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Introducció

La festa es pot vore i analitzar des de molts punts de vista. En ella trobem tots
els elements i sentiments que defineixen i marquen la vida d’un poble i de totes
les seues veïnes i veïns. Es tracta en definitiva d’un fenomen social que ens retra-
ta a tots.

Si ens parem a extraure algunes de les principals característiques de la festa
dins l’àmbit social caldrà parlar en primer lloc de la festa com a signe d’identitat.
Es a dir, de la seua capacitat d’establir marcs d’identificació propis de cada comu-
nitat i dins la comunitat d’un determinat grup o sector de la població, com per
exemple el que ens ocupa en aquest article: el col·lectiu de dones, diferenciant-lo
dels altres i reforçant els sentiments de pertinença al grup. 

Cadascú, cada poble, cada grup, aporta la seua personalitat i això és el que ens
permet diferenciar una mateixa festa d’un poble o d’altre. D’aquesta manera tro-
bem que, centrant-nos en la nostra comarca, els pobles tenen festivitats comunes
com poden ser la del Crist o la de les Mares de Déu trobades, però la celebració
en cadascun d’ells, tot i tindre molts elements comuns, és molt particular. De la
mateixa manera trobem dins les nostres festes una diferenciació molt clara dels
col·lectius que s’encarreguen de cada celebració: Sant Miquel i el Crist el xics
fadrins, la Mare de Déu de l’Olivar el homes casats, la Mare de Déu dels Dolors
les xiques fadrines i la Mare de Déu d’Agost les dones casades.    

Altre dels aspectes de la festa és el de regulador de la vida social. L’ambient
festiu desinhibit i engrescador és el marc perfecte per alliberar tensions i angoi-
xes, tant des del punt de vista individual com d’una col·lectivitat, ja que la festa
té els seus propis mecanismes reguladors per assimilar, digerir i transformar totes
aquestes tensions. Per altra banda trobem sempre l’ordre dins el caos i això sig-
nifica que, de vegades afortunadament i altres desafortunadament, sempre hi ha
una part de la festa ocupada en que es reprodueixquen els esquemes socials amb
la primacia d’uns individus o grups socials sobre la resta de la comunitat. Així
que aquesta funció reguladora necessàriament ha de desembocar en una llibertat
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però controlada, i en aquest sentit, dins aquest article, és inevitable l’anàlisi del
paper de la dona dins la festa.

Caldrà destacar un tercer aspecte de la festa com a espai i temps diferent de la
qüotidianeitat. No es tracta d’un temps de descans. Es deixa el treball habitual per
realitzar un altre tipus d’activitat igual o doblement intensa. De la mateixa mane-
ra, cal tenir en compte que cada festa té el seu temps i el seu espai i per tant unes
determinades pautes de funcionament. Així podem diferenciar les festes d’hivern
de les d’estiu, les festes al carrer o a la plaça, les festes religioses de les paganes,
les festes de dia o les de la nit, les festes dels homes i les festes de les dones. 

Es poden analitzar, per tant, les particularitats de les celebracions on les dones
son protagonistes amb formes d’expressió arrelades en la seua feminitat i l’espai
que la dona ha anat prenent en la festa en general des de la seua manera d’enten-
dre la vida, guiada pel seu propi codi i independentment dels impediments socials
que, per suposat, existeixen i limiten la presencia de la dona en la festa.

Cicle festiu anual d’Alaquàs

El conjunt de festes d’una població no s’ha de vore com una festa darrere de
l’altra, sinó que constitueix un sistema integrat, amb uns cicles, dins el qual
cadascuna de les festes aporta el seu significat i funció. Aquests cicles venen mar-
cats pel calendari anual, que en la nostra cultura mediterrània es defineix a partir
del moviment del sol, i en conseqüència pel pas de les estacions. Les festes més
tradicionals dels nostres pobles tenen el seus orígens en una societat eminentment
agrícola i per tant estan directament relacionades amb les feines del camp, pre-
paració de la terra, la sembra, la recol·lecció, la sega, etc. A tot açò hem d’afegir
el pes econòmic i polític de la societat i sobretot el pes d’una cultura de rel cris-
tiana que fon l’any litúrgic i totes les seues celebracions dins del cicle agrícola
amb una simbologia i significat totalment lligats.

Cal tenir en compte que la festa i la tradició son fruit d’un procés històric que
les fa evolucionar i canviar constantment. Actualment la nostra societat ha deixat
de ser fonamentalment agrícola al mateix temps que es desvaneixen les creences
i  costums religioses, però encara són aquestes dues característiques les que defi-
neixen amb força el perfil del calendari anual. Es transformen els continguts i les
formes amb una sorprenent capacitat d’adaptació i continuen sent elements essen-
cials de la nostra cultura.

