INFORME DE LA CONFRARIA
EJERCICI 2019-20

U dels objectius principals de la Confraria de Sant Vicent Ferrer de Llíria és la
divulgació de la figura del Pare Vicent, a més de potenciar la seua devoció i vetlar per a que
en la nostra ciutat mai li falte veneració. Enguany hem intentat complir amb tots eixos
propòsits a més de recollir els fruits que ens ha deixat l´Any Jubilar Vicentí.
Sens dubte, este any ha sigut molt més tranquil que els anteriors, ha sigut un
exercici de reflexió i satisfacció pel treball ben fet, on la nova majoralía ha anat treballant
per continuar el legat de les anteriors.
De les festes 2019, cap destacar la visita que la Imatge de Sant Vicent va realitzar a
l'altre patró de Llíria en el seu Reial Monestir. Eren les 17h. del dilluns de Pasqua, quan les
campanes de la Sang anunciaven que algo històric anava a succeir; pocs minuts després i en
una vesprada gris típica del mes d´abril, el copatró de Llíria eixia de la Parròquia de
l´Assumpció en direcció cap al tossal de Sant Miquel, allí i després de la dura costera els
portants entraven la imatge del “Pare Vicent” a què saludara a Sant Miquel. Una volta allí y
després de realitzar-se la novena, va tindre lloc un concert a càrrec de la Rondalla “el
Micalet”. L'endemà i junt amb la imatge processional de Sant Miquel, va visitar els locals
socials de la Banda Primitiva, que celebrava el II Centenari de la seua fundació.
A més i com és tradició en les festes vicentines, el divendres previ a la festivitat de
Sant Vicent va tindre lloc el pregó, un acte que com a novetat es realitzava en la façana de
l´Església de l´Assumpció, on es combinava l'espectacle lumínic, amb efectes pirotècnics i
de so. Vàrem comptar amb un pregoner d´excepció, que viu la festa mes que ningú, ell va
ser el nostre President D. Antonio Castellano.
L'exercici fester 2019 va acabar en la Solemne Processó Interparroquial en honor al
nostre copatró Sant Vicent Ferrer, al qual va acompanyar la imatge de Sant Miquel que
presideix el Reial Monestir (més conegut com “el gran”) i que sols baixa a la ciutat en
contades ocasions. Des d´ací volem agrair la bona predisposició de la Germandat, així com
als seus portants per solemnitzar (més si cap) amb esta venerada imatge la Processó. A més
i com acte de fraternitat de les dues associacions, l´entrada a la Parròquia Arxiprestal va se
infinitament emotiva; donat que els portants de les dos imatges es varen combinar per a
junts entrar les dos imatges dels patrons de Llíria. També en aquesta cloenda de l'Any
Jubilar en Llíria va voler estar present el Cardenal Arquebisbe de València D. Antonio
Cañizares, renunciant així a altres compromisos adquirits prèviament. Sens dubte la seua
visita i la seua participació en la Solemne Processó va alentir a tots els membres de la
Confraria a seguir treballant per Sant Vicent i per les seues festes en Llíria.
A l'acabar la processó es va extraure la nova majoralía per als dos anys següents,
una majoralía jove i al mateix temps il·lusionant que combina experiència vicentina amb
innovació. Al capdavant d´ella, és situen els seus Clavaris Paco Sancho i Carla Palacios,
vicentins de pura sepa, que han sabut guiar a este grup de majorals durant este any de
preparació a la festa.

El 29 de juny (dia de Sant Pere i Sant Pau) i com ja és tradicional cada volta que
s´estrena majoralía, els clavaris varen rebre en les seues respectives cases la imatge de Sant
Vicent, que permaneixen allí els anys que dura la seua majoralía. Prèviament en la
Parròquia de l´Assumpció va tindre lloc una Eucaristia on se’ls va imposar les medalles que
els acreditaven oficialment com a Clavaria i Majoralía 2020-21.
Entrats ja al mes de Juliol la nostra majoralía va participar en la Fira
Agroalimentària “A mos redó”. Els festers tal com feren anys anteriors, van associar-se
amb la Granja Martínez i varen crear increïbles delícies elaborades amb ous d´esta granja
lliriana.
