gallos 
tristes entonando su cacareo fúnebre, percibiendo 
la humedad del rocío, que tan solo era lágrimas de 
duelo que el cielo lloraba por la pérdida irreparable 
de José Pérez Vilaplana.

Una hilera de luces cenitales alumbraba el largo 
y desierto pasillo, como lo había visto tantas veces 
en las urgencias de las películas de cine, guiándo-
me desde el techo mientras lo recorría, pensando 
que la mezcla de olores a hospital, comida y medi-
camentos en imposible comunión, me rodeaba y se 
abrazaba a mí con la intención de no abandonarme 
por mucho tiempo jamás. Me cruzaba con la pres-
teza de las enfermeras, con las que hilvanaba un 
fugaz amago de saludo, y miraba de reojo, a dere-
cha e izquierda, para escudriñar la penumbra de 
las habitaciones, para evaluar las formas silentes y 
amorfas en las camas, para escuchar frases de vana 
esperanza de sanación, para notar la tristeza del 
presentido final en los ojos de los acompañantes. 

Cuando caminaba aquel pasillo, de silencio 
aséptico y color de luz de neón, en ocasiones 
regresaba a mí el recuerdo de aquella primera 
tarde en que, con una borrasca de primavera aún 
suspendida en el aire, anduve, atenazado por los 
nervios juveniles de la incertidumbre, las tortuosas 
calles musulmanas de lo que en un tiempo remoto 
fue un arrabal del pueblo, y en las que se podía 
ensoñar el griterío de los chavales en sus juegos, 
los aromas de los ingredientes del cuscús hirvien-
do en los fogones, el sonido de unas babuchas 
acariciando el suelo térreo de una calle laberíntica 
y el canto indescifrable del muecín, convocando a 
los fieles mahometanos para que acudiesen a la 
oración desde lo alto del minarete que, siglos más 

tarde, sería campanario de iglesia cristiana. Era 
mi primera peregrinación a la casa de la calle de 
Santa Bárbara, donde el Mestre vivía. 

La puerta de la habitación a la que me llevaba 
mi procesión casi diaria estaba entornada, por 
indisputable imposición de su morador. “Entra 
sense cridar, està sempre obert, com si fora la 
meua casa”. La oscuridad se filtraba por el quicio, y 
en aquella soledad, ya de lejos, distinguía la magra 
figura del amigo, un cuerpo que no podía aguantar 
ya por más tiempo la extrema delgadez que le rega-
laba dadivosa la enfermedad, la cruel enfermedad, 
decían, como si las demás no fuesen crueles, y su 
cabeza descansaba semioculta entre las almoha-
das, aquel cráneo que yo aún no podía intuir que, 
demasiado poco tiempo después, apenas unos días, 
besaría ya frío en la cama de su casa, con los ojos 
inundados en un mar de lágrimas, con la luz de 
plata de la luna llena de un miércoles de Pascua 
colándose a traición por la ventana e iluminando el 
rostro del amigo que acababa de morir.

Pepe Pérez Vilaplana, el Mestre, pudo disfrutar 
escaso tiempo de su anhelada jubilación. “En la 
Banda m’ho van arreglar bé. Gràcies als meus 
músics, tindré bona pagueta”. Estaban todavía tan 
vivos en su memoria los recuerdos de lo vivido; 
todavía tan llenas las repisas y los muebles de los 
muchos regalos recibidos; todavía tan frescas las 
lágrimas repletas de felicidad que tantas veces 
surcaron sus mejillas enjutas; todavía tan envuelto, 
con la púrpura de la felicidad, de las emociones 
recién vividas en su Homenaje y que, en sus pro-
pias palabras, habían constituido “el millor regal 
que podien haver-me fet els meus músics i el meu 
poble”, al llegar a su condición de emérito, que 
Pepe no advirtió -o ignoró advertir- que la cruel 
enfermedad, maldito eufemismo, había llegado a 
su vida para acabar con ella. “Cada dia estàs més 
prim, segur que no menges com deuries, hauré de 
vigilar-te”, a lo que él me respondía con su mirada 
más inquisitorial, una mirada que yo conocía sobra-
damente bien, una mirada que decía “deixa’m tran-

NACÍ EN, DE, POR Y PARA COCENTAINA

A Pepe Marset, que caminó una tarde conmigo aquel 
pasillo de hospital.

“
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quil, ja sé el que hi ha, les meues cincumstàncies 
i jo anem sempre agafats de la mà...”

Me acercaba con sigilo al lecho que lo hospe-
daba en aquellos tiempos inciertos de hospital, 
procurando el silencio por si descansaba. Era un 
ritual que habíamos concertado sin decírnoslo 
tácitamente, repetitivamente idéntico cada tarde 
de encuentro, mis dedos arrugando un pañuelo de 
alivio y acercándolo a su rostro a sabiendas que, de 
un momento a otro, su voz, que había perdido tesi-
tura y que ya no sonaba en el tono grave del barí-
tono que era, resonaría en la quietud para decirme, 
como siempre, “collons, un dia em trauràs un ull”. 
Y, con esa frase, Pepe iniciaba una guerra dialéc-
tica que librábamos con munición de ironía y en la 
que ambos nos esforzábamos por salir triunfadores, 
hasta levantar la bandera de la rendición mutua 
cuando el cansancio asomaba a sus ojos tristes.

Mientras se sosegaba, entretanto las risas deve-
nían en rictus doloroso, yo recordaba cuantas frases 
irónicas suyas había tenido que soportar desde que 
nuestra amistad, todavía sin saberlo, ya era un 
embrión en el corazón de cada uno de nosotros. 
“Tu també eres cabut, collons… Moltó t’havien de 
cognomenar”. Con el tiempo entendí que sus pala-
bras causticas, casi hirientes en ocasiones, eran 
un mecanismo defensivo que utilizaba para frenar 
a todo aquel que se le acercaba sin conocerle, un 
caparazón bajo el que escondía su timidez, una 
muralla con la que preservar lo que le atormentaba, 

un modo de establecer la frontera insalvable entre 
su mundo y el de los demás. Porque el Mestre no 
tuvo una vida fácil. Desde el mismo momento en 
que Asunción le alumbró, en el instante justo en 
el que el médico partero dañó los músculos de su 
brazo diestro, el péndulo que iba a marcar su desti-
no se puso en marcha, oscilando hacia el lado oscu-
ro, donde permanecería anclado por muchos años. 
Pepe todavía no sabía que su existir estaría repleto 
de sombras, pero los que lloraban la desgracia tam-
poco podían intuir que él, con su voluntad de ser i 
de fer, se encargaría de diluir la mayoría de ellas a lo 
largo de la vida que el azar le había reservado vivir.

“Ahir no vas vindre a veure’m… T’estàs can-
sant de mí…?” Me quedaba mirándole, sin res-
ponder, sin poder evitar que la imagen que me 
devolvía el cuerpo de mi amigo me estremeciese 
sobremanera, luchando con desespero contra las 
lágrimas que mi pena deseaba verter. Día a día 
la enfermedad iba ganando batallas y siempre 
pensé que era él quien agitaba la bandera blanca 
en cada una de ellas para dejar de luchar contra 
un enemigo que acabaría siendo el vencedor. Su 
testa de patricio romano, como de busto marmó-
reo de museo, había devenido en una cabeza en 
la que se hacían patentes los ojos hundidos en 
las cuencas, la nariz afilada premonitoriamente, el 
color cerúleo de su piel. “No vaig poder, em sap 
greu…”, le decía con la voz imperceptible, atrapa-
da por el nudo en la garganta. Y con un cortante 
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“mentirós!” volvía la vista hacia el ventanal donde 
declinaba una tarde gris de marzo.

Le conocí al trasluz de un mirador desde el que 
se divisaban los tejados vecinos y más allá el resto 
del Raval, el pueblo y las montañas lejanas, yo de 
pie y él sentado a la mesa de escribir la música 
que manaba incesante de su fértil imaginación y 
de la que decidió no levantarse para recibirme y 
así poner un primer parapeto entre ambos. Y con 
el paso de los años y de la vida, le volví a acompa-
ñar muchas veces, que ahora me parecen escasas 
ocasiones, sentados en aquel mismo lugar de la 
primera vez, sometiéndome entonces a pruebas de 
recién llegado: “don José, havíem quedat en què 
aquesta vesprada vindria a veure-lo”, llevándome 
sutilmente al Jordán iniciático en el que tendría que 
zambullirme para vislumbrar que, tal vez, los hados 
se confabulasen y decidiesen concederme la dicha 
de su amistad, mientras mi mano permanecía allí, 
absurda y torpemente tendida, esperando en vano 
estrechar la suya: “encantat de conéixer-lo”. Al 
fondo de la estancia, sentada en su trono de made-
ra, en la semioscuridad oscilante del fuego de la 
chimenea, presidía aquella escena, que recordaré 
para siempre, Asunción, la madre: “dis-li al meu 
Pepito que no fume tant”, eternamente vestida de 
luto, tal vez desde el día aciago en que las vecinas 
que ayudaron en el parto, recién terminada su labor 
le dijeron, triste e incrédulamente, que el “teu 
xiquet sempre estarà manquet”. 

Cuando el rígido horario hospitalario llenaba 
de sonidos de cena aquel pasillo, era llegado el 
momento de despedirme de Pepe. “Queda’t a 
sopar! Voràs que bo que està tot!”, decía mien-
tras su rostro pintaba una mueca esclarecedora. 
“Home, si pagues tu, em quede”, ya casi le susu-
rraba mientras mis labios se posaban en su mejilla 
flaca para entregarle un beso de despedida. Ya en 
la puerta levantaba mi mano para decirle adiós, 
“ja vorem quina excusa et busques demà per a no 
vindre”, y era lo último que escuchaba y entendía 
en su voz queda, cansada, porque el resto sólo era 
un murmullo que pugnaba por salir de sus labios. 
Cuando cruzaba el trajín del pasillo sin volver la 
vista atrás, cuando notaba de nuevo la apretura 
en la garganta porque pensaba que la vida de mi 
amigo se escapaba a borbotones sin que nadie 
pudiese poner remedio, es posible que la Parca ya 
estudiase su baile seductor delante de la puerta 
de aquella habitación, los ensayos últimos para la 
actuación definitiva que representaría, pocos días 
después, frente a la casa del Mestre.

Tuve muchas veces entre mis manos el tesoro 
musical de José Pérez Vilaplana. Me guiaba por el 
corredor de su casa en un ir y venir obsesivo, abría 
y cerraba las puertas de las habitaciones, subía y 
bajaba las persianas de cuartos que hacía tiempo 
que no recordaban la luz del sol. Toda su energía 
en aquellos momentos la destinaba a mostrarme 
su obra, y lo cumplía como un prestidigitador 
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que hacía surgir de entre sus manos la maravilla 
de la ilusión. “Açò no ho havies vist. L’original 
de “Guardia Jalifiana”. A canvi d’un llibre, te’n 
recordes?” I claro que me acordaba. “Tratados de 
armonía, contrapunto y fuga”, Théodore Dubois, 
1921. Novecientas pesetas de entonces les valió 
a los Sahorins el que la marcha mora pregonara 
el nombre de la filà por toda la geografía festera 
por los siglos de todos los siglos. “Mira: la prime-
ra partitura de “Zoraidamir”; al principi, es deia 
“Zoraida”, després va vindre això de Mir… Ja me’n 
recorde, Pepe, sempre em vas tindre enganyat amb 
aquest nom fins que vas confessar el motiu… I 
ací, en la partitura d’”A mons pares”, en aquests 
compassos, es reflecteixen els crits de ma mare 
barallant-se amb mon pare per culpa del gos… 
També t’ho vaig explicar…” Y su dedo nudoso reco-
rría el papel amarillento por encima de las notas 
escritas muchos años atrás y su voz todavía potente 
entonaba los compases para que yo entendiese 
lo que decía. Me giré para mirar a Asunción, que 
escuchaba asintiendo ante la chimenea apagada 
por el calor del verano. “Però, saps, l’obra que 
més m’agrada de totes les que he compost és “Als 
Berebers”. Y lo era porque ese fue el Réquiem que 
Pepe escribió cuando su madre estuvo, en una oca-
sión, muy cercana a la muerte. Por eso las quería 
tanto. A su madre y a la marcha mora.

“Pepe, i tot aquest tresor que tens ací guar-
dat…?” Y él cerraba los ojos porque la pregunta 

se le hacía espesa, se le colaba entre las parti-
turas amontonadas en lugares inverosímiles, se 
le escondía detrás de los diplomas que colgaban 
de las paredes: “jo no visc de pergamins”, se le 
evadía por las rendijas todo para que dejara de 
punzarle, o porque tal vez no sabía qué contestar, 
o porque era posible que aún no lo tuviese decidi-
do. “La punxa, quan naix, ja punxa”. Y de nuevo 
el caparazón. Otra vez el esconderse. Pronunciar 
la frase hiriente para que nos doliese a ambos: 
“Creus que ja vaig a morir-me? No digues eixes 
bovades, Pepe, o el Senyor et castigarà. Y con una 
sonrisa esbozada finalizaba con un no ho crec, el 
Senyor és cunyat meu!”.

“Tu, Pepe, en la música de festes has sigut 
quasi tan prolífic com Mozart en la seua…” Esto 
le decía mientras recorríamos las estancias donde 
guardaba, en total desorden, en cajas, en armarios, 
en anaqueles, todo lo que había compuesto, lo que 
estaba a medio componer y los esbozos de lo que, 
en algún tiempo, serían nuevas composiciones. 
“Vius bé de la música, Mestre? Jo, com un mahara-
jà! No em faces parlar. I ara que dius de Mozart… 
Em deus el plaer d’haver-te’l descobert”. Y enfilaba 
hacia el cuarto de estar, mascullando que “si no 
haguera sigut per mi, encara creuries que aquell 
home composava música moderna, xim pum, 
xim pum… Quina incultura!” Yo sonreía para mis 
adentros, porque era cierto lo que decía. Todavía 
era don José cuando me propuso que escuchase al 
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verdadero Mozart, no el arreglo de un compositor 
moderno que estaba de moda, y ya era Pepe cuan-
do, rodando y rodando los vinilos en su viejo equipo 
de música, me explicaba los secretos de algunas 
de las más grandes composiciones del genio de 
Salzburgo. A partir de entonces, y para siempre, 
amé la música de Mozart, “i deixa’t ja d’escoltar 
a eixe Serrat i la guitarreta”. Nunca dejé de escu-
charle, pero reuní al austríaco con el catalán y ese 
dúo, juntos o por separado, desde siempre me han 
acompañado y colmado mi espíritu, a músicas lle-
nas, cuando ambos lo han considerado necesario. 

Los días del hospital transcurrieron llenos de 
desasosiego, el que se podía adivinar en las mira-
das de los doctores, en las palabras exageradas 
de ánimo de las enfermeras. Había empezado la 
cuenta atrás en el reloj que medía el tiempo de 
vida que le quedaba y ya nada podría detenerlo. 
Sin embargo, Pepe, en contadas ocasiones, seguía 
luciendo su ironía para replicar cualquier comen-
tario mío, o una acción de la gente que le cuidaba, 
o algún recuerdo que se adueñaba de su mente. 
Dedicábamos algunos ratos a escuchar, en cinta 
de casete, la música de “Homenatge”. Y él miraba 
por encima de sus gafas y decía: “quina música 
més roín… Això qui ho ha compost?” O nos entre-
tenía releer pasajes del libro que escribimos para 
opinar: “tot això és veritat? Perquè m’agrada la 
vida que m’has escrit…” A mí me parecía que era 
su manera inequívoca de aferrarse a la existencia. 
“Quan em porten a casa i em recupere, tenim 
pendents d’arreglar algunes coses”, y aquellas 

palabras me producían un dolor inmenso, porque 
sabía que eso jamás iba a suceder. 

La lluvia azotaba al mundo tras la ventana y 
yo dibujaba en el vaho del cristal las líneas para-
lelas del pentagrama, como él mismo me dijo que 
hacía cuando viajaba en autobús de ida y vuelta 
a la clase de su maestro Giner Estruch, retándole 
a que entonase las notas que las gotas de lluvia 
dejaba en él a modo de negras y corcheas. A 
pesar de la oscuridad de la tarde y de los truenos 
que retumbaban con sus ecos de desastre, Pepe 
estaba algo reanimado. Me senté en la cama, a su 
lado. “Què has pensat fer amb les teues coses?” 
Me miró fijamente desde sus ojos entrecerrados, 
para girar luego la cabeza y escapar de nuevo de 
aquel dilema, de aquella situación comprometida 
que no sabía o no quería o no podía resolver. 
“Quina pressa tenim?, no vaig a morir-me enca-
ra… Quan em baixen a Cocentaina ho pensaré…”

La tarde siguiente entraba a la habitación y 
me topé con la enfermera que, con sus bártulos 
en la mano, abandonaba la estancia. Su mirada 
y el disimulo de su gesto me dijeron lo que yo no 
deseaba imaginar. Sin embargo, encontré a Pepe 
aparentemente más dispuesto. Había pedido que 
le inclinasen la cama y observaba los restos de la 
tormenta arrastrados por el viento poniente. Con 
el silencio de un leve movimiento de cabeza, me 
invitó a sentarme junto a él, en su mismo lecho. Era 
descorazonador observar de cerca cómo la enfer-
medad, con su misión siniestra, seguía campando 
sin respeto por aquel cuerpo del que ya había huido 
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toda esperanza de volver a ser lo que fue. “He estat 
pensant en allò que vam xarrar, el tresor aquell de 
què parles i que no m’ha servit per a fer-me ric…” 
Su mano, casi sin calor, se esforzó para asir la mía 
y al volver a vivir ese emocionado ritual supe que, 
una vez más, tal vez sería la última: Pepe me iba 
a regalar, en afortunada primicia, uno de los pocos 
secretos que su espíritu ya guardaba. “Ja ho tinc 
decidit. Ara quan em baixen a casa i em trobe 
una miqueta millor, vull que vingueu una vesprada 
Pepe Marset, com a alcalde del poble, i tu i ho 
arreglarem tot”. De repente, soltó mi mano y llevó 
la suya al rostro, en los que ya vivían con poca vida 
sus ojos hundidos y cansados, su boca reseca que 
contaba con escasas fuerzas para manifestar sus 
deseos. Entonces, ocultándose con las sábanas, 
supe que Pepe estaba llorando lágrimas de amar-
gura y que nadie podía apartarle de aquel cáliz que 
había empezado a beber. “Per molts amics que 
tinga sé que en l’hora de la mort estaré sol. Moriré 
tot sol…” Creo que ambos éramos conscientes de 
que la tarde que Pepe nos tenía que recibir en su 
casa a Marset y a mí era posible que nunca llegara. 
Y nunca llegó.

Me aparté hasta el fondo de la habitación para 
dejarle que se recuperara de aquel momento de 
aflicción y cuando lo hizo, cuando volvió a ser Pérez 
Vilaplana, musitó para ambos un “vine i escolta’m 
i, si vols, ho anotes, que tu tens prou bona lletra… 
“Cuando acabó de hablar, cuando sus labios se 
cerraron hasta el punto de no proferir ni una res-
puesta a mi despedida, cuando su mirada ya no 
se volvió a posar en la mía, perdida como la tenía 
mucho más allá del horizonte de las montañas que 
rodean estos pueblos, salí de aquel cuarto al que 
cada vez era más incierto mi regreso y cuando el 
frío de la noche me envolvió, recordé todas y cada 
una de las palabras del amigo enfermo, todos y 
cada una de las pretensiones que había manifes-
tado, y me pareció que, como si estuviese en el 
interior de una metáfora, regresaba de un Sinaí en 
el que José Pérez Vilaplana me había entregado 
las tablas escritas con sus deseos para un cercano 
futuro que no iba a tener tiempo de vivir.

Unos pocos días después y con infinito pesar, 
inicié la postrera peregrinación a la casa-santuario 
del Mestre, caminando las estrecheces de aquel 
barrio moro que tantas veces caminé, escuchan-
do sólo el obstinado silencio de la madrugada y 
mirando como la luna llena del equinoccio prima-
veral tendía su manto de plata sobre los tejados 
que silueteaban la sombra de sus aleros en las 
callejas solitarias. Al llegar al portal, imaginé que, 

muy poco antes, allí mismo la Parca, disfrazada 
en este caso de un cáncer perverso, había eje-
cutado el baile con el que seducir a Pepe y, una 
vez enamorado, llevárselo con ella para siempre. 
Permanecí poco tiempo en el que había sido su 
hogar. El obligado para los pésames a la familia. 
El justo para volver a mirar las distinciones, los 
pergaminos, las partituras definitivamente calladas 
sobre la mesa camilla. El necesario para entrar en 
la habitación en la que él reposaba con las yertas 
manos en cruz, depositar un último beso en su 
fría mejilla, ya del color de la cera, y abandonar 
la casa, el santuario musical al que no sabía si 
volvería a peregrinar.

