
COMFNCRIA DS SAn[ JORI)I

BASTERES DE !IARIOtrA.

3a:x¡reree cle Marlola, 1-7-96

Dlstlgl.t Sr, Sayrach:
trL motÍu d.e la present ée per a fe].:lcitar-].o per

L ' obra ser¡e r 3A PA.1B,9 SANI J,ORDI. , Hi,etb,ria , l].eeen4a , .aIt .
Sste voh¡m ens apropa, sense clr¡bte, a un mil-lor osneixement
d.eJ. nostre patró Sa¡t Jordi, Bons prova de1 que die és que el
IJ.ibre ha d.eepertat un gran i.nterés entre e1s que }ri vivim a
3an¡reres d.e Mariola, vila que té a Sant Jorcli per patró. A més

a més¡ üD gran reportatge grátfc eJ. fa interesbhntr ja que ens
per"m,et ileecobrir Ia i-nplantació tle Sant Jordi a,rrer¡ d.el món;
geats que cerquen per tot arreu Ia protecci'ó d.tegte crietib
urivereal, ta1 com h:L fem nosaltreg.

Sen¡eixca esta tambá r p€r puntual-itzar-U" duee coses ¡

-La primera, qu€ quan parla en la p. 185 ae la feeta
valencia* n{t moros i cristia.ns en honor a Sent Joril;l r ro eole
a J.a ciutat'd.tA1.coi esr celebre estes, també a l.a vj.).a cle 3a¡\lreres
d.e Mariola, d.e 7.O0O habitants, situacla a 1a coma.rca ale ltALcoiü..,
i clista 20 Km. d.e J.a ciutat esnentad.er €o ceJ-ebrem festes de

moros i, crlstians e1s alies 22-23-24-25 d.tabri]-, Ara be, a difo-
rbncia de l-ral.tra no enc consta que e1 patronatge d.e Sant Jorüi
lri vinga relaoiona.t amb 1a llrrita contra eJ. so1db Al-Azraq. Si
bé, d.ee d.e temps lrnmemorial s rha tingut cr¡ra d.e l.a d.evoci.ó a Sant
Jordi i prorra cLtaixb és eI fet que la primera ern:ita que va tj¡.dre
el poble a1e peus d.el castell estava d.ed.icada a Sant Jord.i (avui
tan sols en qued.en un€s petites rrrfnes).

Ara be, J-es nostres festes d.eriven d.e J.a solilad.escat
1 testimorais en tenin d.e temps enrere que fan referbncia a la
nanera en que feien l.es festes els nostres avantpassats. Aixf
Cavar¡llles, en e1 seu ].]-ibra de1 1792,
€lrs diu que eI 23 d"'abril clreixe nateix argr ea; trobava a 3ar¡reree
i esmentat

rrHacfan J-os d.e Barqreres en €s€ dfa J-a fiesta d.e San

Jorgo, l-a que continuaron en el sigl.úente con grande eetruend.o
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cle t¡rros y ataques, r€presentanclo la toma d.el eastiLlo por los
moros y la r€presa que d.espués hicj-eroa loe ehrietianosrr.

hsbé .erlsteix una i:tfo¡mació gobre la festa anterior
a 1'esmentad.a. EL 14 de narg ile 1786, 1es autoritats cte nanyg
r€E es dirlglren s la Gove¡rr¿ció dtAJ.coj-, sol.Licitant ltalganent
d.e La Praenática de Carles III ile 1771r {ü€ prohlbia e1s tirs
c[ tarcabugos d.ient rtcomo terulenilo por patrón a1 Glorioso San

Jorge cle inmemor5.al. se habfa celebrailo su fu¡xción r¡na sol.ilad.es-
ca cli.sparardo en 1ae plazas y calles eon el Da¡ror ord.en¡t.

Perio no eoJ.s a J.tabriJ. ceJ.ebrem festes a Sant Jorcli,
ta.nbé cad,a pri-her ctirmenge d.e setembre d.es d.el 1?80, cLata en
que va vi.ndre J.a Relfquula d.e Sant Jorcli r €s pose¡n ele nostreb
v€stj.ts degfesta p€r venerar la relfqula que d.es d.e Rona va ilur
eJ. pare Joan Saptista Doméaech, fil1 d.e Rarlyeres cle trfiarj.ola.

-una s€gona, pr¡ntt¡alltzació Borr€spon a1 que d.iu vosté
a la p .126. Pem.e ta I ns due s aólaracionÉt : Ia prÍm,em , no

coneixem cap església d.tAleoi a Xátiva. La" sego¡ra, la que encr

afecta ctirectanent i és que al 1983 no nreconstruir€n a A]-aoi
J-rantiga em,ita d.e Sant Jord.i d.e Sarffteres d.e Mariol.atr.

Els fets eembfen d.rr.ma altra forua. A Ralyeres cle

üarioJ.a des d.e senpre ba hagut a1s peus d.el .castel-l una em:lta
d.edid,ad"a a Sant Jordi, ja €ns clona testlmon:i Sant Joan d.e R:ibera,
aleshores Arquebisbe i Virrei d.e Valbncia que en la sEEa d.arrera
visita a Saqyeres urx 24 d.roctubre d.e 1510, va rn¡lil¡r es fera tt'tn''

retablo pa^ra J.a buena, d.ecente y cligr:a cr¡stod.ia cte 1a imagen d.e

Sant Jord.i €n su emlta situad.a en e]- oasti].]-oil. &ta erm,lta
és la d.e1 rfConjuradorrr, on es trasllad.ava la'imatge d.e Ss,nt Jordi
trHL Ve1lettr els d.j-es d; tempesta. Esta emita r¡a entrar
paulatina^rnente en desrls i des d,e 1930 está oompletament en rufnsg.
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Ia clevoeió d.el.e banyerins va f€r qu€ €s recuperara una
antfga e:m:lta que hi havia a un noLf paperer í qu6 eÉr recorurtnrÍra

a1 'tcementeri.vell" de 3ar¡¡reres. &,ta lreraita cle prinoipis
cl.el s. xx¡ si be la reconstrucció fou feta entre 1gB9 ilggo, i
eI projecte d.ut enclavant per lfarquitecte alcoiá Joan Frr.neesc
Ficó Sl].vestre.

Esp€rem que este eserit siga manifestació que al sud.
d.e les terres vaLenciaaes hl ha, d.ues poblacions que rend.ixen ho-
menatge'a Sant Jordi, d.ues poblaclons qu€ en volen donar testing
nl üreste Sant cle lrorlent fent feeta d,r¡¡a manera semblant, tant
lligada a la conquesta d.testes teres pe1 rei Janm.e r.

- I .-

{'n6s a més, rl trametrem un€s fotografies feües per
Foto-lfiorendt, mostra d.e 1a icoaografia d.e Sant Jsr¿i a Ba:greres.
sernelxquen d,oaes, les preseats llet¡ee per a posteriors obres
cLe vost6 i tinga en coasicteració ef#en esmeatat, No clubte cle
possar-se €n contacte anb noseltree ei necessitara cap aclaració
o voJ-guera conbixer alguna cosa més, d.e bon grat li ho mostrariem.

Relterar La felicitació feta a1 prinoipi i d.onar-u. les
grlcles una, veqada més per eontribuir a J.a clivulgació d.e 1a figlra
d.e sant Jorcli. EL llibre eserit per vostér.cl'alguna for"na. \ra
ajudar en fer més profr¡nd eI coneixement que d.e Sant Jordi tenim
eLs bar\yerj-ns.

Sense nés, reba r¡¡a cord.ial salu

vrcm{T
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