Analitzarem el cicle festiu anual d’Alaquàs al llarg del segle XX per tal de
recordar les celebracions que marquen el ritme de vida dels veïns i veïnes del nos-
tre poble al llarg de tot l’any. Cadascuna de les festes, mereix un estudi a fons,
tant de les que ja han desaparegut com de les que encara se celebren, les quals han



sofert una gran evolució. Gràcies al treball d’investigació que es fa des de
Quaderns d’Investigació d’Alaquàs ja tenim notícia d’algunes de les festes i les
seues tradicions.  La intenció d’aquest apartat no és entrar en els detalls de la festa
sinó analitzar de forma general el calendari festiu d’Alaquàs, seguint una divisió
estacional, per fer un repàs de les sues manifestacions i el seu significat.

Les Festes de la Tardor

La tardor és un temps de transició entre l'estiu i l'hivern. És un temps caracte-
ritzat pel canvi en els hàbits i els ritmes de la vida quotidiana. Actualment, a
Alaquàs, el nostre quefer diari poc té que vore amb l’antic cicle agrícola, però tot
i això la tardor continua siguent un punt clau de canvi i inici d’un nou cicle.
Després de les festes de setembre comença de ple el curs escolar, el ritme de les
activitats culturals i socials, fins i tot canvia la programació dels mitjans de comu-
nicació i tots retornem als nostres hàbits quotidians després del període estiuenc.

Les festes de la tardor, de Sant Miquel endavant, venen encapçalades per la
celebració de Tots Sants que amb aquest sentit lliga perfectament amb l'inici del
cicle de la terra. Els dies són més curts, les nits més llargues, entra el fred i la fos-
cor; després de les collites de l’estiu els camps descansen, tota la natura sembla
marcir, però al mateix temps s’aprofita el temps per a la sembra amb l’esperança
d’arreplegar fruits quan vinga el bon temps.

Del conjunt de festes remarcarem les que són més celebrades dins l’àmbit i
tradicions d’Alaquàs.

La festivitat de Sant Miquel, que forma part d'aquest període, correspon al 29
de setembre, però, des de fa uns 30 anys, a Alaquàs se celebra dins les festes
patronals de la població.

El 9 d’octubre se celebra, des de fa uns anys, a València, la festa de Sant
Donis. A part del seu caràcter religiós i romàntic, s’ha remarcat el sentit històric
que commemora l’entrada de Jaume I en la ciutat de València l’any 1238. Ha estat
una celebració originada al si de la capital i que poc a poc s’ha anat estenent als
pobles veïns.

La festivitat de Tots Sants i els difunts, els dies 1 i 2 de novembre, són l’eix
central d’aquest cicle de tardor. Actualment és un dia festiu en el calendari labo-
ral però, gran part de la població, ha deixat de banda la pràctica habitual. Els més
majors recorden aquests dies marcats pel toc a morts de les campanes, que inin-
terrompudament sonava per la nit durant un hora; les misses, que se seguien con-
tínuament des de les cinc del matí;  les visites al cementeri i la llum de les mine-
tes, que s’encenien en casa per les ànimes dels difunts de la família.

Finalment, dins les festivitats amb que es ret homenatge a la Mare de Déu
estava la festa de la Immaculada Concepció, el 8 de desembre, dia que es vene-
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ra el misteri de la concepció virginal de Maria, la Mare de Déu. Aquesta festa
organitzada per la Congregació de les Filles de Maria és una de les que ja s’han
perdut al nostre poble.

Les Festes de l’Hivern

El solstici d’hivern coincideix amb el moment en què la llum solar es redueix
al mínim de temps en la jornada per donar pas, a poc a poc, al progressiu allar-
gament del dia. 

A partir de la Puríssima és tradicional començar a ficar el Betlem en les cases.
Aquesta tradició té el seu origen en Itàlia i està estretament lligada a Sant
Francesc d’Assis i Santa Clara. Al nostre poble, com en molts d’altres, també
prengueren força, amb motiu de la celebració del Nadal, les escenificacions del
Betlem. Aquestes obres dramàtiques eren representades pel grup de teatre parro-
quial d’Alaquàs. Les obres literàries escollides es mantenien fidels als textos
evangèlics, al mateix temps que incorporaven altres passatges dels evangelis apò-
crifs, sempre amb algun element còmic i de vegades amb el seu propi apartat
musical. Amb tot això s’incentivava la formació religiosa de la gent, que així
podia comprendre la transcendència iconogràfica i el simbolisme de les escenes
bíbliques.

Dins de tot aquest món de les representacions teatrals hi ha un apartat molt
significatiu que és el dels autos sacramentals, on cal fer referència al Cant de la
Sibil·la, que els darrers anys s’ha recuperat al nostre poble dins la celebració de
la nit de Nadal. Aquest és el drama sacre més antic en el que es recitava, cantava
i escenificava la profecia de l’adveniment del Messies durant la vespra de Nadal. 