Pintaban en el cielo los primeros colores de 
la acuarela del amanecer cuando me detuve en 
mitad de la calle mirando al infinito, para pensar 
que Pepe había muerto demasiado temprano, que 
había levantado el vuelo con exagerada premura, 
que se nos habían quedado demasiadas cosas pen-
dientes por sacar del cajón donde guardábamos los 
afectos y los secretos. Desandé la vía que llevaba 
su nombre y cuando llegué a la esquina no pude 
sino recordar que, en aquel mismo lugar, en otra 
madrugada de confidencias, alcé la voz para decirle 
a Pepe Pérez Vilaplana, que ya se perdía entre las 
sombras, que “quan et jubiles, m’agradaria escriu-
re la història de la teua vida...” Él regresó sobre sus 
propios pasos, surgiendo de la noche, y dibujando 
en el aire un gesto con su mano de músico, compo-
sitor y director insigne, como marcando el compás 
que habría que imprimirle a la vida que yo narraría, 
me permitía ser la persona que llevaría a cabo con 
él tan emocionante viaje. 

Hoy, cuando ya ha pasado casi un cuarto de 
siglo desde el adiós al Mestre, tengo la íntima y 
plena sensación de haber cerrado el círculo, de 
haber terminado la tarea. De haber escrito los 
renglones que faltaban añadir a su biografía. De 
haber escuchado las últimas revelaciones que me 
regaló y haber descrito las últimas imágenes que 
me dejó en la retina. De haber completado las últi-
mas páginas de la historia que juntos escribimos. 
Desde el olimpo de los personajes insignes de 
Cocentaina en el que a buen seguro se encuentra 
por méritos más que sobrados, espero que José 
Pérez Vilaplana, a quien tanto quise y ahora que 
la historia está definitivamente concluida, piense 
que fui merecedor de la confianza que depositó en 
mí persona aquella medianoche en la que decidió 
hacerme su confidente. 

Maig de 2021 •
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E n un año, este 2021, tan complicado y 
difícil, con una pandemia mundial que 
ha segado tantas vidas y que nos ha 

cambiado la forma de vivir, resulta cuanto menos 
chocante ponerse a analizar la llegada de la peste 
en 1600 a nuestras tierras. Una enfermedad que 
presenta evidente paralelismo con la COVID-19, 
llegó desde allende nuestras fronteras, apenas se 
intuían sus causas, no se tenía una cura y sólo se 
conocían algunas medidas sanitarias que pudieran 
apaciguar su impacto. A diferencia con la actuali-
dad se pensaba que la causa de tan terrible enfer-
medad era el haberse apartado del camino dictado 
por Dios, por lo que había que pedir clemencia y 
la intercesión de los santos para apaciguar al Dios 
vengativo y castigador era necesaria e imprescindi-
ble. Es por ello que la mayoría de las poblaciones 
por las que pasó e incluso en aquellas que se 
esperaba su inminente llegada eligieron a un santo 
para que intercediese ante Dios y evitara o paliara 
la catástrofe. La peste de 1600 dejó un regero de 
patronazgos y festividades muchas de las cuales 
siguen vigentes en la actualidad.

1. LA PESTE DE 1600

Por mar llegó la tan temida peste un 30 de 
noviembre de 1596, cuando atracó en Santander 
el barco Rodamundo procedente de Flandes. La 
mayor parte de la tripulación estaba enferma y, al 
desembarcar para ser atendidos, la enfermedad 
se propagó.

Era una peste castellana que consiguió llegar 
a nuestras tierras a través de la ruta comercial 
textil que unía los centros productores sederos 
valencianos con los talleres manufactureros de 
Toledo. En nuestra zona fue conocida como la 
peste de Xàtiva, al castigar profundamente a esta 
población de la Costera por ser punto neurálgico 
en las comunicaciones. Ante las primeras noticias 
de la posible llegada de tan terrible enfermedad 
se estableció un cordón sanitario en la Font de la 

Figuera, aunque fue sobrepasado y la enfermedad 
comenzó a rondar desde Ontinyent hasta Alcoi.

Parece ser que, el 7 de julio de 1599, la 
llegada de unos castellanos que portaban un 
cargamento de lana de zonas afectadas, trajo la 
peste a Cocentaina. Inicialmente se les pidió a 
estos comerciantes que abandonaran la villa, pero, 
ante su negativa, se optó por una solución más 
drástica: se les incautó la mercancía y se incine-
ró. Al mismo tiempo, el Consell de la villa aprobó 
celebrar la onomástica de San Roque, como santo 
protector contra la peste.

2. ALCOI

A comienzos de la primavera de 1600, las noti-
cias sobre la inminente llegada de la peste a Alcoi 
corrían como el viento, muestra de ello es el hecho 
de que a partir de marzo creciera de forma notable 
el otorgamiento de testamentos.

Las primeras medidas preventivas adoptadas 
por el consistorio alcoyano iban destinadas al con-
trol de acceso de foráneos a la villa como publicar 
una crida para impedir la entrada de personas y 
mercancías procedentes de las zonas infectadas, 
aumentar el control en las puertas de acceso y 
prohibir la venta de ropas usadas. A estas medidas 
se sumaron otras de carácter sanitario, como refor-
zar el servicio que se ofrecía en el hospital y crear 
un lazareto, mediante el alquiler de una casa a 
extramuros de la población y pintarla con cal para 
desinfectarla (por lo que popularmente sería cono-
cida como la Casa Blanca). Para no crear alarma 
social, los enfermos eran conducidos de noche 
a los centros asistenciales donde eran atendidos 
por los frailes de los dos conventos alcoyanos. 
Aquellos que conseguían superar la enfermedad 
eran enviados a un lazareto en el Carrascal en la 
Font Roja para pasar su convalecencia.

Junto a las medidas asistenciales y sanitarias 
era preceptivo adoptar otras de carácter espiri-
tual, como encomendarse a la protección de un 

LA PESTE DE 1600

BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT

Cronista oficial de Xixona
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santo. Esta medida estaba avalada por la curia, 
puesto que en 1599 el arzobispo de València, 
Juan de Ribera, había otorgado licencia a las 
poblaciones para que en caso de peligro inminen-
te pudieran elegir a un patrón protector mediante 
la extracción de una bola con el nombre de un 
santo de un saquito.

En Alcoi no hubo que esperar mucho, ya que 
el 2 de abril de 1600, nada más conocerse que la 
peste había afectado a dos casas intramuros de la 
villa, se convocó un consell general para elegir a 
un santo protector.

Los oficiales de la villa fueron los encargados 
de proponer a unos santos por los que sintieran 
especial devoción. Escribirían sus nombres en 
unos papelitos, que serían introducidos en un saco, 
donde un infante extraería a uno de ellos. Antes de 
proceder se recordó que en las epidemias de peste 

de 1530 y 1531 se había invocado a San Roque 
y el peligró desapareció, por lo que, los alcoyanos 
en agradecimiento habían erigido una ermita y se 
había votado su fiesta perpetua como patrono. 
Después de que todos los oficiales hubieran escrito 
el nombre del santo por el que sentían especial 
devoción, el jurado primero descubrió que faltaba 
San Roque y pidió que fuera incluido su nombre y 
además prometió que en el supuesto de que fuera 
elegido se realizaría una procesión y oficio solemne 
con sermón más una misa privativa en su ermita 
cada domingo o fiesta de precepto del año.

Fue el hijo del Justicia, quien contaba con 
apenas cuatro años, el encargado de extraer el 
nombre. El elegido fue San Roque. En representa-
ción de los vecinos de Alcoi el Justicia pronunció 
el voto solemne a San Roque1 y prometió que su 
onomásticas se celebrase perpetuamente como un 

Retablo cerámico devocional de San Roque y San Sebastián. Finales del siglo XVIII. 
Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi. Imagen extraida de Taulelleria devocional 
d’Alcoi (segles XVIII i XIX).

1. SANTONJA, Josep Lluís, Alcoi, sociedad, fiestas, devociones, iconografía (S.XIII-XIX), Alcoi, Lluís Llorens García, editor, 2001, pág. 133.
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día de domingo o fiesta de precepto, que cada 16 
de agosto se hiciese procesión a su ermita y que 
allí se celebrase un oficio solemne con sermón y 
que cada domingo o fiesta de guardar se diese una 
misa privativa en su ermita. Además se compro-
metió a restaurar su ermita.

Aunque los alcoyanos habían elegido a San 
Roque como protector contra la peste, no consi-
guieron librarse de su azote, por lo que acordaron 
marchar en procesión al convento de Agres a 
buscar la intercesión de la imagen milagrosa de 
Nuestra Señora del Castillo entregándole un cáliz. 
La negativa del clero a desprenderse de su objeto 
sacro retrasó su entrega hasta abril de 1606. Este 
hecho fue motivo de un agrio enfrentamiento entre 
el clero y las autoridades municipales, puesto que 
los clérigos criticaban que se hubiera entregado un 
bien parroquial en cumplimiento de una promesa 

que había realizado la población y no su clero. En 
1622 se acordó que el consistorio devolviera el 
cáliz, sin embargo en 1628 el Consell acordó que 
el cáliz se quedara en Agres y que se comprara 
otro similar para la parroquia, hecho que no se 
produjo hasta 1639.

Ante la llegada de la peste, la reacción indivi-
dual más generalizada fue la de abandonar la villa 
para dirigirse a las masías. Según Torró2 el 10% de 
la población fue afectada por la epidemia.

La enfermedad duró unos cuatro meses, puesto 
que a mitad de septiembre ya se estaba recupe-
rando la normalidad, como así manifestó el Batle 
al Mestre Racional de València: «la vespra de 
Nostra Senyora de setembre, se començaren a 
obrir les cases dels empestats per a que tornàs la 
gent que en dit temps havia purgat en lo carrascal, 
y de allí avant començà a tornar la gent que estava 
fora, y a mitjan setembre o a la fi de dit mes ja la 
major part era tornada3».

En opinión de Torró la peste afectó negati-
vamente a la agricultura, decreciendo de forma 
apreciable la producción de cereales. 

A comienzos del siglo XVIII decayó la devoción 
por San Roque. A principios de la siguiente cen-
turia su ermita fue derribada por la ampliación 
del cuartel de infantería y se construyó un nuevo 
templo en sus inmediaciones, ampliado durante 
la posguerra. Finalmente este templo obtuvo la 
categoría de parroquia bajo la advocación de San 
Roque y San Sebastián.

3. COCENTAINA

Como hemos leído anteriormente, Cocentaina 
sufrió un primer embate de la enfermedad en 
1599 y volvió a ser atacada en la primavera de 
1600. Desafortunadamente no se conserva el 
libro del Consell de los años 1600 a 1605 que 
sería una fuente de primera mano valiosísima para 
conocer las medidas sanitarias adoptadas por las 
instituciones contestanas. A pesar de ello cono-
cemos algunos datos sobre la peste a través del 
manuscrito de Agustín Arques Jover: Notas varias 
y extracto de los notarios, archivos y otros papeles 
e instrumentos de la villa de Cocentaina, con el 

Portada de la Parroquia de San Roque y San Sebastián en Alcoi.

2. TORRÓ GIL, Lluís, “Epidemia i lluita contra la mortalitat al País Valencià Foral Modern. El “morbo” del 1600 a la vila d’Alcoi”, El papel de la mortalidad en 
la evolución de la población valenciana, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Diputación de Alicante, 1991, pág. 101.

3. TORRÓ GIL, Lluís, “La peste de 1600 a la vila d’Alcoi”, Revista de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi, Alcoi, Associació de Sant Jordi, 1991, pág. 109.
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principio de la historia de dicha villa y materiales 
para concluirla. Manuscrito de fines del s. XVIII 
conservado en el Archivo Parroquial de Santa 
María de Cocentaina, vol. I, ffº 28-29.

Ante los primeros síntomas de la enfermedad 
y pensando que se trata de un castigo divino 
debido a la múltiples pecados, los habitantes de 
Cocentaina buscaron el amparo y protección divina 
mediante la intercesión de los santos para pedir 
clemencia a Dios.

Para la elección de un santo patrón se convocó 
un Consell General el domingo 7 de mayo en el 
que participaron las autoridades municipales y el 
clero de las dos parroquias. Como así establecía 
el protocolo colocaron en el interior de una bolsa 
el nombre de diferentes santos en sus respectivas 
boletes y una mano inocente extrajo la correspon-
diente a San Hipólito: «lo qual, oït per lo poble y 

gran consurs que allí estava, dixeren que no volien 
tal sant, per quant no el conexien, y que axí en tra-
gueren altre dels que en dita bolsa avien posat»4. 

Seguidamente, se procedió a una segunda 
extracción dado que este santo era desconocido 
para la mayoría de los asistentes y según estos 
era necesario tener un santo de la total y abso-
luta confianza de los feligreses. Realizada esta 
segunda extracción volvió a salir el mismo santo; 
por lo que se procedió a una tercera y tal fue la 
sorpresa que el elegido fue de nuevo san Hipólito. 
Era evidente que la voluntad divina se decantaba 
por este santo, que fue acogido finalmente por los 
contestanos como su patrón.

El 10 de mayo, un nuevo Consell General acor-
dó celebrar la fecha de martirio del santo, el 13 
de agosto.

Cocentaina se vio libre de la peste si atendemos 
a una noticia contenida en el Libro Racional de la 
parroquia de Santa María del año 1600: «Este any 
fonch lo any de la pesta, que y ague en aquest 
regne, y en Cocentayna no n’y ague, a Déu gràcies»5.

En el año 2000, la villa celebró el IV 
Centenario de la proclamación de San Hipólito 
Mártir como patrón erigiendo un gran monumen-
to con la imagen del santo en la plaza alcalde 
Reig. Al pie de la imagen destaca la inscripción: 
«Cocentaina: cuna, origen y centro de las Fiestas 
de Moros y Cristianos».

4. XIXONA

Cuenta la tradición6 que el 24 de julio de 
1600, festividad de Santa Cristina, la población de 
Xixona estaba angustiada ante las terribles noticias 
que llegaban de la villa vecina de Alcoi, donde la 
peste ya había llegado. 

En una de la casas del arrabal vivía el matrimo-
nio formado por Úrsula Morant y Francisco Soler, 
quienes habían heredado una imagen de San 
Sebastián, que a ojos de la ciudadanía era milagro-
sa. Era tal el dolor y el miedo que afligía a Úrsula 
que se dispuso a orar fervorosamente ante la 
imagen de San Sebastián. En medio de su oración 
levantó su mirada y descubrió, con gran sorpresa, 

Monumento en conmemoración del IV Centenario de la proclama-
ción de San Hipólito Mártir como patrón de Cocentaina.

4. ARQUES JOVER, Agustín; folº 99 rº y vº , recogido en PLA ALBEROLA, Primitivo, “Hambre, peste y guerra: los embates de la muerte en el condado de 
Cocentaina (1609-1709)”, Revista de Historia Moderna nº 5, Alicante, Universidad de Alicante, 1985, pág. 73.

5. Ibídem.

6. GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo y GALIANA CREMADES, Margarita, San Sebastián en la tradición de Xixona, Xixona, Comisión IV Centenario del Milagro de 
San Sebastián, 2000.
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como de sus ojos manaban lágrimas. Pensando 
que se trataba de una ilusión se levantó y secó el 
rostro del santo y se dispuso de nuevo a orar; pero 
las lágrimas volvieron a brotar. Sorprendida y asus-
tada salió a la calle a propagar la buena nueva. 

Cuando la noticia se propagó acudieron al arra-
bal las autoridades locales, el clero parroquial y el 
notario Juan Sanchis, quien levantó acta de todo 
lo sucedido. Finalmente, se acordó trasladar en 
procesión la imagen de San Sebastián a la iglesia 
parroquial de Santa María. Las lágrimas brotaron 
durante todo ese día. Los jijonencos celebraron 
una misa en acción de gracias por suceso tan 
excepcional, ya que la peste no entró en la villa.

Muy pronto comenzó a organizarse la fiesta del 
milagro de San Sebastián. Así en 1602 Ursula 
Morant otorgó testamento y dejó una manda pía 
para que el 24 de julio se celebrase misa y otros 
oficios divinos. Probablemente, Úrsula falleció 
unos años después, ya que en 1604 su marido, 
Francisco Soler, cargó un censal de 13 libras en 
favor del clero parroquial para «in die de suae 
festa del Milacre de Sant Sebastià eo in sa octava 
e oficio dicti Sancti». 

Esta festividad que había nacido de la volun-
tad popular de un particular fue recogida por el 
Ayuntamiento y ya en 1666, como así aparece en 
el libro de colectas de renta amortizada de la parro-

Portada de la ermita del Raval dedicada a San Sebastián de Xixona.



227

quia de Xixona, sufraga sus gastos: «A 24 (juliol) 
Festivitat de Milacre del gloriós Sant Sebastià ab 
vespres, ores, misa y prosesó general ab lo seu 
ymage, per la Vila, 4 lliure, 1 sou, 3 diners».

Poco a poco la festividad del milagro de San 
Sebastián fue asentándose. Tradicionalmente, y 
hasta 1904, la fiesta de Moros y Cristianos se 
celebraban en Xixona desde el 20 de enero, fes-

tividad de San Sebastián, hasta el 2 de febrero, 
festividad de la Candelaria, aunque la trilogía 
festera se realizaba los días 30, 31 de enero y 1 
de febrero. 

El día del milagro de San Sebastián, el 24 de 
julio, se celebraba especialmente; ya que servía 
como anuncio o señal de que los moros y cris-
tianos saldrían a las calles en el mes de enero, 
puesto que los festeros pagaban una pequeña 
cantidad en señal de su participación. Por ello esta 
festividad también es conocida como «la Senyal». 

En la actualidad la fiesta de moros y cristia-
nos se conmemora el fin de semana (sábado, 
domingo y lunes) más cercano al 24 de agosto, 
san Bartolomé, patrono de Xixona. El sábado más 
próximo al 24 de julio se celebra el día de «la 
Senyal» en la que los festeros, con las camisetas 
identificativas de su filà, salen a la calle a conme-
morar el milagro de San Sebastián y anunciar que 
las fiestas se celebrarán en agosto.

Con el paso del tiempo la casa particular del 
matrimonio formado por Úrsula Morant y Francisco 
Soler fue acondicionada como ermita. Esa trans-
formación ya se había producido cuando se cele-
bró el primer centenario, según nos comenta el 
notario Timoteo Carbonell: «També en este any se 
celebra la centúria del miracle de San Sebastià el 
24 de juliol en esta vila, per haver fet dit dia 100 
anys que plorà en lo Raval, hon se li a erigit her-
mita al costat de la mia casa»7.

En la actualidad la ermita es propiedad muni-
cipal y presenta una planta rectangular, con una 
única nave divida en cuatro tramos por pilastras 
cubiertas por bóvedas, que solo son visibles 
interiormente. El presbiterio se encuentra eleva-
do sobre una grada y comunica con la sacristía. 
Preside la capilla una imagen de San Sebastián, 
réplica de la imagen protagonista del milagro que 
se venera en la iglesia Parroquial, que se halla 
dentro de una hornacina. 

La peste de 1600 fue una terrible enfermedad 
que afectó a nuestra tierras y que dejó su huella 
en el patronazgo de tres poblaciones: Cocentaina, 
Alcoi y Xixona, vecinas unidas por el camí major 
d’Alacant, que comunicaba Alicante con Valencia a 
través de Xàtiva y unidas por una pasión compar-
tida: les festes de Moros i Cristians. •

Imagen milagrosa de San Sebastián de Xixona.

