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Llíria, sempre s’ha caracteritzat per ser una ciutat molt vicentina, una ciutat on se li
professa al Pare Vicent Ferrer una profunda i forta devoció, a camí entre l’agraïment i el
reconeixement pel gran miracle que per la seua intersecció va obrar el mateix Déu Pare.
Per això la Confraria de Sant Vicent ha de velar de mantindre eixe gran fervor i eixa
gran devoció que tots els llirians tenim per el nostre patró. Es un treball dur y no sempre
fàcil, on ha de combinar-se l´ignovació i la tradició, el treball i els moments de distensió,
l´imaginació i el seny i tot això sense oblidar-nos del verdader sentit de la nostra fe.
Sens dubte el present any està siguent molt especial per a tota la nostra arxidiòcesis,
donat que el Cardenal Arquebisbe de València va declarar 2018-19 com a Any Vicentí. En
Llíria, estem vixquent-ho d’una manera molt intensa donat que la nostra ermita va ser
declarada Temple Jubilar. A ella han peregrinat mes de 3.500 persones, les quals han
guanyant el Jubileu amb totes les indulgencies que això comporta. S’ha convertit en el
Temple Jubilar que més gent ha rebut, molt per damunt dels altres.
Però comencem pel principi, en abril del 2018. El dia de la festa gran de l´any
passat va ser molt especial, ja que el nostre patró estrenava una nova i grandiosa anda,
regalada per la mateixa majoralía. Un nou trono digne del que el nostre Pare Vicent es
mereix, amb unes barres on els coixins poden acoplar-se a l’altura dels portants, platejada i
daurada al mateix temps, instal·lació amb peretes led, mes ampla i alta del normal. També
eixe dia es varen estrenar els trajes dels portants regalats pels clavaris d´eixe any Vicente i
Mari Fina.
El 29 d’abril començarem l’any jubilar a Llíria amb l´apertura de la Porta Santa
de la nostra ermita que durant este any está rebent als milers de peregrins que venen a
honrar al Senyor per mitjà de Sant Vicent. Va ser una celebració senzilla, però carregada de
significat on centenars de persones van participar. La celebració començar amb el ritu
d'Obertura de la Porta Santa des de la olivera, al costat de l'ermita, on segons explica la
tradició, Sant Vicent Ferrer va predicar i va obrar el miracle de la font. A continuació, els
assistents prossessionaren fins a l'ermita on, després de descobrir la placa commemorativa,
Vicente M. Cerezo, prior de la confraria, junt als altres pàrrocs de Llíria, van obrir la Porta
Santa dient "obriu-me les portes dels justos i entrarem a donar gràcies al Senyor. Esta és la
porta del Senyor, entrem per ella per obtenir la seua gràcia i la seua misericòrdia".
Posteriorment va tindre lloc la Santa Missa d'obertura de l'Any Jubilar Vicentí, oficiada per
D. Vicent i concelebrada per rectors i sacerdots fills de Llíria i de l'arxiprestat, en ella van
prendre part autoritats polítiques i civils edetanes, així com representants de la Junta
Central Vicentina i dels Altars Vicentins.
La nit del dissabte, prèvia a l'obertura de la Porta Santa de la nostra ermita, també
serà recordada en les cròniques vicentines com un moment històric. Tot i la inesperada
pluja que va caure en l'inici de l'acte, nombrosos devots de Sant Vicent Ferrer es van reunir
al parc natural. Durant un entranyable passeig nocturn, el nostre president Antonio

Castellano, va anar relatant records d'aquest lloc tan valorat pels veïns de Llíria per la seva
significació espiritual. En un moment donat, al costat del pont que porta al camí de la
ciutat, una xicoteta comitiva va començar a aproximar-se, precedida per la Creu
processional. Rostres plens de sorpresa quan van veure aparèixer en la foscor del camí a un
personatge amb hàbit dominicà a qui acompanyaven joves i adults veïns del poble. Enmig
de l'expectació tal persona es va presentar com Vicente Ferrer, que havia rebut l'encàrrec
d'acudir al paratge de les fonts. El col·loqui de Sant Vicent Ferrer amb la comunitat creient
de Llíria va ser real, citant frases en la ment de molts, participant tots en aquesta
experiència que tantes generacions han relatat com una cosa única i sempre vigent. Així,
una llum brillant va mostrar el lloc on brollava l'aigua i el Pare Vicent va ser victorejat de
manera unànime. Tot seguit, van marxar fins a l'ermita, il·luminada en tons rotjos,
presentada com temple jubilar. Queda per al record l'escena quan Sant Vicent va entrar a
l'ermita, tota il·luminada amb xicotets ciris i va arribar fins a l'altar on es 'va fer u' amb la
imatge que presideix, i el temple en la penombra de l'espera fins l'anhelada obertura de la
porta Santa poques hores després.