El cicle nadalenc s’estructura en tres moments, Nadal, Cap d’any i Reis. Són
festivitats eminentment religioses i familiars. La vespra de Nadal al nostre poble
encara era tradicional anar a sopar amb les amigues i els amics, però el sopar de
la nit de Nadal es feia a casa per a després anar, cap a la mitja nit, a la tradicio-
nal Missa del Gall. 

La festa de l’any nou, té lloc just quan la presència del sol i les hores de llum
es redueixen al mínim i el fred es fa més intens. És aleshores quan s’intenta con-
jugar aquesta decaiguda amb l’esperança d’un nou any, de la mateixa manera que
el Nadal posa l’esperança en el naixent de Jesús. La necessària dialèctica mort -
resurrecció es fa present en totes dues celebracions, però mentre que una és emi-
nentment familiar l’altra es presenta molt més oberta amb celebracions fora de
casa i en companyia dels amics. 

Aquest cicle de festes de Nadal acaba amb l’Epifania o dia de Reis, en el que
prenen protagonisme els xiquets i els joguets. Des de fa un temps,a poc a poc, ha



anat creixent als pobles el costum de fer la Cavalcada de Reis, tot un desplega-
ment d’il·lusió i fantasia per que els xiquets puguen rebre a ses majestats el Reis
d’Orient carregats de joguets i bons desitjos. 

El 17 de gener se celebra la festa de Sant Antoni Abat, conegut també com
Sant Antoni del porquet. La festa té lloc en l’anomenada setmana dels Barbuts,
de la que formen part també les festes de Sant Pau l’Ermità i Sant Vicent Màrtir.
Sant Antoni és considerat el patró dels animals domèstics i de treball. Abans se
celebrava aquest dia traguent la imatge  del Sant a la Placeta de la Creu per a que
tots els animals passaren i reberen la benedicció del capellà juntament amb un
bon grapat de garrofes. Després s’organitzaven curses de cavalls pels carrers del
poble. Aquesta festa se celebra en un moment clau per al cicle agrícola i Sant
Antoni com a protector dels animals garanteix la fertilitat i la protecció del bes-
tiar, que fa uns anys era fonamental per dur endavant la terra. Actualment els ani-
mals de càrrega i de treball han desaparegut i aquest dia apareixen gran quantitat
d’animals domèstics, alguns prou exòtics. La presencia de bestiar és totalment
testimonial i amenitza la festa amb la desfilada dels matxos i cavalls engalanats.

Sant Antoni en molts pobles és la festa major de l’hivern i porta del
Carnestoltes, en ella es recorda la vida del sant amb danses, representacions tea-
trals, fogueres i dimonis i d’aquesta manera enllaça amb la següent festivitat
abans del període de Quaresma: El Carnestoltes.

A Alaquàs, a principi del segle XX la festa tenia molt poc ressò i sols algun
grup optava per fer gresca i anar al ball del ram al casino. Les restriccions, el
ascens d’una nova classe social amb gustos més refinats, les prohibicions de l’es-
glésia i la repressió franquista, han estat alguns dels factors decisius per deixar la
festa en l’oblit. En aquells moments la major part de la gent del poble optava per
la celebració religiosa de les Quaranta Hores, amb l’exposició del Santíssim
Sagrament, fins el dimarts anterior al Dimecres de Cendra. Actualment la festa
del Carnestoltes s’ha recuperat donant el protagonisme als xiquets i xiquetes  dins
l’àmbit escolar.   

La Quaresma i la Setmana Santa es mouen en el calendari seguint la cele-
bració de la Pasqua, que és sempre el diumenge després de la primera lluna plena
de primavera. És un període de preparació a la Pasqua, que s'inicia el Dimecres
de Cendra, i recorda els quaranta dies que Jesucrist va dejunar al desert. Quaranta
dies molt llargs quan hi havia que seguir les rigoroses normes de dejuni i abs-
tinència establertes per l'Església, amb una prohibició molt expressa de menjar
carn els divendres. Durant aquest temps sols hi havia un moment de festa reser-
vat per als valencians: la celebració de Sant Josep i les falles. El costum era aga-
far el tramvia per anar a la ciutat a vore els monuments fallers i prendre una bona
tasa de xocolate amb xurros o bunyols. Actualment la celebració de Sant Josep
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s’allarga durant el més de març fins el dia 19 amb la disparà de mascletaes, cas-
tells de foc i la plantà de les falles. A més ha estat una festa que s’ha escampat
ràpidament als pobles veïns. A principi de segle per vore les falles  calia anar a
València però, al voltant dels anys trenta, apareixen els primers monuments al
nostre poble que després de guerra anirien creixent en número fins el dia de hui. 