7. “Crónica del notario Timoteo Carbonell, 1691-1709”, publicada en BERNABÉ RUIZ, José, Xixona, de Villa a Ciudad. Los Privilegios Reales de 1708, Xixona, 
Ajuntament de Xixona, 2008, pág. 69-70.
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JOSÉ ANTONIO ALABAU CALLE

Associació d’Amics del Centre d’Estudis Contestans 
Professor del Col·legi Parroquial «Marqués de Dos Aguas» (Bétera)

Des que allà pel març passat 
ens varem vore confinats com 
a conseqüència de la extensió 

de la pandèmia de la COVID-19, moltes coses han 
canviat en la nostra vida. Podríem escriure fulls 
i fulls al respecte: hem perdut amics, familiars, 
llibertat… No hem pogut gaudir de les festes que, 
any rere any, marquen el temps a Cocentaina, però 
també hem viscut moments de solidaritat, d’entrega 
gratuïta, d’ajuda incondicional i d’iniciatives par-
ticulars que han sigut tot un exemple. La història 
de la vila de Cocentaina de segur que està repleta 
de moments i vivències com estes. I precisament, 
sobre un d’estos moments, tracta el present treball. 

Per a conéixer una d’estes històries de malaltia 
i solidaritat ens hem de traslladar en el temps fins 
als primers dies del mes d’abril de l’any 1886. 
Concretament, al dia 8 del dit mes. Era un dijous 
qualsevol, marcat pel quefer diari habitual a la 
localitat, i res presagiava la desgràcia que sacse-
jaria la vila de Cocentaina aquell mateix dia. Amb 
tot, un fet alarmant va trencar la tranquil·litat que 
envoltava els contestans aquell dia 8. De matí, 
alguns dels veïns passejaven tanqui lament pel 
camí que anava cap Xàtiva quan van ser víctimes 
de l’atac d’un gos rabiós. Per si fóra poc, després 

d’atacar a estos vianants, el gos, totalment fora 
de control, es va endinsar als carrers del poble 
causant autèntic pànic entre els veïns i entre 
altres gossos de la localitat, als quals tampoc va 
dubtar d’atacar. De la feresa del gos en qüestió 
ens podem fer una idea si tenim en compte que 
no va poder ser neutralitzat fins a entrada la nit.1 
Ens podem imaginar les carreres, els crits i les 
anades i vingudes dels veïns del poble buscant o 
fugint del gos, curant els ferits o demanat ajuda. 
Per si no tingueren prou amb l’atac, al pànic inicial 
causat pel gos prompte es sumà el terror de saber 
que l’animal era hidrofòbic, és a dir, patia la ràbia. 

I no era per a menys. A finals de segle XIX, 
parlar de la ràbia era parlar d’una malaltia mortal. 
Amb un període d’incubació summament variable, 
i que va des de 7 dies fins a 1 any -encara que 
la mitjana és d’un a dos mesos- la ràbia és una 
malaltia que ataca el sistema nerviós central i es 
converteix en mortal quasi al 100% dels casos una 
vegada passat dit període d’incubació. A més, és 
una malaltia prou dolorosa, ja que, en la fase final, 
el pacient pateix un trastorn funcional del tronc 
encefàlic -amb hidrofòbia en el 50% dels casos- i 
acaba entrant en coma i morint a conseqüència 
dels efectes del virus. Amb 11 veïns víctimes de 

«El remedio para la terrible enfermedad se ha encontrado» 

CONTESTANS A LA CLÍNICA DEL DR. PASTEUR 
A TRAVÉS DE LA PREMSA

«Es un deber de la sociedad salvar a uno de sus individuos cuando se conoce la manera de salvarlo»
(Pío Gil, redactor d’El Liberal, 16 d’abril de 1886)

En memòria dels contestans que han perdut la vida 
durant la pandèmia, i en honor dels que ho han donat 
tot per ajudar als seus veïns.

1. “El perro, seguido por los dependientes del municipio, fue muerto, quemado, y enterrado, con las precauciones convenientes” En El Liberal: diario político 
y de intereses materiales. Año I, Número 87 1886, abril 17.
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l’atac del gos, i amb un nombre desconegut de 
gossos atacats pel seu congènere, el panorama a 
Cocentaina aquells primers dies d’abril era verta-
derament preocupant.

El fet es va escampar ràpidament, i ben prompte 
la premsa de l’època es va fer ressò de l’incident. 
Gràcies a les notícies contingudes en aquells diaris, 
hui podem fer un seguiment prou exhaustiu del que 
va passar a partir d’aquell fatídic 8 d’abril de 1886.

La primera de les notícies de què tenim cons-
tància ens la dona el diari de la veïna Alcoi El 
Serpis, ja al dia següent de l’atac. Prompte la 
notícia es va estendre per la província, i tres dies 
després de l’incident els alacantins El Liberal i El 
Constitucional contaven el que haviaocurregut en 
les seues pàgines. Segons estos diaris, fins i tot 
alguns dels ferits estaven en estat greu, a pesar 
d’haver-los prestat tot tipus d’auxilis. La situació 
era tan preocupant que un dels redactors d’El 
Constitucional de la capital alacantina feu una 
crida pública afirmant que:

“como la rabia es una enfermedad hor-
rorosamente mortal, proponemos que la 
Excma. Diputación subvencione el viaje 
a París de las personas mordidas si son 
pobres, para someterlas al tratamiento del 
eminente doctor Pasteur, como ha hecho 
una provincia de Rusia enviando a más 
de treinta personas mordidas por un lobo 
hidrófilo”2

La notícia continuà escampant-se, arribant fins 
i tot a la capital d’Espanya, on el dia 12 d’abril 
-passats solament quatre dies de l’atac- el diari 

La Correspondencia de España copiava literalment 
en les seues pàgines la notícia publicada per El 
Serpis3. Dies més tard, el 15 del mateix mes, era el 
diari de Pamplona Lau-Buru que informava els seus 
lectors de la desgràcia esdevinguda a Cocentaina.4

Tot i la gravetat de la malaltia, i a diferència del 
que haguera passat si l’incident haguera ocorregut 
solament un any abans, els ferits de Cocentaina 
encara tenien una xicoteta esperança de salvar-se, 
ja que solament uns pocs mesos abans, el científic 
francés Louis Pasteur havia desenvolupat un tracta-
ment revolucionari per a la cura de la ràbia. No deba-
des, com assenyalava un redactor d’El Constitucional, 
fins i tot alguns malalts de la llunyana Rússia havien 
viatjat fins al laboratori de l’eminent biòleg francés 
per a sotmetre’s al tractament de la malaltia. Ací és 
on va fer acte de presència la solidaritat i la caritat 
de la qual parlàvem al principi de l’article: la cura 
de la malaltia existia, però traslladar fins a París els 

2. El Constitucional: diario liberal. Época tercera. Año XX, Número 6254. 1886, abril 11.

3. La Correspondencia de España: diario de noticias. Año XXXVII, Número 10247. 1886, abril 12.

4. Lau-Buru: diario de Pamplona. Año V, Número 1255. 1886, abril, 15
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ferits pel gos rabiós requeria una sèrie de despe-
ses gens menyspreables. Tal com recull El Serpis 
el 15 d’abril alguns veïns de la vila van iniciar una 
subscripció popular per a sufragar les despeses del 
possible viatge fins a París dels malalts contestans. 
A la iniciativa popular prompte es sumà el consistori 
contestà amb una petició oficial d’ajuda al Ministeri 
de la Governació, tal com assenyala el mateix diari:

“El alcalde de Cocentaina ha solicitado 
del señor Ministro de la Gobernación alguna 
cantidad del fondo de calamidades para 
que, unidos estos recursos a la suscripción 
que han iniciado algunos vecinos de aquella 
villa, se pueda atender a los gastos que oca-
sione el viaje a París de las personas mor-
didas por el perro rabioso, de cuya noticia 
ya tienen conocimiento nuestros lectores, a 
fin de que Mr. Pasteur les inocule el virus 
rábico, que tan buen resultado está teniendo 
en la curación de la terrible enfermedad” 5

La iniciativa estava en marxa. Amb tot, el temps 
corria en contra dels malalts, ja que la vacuna contra 
la ràbia solament era eficaç durant la fase d’incuba-
ció. Una vegada traspassada esta fase, la mortalitat 
estava pràcticament assegurada, sent propera al 
100% dels casos, tal com hem assenyalat abans. 

Tenint en compte açò, cobra més importància 
la crida pública que feu Pío Gil, redactor d’El 
Liberal d’Alacant en les pàgines del seu diari, en 
la qual manifestava que: 

“...creo que es llegado el momento opor-
tuno de utilizar los adelantos de la ciencia 
y de que el Estado, la diputación, el ayun-
tamiento, y los particulares presten un gran 
servicio humanitario, facilitando recursos a 
los infelices que están bajo el peso de una 
terrible amenaza, para que vayan a París a 
someterse al tratamiento del doctor Pasteur.

Lo mismo ha ocurrido en Rusia, y desde 
aquel remoto país han llegado algunos indivi-
duos al instituto de vacunación. Últimamente, 

desde los Estados Unidos, vienen otros des-
graciados en busca del célebre doctor.

El remedio para la terrible enfermedad se 
ha encontrado. Ese remedio no se ha difun-
dido aún por los pueblos; existe en un solo 
centro y a ese centro hay que ir a buscarlo.

Es un deber de la sociedad salvar a 
uno de sus individuos cuando se conoce la 
manera de salvarlo.

No hago más que apuntar la idea; algui-
en verá si es susceptible de aplicación y 
desarrollo.” 6

Les paraules de Pío Gil eren totalment encerta-
des: la visita a la clínica del Dr. Pasteur era l’única 
esperança que els quedava als atacats als quals 
el gos havia contagiat. De fet, des de gener de 
1885, en què va tindre lloc el primer tractament 
desenvolupat per Pasteur, fins a octubre de 1886, 
el doctor havia tractat ja a quasi 2.500 persones, 
la gran majoria provinents de la mateixa França i 
d’Algèria, a més d’alguns russos i estatunidencs.

Dies després, El Constitucional recollia en les 
seues pàgines la notícia que la iniciativa política per 
a sufragar les despeses del viatge fins a París dels 
atacats pel gos rabiós anava prenent forma. Així, 
segons este diari, el diputat provincial Julio Puig 
Pérez, Lorenzo Ferrando8 y Francisco Blanquells, 
governador civil de la província, havien demanat per 
escrit al diputat a corts per Alcoi Mariano González 
Dueñas, perquè gestionara personalment davant del 
govern de Madrid una subvenció «con que poder ser 
conducidos a París los infelices vecinos de Cocentaina 
que han resultado mordidos por un perro hidrófobo, a 
fin de que puedan someterse al tratamiento del doctor 
Pasteur». Igualment, sol·licitaven al diputat per Alcoi 
que intercedira davant de les companyies de ferrocar-
rils per a abaratir el cost del viatge.9

Encara que el temps corria en contra de les víc-
times del gos rabiós, tot semblava indicar que el pla 
inicial de traslladar els atacats fins a la clínica del Dr. 
Pasteur podia arribar a bon port. Així, el 19 d’abril es 
podia llegir a les pàgines d’El Serpis l’optimista notí-
cia que semblava que ja s’havien practicat les pri-

5. El Serpis: periódico de la mañana. Año IX, Número 2536. 1886, abril 15.

6. El Liberal: diario político y de intereses materiales. Año I Número 86. 1886, abril 16.

7. PASTEUR. L. Oeuvres de Pasteur “Maladies virulentes, virus vaccins et prophylatre de la rage” París, Masson, 1933. Vol.6, en SCHNEIDERI,Maria Cristina; 
SANTOS-BURGOA, Carlos “Tratamiento contra la rabia humana: un poco de su historia” Revista de Saúde Pública, vol. 28 no.6 São Paulo Dec. 1994(http://
dx.doi.org/10.1590/S0034-89101994000600010) .
Caldria fer un estudi amb major profunditat per a saber si els veïns de Cocentaina foren els primers espanyols a rebre la vacuna de la ràbia, però en qualsevol 
cas el que és segur és que foren primers en rebre-la..

8. Cap del Partit Constitucional a Cocentaina. El Serpis: periódico de la mañana. Año IX, Número 2540. 1886, abril 19.

9. El Constitucional: diario liberal. Época tercera. Año XX Número 6255. 1886, abril 18



231

meres diligències a Madrid per a aconseguir que els 
passatges foren totalment gratuïts fins a la frontera 
francesa. A més, el mateix diari assenyalava que els 
anteriorment mencionats Julio Puig Perez i Lorenzo 
Ferrando, havien demanat i obtingut de la comissió 
provincial un donatiu de mil cinc-centes pessetes 
per a contribuir a les despeses del viatge. Igualment, 
afirmaven que «es casi seguro que el Gobierno con-
cederá alguna cantidad del fondo de calamidades, 
para que las once personas mordidas hace unos días 
en Cocentaina por un perro rabioso, puedan pasar 
a París con objeto de que Mr. Pasteur les inocule 
el virus rábico que tan satisfactorios resultados está 
dando en la curación de la hidrofobia».10

Gràcies a les pàgines d’El Serpis sabem que les 
diligències per a abaratir el preu dels passatges de 
tren no es van limitar a les companyies espanyo-
les, sinó que fins i tot les companyies franceses de 
«Mediodia y Orleans hicieron lo propio a instancias 
de los vice-consules de Hendaya, Burdeos y París, 
cuyos funcionarios secundaron las órdenes del Sr. 
Ministro de Estado».11

La concessió d’una ajuda provinent del fons de 
calamitats no es va fer esperar, i pocs dies després 
El Liberal confirmava que:

“Han sido concedidos por el gobierno 
1.000 pesetas del fondo de calamidades 
públicas, para que los pobres que fueron 
mordidos por un perro rabioso en la villa de 
Cocentaina, puedan ayudarse con esta suma 
en su viaje y cura en el instituto del doctor 
Pasteur, como proyectaban hacerlo.

Con el donativo del gobierno, y lo que se 
recaude de la suscripción particular abierta 
al efecto, es de suponer que se reúna la 

cantidad suficiente para el socorro de aque-
llos infelices” 12

Similar notícia podem llegir eixe mateix dia en 
El Graduador, que en la secció Alicante y su región, 
informava que:

«Del fondo de calamidades públicas, se 
han concedido mil pesetas para socorrer a 
los desgraciados vecinos de Cocentaina que 
han sido mordidos por un perro rabioso, con 
objeto de que puedan someterse al tratami-
ento del Dr. Pasteur.

Con igual objeto, la Comisión Provincial 
ha concedido 1.500 pesetas.»13

Amb tot, si tenim en compte l’opinió d’El 
Constitucional, sembla que la col·laboració de 
la Diputació estava supeditada al det que «el 
Ayuntamiento de Cocentaina ha de ingresar en 
las arcas provinciales los doce mil que adeuda 
por contingente», fet pel qual es qüestionava este 
mateix diari que «¿Y si no puede darlos, en qué 
queda el ofrecimiento?»14

10. El Serpis: periódico de la mañana. Año IX, Número 2540. 1886, abril 19. El diari alacantí reprodueix la notícia de El Buenas Noches, del que no hem 
pogut localitzar l’exemplar.

11. El Serpis: periódico de la mañana. Año IX, Número 2556. 1886, mayo 8.

12. El Liberal: diario político y de intereses materiales. Año I Número 90. 1886, abril 21.

13. El Graduador: periódico político y de intereses materiales. Año XII número 6091. 1886, abril 21.

14. El Constitucional: diario liberal. Época tercera. Año XX Número 6257. 1886, abril 21.
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Com hem assenyalat abans, l’administració no 
fou l’única que es va moure per a sufragar les des-
peses del viatge dels malalts a l’únic lloc del món 
on, en aquelles dates, podien rebre tractament. 
Quasi des del primer moment, una subscripció 
popular recollia fons per a tan lloable fi. A més, 
no sabem si fruit de la crítica d’El Constitucional 
a la Diputació o per iniciativa pròpia, un comer-
ciant alacantí va remetre una carta a l’alcalde de 
Cocentaina «ofreciendo dar el resto de la cantidad, 
sea cual fuere, que se necesita para trasladar a 
París a los enfermos mordidos por el perro hidrófo-
bo en aquella villa», segons es recull a les pàgines 
d’El Serpis. Tot sembla indicar que el filantrop fou 
el Baró de Mayals, qui en nom de sa mare, vídua 
de Harmsen, va oferir pagar dites despeses.16

Siga com fora, el fet és que pocs dies després 
sembla que s’havia pogut aconseguir la quantitat 
necessària per a mamprendre el viatge cap a la 
clínica del Dr. Pasteur a París, i així, el 27 d’abril, 
set dels contestans que havien sigut víctimes de 
l’atac del gos rabiós iniciaven el desplaçament cap 
a la capital francesa. Els quatre restants sembla 
que sols varen patir contusions i no tenien risc de 
desenvolupar la malaltia. Havien passat solament 
19 dies des de l’atac del gos, i tot estava preparat 
per a la cura dels malalts.

La notícia de l’inici del viatge va ser aplaudida 
per la premsa, que donà ressò del fet ja al dia 
següent. Així, en les pàgines d’El Liberal, podem 
llegir que «Conseguido el pasaje gratis en ferro-
carril hasta Bayona, ayer salieron para París cinco 
de los individuos mordidos por un perro rabioso en 
Cocentaina». Com a acompanyant, i per tal d’ofe-
rir atenció mèdica i fer de traductor, es sumaren 
al viatge el metge de Cocentaina, D. José María 
Carbonell i D. Bautista Blanquer, professor de 
francés al col·legi de San Buenaventura de la vila.17

Tot sembla indicar que el viatge es va desenvo-
lupar sense imprevistos, i el dia 29 d’abril, passats 
solament vint-i-un dies de l’atac del gos rabiós, 
els ferits contestans ja estaven a la clínica del Dr. 
Pasteur en la rue d’Ulm de París, on varen rebre 
el primer tractament per a la cura de la ràbia. Dit 
tractament va durar 10 dies, i va anar de la mà del 
Dr. Grancher, primer ajudant del Dr. Pasteur i que, 
segons relata la premsa, dominava el castellà.18

L’administració de la vacuna va córrer sense 
cap anomalia i, pocs dies després, el 10 de maig, 
van tornar a Cocentaina amb la garantia de l’atac 
causat per aquell gos rabiós es quedaria sim-
plement en un malson, i que els ferits podrien 
continuar amb les seues vides, i podrien contar 
l’aventura d’haver sigut uns dels primers pacients 
a rebre la vacuna que tantes vides ha salvat des de 
la seua invenció per part del Dr. Pasteur.•
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E l 17 de juny de 1526 el ciutadà Domingo 
Llorent es va presentar al Palau Comtal. 
Obeïa el requeriment que li havia fet 

Guillem Roís de Corella, V comte de Cocentaina. En 
entrar a la «quadra», sala gran on el senyor rebia les 
visites importants, Llorent va comprovar que no era 
l’únic convocat aquell dia. L’esperava un grup d’invi-
tats, integrat pel cavaller Joan Ferrís, que aleshores 
exercia el càrrec de procurador general del comtat; 
a més, el nebot del cardenal Ferrris era el senyor de 
les alqueries del Ràfol Blanc, que després passaria 
a la família Asnar, i del Ràfol d’en Pere Guillem. Els 
membres del Consell de govern de la vila també 
n’estaven presents, amb el donzell Nicolau Roís 
de Cascant, justícia segurament, i els jurats Ausiàs 
Sanç, el notari Pere Sanç i Joan Moltó.1

El comte va informar Domingo Llorent del 
motiu de la convocatòria. Segons una conversa 
anterior, de la qual no en tenim constància docu-
mental, Llorent li havia promès al senyor que 
acceptaria el càrrec de sobreestant o capatàs, i 
s’ocuparia de dirigir l’obra del campanar. Sembla, 
però, que la seua dedicació a l’empresa no s’havia 
caracteritzat per la diligència esperada. De mane-
ra que el comte va criticar el seu comportament, 
tant per incomplir la promesa feta com perquè 
la seua deixadesa l’atenyia també a ell, en haver 

garantit als jurats que Llorent posaria el rellotge a 
la torre. De ben segur que el comte esperava que 
l’amonestació serviria perquè Llorent li demana-
ra perdó i s’aplicara a la tasca. El resultat de la 
catilinària seria molt diferent al desitjat, en canvi. 
Perquè Domingo Llorent no sols no es va humiliar, 
sinó que li va respondre que rumiava renunciar 
al càrrec, i el comte, que mai no s’hauria ima-
ginat aquesta rèplica, va passar de la sorpresa 
a la irritació. Els ànims dels dos van anar exci-
tant-se, i de la discussió mesurada es va passar 
a la baralla cridanera, farcida de paraules fortes. 
Finalment, Llorent, que tampoc no devia tenir pèls 
a la llengua, li va dir al comte que deixava l’ofici 
de capatàs de l’obra de manera terminant. A la 
desobediència, -»desacatament», diu l’acta-, s’hi 
afegia la desautorització del senyor, el qual restava 
en ridícul davant dels presents. De manera que 
aquest va tenir un esclat de fúria i va castigar la 
insolència de Llorent amb la condemna de pagar 
una multa de cinc-cents florins d’or, quantitat con-
siderable per a l’època. Els bons consells d’alguns 
dels presents, que li recomanaven al comte mode-
ració en el càstig imposat, van fer que la pena es 
rebaixara a tres-cents florins, el que no deixava de 
ser una suma important. L’episodi de la trifulca 
ens mostra que el jove comte tenia un caràcter 
irascible, però també que Domingo Llorent va con-
tribuir a encendre els ànims amb la seua actitud. 
Tor i això, el comte Guillem faria cas finalment 
«de bon consell», i rectificaria en part una decisió 