Una vegada obert este any jubilar els actes van començar a produir-se; el primer
d´ells va ser la interpretació del Rèquiem K. 626 de Wolfgang Amadeus Mozart la qual va
emocionar als més de 1.000 assistents que es van donar cita en l'església de l'Assumpció,
per gaudir d'una de les peces essencials de la història de la música clàssica. La regidoria de
Música i Festes va organitzar aquest gran espectacle sota la batuta del edetà i director de
l'Orquestra d'Extremadura, Álvaro Albiach, i que va tenir la participació de quatre brillants
solistes, la soprano Isabel Monar, el baríton David Menéndez, la mezzosoprano Marina
Rodríguez -Cusí i el tenor Albert Montserrat, així com del concertino Vicent Huerta,
l'Orfeó Universitari de València i una orquestra de músics professionals de Llíria formada
per a l'ocasió.
Mentre tant, el grup de majorals encarregat d'organitzar les pròximes festes
vicentines i amb això, tot un any de celebracions, ja s'anava conformat. El diumenge 20 de
maig es va presentar a tot el poble de Llíria. Dit diumenge es va celebrar una Eucaristia a
l'Ermita, durant la qual es van imposar les medalles als 71 majorals corresponents. Segons
paraules del nostre president: "És un grup Molt ampli i estan Molt il·lusionats, no importa
l'edat. Hi ha joves des de 20 anys, fins a un matrimoni de 85, que són més joves que
NINGÚ. A Tots a els Uneix la Devoció per Sant Vicent ".
Un dels caps de setmana més emocionants de l´any vicentí, va ser la visita de la
imatge peregrina de la Mare de Déu dels Desemparats a Llíria. Després del primer dia entre
els llirians, amb la rebuda, la Visita a l'Església del Remei i la Vigilia amb joves. Dissabte
al matí, el nostre patró Sant Vicent Ferrer l'esperava a la seua Ermita. Milers de edetans es
van congregar a les 9 h. a l'Església Arxiprestal de l'Assumpció per junts i sota el maternal
empar de la Geperudeta emprendre el camí cap al Parc de Sant Vicent. Un volta allí i
després del reglamentari esmorçar, es va realitzar la Solemne Eucaristia i posterior romeria
altra vegada cap al poble. Tal com es realitza cada any a la festivitat de Sant Vicent. Ja per
la vesprada, totes les associacions i confraries de Llíria, volien retre a la Mare de Déu el seu
particular tribut, oferint-li un ram de flors. La Verge va sortir a les portes de l'Església de
l'Assumpció per a rebre'ls tots amb amor i tendresa. Després tots junts van poder compartir
un sopar de germanor i una ronda a l'a Mare de Déu. Diumenge, la Parròquia va estar

oberta durant tot el dia perquè tots els devots pogueren compartir amb la "Mareta" un
moment de pregària. A les 12 h. va tenir lloc al mateix Temple Parroquial la Solemne
Eucaristia Concelebrada en honor a la Mare de Deu dels Desamparats. La visita va
concloure en una Processó on, a més de la Imatge de la Mare de Déu també va participar el
nostre patró Sant Vicent Ferrer. Sent les 20 h., La Verge es va acomiadar de tots els llirians
des de la plaça major.
També durant el mes de Juliol la nostra majoralia va participar en la Fira
Agroalimentària “A mos redó” que com a novetat es duia a terme a este mes d’estiu. Els
festers tal com feren anys anteriors, van associar-se amb la Granja Martínez i varen crear
increïbles delícies elaborades amb ous.