Festes de la Primavera

La Primavera, que comença el 21 de març, ens porta el bon temps i les pri-
meres flors, i en aquest sentit la majoria de les festes estan relacionades amb la
fertilitat i el renàixer de la vida: la Pasqua, les creus de maig, les enramaes, etc.

Les celebracions de la Setmana Santa comencen Diumenge de Rams, són el
colofó de la Quaresma que enllaça amb la Pasqua. El dia més festejat al nostre
poble és el Dijous Sant. La missa se centra especialment en el sagrament de l’eu-
caristia recordant l’últim sopar de Jesús amb els deixebles. La importància d’a-
quest sacrament es manifestava en “el monument” que es feia a les parròquies per
a l’exposició del Santíssim. La gent de la parròquia s’encarregava de muntar-lo
cuidant tots els detalls  i donant-li la màxima solemnitat. El costum era anar a
visitar els monuments, que hi havia en les diferents parròquies i fer uns moments
de pregària. Durant tota la nit estava el Santíssim exposat i la congregació de
l’Adoració Nocturna era l’encarregada de vetllar i acompanyar-lo durant tota la
nit. Divendres Sant tenen lloc els oficis de lectura i el Via Crucis i els moments
de pregària es continuen fins que arriba el moment de la Resurrecció.

Dissabte de Glòria, a les 10 del matí les campanes anunciaven la resurrecció
i les dones i els xiquets treien tots els perols i cassoles vells de la casa per tren-
car-los al carrer i “fer glòria”.  Per la nit, igual que ara, després de la missa de la
vetl·la pasqual, es feia el cant de l’Aurora per tot el poble.

Diumenge de Pasqua Florida pel matí tenia lloc la processó de l’encontre.
Abans de guerra es treien totes les imatges a la processó (Ecce Homo, Natzaré,
.... Amb la guerra desaparegueren gran nombre d’imatges i aleshores es treia el
Crist i la Mare de Déu dels Dolors cadascuna des de la seua parròquia acompan-
yades per tota la gent del poble. Quan es produïa l’encontre, a la meitat del carrer
major, esclatava l’alegria i la festa: el cor de cantores entonava l’Al·leluia, es sol-
taven coloms, voltejaven les campanes i es feia bona cosa de soroll.

Els tres primers dies de Pasqua se celebraven anant a berenar al secà. Les qua-
drilles d’amigues s’ajuntaven amb els seus pasqueros i els convidaven a berenar.
Sense cap presa cantaven, jugaven, volaven el catxirulo i es menjaven la mona, la
llonganissa de pasqua i un munt de dolços preparats per l’ocasió. Els berenars de
Pasqua acabaven el dia de Sant Vicent. Els xics pagaven el berenar i es feia una
bona xocolata en casa d’alguna pasquera. 



El tercer diumenge de Pasqua se celebra a Alaquàs la festa de Sant Francesc
de Paula. El seu origen el trobem amb l’establiment de l’Ordre dels Mínims a
Alaquàs. Aquells dies es montava la fira amb les paraetes de porrat, torrons, cas-
tanyes i tota classe de fruits secs, una tradició que s’ha recuperat des de l’any
2000. El diumenge pel matí es feia la pujà del Sant i a continuació la missa major.
Després els Mínims s’encarregaven de fer les calderes per a les persones més
necessitades del poble. Quan s’acabava el novenari, al diumenge següent per la
vesprada, finalitzava la festa amb la processó i l’entrà del Sant en la casa del
carrer major, on es quedava tot l’any.

Al més de maig es feia l’enramà. Les colles d’amics s’ajuntaven el dissabte
per la nit per a anar a fer murta, i preparar-se flors i ornaments que ficaven a la
porta de les seues novies o de les que volien que foren les seues novies. 

La festivitat del Corpus Christi es continua celebrant amb una solemne pro-
cessó, pels carrers del poble, en la que participen els xiquets i xiquetes que han
combregat el mateix any. Les veïnes del carrer s’encarreguen d’arreglar-lo i ador-
nar-lo per al pas del Santíssim Sacrament i al llarg de la processó es col·loquen
cinc altars per a descansar la custodia.

Quan acabava la primavera, el dia de Sant Joan, era costum fer els rotllos per
a berenar a la vesprada, bé al secà o a l’era on en aquells dies tota la família s’a-
juntava per a les feines de desbarbar, trillar i aventar el blat.