JOSEP CORTÉS DOMÍNGUEZ

Centre d’Estudis Contestans

LA BARALLA ENTRE EL COMTE GUILLEM
I DOMINGO LLORENT (1526)

Tostemps creu a bon consell, e no et calrà reconsell.
(Los homens) irosos s’apellen prop de orats, e quan los ve aquesta passió, aitantost perden lo seny e fan 

e dien coses de tot punt orades e sens neguna raó. 
F. Eiximenis. Terç del Crestià, CV i DCCCXXII

1. El conflicte entre el comte Guillem i Domingo 
Llorent.

1. Arxiu Històric Municipal de Cocentaina (AHMC). En el llibre de Consells dels anys 1514-1533 (n. 6) s’han destruït les actes des d’abril de 1522 fins a maig 
de 1527, de manera que no es pot assegurar que Nicolau Roís de Cascant fora el justícia en 1526. Tot i això, la seua presència en la reunió amb el comte, 
juntament amb els jurats, fa pensar que devia exercir l’esmentat càrrec.
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precipitada, presa en un moment d’acalorament. 
No sempre hi seria així, i els anys següents ho pro-
varien. El notari Lluís Joan Alçamora, testimoni de 
l’enfrontament entre el senyor i el vassall, deixaria 
constància escrita de l’incident.2

“Die Jntitulato xvij mensis Junii anno predicto
Lo molt Spectable senyor don guiLem roiz de 

corella Comte de Cocentayna stant en la quadra 
de palatio de la dita vila de Cocentayna en presen-
cia dels magnifichs mossen Johan ferriz cavaller 
procurador general del condat de Cocentayna den 
nycolau roiz de cascant donzell den auzias sans 
Den pere sans notari e den Johan molto Jurats 
de la dita vila dix al magnifich en domingo llorent 
qui alli present era que puix li hauia promes de 
esser sobrestant en la obra ques havia de fer 
en la torre del Campanar de la dita vila que ho 
fes e effectuas lo que havia promes per que lo 
dit Spectable senyor comte ho havia dit als dits 
Jurats pera ques posas lo dit rellonge en la dita 
torre lo qual dit domingo llorent respongue e dix 
que delliberava fer per la vila de esser sobrestant 
per hon concorrigueren algunes paraules de forma 
que lo dit domingo llorent dix que no volia fer E 
quant lo dit Spectable senyor comte Deya que lo 

y havia promes e que en paraula sua ho havia dit 
als dits Jurats sentintse molt dessvit (desservit?) 
del dit domingo llorent del poch desacatament 
que fet li havia per la dita promesa e paraules que 
alli li havia dites muntase Comdempna aquell en 
cinchcents florins comuns de arago 

E ffeta la dita munta lo dit Spectable Senyor 
comte per alguns bons e Justs respectes a sa 
senyoria ben vists modera la dita munta e con-
dempnatio en tres cents florins comuns De arago 
de les quals coses mana a mi lluis Johan dalcamo-
ra notari ne rebes acte publich Lo qual per mi dit 
notari fonch rebut en lo dit lloch

presents per testimonis foren a les dites coses 
los dits magnifichs mossen Johan fferris Cavaller 
procurador general del dit Comdat de Cocentayna 
en nicholau roiz de castant (sic) donzell en ausias 
sans en pere sans notari e Johan molto Jurats de 
la dita vila de Cocentayna”

 
2. Uns apunts sobre els protagonistes.

Guillem Roís de Corella i Mendoza era fill de 
Roderic Roís de Corella i Montcada i d’Àngela de 
Borja i Llançol de Romaní. Va nàixer a València el 
6 d’agost de 1504, i va residir a la ciutat fins abril 

2. Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA). Protocol de Lluís Joan Alçamora. 1526-1530 (n. 530), s. f. 
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de 1520, quan es va desplaçar a Cocentaina. La 
mort de son pare, el 10 de juny de 1522, va fer 
que es convertira en el V comte. Tenia només 18 
anys i potser el fet d’assumir ben jove una res-
ponsabilitat tan gran com era la de governar uns 
dominis extensos i passar a formar part de la flor i 
nata de la noblesa valenciana, unit a un clar dese-
quilibri mental, explicarien el seu comportament 
posterior. Perquè la seua personalitat sembla la 
pròpia d’un individu immadur i inestable, incapaç 
de controlar els impulsos emocionals i propens 
als esclats de fúria. Potser l’enfrontament amb 
Domingo Llorent va ser una de les primeres mani-
festacions del mal geni del personatge, i a aques-
ta en van seguir moltes més i més greus cada 
vegada, com s’evidenciaria durant el seu matrimo-
ni amb Brianda de Mendoza i de La Cerda, filla 
de Diego Hurtado de Mendoza, comte de Mélito i 
virrei de València. Les capitulacions matrimonials 
es van firmar a Montesa, en octubre de 1522, i 
la unió va ser efectiva en 1524. La convivència 
conjugal, però va durar poc, perquè el novençà 
va mostrar de seguida el seu caràcter «irós». En 
1529 Brianda se’n va anar de Cocentaina per a 

no continuar sent víctima de les «moltes hizanies 
e malenconies» de Guillem, refugiant-se en els 
dominis paterns de Castella. A Toledo va nàixer 
Eximén, futur successor del comte, el qual inten-
taria l’anul·lació papal del matrimoni, com també 
obtenir la tutela del fill, cosa que va pledejant 
durant anys per aconseguir-la. Mentrestant, com 
si visquera en una depressió permanent que 
l’impel·lia a evadir-se de les obligacions quotidi-
anes, es va despreocupar de l’administració dels 
seus dominis, la qual cosa va tenir com a conse-
qüència la reducció de les rendes i l’endeutament 
de la Casa Comtal. Finalment, la seua desaparició 
de València en 1541, sense dir a ningú els motius 
de tan estranya decisió ni el lloc on pensava 
anar, més pròpia, per tant, d’un «orat» que d’un 
individu assenyat, posaria el fermall a una vida 
turmentada, plena d’enigmes i misteris, i digna 
d’una novel·la d’intriga, en frase de Fullana.3

De la vida de Domingo Llorent en sabem 
menys. Al contrari que el comte Guillem, ell no 
pertanyia a l’estament dels privilegiats, i el rastre 
documental que ha deixat ha sigut escàs. No es 
tractava, però, d’un personatge sense rellevància 

3. Fullana Mira, Luis. Historia de la Villa y Condado de Concentaina (1920), pp. 362-367. Richart Gomà, Jaime. Los Corella, Condes de Cocentaina. Memoria 
histórica de su linaje, s. XIII-XVII. (2019), pp. 199-211. Eximén Rois de Corella i Mendoza, VI comte de Cocentaina, no sols va heretar de son pare el títol 
nobiliari i el patrimoni familiar, sinó que també va acumular la càrrega genètica d’aquest, manifestada en un caràcter altiu i prepotent, que l’esperonava a 
realitzar actes impulsius, insensats i desmesurats. Vid. Richart Gomà, J. Op. cit., p. 215-218. 
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social en aquells anys. Abans de 1518 ja tenia 
vincles amb la Casa Comtal i apareixia com a 
«alumpnus» del comte Roderic Roís de Corella, és 
a dir, que era un pupil o protegit d’aquest, i potser 
aquesta condició li hauria permés viure al Palau un 
temps. L’any anterior, juntament amb el mercader 
Alfons Alcàsser, va tenir arrendades les rendes 
del Comtat, fet que demostraria que, a més de 
la confiança del comte, disposava de la capacitat 
financera per a fer front a les obligacions pròpies 
del contracte d’arrendament. La relació estreta 
que havia tingut amb el IV comte, i la joventut de 
Guillem, a qui hauria vist créixer a Cocentaina des 
dels setze anys i que només en tenia vint-i-dos en 
1526, potser li donarien l’espenta necessària per 
atrevir-se a rebatre’l davant de tots. 

El florí d’or d’Aragó va ser una moneda creada 
per Pere IV en 1346. El pes oscil·lava entre 3,25 
i 3,42 grams, i el valor fluctuava entre 11 i 16 
sous valencians. Per tant, la primera multa de 
500 florins devia equivaldre a 275 o 400 lliures, 
i la segona dels 300 florins, a unes 165 o 240 
lliures, i en ambdós casos es tractava de quan-
titats importants. Tanmateix, no sembla que cap 
de les dues penes s’aplicara finalment, en obtenir 

Domingo Llorent el perdó del comte, de manera 
total o parcial. La falta de documentació referida 
l’any 1526 en els Consells municipals, i també 
en la secció del Procurador General, fan que la 
suposició siga més una hipòtesi que una certesa. 
Un fet posterior podria confirmar-ho, però. Durant 
1527 Domingo Llorent va ocupar el càrrec de 
justícia de Cocentaina, i aquesta funció, com la 
dels jurats, no podia exercir-se sense l’aprovació 
del senyor. No sembla lògic, per tant, que aquest 
accedira a nomenar justícia un vassall amb qui 
mantenia una relació hostil. A més, i com que el 
nomenament de justícia es feia abans del dia de 
Nadal, tot fa pensar que en desembre de 1526 el 
comte Guillem i Domingo Llorent haurien oblidat 
l’incident ocorregut mig any abans.4

3. Notes finals sobre l’obra del campanar i el 
rellotge vell. 

En l’article publicat en aquesta Revista de 
Festes el passat any, em vaig ocupar de l’obra 
del campanar de Santa Maria i la col·locació del 
rellotge de Joan Espinosa.5 Les noves dades que 
sobre aquest tema apareixen en l’acta notarial de 

4. AHMC. Consells. 1514-1533, f. 89r.-v. 

5. «El campanar de Santa Maria i el rellotge de Joan Espinosa». Revista de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. (2020).
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Lluís Joan Alçamora, m’obliguen a ocupar-me de 
nou de l’esmentada obra.

El Consell general celebrat el dia 1 d’agost de 
1518 va aprovar la construcció de la nova esglé-
sia de Santa Maria, la qual havia de substituir un 
temple anterior, segurament de traça gòtica. El 
23 d’octubre, Joan Roís de Corella, III comte de 
Cocentaina, la seua muller, Joana Fajardo, Roderic 
Roís de Corella, el seu germà i successor, així com 
el clergat i les autoritats locals, van acordar amb 
Domingo de Urteaga les condicions del contracte, 
pel qual el mestre d’obra i picapedrer es compro-
metia a residir a la vila des del dia 1 de gener de 
1519 i fins a l’acabament de la nova construcció. 

Hi ha constància documental que les obres es 
van realitzar durant la primera meitat de 1519, si 
més no. El contracte posterior del Consell amb 
Miquel Margarit i Tomàs Calbo per al transport de 
la pedra, el 28 de febrer, i els pagaments fets als 
picapedrers Miquel Bruets, Joan Petit i Joan de la 
Bordeta, en juliol i agost, així ho demostren. Des 
d’aquest moment en avant, la informació sobre 
el tema és, a hores d’ara, inexistent, per la qual 
cosa només es pot especular sobre la continuïtat 
de l’obra. De ben segur que el conflicte de la 
Germania afectaria el ritme de treball de la cons-
trucció del temple, i fins i tot el paralitzaria durant 
una bona temporada, almenys. 

El dijous 16 de juny de 1519 Roderic s’havia 
convertit en el IV comte de Cocentaina, i pel 
seu matrimoni amb Àngela de Borja i Llançol 
de Romaní, també en senyor de la baronia de 
Benavites. En esclatar la Germania a la ciutat 
de València, el virrei Diego Hurtado de Mendoza, 
futur sogre del comte Guillem, es va refugiar a 
Cocentaina. Es va allotjar al Palau durant un mes, 
des de juny a juliol de 1520, quan se’n va anar a 
Xàtiva. El 27 de juliol de 1521 el comte Roderic 
també va deixar la vila, i durant la resta de l’any 
i part del següent va participar activament en la 
repressió dels agermanats. Va morir finalment al 
campament militar de Canals el 10 de juny de 
1522. L’absència del comte va facilitar que la vila 
visquera un període d’inseguretat i fora amenaça-
da per la partida agermanada de Palomares, fins 
que Ramon Rocafull, senyor d’Albatera, acudira 

des de Moixent en auxili de Cocentaina i l’obligara 
a retirar-se. Tot i això, la vila no va evitar que els 
partidaris de la revolta popular la tingueren sota 
el seu control durant un temps, coincidint amb 
l’extensió de la Germania per Alcoi i Penàguila.6

En aquest clima d’alteració social, i guerra civil 
fins i tot, el que menys devia preocupar la gent 
de Cocentaina devia ser l’acabament de la nova 
Santa Maria. La finalització del conflicte agerma-
nat tampoc no va portar la tranquil·litat necessà-
ria a la vila. En maig de 1523 una epidèmia de 
pesta va castigar la població, i el comte Guillem 
va abandonar Cocentaina i se’n va anar a Alcoi, on 
s’acolliria a la protecció divina i l’hospitalitat dels 
monjos de Sant Agustí. No tornaria a Cocentaina 
fins abril de 1524.7

Sembla que en 1526 la nova església de Santa 
Maria estava acabada, però com que l’empresa 
s’havia escomés en uns anys tan difícils i conflic-
tius, i s’hi havia enllestit a corre-cuita, el resultat 
final va decebre els parroquians, els quals a prin-
cipis del segle XVII es van plantejar reedificar-la 
de nou, en presentar carències estructurals que la 
feien insegura i oferir una imatge gens agraciada. 
La crisi provocada per l’expulsió dels moriscos i 
l’endeutament crònic de la vila, obligada a res-
pondre dels crèdits dels comtes Gastó i Jeroni, 
ajornarien l’inici de la segona reforma del temple 
fins el darrer terç del segle XVII. El campanar, 
però, restaria per concloure aleshores, per això 
l’interés del comte Guillem que Domingo Llorent 
s’encarregara d’acabar-lo i també de la restitució 
del rellotge a la torre, la qual cosa ens informa que 
l’antic campanar ja en tenia un, i que s’hi havia 
tret per a facilitar les obres. Ho confirma, a més, 
la condició fixada en el contracte entre el Consell 
i Joan Espinosa el 8 de juny de 1528. Segons 
aquesta, el «mestre de fer relonges» de València 
es comprometia a fer-ne un de nou, però emprant 
«tres rodes del relonge vell renouant les e limant 
les». El rellotge d’Espinosa, per tant, no va ser 
el primer a tocar les hores des del campanar de 
Santa Maria. Abans n’hi va haver un altre, però 
d’aquest en sabem poc, llevat que en 1526 ja 
estava a la torre, i que unes peces de la maquinà-
ria aprofitarien per al rellotge nou. •

6. Escolano, Gaspar. Década primera de la Historia de Valencia (1611), cols. 1572-1578, i 1617-1618. Richart Gomà, J. Op. cit., pp. 186-187. Fullana 
Mira, L. Op. cit., pp. 361-362. Insa Ribelles, M. Dolores. “Germanias y antimudejarismo”. Revista de Festes de Cocentaina ¡Mare de Déu ..! (1986). 

7. Richart Gomà, J. Op. cit., p. 199.
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«COCENTAINA SEGLE XIII»

E n aquest article pretenc acostar-me 
breument als primers moments de la 
vila de Cocentaina, després de la con-

questa cristiana, en concret a la repartició de les 
noves terres i a la gent que venia a colonitzar-les. 
Caldria una investigació molt més profunda per a 
conèixer la totalitat dels cognoms i els llinatges 
que acompanyaren els soldats de Jaume I a mit-
jans del segle XIII, però amb aquest xicotet estudi 
documental i bibliogràfic es pretén donar unes 
pinzellades. I, qui sap, potser serà el punt de par-
tida d’una recopilació més profunda, a la qual es 
convida obertament a altres festers interessats. 

Entre 1232 i 1245, el rei d’Aragó i Mallorca, 
comte de Barcelona i senyor de Montpeller, Jaume 
I (1213-1276) va conquistar el territori oriental de 
la península Ibèrica sota domini islàmic. El monar-
ca aragonés va retenir la part major d’aquestes 
conquestes, com s’havia pactat amb Castella en 
el tractat d’Almizra, i va constituir amb les terres 
entre els rius Sénia i Segura un nou regne cristià, 
amb lleis i institucions pròpies, deixant el territori 
de Múrcia sota control castellà. Després d’aques-
tes grans conquestes al sud i al llevant realitzades 
per les Corones d’Aragó i Castella a mitjan segle 
XIII, l’establiment de la població cristiana que va 
seguir a les operacions militars es va efectuar mit-
jançant la distribució o repartiment de les cases 
i heredades dels anteriors habitants musulmans. 
Per a dur-ho a terme, els reis van nomenar comis-
sions, els membres de les quals es van dir parti-
tores o divisors, que van repartir els lots de cases, 
terres, béns i drets entre els conqueridors, segons 
els seus mèrits en el camp de batalla, aportació 
financera de la campanya i condició social al qual 
es pertanyia. Aquestes donacions es formalitzaven 
mitjançant escriptures lliurades als beneficiaris, 
però al mateix temps es registraven abreujadament 
en uns llibres en els quals es feia constar els noms 
dels beneficiaris, béns entregats, mesures, localit-
zació i altres circumstàncies, juntament amb els 
actes i operacions relatives al repartiment de ter-
res, béns immobles i drets entre els conqueridors 

i nous pobladors. L’expressió documental d’aques-
ta empresa es va reflectir, per tant, en aquests 
llibres registres anomenats «repartiments». La 
Corona d’Aragó també va utilitzar aquest sistema 
als regnes de Mallorca i de València. La redacció 
del Llibre del Repartiment de València es va iniciar 
el 9 de juliol de 1237 al Puig de Santa Maria i 
s’estén de manera ininterrompuda de l’any 1237 
al 1244, en els quals es consignen donacions de 
béns seents i immobles a la ciutat i a l’horta de 
València. S’anota igualment un document expedit 
l’any 1252, en el qual Jaume I concedeix als saba-
ters el barri que hauran d’ocupar a València.

Per a conéixer l’assentament a la resta del 
Regne de València no tenim una font tan concre-
ta com per a la capital. Les minutes de carta de 
poblament que recull el Llibre del Repartiment de 
València en el registre 6 no solen citar l’origen dels 
repobladors, i els cognoms d’índole geogràfica que 
puguen portar els beneficiaris no són del tot fia-
bles, perquè no sempre es corresponen amb l’ori-
gen dels que els ostenten en aquell moment. Per 
això, aquesta es queda «curta» i cal recórrer a unes 
altres fonts, com les donacions de llocs als nobles, 
els senyorius i les cartes de poblament que aquests 
mateixos nobles atorgaven amb posterioritat. 

En el cas del nostre poble, Cocentaina, s’em-
plaça molt més al sud, al cor de la muntanya 
valenciana, solcada pel camí reial que recorria 
de nord a sud el nou regne, des de les fronteres 
amb Aragó i Catalunya fins al regne de Múrcia. El 
poblament cristià d’aquest territori no va quallar 
fins a 1250, encara que la conquesta havia con-
clòs formalment uns cinc anys abans, segons Torró 
i Ivars (J. TORRÓ, J. IVARS, 1992). Cal recordar 
que la primera revolta d’al-Azraq no finalitzaria fins 
a 1258, on el propi Jaume I recorreria les viles 
de la frontera i estaria fins i tot algunes jornades 
a Cocentaina amb la finalitat de dirigir el colp 
definitiu a la revolta. A diferència d’altres repobla-
cions, la vila cristiana es va situar on ja existia el 
nucli de població islàmica de Qustantaniya, al peu 
de la muntanya on s’alça el castell, però ho va fer 



239

ocupant terrenys agrícoles. La carta de poblament 
no s’ha conservat, però degué atorgar-se entorn de 
1251 i va estar precedida de particions i reparti-
ments, al principi a càrrec de Juan Martínez. 