Després d’un estiu tranquil, en setembre un nou sacerdot aplegava a la nostra ciutat i
com ve sent habitual, la nostra confraria va voler estar al seu costat el dia de la seua
benvinguda. Es tracta de D. Celestino Aló, que el Cardenal Arquebisbe de Valencia va
enviar com a vicari a la Parròquia de l´Assumpció.
Poc després, varen tindre lloc les festes que Llíria dedica al seu Patró Sant Miquel
Arcàngel, en les que com és 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 és 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 a
la vesprada a la Solemne Processó.
Entrats ja en la tardor una alumna de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
València va voler fer un estudi de les pintures dels Sants Pares i Doctors de l´Església que
s´encontren en la nostra ermita. Estos frescs del 1958, són obra de Fra. Eugenio Silvestre,
franciscà fill de Llíria, que a més d'estes obres, té més pintures en la Parròquia de
l´Assumpció y en la Basílica que els franciscans regenten en la ciutat de Roma. Esta previst
en pròximes actuacions passar un georadar per la paret de l´Altar Major, per observar si
baix de la pintura de l´altar major encara es troben pintures anteriors al 1936.
El 12 d'octubre, la Guàrdia Civil de Llíria celebrava la festa de la seua patrona: la
Mare de Déu del Pilar; i ho feia amb una Missa en la Parròquia de Maria Madre, una
mascletà i un acte social al Saló Multiussos. Després del concert de la Banda Musical UDP,
es concediren a dos associacions llirianes uns reconeixements per la seua trajectòria i
exemplaritat; una de elles era la nostra confraria. Esta distinció aplegava en l'ocàs de l'Any
Vicentí i volia reconéixer la llavor de la nostra confraria per mantenir les tradicions i la
devoció per Sant Vicent Ferrer. Al mateix temps, la nostra confraria també volia agrair la
gran llavor de la Guàrdia Civil fent-li entrega d´una rèplica de la imatge del nostre Sant
Vicent. Segons paraules del nostre president “és l´únic sant que tots els anys passa per la
porta del cuartel y beneïx amb la seua mà al gran cos de la Guàrdia Civil de Llíria”. Des
d´estes línies volem agrair a la Guàrdia Civil de Llíria esta gran mostra d´afecte, així com el
seu inestimable esforç i entrega per la seua llavor en la nostra societat.
Finalitzant el més d´octubre i organitzades pel M. I. Ajuntament de Llíria, van
tindre lloc a Ca la Vila unes jornades vicentines a càrrec de l'Acadèmia Valenciana de la

Llengua baix el títol “Mirades sobre Sant Vicent Ferrer”, entre altres varen intervindre
Antoni Llibrer, Joan Carles Gomis i Isidre Crespo. Este encontre formava part dels actes
promoguts per l'AVL per profunditzar en el coneixement i divulgació de la figura y obra
del nostre patró, amb motiu de la designació com “escriptor de l'any”.
Ben entrats al mes de novembre, es varen reunir a la nostra ermita l'Associació de
Cronistes Oficials del Regne de València, que cada any es reuneixen en una població
distinta, enguany i coincidint amb les últimes coletades del Any Vicentí ho volien fer a
Llíria i així conéixer els llocs vicentins per excel·lència de la nostra ciutat. La jornada va
començar en una recepció en l'ermita així com en una sessió de treball i una conferència
sobre Sant Vicent. Com no podia ser d´altra forma, visitaren el parc i el seu manantial de la
mà del cronista de Llíria D. Amadeo Civera. La jornada va acabar amb un dinar de
germanor, un agraïment per part de la confraria i la firma del seu president en el llibre d'or
de la confraria.
Però sens dubte un dels moments que passarà a la història d´este any sant, ha sigut
l'Audiència que el San Pare el Papa Francesc ha tingut a bé concedir a la nostra associació
de fidels. El passat 27 de novembre, una representació de la nostra confraria, va ser rebuda
pel Papa Francesc en el Vaticà. En el marc de l'Audiència tant el president com el prior de
la confraria pogueren saludar la Papa i fer-li entrega d´una imatge de Sant Vicent Ferrer de
Llíria; el Sant Pare al rebre-la va reconéixer al sant i valorà la profunda i sincera devoció
que se li té en terres valencianes. Al mateix temps Antonio Castellano, va tindre
l'oportunitat d'imposar-li la medalla de la Confraria i agrair-li en nom de tots els vicentins la
seua llavor al capdavant de l´Església i dels més desfavorits. També van poder renovar-li
els sentiments de filial adhesió de la Confraria de Sant Vicent així com de tots els cristians
de la ciutat de Llíria al successor de Pere i a la seua Església. Dies després, molts mitjans de
comunicació es feren ressò d´esta gran notícia.