Les Festes d’Estiu

Els mesos d’estiu coincideixen, tant ara com abans, en el moment de menys
activitat laboral. Anteriorment, després d’arreplegar les collites, des de la Mare de
Déu de l’Assumpció (15 d’agost) fins Sant Miquel (29 de setembre) o la Mare de
Déu del Rosari (primer diumenge d’octubre), es repartien  les festes patronals de
la majoria dels pobles de l’Horta. A Alaquàs se celebraven el dia 8 de setembre,
la Mare de Déu de l’Olivar, i el dia 9, el Crist. Ha sigut aproximadament fa uns
30 anys, per tal d’adaptar-se al calendari laboral, quan s’han començat a introduir
altres festivitats dins les festes patronals. Al nostre poble són les celebracions de
la Mare de Déu d’Agost, la Mare de Déu dels Dolors i Sant Miquel, que abans se
celebraven el dia corresponent del calendari, i d’altres com la festa de moros i
cristians i les festes de la Santa Creu.  

Participació de la dona en la festa

Hem pogut vore que la festa és un element clau de la nostra cultura i de la nos-
tra societat. I si ens parem a mirar uns quants anys enrera per trobar els orígens
veurem que a l’època medieval la festa tenia ja una importància significativa que
anirà creixent fins l’època moderna, moment en el que s’ha arribat a dir que hi
havien més festes a l’any que dies de treball. 

-109-



-110-

Dones arreglant el carrer per a la passà de la Mare de Déu.



És precisament al segle XV quan sembla que naix una de les celebracions més
antigues de la nostra comunitat: la celebració del Misteri d’Elx, moment en el que
es produeix un auge en el teatre religiós de temàtica assumpcionista, o altres com
la del Corpus Christi de València. Però la festa adquirirà major força al segle
XVII, quan apareixen noves advocacions, canonització de sants espanyols, tras-
llat de les relíquies del sants i rogatives per pal·liar el mal de la pesta.
Celebracions, totes elles, acompanyades d’una gran quantitat d’escenografia i art
efímer.

En aquest moment trobem estretament unides a la festa les clavaries i confra-
ries que, a més, són un dels principals elements d’estructuració social, i de l'ad-
ministració municipal i parroquial medieval. La paraula “Clavaria” fa referència
a una persona que té al seu càrrec les claus d'un lloc de responsabilitat, especial-
ment d'una corporació. A les nostres ciutats originàriament feia referència a aque-
lles persones que custodiaven una de les claus de la caixa de cabals de l'Obreria.
A partir de la primera meitat del segle XIV aquesta feina va recaure en una sola
persona, convertint-se el Clavari en el funcionari municipal de finances, i en el
personatge clau de l'administració local. La continuïtat del terme fins els nostres
dies ens ve per via eclesiàstica, i converteix els clavaris i clavaries, en organitza-
dors de les festes locals i responsables enfront de la població de dur a bon terme
la feina encarregada. 

De la mateixa manera, les confraries apareixen junt als gremis i continuant un
poc la seua llavor de regulador social actuen per pal·liar les malalties, els acci-
dents de treball, la situació de les vídues o dels orfes. 

Per traure a la llum el paper de la dona en la festa durant aquest període hem
d’analitzar quina era la seua situació dins la societat. Des del segle XV fins el
XVII trobem que en les capes socials més elevades a les dones les ensenyaven a
llegir i escriure. Personatges fonamentals de l’humanisme, com Lluís Vives, defe-
nien la formació de les dones i el fet és que hi gran quantitat de noms femenins
protagonistes del segle d’or de la literatura i la cultura valenciana i europea: Sor
Isabel de Villena, Méncia de Mendoza, Francisca de Nebrija, Lucía Medrano,
Beatriz Galindo, Luisa Sigea, i un llarg etcètera.  Però això és pel que fa, com ja
hem dit, a les classes més privilegiades. La gran majoria de les dones, i més enca-
ra en nuclis xicotets com el nostre poble, les dones depenien de la voluntat del
marit o dels pares. La major virtut que s’esperava d’elles era l’obediència, tota la
llibertat de que disposaven havien de posar-la al servei de l’home. Aquesta situa-
ció s’agreujarà al segle XVIII amb la contrarreforma, que suposarà una regressió
de les llibertats aconseguides en el segle XVI, i deixarà a la dona en la clausura
domèstica.