La forma urbana de la vila revela una planifi-
cació adaptada a les condicions topogràfiques per 
a la millor defensa, repartiment i delimitació de 
les parcel·les. La construcció de la muralla es va 
ser produir en els primer moments, perquè està 
documentada ja en 1268, encara que les obres 
van continuar en la dècada següent i van ser 
seguides de la construcció d’un fossat al voltant a 
partir de 1277 que va culminar la posada a punt 
del recinte defensiu. La vila cristiana es va recol-
zar en els xicotets escalons del relleu de l’Alberri, 
divisòria meridional.

Els carrers s’adapten a la disposició del terreny 
i es corben lleugerament a partir de dos eixos 
principals: els actuals carrers Major i Sant Llorenç. 
La plaça de la Vila, on s’alça encara hui la seu del 

consell municipal, se situa pròxima a la intersecció 
d’aquests dos carrers que van poder servir per al 
projecte original. Les parcel·les dels habitatges es 
van pensar per a famílies de tipus nuclear, amb un 
o dos passadissos i dues plantes en alguns casos, 
cobertes amb teules. Es construïen amb mà d’obra 
mudèjar i cristiana, encara que estaven inserides 
en el model planificat dels carrers i la consegüent 
divisió de les propietats immobles. El raval al peu 
del castell va acollir a la població musulmana que 
va quedar a Cocentaina. La segregació d’aquest 
sector no sols la marcava el seu enclavament 
extramurs i la divisòria dels barrancs de l’Alberri 
i de Santa Bàrbara, sinó també el diferent model 
d’organització espacial, que va acabar clausurat 
per un recinte que van imposar els colons cristi-
ans. Ací, el traçat viari, estret i laberíntic, servia 
per a l’accés als habitatges i els espais públics 
de la mesquita, el forn, l’almàssera i la mesquita 
romanien sota el control senyorial dels cristians.

La vila emmurallada de Cocentaina al segle XIII, segons J. Torró i J. Ivars.
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Jaume I va donar una sèrie de propietats i 
terres als nous pobladors d’aquests nous carrers 
i configuració urbana. En concret, va atorgar 47 
cases, unes 9.689 fanecades de terra (198 de 
les quals eres de vinya i 9.486 de secà) i dos 
molins en el camí a Penàguila. Per desventura, 
del nombre total de repobladors (62) tan sols se’n 
citen explícitament 23. Les donacions col·lectives 
en aquesta vila, on tan sols es nomena al cap de 
fila, redueix encara més aquesta xifra fins a les 6 
persones de les quals tenim diversa informació. 
Entre aquests no en trobem cap que presente una 
categoria social molt per damunt de la resta, no 
venen a aquesta comarca «personalitats» ni tan 
sols «dignitats». El fet de la donació col·lectiva, 
com assenyala Carmel Ferragud (CITA PÀG. 63), 
s’ha d’interpretar en un context de frontera, un 
espai perillós on encara hi havia moltes brases de 
la primera revolta mudèjar. És per aquesta raó que 
aquests nous pobladors estaven molt vinculats a 

l’ofici de les armes, amb la doble finalitat d’assen-
tar-se i defensar el sud del regne. La implantació 
dels nous colons no es faria anteriorment a 1251, 
data probable per a la carta pobla de la vila com 
s’ha esmentat anteriorment, i seguiria un procés 
constant d’expropiacions i confiscacions als antics 
pobladors mudèjars. 

En 1263 no quedava cap habitador del primer 
repartiment a Alcoi, mentre que a Cocentaina 
7 famílies prosperaven. Més població mudèjar 
implica més mans de faena al camp, per tant, 
més fàcil de prosperar. L’arrelament a la terra 
està íntimament relacionat amb la condició social: 
propietaris de terres, artesans i comerciants seran 
qui arrelen al territori, mentre que tots els altres 
pobladors relacionats amb els oficis bèl·lics ten-
deixen a desaparèixer, com a conseqüència de les 
oportunitats que oferia la frontera i fent honor al 
seu nom d’almogàvers. Pareix que la conquesta de 
Múrcia l’any 1266, amb la participació de Jaume 
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I, espentà un gran nombre de colons cap a aques-
tes terres. En 1298 les intercessions de Roger 
de Llúria donaven el seu fruit i aconseguí del 
monarca la franquícia de les activitats mercantils 
a Cocentaina i Alcoi, excel·lent motivació perquè 
nous colons s’hi instal·laren. 

El treball d’Enric Guinot també ens proporciona 
una bona informació d’aquests primers pobladors 
de la Cocentaina cristiana. Dividint dos períodes 
(anterior a revolta sarraïna de 1269 i anys posteri-
ors fins al 1300), en els primers moments d’aques-
ta vila de frontera trobem un 56% de cognoms 
d’origen català, davant d’un 29% d’aragonesos, 
castellans i navarresos, completant el 15% restant 
amb gent d’origen divers (Occitània, per exemple). 
En la segona fase que ens proporciona Guinot a 
penes hi hauria canvis en aquests antropònims. 

Amb tot, el pas del temps va portar a Cocentaina 
pobladors en onades successives i de divers ori-
gen, convertint-la en un lloc d’encreuament idi-
omàtic d’aragonés, català, occità, àrab i castellà 
en menor mesura, i qui sap si alguna més que 
encara desconeixem. Del xicotet estudi docu-
mental i bibliogràfic deduïm que l’estabilitat dels 
nous colons no es va aconseguir, almenys fins a 
la fi de la segona revolta sarraïna (1276-1278), 
i hem d’afegir que la dedicació a la guerra d’una 
part dels pobladors provocava que algunes terres 
i propietats quedaren abandonades i descuidades. 
La dependència de la vila cap a l’almirall Roger de 
Llúria convertirà Cocentaina en un centre comerci-
al de tot el voltant, fonamentant el seu creixement 
econòmic i la posterior consolidació de població. 
El desplaçament de la conquesta cristiana cap 
al sud i l’apagament dels focus rebels mudèjars 
també ajudaren en aquest sentit. 

Volem concloure aquest article amb unes 
breus informacions d’aquells cognoms i persones 
que coneixem per als primers moments d’aquesta 
nova Cocentaina:

- Juan Nagera, Migue Arquixo i Domingo López: 
varen rebre una donació de terres a Muro i de pro-
pietats en Cocentaina. A aquest grup s’afegirien 
anys després Pere Esteve i Domingo de Fonts, 
amb 12 peons més.

- Ramon de Pina i Bernat de Mur: beneficiaris 
de les donacions del Llibre del Repartiment amb 
terres a Cocentaina.

- Ponç Guillem de Vilafranca: personatge nota-
ble que rebrà una donació molt generosa: l’Alcúdia 
i les seues terres de cultiu. Segurament Jaume 

I tornava la seua ajuda militar i administrativa 
durant la conquesta.

- Guillem de Villebra, García López de Tierga i 
Bernat Manso: rebran grans proporcions de terres, 
segurament confiscades en 1257 a mudèjars, 
confiscacions que serien una de les causes de les 
revoltes sarraïnes.

- Pedro Díez: pot ser un dels primers inquilins 
de les terres adjacents al Castell en aquests pri-
mers moments de vila cristiana.

- Altres cognoms de la vila cristiana de 
Cocentaina (segle XIII); abans de 1275: Castalla, 
Cepillo, Alegre, Pujaçons, Cérvoles, Ferrer; de 1275 
en avant: Capcir, Fuster, Martí, Aler, Saragossa.

Visca Sant Hipòlit! •
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L ’expulsió dels moriscos a primeries de 
segle XVII va comportar pel Regne de 
València la pèrdua d’un terç de la pobla-

ció i fins a finals del segle XVIII, prop de dos-cents 
anys després, els valencians no havíem recuperat 
aquell buit demogràfic. Potser, com afirma Pla 
Alberola, la il·lustració va ajudar finalment a recu-
perar-se impulsant amb les seues idees renova-
dores el comerç i l’agricultura. La construcció del 
reg de Beniassèn a Cocentaina en aquelles dates, 
convertint gran quantitat d’hectàrees de secà 
pedregós en horta, podria ser-ne un bon exemple.

Per una altra banda, la repressió i la cuirassa 
que va imposar el primer Borbó als valencians des-
prés de la Guerra de Successió, podria haver difi-
cultat una recuperació més ràpida. El cas és que 
el segle XVIII fou una època de desenvolupament, 
sí, però enmig de contradiccions feudals anacrò-
niques i d’una incipient burgesia impulsada per la 
Il·lustració. Com afirmava molt contundentment el 
professor Joan Reglà, no podem negar la dualitat 
que sempre hi ha hagut en la societat valenciana 
des de l’època medieval.

Al mig d’aquesta dualitat endèmica que hi ha 
hagut al País Valencià, la jurisdicció alfonsina 
recuperada de nou en 1772 podria haver tingut en 
el fons -o no tan al fons- una intenció il·lustrada. 
La jurisdicció alfonsina de repoblament havia fun-
cionant al Regne de València des de 1329 per un 
decret d’Alfons II de València el «Benigne», però, 
com la resta de furs valencians, havia estat anul-
lada per Felip V de Borbó en 1708. 

A partir de la meitat del segle XVIII el movi-
ment il·lustrat va obrir un debat per la recuperació 
demogràfica i, especialment, l’expansió agrícola i 
l’econòmica. Aleshores, s’adonaren de l’extrema-
da concentració de terres incultes que hi havia en 
mans de nobles i de l’Església. Van entendre que 
açò posava dificultats a l’objectiu de crear vida i 
riquesa al sector primari; i possiblement pensaren 
que la recuperació de la jurisdicció alfonsina repo-
blant terres infraconreades podia facilitar-ho. Fou 
aleshores quan dos petits nobles terratinents del 

sud del País Valencià, el marqués de Peñacerrada 
i el Senyor de Formentera, demanaren a Carles 
III recuperar la jurisdicció alfonsina suspesa, a la 
qual va accedir el rei restaurant aquest sistema 
feudal. La intenció era fer productives les terres 
ermes, o no conreades adequadament, que esta-
ven en mans mortes mitjançant cartes de pobla-
ment a quinze famílies amb unes determinades 
condicions. No es tractava de «re feudalitzar» 
el camp, encara que ho semblava, sinó que es 
tractava més aviat de moure l’activitat econòmica 
i fer més productives les terres que havien acu-
mulat alguns terratinents i xicotets nobles. No 
conec casos concrets en propietats de l’Església, 
però sí que conec dos casos que ara comentarem 
d’un xicotet noble que aprofità aquella jurisdicció 
medieval donant la propietat útil de la terra a un 
col·lectiu de persones.

Hi han dos exemples concrets a les comarques 
de l’Alcoià i el Comtat: el de La Sarga (Alcoi) i el 
Poble Nou de Sant Rafel, a Cocentaina; tots dos 
de jurisdicció alfonsina restaurada. Les dues foren 
del mateix xicotet noble: Rafael Descalç de l’Es-
cala, un terratinent alcoià que era regidor perpetu 
de la vila d’Alcoi en la classe de nobles i que havia 
acumulat moltes terres. A mi em sembla que podia 
haver aprofitat aquesta jurisdicció amb dues pos-
sibles intencions: una, per a donar oportunitat que 
unes famílies pogueren ser propietaris útils d’unes 
terres per a viure; i dues, perquè amb aquest sis-
tema es convertia en senyoret de vassalls.

Solament calia ajuntar un col·lectiu de 15 
persones per a formar un nucli urbà, als quals 
donava la propietat útil d’una porció de terra i 164 
m2 per construir-s’hi una casa. El senyor es que-
dava el privilegi de nomenar ajuntament i altres 
condicions de permanència a la finca que podrien 
perdre els colons, a més de ser multats, si no les 
complien. Per una altra banda, havien de fer l’oli 
a l’almàssera del senyor i deixar la tercera part 
de l’oli i la meitat del pinyol. Aproximadament el 
mateix havien de fer amb el vi i el blat, com també 
la meitat de les canyes i una tercera part de llenya, 

LA IL·LUSTRACIÓ EN POBLATS ALFONSINS
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a més d’una gallina. Sense comptar, és clar, que 
estaven obligats a pagar el delme a l’Església.

Aquest és el cas de La Sarga (Alcoi), constituït 
com a poble en 1774, havent repartit a cadascun 
dels 15 veïns una mitjana de 5,8 hectàrees de terra. 
És de veres que amb la restauració de la jurisdicció 
alfonsina el sistema entrava en una certa contradic-
ció amb la il·lustració, perquè no és qüestionava el 
règim feudal. Però també és de veres que hi havia 
altres terratinents que tenien terres arrendades amb 
unes condicions prou més dolentes.

Potser la jurisdicció alfonsina restaurada tenia 
el mateix estil feudal, però aplicat en dues èpo-
ques diferents. Caldrà acceptar que no hi havia 
-necessàriament- el mateix esperit en una i en 
l’altra època. 

Quant el Poble Nou de Sant Rafael (Cocentaina), 
es va fundar també en aquest sistema en 1773, 
un any després d’haver-se reinstaurat la jurisdic-
ció alfonsina i un any abans de la fundació de La 
Sarga que, com he dit, fou en 1774. Va ser una 
de les darreres ramalades del vell regim, però 

estic plenament convençut que ara fou mogut per 
aspectes il·lustrats de l’època. 

El llibre de «l’Antiga Contaduria Hipotecaria» de 
Cocentaina de 1774, guardat a l’arxiu de Vicente 
Esteve, detalla molt bé el repartiment de parcel-
les que van fer a 14 nous pobladors. Possiblement 
el propi Rafel Descalç (o el fill) era el poblador 
que feia quinze, mínim permès per a constituir el 
nou poblat de senyoriu alfonsí, el qual va intitular 
definitivament Poble Nou de Sant Rafael. 

És ben possible que les condicions devien ser 
les mateixes que un any després es van establir a 
La Sarga, però ací he pogut observar les catorze 
escriptures d’establiment fetes l’1 de setembre 
de 1773, curiosament al començament d’un 
cicle agrícola. Resumint el primer document de 
repartició diu que, en data 1 de setembre de 
1773, Rafael i Josep Descalç, pare i fill, veïns de 
la vila d’Alcoi «establecieron a Antonio Borrell de 
Joaquín, vecino de Benasau, 14 jornales de tierra 
huerta campa, olivar y viña en diferentes pedazos 
sita en la partida de Penella, lindantes con tierras 

«Imatge de quan encara hi havia vida i activitat agrícola» (Foto datada a primeries dels anys 60 del s. XX, aportada per Mari Carmen Seguí).
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del Dr. Don José Reig, con las de Andrés Auhir, 
con las de Francisco Domínguez y con las de 
Joaquín Galiana, sujeta a la señoría directa con 
los capítulos de nueva población contenidas en 
la escritura autorizada por mí en el mismo día de 
nueva población. De todo lo cual doy fe». 

Les altres tretze parcel·les escripturades als 
nous pobladors tenen les mateixes característi-
ques. Per això, no he fet més que extractar-les 
al màxim per tal de no repetir el mateix o similar 
text de cada parcel·la. Això sí: hi faré constar els 
noms, els cognoms i la procedència de cadascú, 
com també les poques diferències de terra atorga-
da entre uns i altres. Són les següents:

Andrés Auhir de Vicente, veí de Balones, 14 
jornals de terra campa, horta, olivar i vinya en dife-
rents trossos. En tots i cada un dels documents 
són citats els noms dels veïns que hi fiten.

Francisco Auhir de Vicente, veí de Balones, 12 
jornals de terra de secà i horta, etc.

Vicente Segura de Josep, veí de Balones, 14 
jornals de terra de secà i horta, etc., etc.

Blai Segura de Josep, veí de Balones, 14 jor-
nals de terra de secà i horta, etc.

Roque Segura, veí de Balones, 14 jornals de 
terra de secà i horta, etc.

Blas Puig de Pedro, veí de Balones, 15 jornals 
de secà i horta, etc.

Francisco Pastor de Mariano, veí d’Alcoi, 20 
jornals de terra de secà i horta, etc.

Francisco Domínguez, veí d’Alcoi, 18 jornals de 
terra de secà i horta, etc.

Mariano Domínguez, veí d’Almudaina, 15 jor-
nals de terra de secà i horta, etc.

Vicente Moltó de Josep, veí de Cocentaina, 15 
jornals de terra de secà i horta, etc.

Josep Domínguez d’Antonio, veí de Beniopa, 15 
jornals de terra de secà i horta, etc.

Miguel Gadea de Miguel, veí de Benasau, 15 
jornals de terra de secà i horta, etc.

Francisco Juan Gadea de Miguel, veí de 
Benasau, 14 jornals de terra de secà i horta, etc.

Pel total de terra donada a cadascú m’ha sem-
blat veure un acurat amidament de parcel·les que 
podrien proporcionar queviures per a una família. 
Això pot deduir-se pel detall que tots tenen horta 
i secà. A més, tots diuen estar plantats d’oliveres 
i ceps, i formaven part d’una sort en diferents 
trossos. No trobe altra explicació que proporcionar 
a tots la mateixa varietat de terra imprescindible 
per a mantindre una família. A més a més, el fet 

d’haver parcel·les de diferents dimensions, entre 
12 i 20 jornals de terra, no vol dir res més –segons 
el meu parer– que la diferent qualitat o caracterís-
tiques de la terra i dels bancals.

Per una altra banda, el fet d’haver pobladors 
oriünds de diferents pobles fa pensar que és 
conseqüència d’una crida pública que Descalç va 
difondre per diferents pobles dels voltants. És de 
veres que el poble de Beniopa (La Safor) està més 
lluny, però podrien haver-se assabentat per qual-
sevol altra circumstància versemblant i raonable.

Un altre detall que em crida l’atenció és que la 
majoria dels individus porta l’apel·latiu de tal o de 
qual, cosa que em fa pensar que era gent jove que 
encara s’identificava pel nom del pare. 

Cal destacar també que el poble que més 
respon a la crida és Balones amb 6 nous pobla-
dors, seguit de Benasau amb 3, Alcoi amb 2 i 
Almudaina, Beniopa i Cocentaina en un cadascun. 
Entenc que la majoria procedent de la Vall de Seta 
confirma la precarietat de la zona que va denun-
ciar Cavanilles i la disponibilitat de la gent jove a 
obrir-se nous horitzons de vida.

Cal dir que els veïns que fiten amb cada una de 
les parcel·les, a part del propi Descalç, que sem-
bla reservar-se també algunes terres, són quasi 
tots els mateixos que se’ls estableix terra. És a dir, 
si poguérem reproduir en un mapa un perímetre 
del total de la terra que Descalç va repartir, veu-
ríem una taca homogènia on van ser ubicats els 
catorze colons. Amb tota seguretat veuríem retra-
tat el lloc aproximat del que encara hui coneixem 
com a Poble Nou de Sant Rafel i els seus voltants. 

Finalment, cal destacar que la terra va ser 
donada en emfiteusi, la qual cosa els permetia 
passar la terra als hereus o vendre-la, sotme-
tent-se sempre, això sí, a les condicions senyorials 
de lluïsme i fadiga.

L’èxit d’aquesta fundació i la intenció que 
portava la podem comprovar en el cens de 
Floridablanca, perquè uns quants anys desprès, hi 
havia al Poble Nou un total de 80 ànimes, de les 
quals hi havia 16 infants menors de set anys i 18 
menors de setze. A més, hi havia sis majors de 50 
anys, una piràmide demogràfica que demostra la 
vitalitat d’un poble. 

Per acabar, direm que, abolit definitivament 
l’antic règim en 1845, l’Ajuntament del Poble 
Nou va quedar suprimit per no arribar a trenta 
veïns o cases que exigia la llei. Des d’aleshores, 
aquest lloc fou annexionat a la Vila de Cocentaina 
que va passar a formar part com a pedania de la 
capital del Comtat. •
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JOAN JOVER I DOMÍNGUEZ

L es arrels d’un poble venen marca-
des, entre altres coses, pels paisatges 
que l’envolten, la gent, les festes, els 

costums i les tradicions. Les festes de Moros i 
Cristians que el poble de Cocentaina dedica a 
lloar el seu patró, Sant Hipòlit, no és aliena a les 
tradicions del seu poble.

Cocentaina és un poble ric en festes populars 
i tradicionals que el veïnat de molts carrers del 
poble celebraven al voltant del nom del carrer, 
sobretot si el nom estava dedicat a algun sant. 
Els valencians sempre ens hem caracteritzat per 
ser un poble bulliciós, fester, cridaner, la qual 
cosa sempre ens ha convidat a eixir al carrer per 
a celebrar i compartir amb el veïnat les nostres 
inquietuds, la nostra alegria i la nostra harmonia, 
cosa que motivava viure-la i festejar-la tots ple-
gats al carrer. 