Entrat ja el mes d’agost un grup de peregrins de la nostra confraria visitaren la ciutat
francesa de Vannes on es troba el sepulcre del Pare Sant Vicent. A més de visitar la
Catedral, recorregueren la ciutat i passejaren per la Porta de Saint Vincent Ferrier. Al
mateix temps aprofitaren per visitar la Bretanya francesa i les platges de Normandia, així
com l´Abadía de mont Saint Michel.
Al més de setembre la confraria participà en la entrada de la imatge de Sant Vicent
Ferrer en l’església del Remei. Esta talla va ser regalada per la Parròquia de l´Assumpció,
per a que es venerara en una de les capelles laterals (ja que allí no hi havia cap imatge del
Pare Vicent).
Poc després varen tindre lloc les festes que Llíria dedica al seu Patró Sant Miquel
Arcàngel, en les que com es tradicional la nostra confraria participa activament. Entre els
actes més emotius d’estes festes, s’encontra la “Baixà” de Sant Miquel des del seu Reial
Monestir fins a la ciutat. La imatge de Sant Vicent, com es tradició va eixir al seu encontre i
després d’escoltar a la Rondalla “El Micalet”, junts es dirigiren a la Parròquia Arxiprestal.
També el 29 de setembre la Majoralia junt a la directiva varen assistir a la Missa Major i
per la vesprada a la Solemne Processó.
El passat 9 d’octubre, M. I. Ajuntament de Llíria va concedir entre d'altres a la
Confraria de Sant Vicent Ferrer el premi Jaume I, en la seua primera edició. Guardó que
premia la conservació de les tradicions i el patrimoni, a més de fer créixer la devoció i
admiració per un personatge tan valencià com és Sant Vicent Ferrer.
En novembre membres de la nostra confraria van poder gaudir d'una entranyable
visita al Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer, fundant el 1410. Una de
les seves treballadores i col·laboradora de la Confraria, ens va ensenyar als participants
totes les instal·lacions del Col·legi: aules, museu, tutories, capella ... A més va explicar tota
la tasca social que desenvolupa aquesta centenària i emblemàtica institució. Compartirem
junt als xiquets la Eucaristia i poguérem venerar la Relíquia. Tots els assistents van quedar
admirats pel gran treball que aquesta institució realitza, així com de l'alegria, vitalitat i
il·lusió de tots els nens.

També en novembre i desembre rebérem varies peregrinacions en la ermita, entre
elles la del nostre arxiprestat, les catequistes de la Vall d´Uxó i el Seminari Metropolità de
la Inmaculada.
Ja entrats en el present any, aplegaren les repliques de la Imatge de Sant Vicent
Ferrer dutes a terme després del escàner 3D a la que va ser sommesa la talla del escultor
Bellver. Hi han tres tipus de figures: dorada, platejada i policromada. Estan a la venda en la
nostra ermita.
Com a membre permanent de la Junta Central Vicentina de València, hem participat
en tots els actes, que esta ha organitzat com pot ser la Proclamació de l'Honorable
Clavariessa de les festes vicentines, així com dels actes organitzats per alguns altars del
Cap i Casal. A molts d’ells ens han acompanyat membres de la corporació municipal que
sempre ens han prestat el suport institucional.
En febrer, varem recórrer la València vicentina parant als llocs vinculats
directament amb el nostre patró. Visitarem la Casa Natalicia on va nàixer Vicent Ferrer, el
antic convent de Sant Domench (hui l’església de capitania) on va estudiar Fray Vicent
Ferrer i la Catedral Metropolitana de València on es conserva el púlpit on predicava Sant
Vicent Ferrer.
Però sens dubte la data mes important d´este any ha sigut el 5 d´abril dia exacte en
que es complien 600 anys de la mort de San Vicent. Tant a Llíria com a València, s’ha
celebrat d’una manera molt especial. Donat que estaven en Quaresma, la Parròquia de
l’Assumpció ha considerat que este temps litúrgic girara al voltat de la figura del Pare
Vicent, per això en les grans banderoles instal·lades en la Parròquia es podia llegir la
llegenda que el nostre patró du en la corona “Timete Deum et date illi honorem” (temeu a
Déu i doneu-li glòria), a més s´ha baixat el Santíssim Crist de la Sang, tant vinculat a Sant
Vicent (ja que fon ell mateix el que el va dur fins a la font) per a que presidira junt a la
imatge del nostre patró la Quaresma.