Dins d’aquest marc les dones trobaran durant molt de temps en la imatge de

-111-



-112-

Maria, i sobretot  en la advocació de la Mare de Déu de l’Assumpció que serà la
més estesa, un model a seguir. L'església es convertirà en l'únic espai públic on
les dones podran jugar un cert paper. Tot i ser una institució regida per homes,
l'església catòlica es feminitzarà, ja que serà l'únic lloc on les dones trobaran un
punt de socialització. Aquesta situació ens porta al segle XIX, moment en el que
ressorgirà amb força una nova espiritualitat femenina que es veurà beneficiada
per una major obertura de l’Església al poble després de la crisi de les desamor-
titzacions. És precisament ara quan proliferen les advocacions marianes pels nos-
tres pobles al mateix temps que apareixen un gran número de congregacions
femenines que treballaran i lluitaran per la dignitat de la dona. A Alaquàs trobem,
coincidint en aquest moment, la “Congregación de Oblatas del Santísimo
Redentor” fundada per José Benito Serra i Antonia Maria de Oviedo, amb el clar
compromís de portar endavant una evangelització alliberadora i solidaria amb la
dona marginada. Aquesta congregació també es feu càrrec durant molts anys de
l’ensenyament de les xiquetes del poble fins que deixaren el convent d’Alaquàs.
L’altra congregació, sorgida en aquest període de temps a Alaquàs, és l’Institut
d’Operàries Catequistes, fundat per la Madre Josefa Campos, que encara conti-
nua la seua llavor evangelitzadora a través de la catequesi i de l’ensenyament en
el que hui és Col·legi Madre Josefa Campos. Totes dues estan molt presents en la
memòria dels alaquasers i alaquaseres que recorden amb agraïment la seua
presència i la seua aportació en moments molt difícils. 

L’altra realitat d’aquesta nova espiritualitat femenina és la creació de les con-
fraries i clavaries femenines. És el moment en el que apareixen en Alaquàs la
Congregació de Filles de Maria i les dones es fan càrrec de les clavaries de la
Mare de Déu dels Dolors i de l’Assumpció, les quals han donat fins els nostres
dies un protagonisme festiu a les dones impensable en altres llocs. Cal també tin-
dre en compte que assumir uns rols festius molt fixats per la tradició, pot servir
d'impediment i/o excusa per intentar obstaculitzar el pas de les dones a altres
parts de la festa.

Cap a la segona meitat del segle XX trobem una nova forma de participació
de la dona dins el paper de Reina de les Festes. Aquesta figura mostra un canvi
de mentalitat en la societat que reconeix i valora obertament el paper de la dona
i intenta donar-li el protagonisme que li havia estat negat durant molt de temps.
És un forma de participació, molt arrelada encara en molts pobles de València
que, en certa mesura, la converteix en un element passiu de la celebració amb una
clara limitació alhora de participar en tots els àmbits. En aquest cas la dona es
presentada en la festa no en un marc d’igualtat sinó en un marc d’exaltació que
s’allunya de la realitat actual. A partir d’aquest moment la dona ha anat ocupant
cada vegada més àmbits dins la festa i la societat, marcada, no sols pels impedi-
ments socials o morals, sinó pel seu propi ritme i manera d’entendre la vida amb
un sentiment molt arrelat de la seua feminitat.



Resulta difícil seguir el rastre de la dona dins la història de les festes quan la
majoria de les vegades juga un paper secundari que passa totalment desapercebut.
Alhora d’analitzar documents i escrits la presencia de la dona crida l’atenció, pre-
cisament, per la seua absència. Tots sabem que és present, coneixem la seua capa-
citat de fruir la festa i veiem la seua sensibilitat i esforç per a que perdure. Però
sempre trobarem celebracions on li ha estat vedada  la participació en nom d’una
moral mal entesa. Exemples en tenim de festes molt antigues com el Misteri
d’Elx, representat en la seua totalitat per homes, inclús en el paper de dones; i
d’altres més recents com la festa de moros i cristians d’Alcoi, que encara no ha
pogut assimilar el paper de la dona com a capitana d’una comparsa o part d’una
filà.

Anem a centrar-nos de nou en el calendari festiu d’Alaquàs analitzat en l’a-
partat anterior. L’augment de l’ocupació i l’acceleració del ritme de treball, tant
per l’home com per la dona, ha suposat l’adaptació dels continguts de les festes,
la mobilitat d’algunes d’elles en el calendari festiu i en altres casos la desaparició
d’aquelles que no han connectat amb la nova mentalitat i forma d’entendre la vida
i el cristianisme: La festa de la immaculada, els Sants de la Pedra, Mare de Déu
del Rosari, les Creus de Maig, les enramaes, Sant Joan...
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Les festes on les dones tenen un major protagonisme són la de la Mare de Déu
de l’Assumpció, la de la Mare de Déu dels Dolors i la Immaculada Concepció de
Maria.

La festa de la Mare de Déu de l’Assumpció al nostre poble, s’encarreguen de
preparar-la, des de la segona meitat del segle XIX, un grup de dones diferent cada
any i la particularitat que marca la tradició és que han d’estar casades.

Concretament en aquesta festa podem vore com ha anat creixent la participa-
ció de la dona al llarg del temps. 