Moltes de les festes que es celebraven pels 
carrers, en l’actualitat s’han perdut i tan sols 
queden en el records de molta gent major que les 
té impreses en la memòria i les recorda amb una 
mescla de satisfacció, nostàlgia i alegria. La socie-
tat actual ens ha canviat l’estil de vida: els carrers 
ja no són el que eren abans, és a dir, punts d’en-
contre entre el veïnat, sobretot en les nits caloro-
ses d’estiu, on els veïns s’ajuntaven a comentar 
les notícies més rellevants i actuals. Les pedanies 
i els barris de Cocentaina també han celebrat les 
seues festes particulars per honrar al seu patró, 
emulant d’alguna manera les festes patronals de 
Cocentaina, on moltes de les quals, en l’actualitat, 
encara continuen celebrant-se.

Cocentaina era un poble eminentment agrícola, 
i possiblement per això les festes dels carrers i 
de les pedanies estaven relacionades amb els 
períodes de les faenes agrícoles, per la qual cosa, 
majoritàriament, els mesos d’agost i setembre, 
eren els ideals per a celebrar-les.

Les festes de carrer, com hem dit més amunt, 
es celebraven en honor al nom del carrer, on era 
comú de tots els carrers el celebrar una eucaristia 
en memòria i en record dels difunts; igualment en 

alguns, a la nit tots els veïns sopaven al voltant 
d’una foguera que s’encenia per a torrar-se el 
sopar, on també la jovenalla aprofitava per a tor-
rar-se les primeres espigues de dacsa que prèvia-
ment havien furtat d’algun bancal de panís proper 
al poble; així mateix, els jóvens més atrevits salta-
ven per damunt de la foguera per impressionar les 
xiques. Possiblement als jóvens d’ara els semblarà 
un conte xinés, però per als que ja tenim una certa 
edat va ser una etapa de la nostra vida molt bonica 
i on buscàvem la millor forma de divertir-se i pas-
sar-s’ho d’allò més bé.

Un dels últims carrers on es van celebrar aques-
tes festes de carrer va ser el carrer de la Creu, on es 
celebraven unes festes molt repicades, mai millor 
dit. La benedicció de la creu, i simbòlicament la 
dels camps, es celebrava el 3 de maig, però la 
festa durava tota la setmana; previ a la festa, els 
veïns i les veïnes ja enramaven la creu i adornaven 
el carrer i els balcons amb banderoles. Cada dia, 
al voltant d’aquesta data, a les 9 i les 12 del matí, 
volteig de campanes que anunciaven la festivitat de 
la Santa Creu, com també que el carrer estava de 
festa. Ja al vespre, al so de la dolçaina i del tabal, 
les típiques danses de Cocentaina, que eren balla-
des pels propis veïns, molts d’ells, dit siga de pas, 
eren vertaders mestres de la dansa. Tot seguit, en 
acabar les danses, tocava fer l’encesa de la foguera 
i un sopar de germanor al voltant. Actes que es 
repetien durant diversos dies. 

LES FESTES POPULARS D’UN POBLE
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Encara queda gent que ha viscut aquestes fes-
tes de carrer i totes aquestes tradicions les recorda 
amb molta estima i enyorança, d’una etapa viscu-
da en la seua joventut.

Igualment a les pedanies, també celebraven 
les seues festes particulars per a exaltar al seu 
Patró: l’Alcúdia és una d’aquestes. La parròquia 
de l’Alcúdia amb els seus annexos, l’Alqueria de 
Baharanda o d’Aznar; fou desmembrada de la de 
Cocentaina i erigida en parròquia sota la invocació 
de la Verge Maria i Sant Pere Apòstol. En 1572, 
segons una visita pastoral tenia aquesta feligresia 
27 cases de cristians nous, 42 veïns i 140 per-
sones de comunió i confessió, i estava regida per 
mossén Pedro Vicente Garcia.

El poble de l’Alcúdia dedica les seues festes 
locals al seu patró Sant Pere, el primer cap de set-
mana de juliol, quan el bon temps convida a viure 
la festa al carrer, amb un programa d’actes farcits 
d’activitats, tan lúdiques com culturals i religioses, 
com són: exposicions, tallers de manualitats, jocs 
de carrer sobre tot per als més joves, campionats 
de «cotos», partides de pilota valenciana, les típi-
ques danses de Cocentaina. Quan aplega el migdia, 
el que no pot faltar és la paella popular al carrer de 
la Creu. Així mateix, el que tampoc pot faltar en la 
nostra festa és «l’entrà» de Moros i Cristians, i en 
l’Alcúdia fan una gran «entraeta» acompanyada per 
la banda de música «El Deliri» de Gorga, seguida 

d’una retreta amb disfresses originals. La nit fina-
litza amb una revetla popular per a tots.

El diumenge està més dedicat als actes religi-
osos: després de la típica «despertà», es celebra 
l’eucaristia en honor a Sant Pere, continuant els 
jocs per a la jovenalla fins al vespre, quan es cele-
bra la processó en honor al patró, recorrent tots els 
carrers del poble. Finalitzant les festes de l’Alcúdia 
amb un monumental castell de focs d’artifici.

Igualment a la pedania dels Algars celebren 
les sues pròpies festes populars. La pedania dels 
Algars, també coneguda com els masos de Moltó, 
ja que en els seus orígens tot es desenvolupava 
al voltant d’un conjunt de masos, tots propietat 
d’una persona benestant amb el cognom de Moltó. 
Aquesta pedania dels Algars, sempre ha estat molt 
vinculada a la indústria paperera per la seua proxi-
mitat al riu Serpis, on l’escàs cabal d’aigua era ben 
aprofitat per a moure els seus artesanals molins 
paperers. L’últim molí que va deixar de fabricar 
paper manualment (any 1896) s’anomenava el 
molí Cantí, just al costat dels Algars, el qual era 
propietat de la família Gisbert Terol, industrial 
alcoià. En el 1902, aquest empresari inaugurava 
la que va ser la fàbrica de Barxellet, amb dues 
moderníssimes màquines de fabricar paper, on 
també es va construir la seua residència i la seua 
pròpia ermita. Per deferència, d’aquesta família, el 
veïnat dels Algars, tenien preferència de treballar 
en dita fàbrica.

Sant Pere Apòstol. L’Alcúdia.

Sant Camil. Els Algars.
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La pedania dels Algars no ha tingut mai esglé-
sia i, per tant, els actes religiosos sempre els han 
celebrat a l’ermita construïda en l’esmentada 
fàbrica, i era la família dels amos qui sufragava les 
despeses; igualment, va cedir l’antic molí Cantí, 
com a escola nacional, on tots els xiquets i xique-
tes dels Algars i els masos del voltant, incloent el 
Poble Nou, reberen la primera ensenyança; escola 
que va estar en actiu fins fa ben poc; aquest edi-
fici també ha sigut utilitzat pel veïnat dels Algars 
per a celebrar actes socials i d’esbargiment. Tots 
aquests vells compromisos van ser respectats per 
la fàbrica, fins que va fer fallida.

Els Algars celebra les seues tradicionals festes 
en honor a la Mare de Déu del Rosari, a la qual tot 
el veïnat li professa una gran devoció, en compa-
nyia de Sant Camil. Antigament, aquestes festes 
es celebraven en la segona quinzena de setembre, 
i van passa modernament a la segona quinzena 
d’agost, aprofitant el cap de setmana; les festes 
començaven el divendres amb la recepció de la 
banda de música, i tots els músics s’allotjaven a 
les cases dels propis veïns; a continuació, tenia 
lloc la inauguració de les festes amb una cercavila, 
seguida de la típica olleta als locals de la «filà»: la 
«Poca Pressa» i «De Tot un Poc»; continuant amb 
una gran «entraeta».

Dissabte al matí, després d’una atronadora 
«despertà», començava la Diana, precedida dels 

«herberets» de rigor, amb el seu recorregut habi-
tual, que tenia una sèrie de parades obligades, 
igual que ens diu la lletra d’una vella cançó que 
ha anat passant oralment, i que diu així: «Ai, tio 
Tabalo, ai porta bigot, ens farà el cabo d’esquadra, 
va més tes que un garrot. A demà matí arranca la 
diana, tots a ca govern a fer-se la manyana, tiren 
per amunt, passen per la lloma i tots van a parar 
a casa Coloma». Després d’aquesta singular Diana, 
tots a recuperar forces amb un bon esmorzar; la 
festa continuava amb jocs de carrer en els quals 
participava tot el poble. 

Al vespre tornen a prendre protagonisme els 
Moros i Cristians amb una gran «Entrada» amb 
l’itinerari habitual fins acabar als peus de la 
Patrona. Finalitzava la jornada amb una extraordi-
nària i popular revetla.

El diumenge es celebra la festa major dedicada 
a lloar la patrona: després d’una sorollosa i gran 
«despertà», té lloc la celebració de l’eucaristia a 
l’ermita dels Algars (Barxellet); en memòria de 
tots els difunts del poble. La festa continua al ves-
pre amb una cercavila que acompanya la festera 
major i la seua cort d’honor, per a continuar amb 
la solemne processó, presidida per la imatge de la 
Mare de Déu del Rosari, amb l’assistència de les 
autoritats i le devots en general. Ja a la nit prenen 
protagonisme els més joves amb un altra fabulosa 
revetla fins a altes hores de la matinada. Els focs 
d’artifici posen el put final a les festes.

Mare de Déu del Rosari. Els Algars.

Sant Rafel. Poble Nou de sant Rafel.
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Així mateix, el Poble Nou de Sant Rafel també 
celebra les seues pròpies festes dedicades a Sant 
Rafel, patró d’aquesta pedania de Cocentaina.

La història del Poble Nou de Sant Rafel data 
de l’any 1772, quan Rafael Descals, terratinent 
alcoià, va utilitzar un vell privilegi medieval pro-
mulgat per Alfons IV en 1329 per a fundar el 
poble. Descals signa un contracte de Carta Pobla 
amb setze colons, els quals rebrien 112 hectàre-
es de terra i un solar per a construir-se la casa. 
Per contra, estaven obligats a residir-hi i havien 
de donar a l’amo la tercera part de la collita de 
llegums, ametlles, fulles de morera, raïm, gra 
i oli. Aquest nou poble va prendre el nom de 
Sant Rafel, per deferència del seu senyor, Rafael 
Descals. La nova localitat va ser un municipi 
independent fins l’any 1845, quan passà a ser 
pedania de Cocentaina.

Com hem dit més amunt, aquesta pedania 
celebra les seues populars festes en honor a Sant 
Rafel i, com totes les tradicionals festes de pobles 
i carrers, el més important és la convivència i la 
germanor entre el veïnat, perquè es viu i es menja 
a l’aire lliure, alhora que gaudeixen tots plegats 
dels jocs típics de carrer o jocs de taula; i, natu-
ralment, les típiques dansades, ballades a ritme de 
dolçaina i tabal; el que tampoc no pot faltar són 
els focs d’artifici. Igualment, a l’ermita adossada a 
un vell casal (possiblement residència del senyor) 
es celebra l’eucaristia en memòria de tots els 
difunts del poble. Així com també al vespre acom-
panyant la imatge del sant, es celebra la processó, 
amb la participació de tot el veïnat. Finalitzen les 
tradicionals festes amb una popular revetla, acom-
panyada de Karaoke, per a tothom.

En aquest recorregut fester no podem deixar 
d’endinsar-se en unes altres tradicionals festes, 
les de la partida de Penella. Aquesta singular 
pedania de Cocentaina celebra les seus populars 
festes la segona quinzena de setembre i estan 
dedicades a Sant Tomàs de Villanueva, que es 
venera a la seua ermita. Les alqueries de Penella 
són un conjunt de masos i de cases de camp que 
tenen el seu punt d’encontre a la venta de Nadal. 
Possiblement, el símbol més representatiu siga 
el vell castell, el qual data de 1271, i és un clar 
exemple de l’arquitectura de la primera època 
cristiana, un castell que, juntament a l’ermita i a 
la popular venta de Nadal, siguen, com molt bé ha 
dit algú, el melic de Penella.

Com totes les festes tradicionals que hem 
comentat en aquest article són un clar exemple 
de convivència i de concòrdia entre el veïnat, on 

tots tenen ben clar que han de lloar el seu patró, 
ja que forma part de la tradició d’un poble; al vol-
tant, s’organitzen una barreja d’actes, tan socials 
com religiosos, que omplin de música i de festa 
els carrers.

El cap de setmana fester està farcit d’actes 
d’esbargiment, on no poden faltar les sorolloses 
despertades, els esmorzars, l’aperitiu i el dinar; 
el popular sopar de germanor, que juntament amb 
les cercaviles i els balls tradicionals, formen una 
part fonamental de les nostres festes populars, 
on tota la gent de Penella, els masos del voltant 
i també els visitants que volen compartir aquesta 
festa, s’ho passen d’allò més bé. Igualment, en 
honor al sant i en memòria dels seus difunts, es 
celebra l’eucaristia a l’ermita. Així mateix, tampoc 
no hi falten els jocs juvenils, els de de taula, les 
revetles amb discomòbil o el karaoke. I, com a 
traca final i culminació de la festa, un gran castell 
de focs d’artifici.

Servisquen aquestes lletres per a retre un 
merescut reconeixement a totes aquelles persones 
que amb esforç i estima a les seues arrels, van 
fer possible el fet de realitzar aquestes festes. 
Igualment, per a encoratjar els més joves que 
han pres el testimoni dels seus avantpassats a 
continuar aquestes tradicions, sense perdre mai la 
identitat com a poble. •

Sant Tomàs de Villanueva. Alqueries de Penella.
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Treballant sobre la història genea-
lògica de la família, fa un temps 
vaig descobrir un fet força curiós. 

Un avantpassat meu del segle XVIII, en Josep de 
Jaume Reig, segons els arxius parroquials1, tenia 
com a professió ermità de Nostra Senyora d’Orito. 
Continuant la recerca, vaig veure que en Josep 
estava casat amb na Margarida Anna Solbes, 
natural de Monfort −Monforte del Cid, nom ofici-
al− i també ermitana de professió, segons la seua 
acta de defunció, tan sols dos dies després de la 
del seu marit2.

Fent una recerca ràpida, efectivament vaig 
trobar que a Monfort hi ha un convent-santuari 
dedicat a Nostra Senyora d’Orito −deformació 
hipocorística de Loreto−, també amb la seua cor-
responent ermita, l’Ermita de l’Aparició (Gutiérrez, 
1715). L’ermita, de fet, marca el punt exacte on, 
segons la tradició, el posteriorment santificat Sant 
Pasqual Baylon, tingué la visió de Jesucrist en l’Eu-
caristia. Havent trobat aquesta informació, el cas 
semblava tancat. Tanmateix, encara em quedava 
un cap per lligar i era com és que aquest matrimoni 
havia arrelat a Cocentaina, amb diversos fills, sent 
ermitans d’una població a diversos dies de distàn-
cia amb els mitjans de transport de l’època.

El cas va quedar ací fins que un dia repassant 
els papers del pare Arques conservats i digita-
litzats pel «Servei Diocesà d’Arxius Parroquials» 
de l’Arxidiòcesi de València, vaig veure que s’hi 
mencionava una ermita de Loreto o «del Oreto», 
ubicada a Cocentaina. Va ser aleshores quan vaig 
procedir a recercar seguint una metodologia més 
científica la traça d’aquesta ermita, fins trobar en 
el Diccionario Geografico-Estadístico-Histórico de 
España y sus poblaciones de Ultramar (Madoz, 
1847) una entrada on descrivia, fins i tot, la ubi-
cació de forma bastant precisa de la citada ermita:

..., y 10 plazas, de las que se cuentan como 
mas notables las 5 siguientes: la del Llano de la 
Fuente, sit. á un estremo de la pobl. saliendo para 
Valencia, que forma un cuadrilongo de 354 palmos 
de long. y 237 de lat., plantada de tres hileras de 
nogales jóvenes por haberse cortado los hermosos 
y corpulentos que antes existían, y cercada de edi-
ficios regulares menos por el O., donde solo hay 
una ermita de Ntra. Sra. de Loreto: en el ángulo 
oriental de esta plaza hay una hermosa fuente con 
cinco caños, además de otro manantial que fluye 
en la parte opuesta y que sirve de lavadero.

Per tant, l’ermita es devia situar, probablement, 
en l’angle de la plaça on arranca l’actual carrer 

1. Llibre de defuncions de Santa Maria 1710-1735, foli 247v. 

2. Llibre de defuncions de Santa Maria 1710-1735, foli 247v.

Ermita de l’Aparició a Monfort.
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dels Dolors de la Verge. De fet, Navarro Reig i Sanz 
Carbonell (Navarro Reig & Sanz Carbonell, 2018) 
afirmen que la ubicació de l’ermita seria l’entorn del 
que hui és la Casa de la Joventut, cosa que encaixa 
amb la informació descrita per Madoz en 1847.

 Resseguint la pista de l’ermita, vaig consultar 
els arxius de les visites pastorals de Santa Maria. 
En el primer dels arxius que es conserva, de 1667, 
ja hi ha mencions expresses a l’ermita. En parti-

cular, en aquests arxius s’hi troba un inventari de 
béns dels que disposa l’ermita, amb tot el neces-
sari per celebrar.

Les mencions a l’ermita van repetint-se en 
els arxius de les vites pastorals de 1670, 1676, 
1726, 1732, 1742 i 1780. De fet, fins i tot en 
els arxius de 1726 s’arriba a dir que “...D. Joseph 
Celfa Rector de esta Parroquia [Santa María] de 
orden verbal del Señor Visitador General, visito 

Continuació de l’inventari al pastoral de 1667.



251

la Hermita de nuestra Señora de Loreto, que esta 
situada al lado del Llano de las Fuentes, al pie de 
la costa y cerca de las Murallas de esta Villa y la 
encontro muy decente, y por Hermitaño á Joseph 
Reig Alpargatero cassado;”. Per tant, amb aquesta 
anotació no sols vaig confirmar que en Josep Reig 
era ermità de Cocentaina i no pas de Monfort, sinó 
que també podem veure que l’ermita, en aquella 
època, estava ben conservada. Tanmateix, segons 
relaten Navarro Reig i Sanz Carbonell (Navarro 
Reig & Sanz Carbonell, 2018), l’ermita ja estava 
en males condicions pel 1818 i en 1854 es va 
decidir derruir-la per incorporar el seu espai al 
passeig o passatge «Quijano».

La història de l’ermita no acaba ací. Hi ha dos 
fets curiosos que voldria aprofitar per comentar. 
Un dels fets queda reflectit en els arxius de les 
visites pastorals i l’altre és referent a la tradició 
familiar. Pel que fa al primer, en els arxius de les 
visites pastorals es cita3 que els grans benefactors 
de l’ermita foren Jaime Pujasons i María Ferrando, 
cònjuges. Aquests, el dia 3 de setembre del 
1686, llegaren l’ermita i una renda de 100 lliures 
a l’ermità Bartolomé Moreno, de nació castella-
na. L’única condició que imposaren en aquesta 
donació fou que l’ermità podia gaudir de la renda 
mentres estiguera en l’ermita. En cas de marxar o 
morir, la renda s’havia de gastar en ornamentació 
de l’ermita amb el coneixement del rector, justícia 
i jurats de la vila. Així, doncs, sent ja ermità en 
Josep Reig i no pas en Bartolomé Moreno, no és 
d’estranyar la rica ornamentació, amb retaules i 
peces de plata, que mostren els inventaris de les 
visites pastorals.

La pregunta, per tant, ara se situa en qui eren 
en Jaume Pujasons i na Maria Ferrando. En els 
arxius parroquials de Santa Maria s’hi troben diver-
ses actes sagramentals on apareix el matrimoni. 
En dues de les actes, la de la pròpia defunció 
d’en Jaume Pujasons4 i la de matrimoni d’un dels 
seus fills, en Josep Pujasons, s’indica que aquest 
fill, en Josep, és doctor en medicina. Així mateix, 
en l’acta de defunció d’en Jaume Pujasons es pot 
apreciar una llista molt significativa de beneficiaris 
i almoines per la seua ànima. Tot plegat, ens fa 
pensar que en Jaume Pujasons era un important 
prohom de la vila, se’ns dubte membre de la famí-
lia Pujasons que als segles XVI i XVII senyorejaven 

Benasau, tot i habitar a Cocentaina. Els Pujasons, 
Descals, Cisternes i Bosch eren les quatre famí-
lies de la petita noblesa local que habitaven en 
la nostra contrada en aquella època, ocupant 
importants càrrecs públics a Cocentaina com ara 
bé els càrrecs de mostassaf, justícia o batle (Insa 
Ribelles, 1985).