El 30 de novembre es va convocar a tots els confrares a la Junta General de la
Confraria, on a més de fer balanç sobre l´Any Vicentí es varen donar comptes de l´exercici
anterior, tant per part de la confraria com per la de la majoralía.
A l'Advent i Nadal, tal com ferem en anys anteriors, adaptàrem l’ermita als temps
litúrgics, per això varem col·locar una corona amb quatre ciris, els quals ens marcarien el
compàs d'espera per a rebre a Jesús. En Nadal el Naixement junt amb la Paraula de Déu va
presidir el presbiteri del temple vicentí.
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 i exaltació de
l'Honorable Clavariessa de les festes vicentines, així com dels actes organitzats per alguns
altars del Cap i Casal.
Tampoc ens hem volgut perdre les gales d´exaltació de les falleres majors de les comissions
de la nostra localitat; una xicoteta representació de la confraria ha rendit homenatge a estes
dones que representaran la festa fallera de la nostra Ciutat. D´esta forma la nostra confraria
vol donar suport a estes festes que a poc a poc van fent-se lloc al calendari festiu de Llíria.
La nostra web, durant aquest any s´ha consolidat com a referent, a més de poder encontrar
notícies relacionades amb la Confraria, Llíria i Sant Vicent, es pot trobar informació

valuosíssima sobre la figura del Pare Vicent Ferrer al llarg de la història, això com articles
relacionats amb Llíria i les seues tradicions. També s´han incorporat correus electrònics a
les distintes comissions de la confraria, per funcionar de manera més independent i
efectiva.
Quasi aplegant a la festa i gràcies a la infinitat de donatius i ajudes de tots els
llirians, hem pogut intervenir en l'ermita. S´han reparat algunes teulades en les quals hi
havia infinitat de goteres, així com s´ha rehabilitat la “llenyera” que fins fa poc estava en
desús a causa del mal estat d´esta estança. A més d´arreglar el sostre (on hi havia un gran
forat), s´hi ha instal·lat un altell per a guardar els estris de la confraria, també hem
incorporat un nou sol, adequat a la dependència i al temps d'aquesta. El pròxim dia de
Pasqua beneirem dites obres i podran visitar tot el que vostés han ajudat a fer.
I així així, apleguem a la festa que enguany els presentem, una festa que combina
innovació amb tradició, joventut amb experiència i sobretot il·lusió amb devoció. El
programa de les festes 2020 està replet d´actes que tant la majoralía com el M. I.
Ajuntament han elaborat. Uns dels plats forts vindrà el cap de setmana previ al dilluns de
Sant Vicent amb el Concert de la Unió Musical amb Gisela, on s’interpretaran bandes
sonores de pel·lícules. A més el dia de les paelles en acabar de dinar i al mateix parc, tindrà
lloc un concert de la mítica banda “Seguridad Social”. Este Llirià em sona, la volta en
carro, la repartida de les mones, l´ofrena de caritat, la cursa 10K... també són alguns dels
tradicionals actes que completen el programa.
Però sens dubte els actes més importants de les festes són el diumenge de la
processó; eixe dia Llíria en ple dona gràcies al seu patró Sant Vicent per intercedir per tots
els llirians i vetlar per eixa ciutat que va visitar el 1410. Per això hem de respondre en
massa assistint a la Solemne Eucaristia i a la Processó Interparroquial.
No ens agradaria acabar sense agrair la col·laboració del M. I. Ajuntament que
sempre ha estat al nostre costat, recolzant totes les nostres iniciatives, així com ideant nous
reptes i actes festius. Al mateix temps fem extensiu este agraïment i felicitació al a
Majoralía, que amb el seu esforç i il·lusió han aconseguit arribar fer més grans les festes
vicentines.
Esperem que el millor d´este exercici siga el pitjor del que ve...
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