En un principi la celebració era preparada per un grup de dones que com a
màxim aplegaven al número de 7 ó 8. La celebració es reduïa a un sol any i un
sol dia, el corresponent del calendari, en el que com a actes festius hi havia la
missa major, la mascletà o la traca rodà pel poble, la processó i el castell. La pre-
paració de la festa no ocupava més temps que el necessari per posar a punt el ves-
tit del dia del casament (la basquinya), preparar la cera i l’estampa de record de
la festa, contractar la pirotècnia i fer un bon regal a la parròquia. Sobretot després
de guerra els regals havien de pal·liar l’absència d’objectes litúrgics i de devoció:
alguna imatge, mantons o vestits per a la Mare de Déu, joies, alguna feina de res-
tauració o pintura, etc. ). 

Poc a poc, la representació de la dona anirà creixent ja que no sols eixiran un
any si no dos. El primer any és el de les basquinyes, que ja no se fiquen el seu
vestit del casament, perquè ja no s’utilitza el de basquinya per a casar-se, sinó el
de les seues mares o alguna parenta. 

Actualment l’increment de temps dedicat a la preparació de la festa és molt
més elevat ja que el número d’actes es multipliquen i en conseqüència el cost de
les activitats. L’organització suposa tot un any o dos de preparació dels actes.

- Per al propi dia de la celebració: Preparació dels vestits, el de basquinya que
es fa de nou intentant recuperar tota la riquesa del vestit tradicional, i el vestit de
clavariesa; la despertà, replegà de les clavarieses, missa major, repartir la cera i
l’estampa, passacarrer, mascletà, processó i castell. 

- Per als actes dels altres dies de festes: paelles, sopars, cavalcada, ofrena,
exposicions, etc. 

- I, cada vegada més freqüentment, per als actes que es realitzen al llarg de
l’any: exposicions, teatre, concerts, concursos, cinefòrums, conferències, publi-
cacions, sopars quinzenals o setmanals, loteries, rifes o les formes més originals
que vos pugueu imaginar per traure dines per a la festa. 

Les activitats organitzades com podem vore no sols es redueixen a l’àmbit
religiós, a més s’introdueixen actes culturals, d’oci, musicals, recuperació de tra-



dicions, etc.  No cap dubte que ha estat un canvi enormement positiu i enriqui-
dor per a les nostres festes, tradicions i cultura, i extensiblement per a totes les
dones i homes d’Alaquàs, començant per aquelles que són les responsables de la
pròpia festa.

L’altra celebració, on apareix la dona protagonista, és la festa de la Mare de
Déu dels Dolors, sorgida també en la segona meitat del segle XIX. Les clavarie-
ses d’aquesta festa són tradicionalment un grup de xiques solteres i una dona
casada. La solemnitat i la responsabilitat de la celebració no és tanta com la de
l’altra festa, de ahí la diferenciació entre dones casades i solteres, però l’esforç i
el treball d’organització són els mateixos, és a dir, tot el que les clavarieses vull-
guen donar. També cal remarcar que actualment el terme de casades i solteres és
prou flexible, participant, tant unes com altres, en les dues festes. L’objectiu prin-
cipal és la festa i que el poble puga disfrutar-la.

Aquesta forma de pensar l’ha tingut sempre molt present la dona i, afortuna-
dament, ha servit per a traure endavant la festa en determinats moments. Cal
recordar que en varies ocasions ha estat un grup de clavarieses el que s’ha fet
càrrec de la festa major del poble: la Mare de Déu de l’Olivar, que tradicional-
ment s’han encarregat de preparar els homes casats. Una vegada més, la flexibi-
litat en la interpretació de la tradició ( tant se val que siguen solters o casats,
homes o dones, o tots dos junts) ha deixat que prevaleixca  el que realment és
important: la festa, siga la que siga, i que tots i totes pugem disfrutar-la.

Cal recordar un altra de les festes on la dona era la protagonista, ja que aques-
ta és una de les que ja s’han perdut. Es tracta de la festa de la Immaculada
Concepció que es celebrava al nostre poble, fins no fa molts anys. El dogma de
la Immaculada Concepció de Maria fou declarat el 8 de desembre de 1854, essent
Papa Pius IX. Es tracta d’una congregació d’origen italià molt estesa durant la
segona meitat del segle XIX i principis del XX per terres valencianes. En aquest
cas trobem un tipus d’organització diferent al de les clavaries. Les responsables
de la festa eren Les Filles de Maria. Es tractava d’una congregació on totes les
sòcies havien de ser solteres, de manera que en el moment en que es casaven dei-
xaven de formar part del grup. L’organització de la congregació estava encapça-
lada per la Junta de Les Filles de Maria, el càrrec de les quals era elegit cada tres
anys poguent repetir en el seu manament. Després estaven les zeladores, les quals
tenien la funció de guiar a un grup de xiquetes de les que s’incorporaven cada any
després de prendre la comunió. Totes les sòcies tenien l’obligació d’anar a parti-
cipar en les pregàries que s’organitzaven i de pagar una quota anual per poder fer
la festa. La celebració consistia en una missa major on el capellà imposava la
medalla de les Filles de Maria a les xiquetes que eixe any havien pres la comu-
nió i entraven a formar part de la congregació. En la processó eixia la imatge de
la Immaculada acompanyada de xiquetes vestides d’angelet que agafaven una
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cinta blava que eixia de l’anda. Després les seguien totes les xiquetes, que eixe
any entraven a formar part de les Filles de Maria, junt a les seues zeladores, la
Junta, que portava el guió, i la resta de dones que vullguera participar. Eixe dia
era tradicional estrenar l’abrigo per anar a la processó. 