El segon fet curiós al qual volia fer esment 
en aquest article, de caire més familiar, és que 
quan va morir la meua besàvia, vam heretar una 
escultura de guix d’un frare franciscà. En la família 
ningú no sabia qui era aquell frare, fins que un dia, 
mig de casualitat, un parent en veure l’escultura i 
ens explicà que era Sant Pasqual Baylon, al qual, 
recordem, se li venera encara en l’ermita i santuari 
d’Orito, de Monfort, per haver estat allà on el sant 
veié una aparició de Jesucrist, segons diu la tradi-
ció. El familiar que reconegué la imatge ens expli-
cà que de menuts els feien resar devotament a 
aquest sant, d’ací que el reconeguera de seguida.

Amb aquesta última descoberta familiar, ja 
moltes parts de la història han quedat desvetlla-
des. Tanmateix, romanen encara certes preguntes 
per aclarir com ara quina era la relació entre la 
família Reig-Solbes amb els Pujasons-Ferrando; si 
va ser na Margarida Anna Solbes qui va «importar» 
la veneració a Nostra Senyora de Loreto i Sant 
Pasqual Baylon de Monfort a Cocentaina; i el paper 
que va jugar en tota aquesta història el primer 
ermità, d’origen castellà, en Bartolomé Moreno. •
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Y  una vez más, este proyecto educa-
tivo, conocido como Plan Rivas, tam-
poco entró en vigor a causa del Motín 

de la Granja, pero en él ya se sientas las bases 
fundamentales del sistema educativo moderado; 
la enseñanza ya no se ocupa de formar espíritus 
libres y democráticos, sino de adoctrinar al pueblo 
de acuerdo con los intereses de la clase gobernan-
te, una tentación recurrente de nuestros políticos.

En el preámbulo Rivas hace una declaración 
de intenciones dignas de comentar. Apuesta por 
que se hermanen la instrucción pública y privada, 
pues ambas se necesitan mutuamente, ya que de 
ir separadas sería perjudicial para la sociedad. La 
educación privada impide que la pública “se apo-
dere de la inteligencia y la esclavice”, haciéndola 
servir a los intereses privilegiados; y la pública, 
a su vez, impide que la privada haga perder a la 
ciencia su elevado carácter, convirtiéndola en mera 
especulación. Además. su hermanamiento condu-
ce a la competencia, que pugnan por superarse 
unos a otros, en beneficio de los estudiantes y a 
los propios establecimientos. El plan Rivas deja en 
libertad a la privada, pero como encargado de los 
intereses de la sociedad, el gobierno debe imponer 
una serie de precauciones, ya que “el padre que 
confía a su hijo a un profesor tiene derecho a estar 
seguro de su aptitud y moralidad, y la salubridad 
del edificio, donde se establece la escuela, es 
otro punto que no puede mirarse con descuido”. 
En cuanto a la pública. la primera cuestión es si 
debe ser gratuita. Muchos apuestan por que el 
gobierno esté obligado a suministrar gratuitamente 
instrucción a sus ciudadanos, pero tras 40 años de 
experiencia en Francia, muchos tienen sus dudas, 
y ese es el sentir del plan Rivas que considera 
que esa decisión es perjudicial, pues la gratuidad 
jamás ha producido los efectos que se le espe-
raban. Conviene, por tanto, restringir el principio 
de gratuidad a la enseñanza primaria, aunque es 
deber de los gobiernos concederla gratuitamente 
solo a los que no tienen medios para costearla y 
precisan que se les ayude a conseguirla, además 

el gobierno entiende que su obligación abarca solo 
a establecer escuelas. La enseñanza primaria es 
la única que conviene generalizar, procurando que 
no haya un solo individuo en toda 1a sociedad que 
no participe de ella. La secundaria y superior se 
“circunscriben a las clases más altas, y es aquí 
donde conviene limitar el principio de gratuidad.” 
La labor del gobierno es cuidar que haya estable-
cimientos adecuados, el costearlos es cuestión de 
quien recibe el beneficio.

En cuanto a las materias a impartir, en la 
escuela elemental el programa comprende: lectu-
ra, escritura, religión, las cuatro reglas y gramáti-
ca, y en la superior: aritmética, geometría, dibujo, 
geografía, historia, ciencias naturales, física y 
química. Además, se procurará en la elemental 
que los alumnos aprendan algún oficio manual. 
Equipara la educación de ambos sexos, aunque 
con ciertas modificaciones para las niñas. En 
todos los pueblos de más de 100 vecinos debe 
haber una escuela elemental y si supera los 1.200 
una superior. Legisla también sobre la enseñanza 
privada; sobre la secundaria, dividida en elemen-
tal y superior, impartida en institutos, y la tercera 
enseñanza a cargo de las facultades, cuya finan-
ciación ya la conocemos. 

En esencia, como hemos apuntado, esta refor-
ma educativa recogía las pretensiones de la bur-
guesía liberal, a la que poco le preocupaba el esta-
do de la enseñanza primaria, por tenerlo resuelto, 
interesándole más potenciar la secundaria que 
abría las puertas a los estudios superiores de sus 
hijos, huyendo en lo posible de la gratuidad para 
evitar el acceso de las clases inferiores. Sus pro-
fesores, medios y currículo fueron exquisitamente 
diseñados con el fin de formar una clase media 
modélica. Por ello la nueva Dirección General de 
Estudios, al elaborar su plan, dotó a las provincias 
de un centro de estudios secundarios, al que lla-
maron instituto, patrocinado por las diputaciones 
y ubicándolos en edificios emblemáticos. Fue una 
manera de aprovechar los viejos edificios pertene-
cientes a obras benéficas o religiosas que habían 
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quedado inhabilitados con la desamortización de 
Mendizábal. De este modo, entre 1839-1844, 
se crearon 19 institutos allí donde los recursos 
disponibles lo permitieron, y el procedimiento 
establecido era: los padres de familia interesados 
(burgueses) solicitaban al ayuntamiento su crea-
ción, estos lo elevaban al jefe político provincial, y 
de aquí al Ministerio de Gobernación. Esta petición 
era trasladada a la Dirección General de Estudios 
que abría un expediente que terminaba con una 
real orden de nueva creación. Con el tiempo se 
fueron creando en otras ciudades de segundo 
orden, como es el caso de Alcoy, que dada su 
importancia económica consiguió por la R.O. 
2033 del 21 de septiembre de 1929, contar con 
un instituto, de gran importancia para nosotros, 
pues era el más cercano.

Por influencia de Francia e Inglaterra en su 
art. 13 se crea en Madrid una escuela normal 
para provisión de maestros, refundiendo en este 
establecimiento la escuela normal de enseñanza 
mutua creada por R.D. de 8/09/1834, y se insta 
a las Diputaciones Provinciales a patrocinarla en 
su provincia. Las escuelas normales, contempla-
das en el Plan Rivas, no empezarán su andadura 
oficial hasta 1837 cuando la publicación del 
Reglamento de la Escuela Normal de Instrucción 
Primaria de Madrid. Dos años después nacía la 
primera escuela normal instalada en Madrid para 
alumnos internos de todo el Reino. Disponía de 
un centro de formación y una escuela para las 
prácticas. Su artífice fue Gil de Zárate, que como 
director general de Instrucción Pública en 1846, 
deseando cumplimentar el artículo 14, empezó 
a crearlas en todas las provincias. Según Rafael 
Reig Bodí, en su estudio sobre las escuelas en 
Agres, la escuela normal masculina de Valencia 
se creó en 1845 y la femenina en 1867. La de 
la provincia de Alicante se estableció primero en 
Orihuela, el 1 de marzo de 1843, luego se trasla-
dó a Alicante. En ella los aspirantes cursaban dos 
cursos para obtener el título de maestros de ense-
ñanza elemental, otro más para el grado superior, 
y un curso final para optar a maestro de la normal. 
Las materias eran cíclicas, se iba profundizando 
en ellas año tras año y las prácticas las realizaban 
en su escuela aneja. La mayoría estudiaba para 
maestro elemental por razones económicas, y, 
una vez obtenido el título, preparaba una oposi-
ción para obtener una plaza, según el título alcan-
zado. Y así durante más de un siglo.

Para hacer un seguimiento del sistema edu-
cativo se crean las Comisiones de Instrucción 

Pública de ámbito estatal, provincial, de partido 
y local. Centrándonos en esta última por proximi-
dad, señalamos que la componen el alcalde, un 
regidor, un eclesiástico y 3 padres nombrados por 
el gobernador civil, a propuesta del ayuntamiento, 
por un periodo de dos años prorrogable. La comi-
sión se encargará de visitar la escuela, vigilar la 
labor de los maestros, designar a los niños pobres 
que estén exentos de retribución, controlar los 
recursos destinados a la enseñanza y pasar infor-
mación a las otras instancias. En 1924 todavía se 
sigue la vieja costumbre y el ayuntamiento nom-
bre a los concejales Ramón Ibáñez Reig y Víctor 
Sánchez Casas como miembros de la Junta de 
Primera Enseñanza.

Y como consecuencia de ese Plan General de 
Instrucción Pública el gobernador civil de la pro-
vincia manda una circular el 19 de marzo de 1836 
para conocer las necesidades de las escuelas. 
Puestos a pedir se acordó contestar “que no había 
catedra de latinidad dotada y que convendría dotar 
una en 3.000 reales pagados por los cursantes, 
una quarta por el pueblo y la otra por el partido 
por medio de repartimiento, siendo la probision 
de rigurosa oposición ante el ayuntamiento que no 
había más que una esquela (sic) dotada en 900 
reales y una maestra de niñas en 750 reales y 
convendría establecer una esquela con un maestro 
dotado en 2.000 reales y un pasante de 1.000 por 
mitad entre el pueblo y los padres de los alumnos y 
una enseñanza de niñas dotada en 1.800 reales en 
los propios términos, proponiendo lo conveniente 
para proporcionar local. Y que no hay en esta villa 
enseñanza alguna de ciencias naturales, y aun que 
convendría establecer una catedra de agricultura, 
puede esto suspenderse por ahora, en atención a 
faltar a la mayor parte los jóvenes, hasta los prime-
ros rudimentos de lectura y escritura, según mas 
estensamente (sic) se expresara en la mencionada 
contestación”. Sobre esta última petición es justo 
reconocer que Cocentaina se adelantó a los planes 
del ministro de Fomento Bravo Murillo que, en 
1849, ordenó incorporan en el currículo las asigna-
turas de agricultura (el manual de Alejandro Oliván) 
y del sistema métrico decimal. Se pensó que esta 
signatura, aprendida desde la escuela, podía mejo-
rar la formación de los futuros agricultores en estos 
momentos todavía en la escuela. Y ese interés 
pervivió en el tiempo, en agosto de 1876 una ley 
ordenaba a los maestros impartir públicamente un 
tema de agricultura los domingos por la mañana y 
en el currículo de la escuela normal en 1960 toda-
vía existía la asignatura de agricultura.
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Todo quedó en un dulce sueño, pues faltaba lo 
esencial, su financiación, el sempiterno problema 
de la enseñanza en España. Ante este problema 
insalvable responderán los gobiernos centrales 
con nuevos planes educativos que acabarán 
igualmente fracasando, tanto por su tradicional 
falta de financiación, como de voluntad política. 
La educación en España perecía, o si se quiere, 
parece estar afectada por un mal incurable, aun-
que es justo reconocer que cuándo aparecía un 
ministro o director general que creía verdadera-
mente en las bondades de la educación para el 
pueblo y luchaba por obtener los recursos nece-
sarios para hacerla viable, el sistema mejoraba 
sensiblemente, como por ejemplo, y a título de 
avance, cuando se hizo cargo el gobierno de pagar 
las nóminas de todos los maestros, los cuales 
dejaron de estar al arbitrio de los ayuntamientos. 
Es con toda seguridad el mayor logro del sistema 
educativo español. Si esto satisface al cuerpo de 
maestros, por otro lado, se siente frustrado al 
comprobar cómo se suceden y sobreponen planes 
de enseñanza que pretender imponer una solución 
parcial, sino partidista, a nuestro caótico modelo 
educativo. Bien es verdad que hemos pasado de 
más de un centenar de alumnos por aula hasta 
entrado el siglo XX a poco más de una docena, 
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actualmente, y también estamos dedicando más 
recursos que nunca. Tanto el profano como el que 
no lo es, no puede más que preguntarse cómo es 
posible que el sistema continúe languideciendo, y 
si no empeora más es gracias a la buena voluntad 
desplegada por el profesorado.

Volviendo a lo nuestro, señalamos que la Junta 
de Inspectores de Escuelas, en marzo de 1834, 
reclamó del ayuntamiento información sobre el 
estado en que se encontraban nuestras escuelas 
locales. Por el informe del maestro de latinidad 
Padre Gabriel Sorolla sabemos del estado de 
deterioro de las viguetas de pino de la ermita de 
santa Ana y que la escuela del hospital viejo está 
arruinada. El ayuntamiento, desbordado, solicita 
ayuda al subdelegado de Fomento de la provincia 
para que le señale de que fondos se puede finan-
ciar la reparación, pues el ayuntamiento no tiene 
autoridad para generar nuevos recursos. 

Tras la publicación del Plan General de 
Instrucción Pública de 1836 se aprobó la legisla-
ción específica para la enseñanza primaria (Plan 
de Instrucción Primaria del 21/07/1838 o Plan 
Someruelos) que recogía lo dictaminado en el 
plan anterior.

Por primera vez se hacía referencia a la ense-
ñanza de párvulos y a la educación de adultos 
(Título IX), (en el Reglamento nonato de 1821 ya 
se hablaba de clases nocturnas). La incorporación 
de los párvulos en el sistema de enseñanza había 
despertado en Europa un interés especial al cual 
quería sumarse España, pero el gobierno central 
bastante tenía con preocuparse de los niños en 
edad escolar. De ahí que muchas familias intere-
sadas formasen en Madrid una sociedad benéfica 
dedicada a propagar y mejorar la educación del 

pueblo (BOE 28/11/1838) con el fin de crear 
una escuela de párvulos para sus hijos, cosa que 
consiguieron a los dos meses de su fundación. Los 
resultados fueron espectaculares, y las 50 plazas 
disponibles para dos maestros se cubrieron rápida-
mente, pero ante las dudas “acerca de si se apre-
surarían ó no las clases pobres a aprovecharse del 
beneficio que se las dispensaba”, observaron que 
las solicitaban muchas familias pobres. Todo esto 
les animó a proseguir en su obra y servir de inspi-
ración al gobierno y a las autoridades provinciales. 
La comisión se siente satisfecha porque los niños 
acuden con exactitud “a las horas señaladas, con-
duciendo sus modestas comidas, aseados en sus 
cuerpos y vestidos, y llevando sobre todo impresos 
en sus rostros el placer y la alegría” y sobre todo 
por los avances visibles en “el recogimiento de 
los niños en los actos religiosos, su atención a las 
lecciones y prácticas de la escuela, la compostura 
que observan y un espíritu de subordinación y obe-
diencia para con sus maestros que admira en tan 
corta edad. La disposición del local es muy conve-
niente, y está provisto de los utensilios indispensa-
bles para los ejercicios doctrinales y gimnásticos”. 
Era consciente que estos párvulos estuviesen bien 
preparados para proseguir la enseñanza primaria 
con mayor provecho. Poco a poco las ideas de 
Pablo Montesinos van calando en las autoridades 
educativas: “es el primer paso para la educación 
primaria, porque sin escuelas de párvulos, faltará 
siempre base oportuna para las primeras elementa-
les de este género”. (ver: Manual para los maestros 
de las escuelas de párvulos. 1840).

El interés del gobierno alcanzaba solo a redac-
tar unas leyes educativas, cuya financiación deja-
ba en manos de los depauperados ayuntamientos. 
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Por ley estaban obligados a atender al sosteni-
miento de una casa habitación para el maestro y 
su familia, al pago de un sueldo fijo de 1.100 r. 
para la escuela elemental y 2.500 para la superior, 
procurando mejorarlo para atraer a los mejores 
maestros, además de aportar la “sala a propósito 
para la escuela, con preciso el menaje para la 
enseñanza”, pero muchas veces las escuelas de 
algunos pueblos estaban en lugares poco dignos: 
establos, almacenes, viejas ermitas e incluso 
cementerios, y no digamos las condiciones de 
habitabilidad de las casas de los maestros. El plan 
significaba un mayor control gubernamental y una 
menor libertad de enseñanza, más restricciones 
sobre su gratuidad (sólo aceptada para la primaria 
elemental). Por su interés resaltamos:

Art. 12: Creación de la escuela normal central 
destinada a formar maestros para las escuelas 
normales subalternas. 

Art. 19: “No siendo posible establecer jubi-
laciones ni viudedades, el Gobierno promoverá 
las asociaciones de socorros mutuos o cajas de 
ahorros para los maestros... Los fondos del Estado 
no contribuirán con cantidad alguna a las cajas de 
socorros mutuos”. 

Art. 20: “En cada provincia habrá una comi-
sión especial encargada de examinar a todos los 
que aspiren a obtener el título de maestros de 
escuelas elementales ó superiores”. Estos exáme-
nes serán públicos.

Art. 21. “Con un certificado del examen y 
aprobación dada por dicha comisión, podrán los 
interesados acudir al Ministerio de la Gobernación 
por medio del jefe político para que se les expida 
el título correspondiente a su clase”.

Art. 23.: “El nombramiento de maestros corres-
ponde a los respectivos ayuntamientos de los pue-
blos; pero los agraciados no podrán entrar en el 
ejercicio de sus funciones sin la previa aprobación 
del jefe político, quien deberá oir al efecto a la 
comisión provincial”

También fijaba la edad escolar obligatoria entre 
los 6 y los 9 años, cuyo absentismo era crónico. 
Los maestros, en principio, intentaron solucionarlo 
en lo posible, enviando a dos alumnos a preguntar 
a sus casas respectivas, pero como la respuesta 
era ya sabida, finalmente desistieron de hacerlo. 
Dotar un aula para párvulos era problemático, por 
lo que, los que lo desearon, acudían a la escuela 
elemental junto a los mayores, pero el maestro, 
desbordado con tanto alumnado, les dispensaba 
poca atención. El horario escolar era de seis horas 
repartidas entre mañana y tarde, y al no contem-

plarse las vacaciones veraniegas y las escuelas 
no reunir las condiciones adecuadas, el horario 
se quedaba en dos por la mañana. La Real Orden 
del 22/09/1848 modifica el reglamento vigente, 
pues el gobierno considera como perjudicial “los 
cuatro meses que unidos a Navidad, Semana 
Santa, domingos y festivos reducen a cinco meses 
escasos el tiempo útil de estudios en todo el año”. 
Establece que el curso es del 1 de septiembre al 
20 de junio, el resto del mes y julio son para los 
exámenes. Lo que dejaba agosto como inhábil por 
el exceso de calor. Y así se estuvo hasta la ley de 
1887, que estableció un descanso desde el 18 
de julio al 31 de agosto, que se mantuvo durante 
más de un siglo. Parece oportuno aprovechar el 
momento para aludir al horario reducido actual de 
los meses de junio y septiembre. Tradicionalmente 
se reconocía este horario para septiembre, pero no 
en junio, hasta que a finales de los años 70 hubo 
una iniciativa del profesorado en Valencia solicitan-
do de la administración homologase los horarios de 
septiembre y junio, lo cual finalmente se aceptó. 