Com a preparació del gran dia, es dugueren a terme les jornades previes dos
conferencies a càrrec dels dominics fills de Llíria D. Jose Antonio Heredia O.P. i D. Miguel
Fabra. El matí del dia 5 al alba ja voltejaren els campanes en senyal de goix perquè tots els
llirians tenim al cel un gran intercessor: Sant Vicent Ferrer. Per la vesprada en una
adornada i abarrotada Parròquia de l´Assumpció, es celebrà la Emotiva i Solemne
Eucaristia concelebrada en Acció de Gràcies per estos 600 anys de la mort del Sant
valencià. Tot seguit tota la confraria va acompanyar al Crist de la Sang en la seua tornada a
la primitiva parròquia.
El diumenge següent era el moment de celebrar-ho a la Ciutat de València, junt a les
altres confraries i altars que compartim devoció pel sant. Va ser també una vesprada èpica
que sens dubte passarà a la història. Va tindre lloc una sentida processó on participaren
totes les imatges de Sant Vicent que posseeixen les associacions. La nostra imatge va
passar la nit prèvia ja en la seu, siguent la única que ho feu. En la processó la nostra
confraria va ser una de les que mes gent aportà, a més de l’única en dur al “seu” Sant
Vicent al muscle, la imatge també va ser acompanyada pels xiquets ataviats amb trajes de

valencià/ana que sens dubte van causar l’admiració i tendresa de la gent. En la processó
també va participar la Banda Primitiva de Llíria. Des d’estes línees agraím la col·laboració
i predisposició que des d’un primer moment ha tingut la Banda Primitiva en tots els actes
que la nostra confraria ha organitzat. També volem fer extensible este agraïment als nostres
volguts portants, que sempre estan al peu del canyó per al que la confraria i el Pare Vicent
els demana, sens dubte son una de les grans joies de la confraria.
Sens dubte este any passarà a la història per tots els actes que s’han dut i es van a
dur a terme. En les festes que estem a punt de començar temin programats infinitats d´actes
religiosos, culturals, gastronòmics, infantils, pirotècnics... però sens dubte un dels mes
emocionants continuarà sent la tradicional Rogativa, que enguany recordant aquell 30
d’agost de 1410 eixirà des de la Sang. També està previst que Sant Vicent visite a l’altre
patró de la vila Sant Miquel al seu Reial Monestir on farà nit (serà el segon dia de Pasqua);
els dos patrons baixaran junts al poble visitaran la seu de la Banda Primitiva la qual està
celebrant el bicentenari de la seua fundació. Per a la processó també esta prevista la
participació de la Relíquia que es conserva al Col·legi Imperial de xiquets Orfes de Sant
Vicent, a més de l´imatge de Sant Miquel que presideix el Monestir (el gran).
Un dels actes on tant el M. I. Ajuntament com la Confraria han ficat el seu esforç es
al Pregó, que per primera volta en l’historia es durà a terme en la Plaça Major, en la façana
de la Parròquia de l’Assumpció. Contarà amb un espectacle de llums, so i pirotècnia a
càrrec de la companyia que ha dut a terme l’escenografia de la “Cridà” de les falles dels
últims anys. A més contarem amb un pregoner d’excepció, ja que per unanimitat la Junta
Directiva de la Confraria va decidir que fora el president de la mateix Antonio Castellano
Guardiola, una de les persones mes vicentines de la nostra ciutat
Des de la Confraria ens agradaria convidar a tots els confrares i llirians a que
engalanen els seus balcons amb les tapissos que la confraria ha elaborat, per a que es note
que estem de festa i que sentim per Sant Vicent eixe agraïment i eixa devoció que sols ens
Llíria li tenim.
No ens agradaria acabar sense agrair el suport, la il·lusió i el treball que des del M.
I. Ajuntament de Llíria ens han brindant durant tot l´any. Tampoc la participació i l´esforç
dels nostres majorals que enguany extraordinàriament s’han bolcat en la festa.
Sols ens queda animar-los a tots que participen de la festa, que vixquen intensament
les nostres festes que son el gran colofó a tot un any dedicat a honrar a eixe sant que tant ha
fet per Llíria: el Pare Sant Vicent Ferrer.

Toni Castellano Morató
Secretari de la Confraria