A banda d’aquestes festes en que la dona juga un paper de primer ordre dins
la festa com protagonista i organitzadora, cal parar-se a mirar com viu la dona les
festes la resta de l’any. 

En primer lloc cal tenir en compte aquelles festes en les que la dona és prota-
gonista però com subjecte passiu que rep tota classe de lloances i formes d’exal-
tació. Dins d’aquestes festes inclourem, com a dones que són, les de la Mare de
Déu (de l’Olivar, de l’Assumpció, dels Dolors, del Carme, dels Desemparats, del
Rosari, la Immaculada, la Purificació) i la de Santa Cecília, que al nostre poble es
celebrava doblement, per part del Casino Roig i per part del casino Blau.  A més
trobem la festa de les enramaes en el més de maig, que fa clara al·lusió a la ferti-
litat de la terra i de la dona, i en la que els homes enamorats oferien els millors
dons de la natura a les seues estimades. I, també, la festa de les falles on cada
vegada és més notable l’exaltació de la dona i de les seues virtuts.

Per últim, cal tenir en compte que la dona està present en totes les festes de
l’any, i que com a tal les viu d’una forma diferent a l’home. Hem vist com, fins
no fa molt de temps, l’únic espai per a la dona era la casa i l’església i des d’ací
ha anat obrint-se noves portes de participació des d’on viure la festa. La veiem:

- Prenent part de les celebracions litúrgiques, sempre a primer hora del matí
(missa de descoberta el dia de la Mare de Déu de l’Olivar), per a després conti-
nuar els preparatius de la festa a casa, i sempre acompanyada pels fills i filles als
qui anirà formant, educant i transmetent les tradicions i la nostra cultura.

- En totes les altres celebracions i pregàries, poques vegades acompanyada de
l’home: la pregària sabatina, el rosari, la novena, el tretzenari, les passaes de la
Mare de Déu, el Via Crucis, anant a fer les creus al Calvari, o estirant del cordó
al Sant.

- Atenent al temple en la llavor de neteja i atenció de les imatges, on si que hi
ha un paper destacat que és el de les camareres de la Mare de Déu, a qui soles
elles poden arreglar en la intimitat del cambril.

- Engalanant i adornant els carrers per a la processó, especialment la del
Corpus, la Mare de Déu de l’Olivar i el Crist, amb les millors plantes, flors i
cobertors.

- En les representacions teatrals del Betlem i d’altres que es feien al llarg de
l’any.
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- En la cuina fent tota classe de dolços i menjars tradicionals per als dies de
festa. Per Nadal, el pastissos de patacat, pastissos encarats, anguiles de massapà...
Per Pasqua: La mona, panquemao, rosegons, malaenetes, suspiros, rotllets d’anís,
coca fina... Per Sant Joan el rotllo. Per Sant Blai la llonga i el gaiato. Per Sant
Josep els bunyols i el xocolate. La sopa coberta, el guisat, el pimentó en tonyina
o l’arròs en fesols, mandonguilles de abadejo, xulles de carn en all i oli o un bon
potatge de quaresma.

- Cantant-li, des d’allà dalt de la carxofa, a la Mare de Déu o al Crist. En el
cor de cantores en la missa major o la nit de Pasqua correguent el poble i cantant
l’aurora.

- En el certamen de poemes a la Mare de Déu de l’Olivar, on és molt nom-
brosa la participació de dones i molts anys s’enduen el primer premi.

- En els preparatius de la casa: la compra, la neteja, emblanquinant els corrals
i les façanes, o pintant reixes i balcons.

- Preparant els vestits per a les seues filles, fills, l’home, son pare o els ger-
mans.

- Dins de la cordà o ballant en mig del correfocs.

- Preparant-se per a eixir en la cabalgata, en la processó o per a la desfilada de
mores i cristianes.

Segur que podríem continuar la llista tant amb les imatges de la memòria de
la festa com amb les imatges de la festa més actual. Totes elles ens mostren la
vitalitat i l’entusiasme amb la que la dona ha viscut la festa i com, des de l’hu-
miliat, el silenci, el treball, l’esforç, la tendresa, la força, la paciència, l’alegria i
la imaginació, ha sabut transmetre la festa i fer festa. 
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