En el reglamento del 26/11/1838 se estable-
ció que las aulas debían estar presididas por la 
imagen de Jesucristo y que antes de empezar 
la sesión escolar los alumnos debían formular 
una oración de rodillas. Esta costumbre perduró 
hasta bien entrado el siglo XX; en algunos lugares 
se tenía la costumbre de besar la mano de sus 
maestros al entrar y salir de clase, y en otros se 
ponían de pie cuando entraba el profesor ausente. 
En dicho reglamento se fijaron los exámenes de 
los alumnos en la sala del ayuntamiento con toda 
la pompa - cosa que ya estaba establecido desde 
hacía tiempo-, en dónde estaba presente la Junta 
Local de Instrucción, y en cuanto a las materias a 
examinar era primordial la formación religiosa. En 
cuanto a la organización del aula, era muy comple-
ja, pues además de ser multitudinaria, de contar 
con diferentes niveles de formación, sufría un 
absentismo crónico, en especial el masculino. Si 
hasta estos momentos la enseñanza era individual, 
en cuanto a leer, escribir, contar y el catecismo, en 
dicho reglamento prohibió el sistema de enseñanza 
individual, prefiriendo el de enseñanza mixta, que 
consiste en dividir la clase en niveles, ocupándose 
simultáneamente de cada uno de ellos, mientras 
mantiene ocupados al resto de los grupos con ejer-
cicios, para lo cual cada alumno debía de disponer 
de su correspondiente material y libro de texto. 
Las explicaciones debía memorizarlas repitiéndo-
las en alta voz, lo que provocaba un griterío ensor-
decedor, de modo que la escuela era reconocible 
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a distancia. Con tantas repeticiones los menores 
aprendían imitando a los mayores, además estos 
se ocupaban de atender a los más pequeños, 
mientras el maestro atendía otros grupos. 

Con este reglamento se permitió a los maestros 
elegir los libros de texto, con la autorización de las 
comisiones locales, y se prohibieron de los cas-
tigos corporales. En escritura se utilizaron como 
modelo las muestras de Iturzaeta, el Silabario 
(1825), la cartilla agraria de Oliván, el Catón de 
Flores y el catecismo de Fleury. En 1828 la Junta 
de Escuelas del Reino de Valencia ya había esta-
blecido que el catecismo y el Silabario eran de 
uso obligatorio, tanto para las escuelas públicas, 

como para las privadas. En cuanto a los castigos 
la junta podía autorizar algunos, como en 1848 
que se les castigaba a permanecer en clase sin ir 
a casa a comer.

Si la falta de maestros era un problema, la 
disponibilidad de aulas adecuadas lo agravaba. 
La Sociedad Económica de Amigos del País se 
esforzó en mejorar las instalaciones financiando 
proyectos en muchas localidades, aunque no sea 
nuestro caso, se empieza a notar cierto interés por 
dotar a Cocentaina de grupo escolar moderno. Así 
se despende del un informe que presentó la Junta 
Local de Instrucción Primaria en 1863, por el cual 
sabemos que en 1838 se proyecta la construcción 
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de un edificio escuela de dos plantas en la plaza 
de la Iglesia, pero no será hasta julio de 1842 
cuando el pleno municipal acuerde contratar los 
servicios del arquitecto alcoyano Juan Carbonell 
para que formalice el proyecto.

El 6 de agosto el arquitecto presenta el plano 
de la escuela de primeras letras en dicho solar, 
lindante con el hospital y casa de Manuel Moltó. 
“Se queja el arquitecto que no puede sacar más 
provecho debido a las irregularidades del solar y 
las servidumbres por lo que es conveniente des-
prenderse dos trozos del mismo que se venderán 
a las fincas vecinas. El presupuesto que hace el 
arquitecto de la construcción es de 12.530 reales 
vellón, dice que escede de una peseta por vecino”. 
El depositario municipal certifica que sólo dispone 
de 1.500 reales que estaban destinados a reparar 
la cañería de la fuente del mercado, y los síndi-
cos afirman que no existe ningún arbitrio del que 
puedan cubrir el déficit, que la única solución es 
un reparto entre la población. En noviembre se 
subastan las obras y se ponen a la venta las dos 
parcelas sobrantes a razón de 300 reales cada 
una. La licitación la ganó Simón Briva que se 
comprometió a hacer la obra en tres meses por 
11.000 reales. Se anunció la subasta también en 
Muro, Alquería y Benilloba, por si alguien de allí 

quería participar. Llegado el momento Simón hizo 
la oferta y se esperó media hora para ver si había 
otras. Finalmente se ordenó encender una cerilla, 
que una vez consumida, se tocaba la campanilla, 
se contó hasta tres, quedando fijada la oferta. 

En agosto de 1839 la diputación exigió al 
ayuntamiento que proveyese la plaza vacante 
de enseñanza de niños. En septiembre Gabriel 
Sorolla, fraile exclaustrado, maestro de latinidad, 
solicita la plaza y se la concede al poseer el título 
de 2ª clase y reunir las cualidades indispensables 
para el buen ejercicio de su magisterio. (Por su 
importancia trataremos de los maestros de latini-
dad más adelante).

En junio de 1841, el jefe superior político de 
la provincia (gobernador civil) declara vacante la 
plaza de maestro, por no haberse guardado las 
formalidades legales, pues debe en primer lugar 
publicarse en el boletín oficial y pasado un mes 
dotarla, de acuerdo con la Real Orden de 1 de 
enero de 1839. Esta Orden no se ha podido locali-
zar, pero debe hacer referencia a la Real Orden del 
13/12/1338 por la cual se prohíbe a los tesoreros 
municipales pagar el salario a quien ocupe una 
plaza municipal vacante, sin la expresa autori-
zación de S.M., pero cuando por este motivo se 
provoque la suspensión de dicho servicio (en este 

Proyecto de la escuela de 1838.
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caso los maestros), se procederá a ocupar la plaza 
cuanto antes, dando cuenta inmediatamente a la 
oficina general. Así tenemos que en el BOE del 
24/12/1838, se publicita una vacante de maestro 
en Fuenlabrada, dotada con 1.830 reales, más la 
aportación que de costumbre dan los alumnos, y 
se autoriza a que los interesados puedan dirigir sus 
solicitudes a dicho ayuntamiento. De acuerdo con 
esto interpretamos que la norma requería publicar 
primero en el boletín oficial provincial la vacante y 
luego hacer las pruebas de capacitación.

Recordemos que según escuela y localidad 
le correspondía un maestro de 1ª a 4ª categoría 
del escalafón profesional. De cada 100 maestros 
había 4 de primera, 6 de la segunda y 20 de la 
tercera, el resto era de cuarta. El ascenso se debía 
a méritos y antigüedad, y representaba siempre un 
aumento de sueldo (como los actuales trienios y 
sexenios), el cual estaba en función del tamaño de 
la población, de la edad y del género del alumnado.

Para cubrir una vacante de maestro en 
Cocentaina presentó solicitud Manuel Barber, 
pero sin darnos a conocer sus motivos el 30 de 
diciembre de 1841 envía un oficio al ayuntamien-
to diciendo que “no pudiendo continuar por más 
tiempo ejerciendo el magisterio de educación 
primaria hago dimición de dicho destino. En vista 
del cual se le admitió la dimición mandando oficio 
al jefe político, manifestándole la vacante de este 
magisterio para la nueva convocación, nombrando 
al mismo tiempo a Vicente Borrás, maestro inte-
rino, para que desempeñe este cargo interin, se 
provecha para que de este modo no se interrumpa 
la enseñanza, ni un solo día”. En esa época tan 
solo había en Cocentaina una escuela de niños 
regentada por Manuel Barber y una de niñas 
por Josefa Ferre para una población de 7.400 
habitantes. Josefa Ferre empezó a ejercer como 
maestra titular en 1826, pero al haberse perdido 
su nombramiento solicita en 1838 se le extienda 
un duplicado “para hacerlo constar en todos tiem-
pos”. El ayuntamiento le pagaba su salario y ella 
recibía un complemento de sus alumnas, si bien, 
por acuerdo anterior, se abolió dicha contribución. 
De ahí que el ayuntamiento tuvo que recordarle 
que no podía percibir gratificación alguna por 
parte de sus alumnas.

Un año después, reunida la Comisión Local 
de Instrucción Primaria formada por el cura de 
santa María, Manuel Tormos beneficiado de la 
misma y José Reig Reig abogado, se procedió 
a dar posesión, de acuerdo con la ley, a fray 
José Serra, puesto que su nombramiento había 

sido aprobado por el jefe superior político. José 
Arques del ayuntamiento “dio a conocer el maes-
tro a los niños reunidos, recordándoles el cumpli-
miento de sus deberes [...] verificada la posesión 
de mando por el Sr. Presidente, se libraron dos 
copias la misma, una para la comisión local y 
otra para dicho maestro”, y en abril de 1843 el 
alcalde se felicita por las mejoras logradas, tanto 
en el local, donde se imparten las clases, como 
por “los adelantos que el profesor ha conseguido 
y prometen los niños que han concurrido a ella”, 
pero parece que esta satisfacción no le duró 
mucho, pues en noviembre se le recuerda al 
maestro José Serra que admita a todos los niños 
en su escuela “sugetándose en cuanto a la edad 
a lo que previene el reglamento, sin retribución 
alguna de los niños y solo percibirá el salario que 
tiene señalado por la superioridad”. Somos cons-
cientes de las penurias económicas por las que 
pasaban los maestros, causadas por los retrasos 
constantes y sus bajos salarios, lo que les llevaba 
a solicitar dicha ayuda de los padres, aunque no 
tuviera permitido.

Si al principio las autoridades se sentían satis-
fechas con la labor del maestro no es raro pasar en 
poco tiempo a la decepción, como es el caso, pues 
al final del curso se reúne la comisión local para 
cuestionar su labor, hasta el punto de animarle a 
abandonar la plaza. Mariano Enguix aprovecha la 
oportunidad para solicitar se le conceda la pose-
sión de dicha escuela, contestándole la comisión 
que como se encuentra en consulta ante la supe-
rioridad, debe esperar a que se resuelva. Como la 
respuesta se alarga, Mariano Enguix vuelve a pedir 
se le entregue la posesión de la escuela, sin perjui-
cio de lo que se resuelva, apelando al artículo 17 
de la Real Orden de 1 de enero de 1839, que pre-
viene que “las escuelas, bien se hallen vacantes, 
bien no tengan maestros con propiedad, sea por 
la causa que fuere, no deben estar cerradas, sino 
que deben ponerse al frente un maestro para que 
desempeñe este cargo”. El exfranciscano Gabriel 
Sorolla también se animó a presentar su solici-
tud, pero a él se la deniegan por estar ejerciendo 
de vicario en el Salvador. Finalmente, y antes de 
que empezase el curso, se la concede la plaza a 
Mariano Enguix. •
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LICORES MARIOLA S.A. - PASTOR
RESTAURANTE L’ESCALETA
RESTAURANTE L’HOSTALET
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº1 VIRGEN DEL MILAGRO
AFEM AUDITORES & CONSULTORES
AGATAMEU GUARDERIA
AL&BA AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
AL-AZRAQ VESTITS PER A FESTES
ALMÀSSERA EL TEULAR
ALUCOM CARPINTERÍA METÁLICA
ARA SI - BAR CAFETERIA
ANDREA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
APERITIVO DE CAFÉ SANCHO
ARQUITECTURA TRES PUNTOS
AS ANA SERRANO MODA PUNT
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ DE COCENTAINA
AUTOESCUELAS LA MONTAÑA
AUTOBUSES ESTEVE, S.L.
AUTODIESEL CHIMO S.L.
AUTOLAVADOS DEL MEDITERRÁNEO
BFS PAVIMENTOS
BAR CAFETERIA CENTRE SOCIAL
BAR CAFETERIA EL PASSATEMPS
BAR CHESCO
BAR EL MERCAT CHURRERÍA
BAR EL RASPA DE EDU
BAR LA GOMA
BAR LLOPIS
BAR LOS CAZADORES
BAR RESTAURANTE ALHAMBRA
BARBER INMOBILIARIA
BARRACHINA CLÍNICA DENTAL
BAUTISTA SANZ DOMÉNECH MONTAJES Y AUTOMATIZACIONES ELÉCTRICAS
BERTA ÍÑIGUEZ - CANTANT
BODEGA FACO
BORRÁS MERCERÍA & LENCERÍA
BORRUIX PA CASOLÀ DE LLENYA
BOUTIQUE KIAN
BRILDOR
BRIOFIL, S.L. HILATURA
CAFETERIA BAR DISTRAC
CAFETERIA CERVECERIA LA BELLE
CAIXA ONTINYENT
CAJAMAR CAJA RURAL
CARNISSERIA ASUN
CARNISSERIA JOAQUÍN RICO
CARNISSERIA LA CARNÍ
CARNISSERIA RAFA
CARREFOUR COCENTAINA
CARTONAJES AITANA, C.V.
CASA ROSALINETA CARNICERÍA
CASA VICENTICA, CUINA AUTÒCTONA
CATERING CASABLANCA
CENTRE D’IDIOMES JAUME I
CENTRO AUTO
CENTRO HÍPICO CUADRA ROVIRA
CENTRO MÉDICO PSICOLÓGICO CMP
CENTRO VETERINARIO ASÍS
CENTROS DE FORMACIÓN LA CONTESTANA
CHARCUTERÍA CA MIGUEL
CHIMENEAS SIRVENT
CLIMATITZACIONS FRESCORETA
CLIMENT ARMERÍA

CLÍNICA DEL PEU CRISTINA AGULLÓ SOLER
CLÍNICA DENTAL DR. PAU JULIÁ
CLÍNICA VETERINARIA EL COMTAT
CLÍNICA DENTAL Mª JOSÉ MARTÍ
COLMADO EL FERROCARRIL
CONFITERÍA PASTELERÍA AGULLÓ
COOPERATIVA AGRÍCOLA CATÓLICA 
DALLAS 44 BAR
DE CAP A PEUS
DE NENS MODA INFANTIL
DESAYUNOS LOAN
DETALLÍSSIM
DEXIS IBÉRICA
DM ARQUITECTURA
DOLÇA VIDA CAFETERIA
EL ALMACÉN, TEJIDOS
EL GAT NEGRE CERVESERIA TAPERIA
EL JIJONENCO ANTONIO SIRVENT
EL XICOTET BAR
ELECTRICIDAD JOSÉ MONTELEGRINO PÉREZ
ELECTRICITAT ERNESTO
ELECTRÓNICA TALLER SANI, S.L
ENGLISH LANGUAGE TRAINING
EQUITACIÓN PELUCA
ESPINOSA ASESORES
ESTANCO Nº1 INMACULADA PLA
ESTUDI DE DANSA ALICIA MONTAVA
ETEXA
EVENTS & MOMENTS
EXCAVACIONES Y REPARACIONES DE TERRENOS JOSÉ LÓPEZ MOTOS
EXPERT VIAL
FARMACIA JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
FARMACIA DEL “PASSEIG”
FARMACIA DEL FERROCARRIL
FARMACIA HERNÁNDEZ
FEDERICO VAÑÓ COLOMER INSTALACIONES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
FERRETERÍA EL SERPIS
FERRINOX
FESTALCOI ALQUILER DE TRAJES DE MOROS Y CRISTIANOS
FIDEL COMINCHES, S.L
FILATS VINALOPÓ, S.A
FONTANERÍA SANTIAGO INSA
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN EL COMTAT
FORN DE PA I DOLÇOS J. PERIS
FORN DE PA LLORENS
FORN PANADERIA I BOLLERIA MARTÍ
FRANCISCO MIRALLES
FRANCISCO VALOR PELUQUEROS
FRANCOTEX PRODUCTOS QUÍMICOS
FUSTERIA SANTA BÁRBARA
GABRIEL PASTOR - FISIOTERAPIA AVANZADA
GARAJE CATARRO COOP. V. - IVECO
GESMÍ FLORS
GILBRO S.L.P GESTORÍA
GRÁFICAS AGULLÓ
GRÁFICAS ALCOY
GRUP DE GESTIÓ TIXEN-LAR 
GRUPO BOTELLA
GRUPO MARCOS
GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS
GRUPO SOLITIUM
GRUPO TITANIC
HOTEL ANNA
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HOTEL ODÓN
IMPRENTA DOMÍNGUEZ
INCLIF INSTAL·LACIONS I FONTANERIA
INFOYTEL
INMOBILARIA I-LEVANTE
JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS SIERRA MARIOLA
JOYERÍA RELOJERÍA LUQUE
JUAN PÉREZ CARPINTERÍA METÁLICA
KA INTERNACIONAL
KSIGUAL PERFUMES Y DETALLES
L. IBÁÑEZ S.L
LA BODEGA
LA IBENSE HELADOS
LA SOLANA VIVERS
LA ZAPATILLA ROJA
LÁMPARAS E. MOLTÓ
LEJÍA FLOR DE ABETO
LEVANTINA LIMPIEZA GRUPO ESPIRAL, S.L.
LIMA LIMÓN
LINTON 2 BAR
LUDOTECA MENUTS
LUHA DULCES
MÁRMOLES MATEO MONAR
MÁRMOLES PACO
MAXIM´S SALON DE JUEGOS
MAYMI JOIERS
MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN JORDI
MERAKI  LALO SEGUÍ - PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
MERCERÍA AZUL
MESQUEMOTOS
MIRALLES Y SILVESTRE MUDANZAS - GUARDAMUEBLES
MONVERD
MOTOS JR
MÓVIL BEGAR - BMW
MUEBLES REIGMON
MUTUA LEVANTE SEGUROS
MYKONOS
MY-WAY PELUQUERÍA
NATURFARMA PARAFARMACIA
NATXO SELLÉS RESTAURANTE
NETLLAR TELECOM
NEUMÁTICOS ROMEU REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
NEW SHINE ESTILISTAS
NOU CARDONA MUSICALS
NOU FESTA CAFÉ PUB
NOU RASPA RESTAURANT
NURIA ESPORT
OBRAS SARRIÓ
OCASO SEGUROS - AITANA RABADÁN
OLIVES I SALADURES ROSA
ÓPTICA AGULLÓ
ORC S.L. - OBRES I REFORMES DEL COMTAT
PALAGYM CENTRE DE DANSA & ENTRENAMENT
PA I DOLÇOS PAULA
PANADERÍA BOLLERÍA HEMA S.L.
PAPELERÍA BLANES
PAPELERÍA COPISTERÍA FERROCARRIL
PASCUAL SELLÉS DAMIÁ - PINTURA
PAVIMENTOS COCENTAINA
PELUQUERÍA CLARA MARSET
PELUQUERÍA KUCKY
PELUQUEROS ENRIQUETA PASTOR VALLS E HIPÓLITO LINARES VAÑÓ
PERRUQUERIA CELES

PINA PINTURA Y DECORACIÓN
PINTURA DECORATIVA BRIVA, C.B.
PLÁSTICOS MAYA, S.L
POMARES S.L ASESORÍA
RAFAEL PASCUAL - FILTROS Y ELEMENTOS REPUESTOS
RESTAURANT ALAMEDA BISTRÓ
RESTAURANT CASETA NOVA
RESTAURANT TIRO DE PICHÓN
RESTAURANTE CHINO SIETE ESTRELLAS
RIBELLES FLORS
RIPOLL  “EL COQUERO”
ROTATEX, S.L.
RESTAURANTE TORRE DE COTES
RUBENS ESTILS
SALÓN PELUQUERÍA ANI
SANT FRANCESC 52 - RESTAURANT
SAÚL SANTOJA ATELIER
SEGUÍ E HIJOS, S.L.
SERCO MAC
SERPIS AUTOMOCIÓN
SILLAS GIL
SILVIABOT FOTOGRAFIA
SMC TALLERES GUIRAO
SOFCO
SOLER
OLTRA PINTURAS
TABERNA ASTURIANA “EL PRIM”
TALLER VÍCTOR RECIO S.L.
TALLERES BOSS&CO
TALLERES PAULINO
TALLERES PICAZO
TALLERES RAFAEL BERNABEU, S.L.
TANATORI DEL COMTAT
TANATORIO COMARCAL DE MARIOLA
TRANSPORTES FERRI S.L.
TAXVEL ASESORES S.L.
TECEL ELECTRICITAT
TECMECO
TELECOMUNICACIONES CLIMENT
TEXTISOL S.L
THE QUM CENTER
TIEN 21
TINTORERÍA “SANT HIPÒLIT”
TINTORERÍA COLÓN
TOLDOS LLORENS - TAPIZADOS
TONI PRATS
TONNY SANGO ROBA HOME
TRANSPORTES EL COMTAT. COOP. V.
TU DIRÁS, S.L.U.
TUBELCO Y AUTOFRÍO
TUEVENTOENDIRECTO
ULLDEPEIX FOTOGRAFIA
UNIÓN ALCOYANA SEGUROS
UNIÓN ALCOYANA SEGUROS - LYDIA MONTAVA SERNA
VELBOR BORDADOS VELASCO S.A.L.
VIAJES TURYEM
VIATGES RUTA JOVE
VILACOR CONSTRUCCIONES
VISAUTO  CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES-BENZ
VIVEROS ALCOY FLOR








