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Després d’un mes de juliol carregat d’activitats prè-
vies a les festes: presentació del programa-revista i 
el Cartell (divendres 6 de juliol), Acapte (dissabte 7 

de juliol), Proclamació (dissabte 14 de juliol, a la Plaça de 
Bous en horari de vesprada) i Festa de la Flor (dissabte 21 
de juliol), arribaven els dies més assenyalats de les festes 
d’estiu a Sant Agustí al mes d’agost. Cal destacar la presèn-
cia de l’autor del cartell de festes i portada del programa-
revista d’enguany, a l’acte de Presentació del Programa i 
Cartell de Festes. L’autor, el prestigiós il·lustrador valen-
cià Paco Roca, va destacar a la presentació “la satisfacció 
d’haver realitzat la imatge que promocionarà les Festes 
a Sant Agustí de 2018”. Tot un privilegi per a Bocairent i 
per a les festes comptar amb la seua magnífica aportació 
artística. Cal també destacar la Nit de la Proclamació, en-
guany novament en horari de vesprada-nit (va començar a 
les 20.00 a la Plaça de Bous), a la qual va estar proclama-
da Clavariessa Major la Srta. Natàlia Gisbert Vañó i la seua 
cort d’honor i on vam comptar amb la brillant intervenció 
de la Mantenidora de l’acte, la Srta. Rosella Espinós Car-
dona i amb l’actuació musical de Miquel Gil.

Del 15 al 20 d’agost van tindre lloc les sis nits de Dansetes, 
destacant enguany de manera especial tres nits, per l’alta 
participació de balladores i balladors i per l’afluència de 
públic: la segona nit al C/Agres (davant la casa de la Cla-

variessa Major), la nit del dissabte 18 d’agost, per primera 
vegada en la història, hi varen haver Dansetes a la Plaça de 
Bous, amb motiu del 175 aniversari de la seua construcció. 
Prèviament, prop de dues-centes persones es van apropar 
a la Plaça a compartir el sopar de germanor. L’experiència, 
de ballar al ruedo les dansetes i en rogle com a la Plaça, va 
estar meravellosa. L’endemà s’encetava de nou el cicle de 
dansetes a les ermites, partides i pobles veïns, començant 
a l’Ermita de Sant Antoni Abat (el de Baix).

El 22 d’agost LA CAVALCADA va omplir novament els car-
rers de Bocairent de gom a gom, molt lluïdora i partici-
pativa, encapçalada com és costum  pels CABOLOS i els 
Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí. Hi participaren 22 
carrosses, a més de la Societat Musical Vila de Bocairent, 
els Xirimiters i Tabaleters de l’Aljub i la Dansa dels Cava-
llets del Corpus de Sueca. Van fer la seua entrada a la pla-
ça enguany quatre carrosses: la Carrossa dels Fadrins (25 
anys de participació a la Cavalcada), la del Primer Premi al 
Concurs de Carrosses, la de l’àvia de la Clavariessa Major 
Teresa Asensio que complia 50 anys des que va ser Cla-
variessa i, per suposat, la de Natàlia Gisbert (Clavariessa 
Major i la Cort d’Honor). Tancava la desfilada l’Associació 
Unió Musical Bocairent. La festa va concloure ben entrada 
la matinada amb la revetla de la Nit de la Cavalcada, amb 
l’orquestra Reality.

fEStES D’EStIU A  
SAnt AGUStÍ DE 2018
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La primera nit de Danses, el 
dia 23 d’agost, pel matí hi va 
haver dansetes pels carrers 
de costum, ballant també a 
la Residència i al Centre de 
dia. Ja de vesprada les multi-
tudinàries cucanyes (enguany 
passades per aigua), van do-
nar pas per la nit a l’inici de 
les cinc nits de danses. Ja per 
la nit ballaren un total de 48 
parelles i la Cap de Dansa va 
estar Natàlia Gisbert Vañó 
(Clavariessa Major). El xirimi-
ter va ser Xavi Puertes i el ta-
baleter Antoni M.Colomina. El 
Majoral que va treure la Cap 
de Dansa, David Beneyto.

La segona nit de danses va 
comptar amb la participació 
de 35 parelles. El xirimiter va 
estar Xavi Puertes i el tabaleter Leandre Santonja. La Cap 
de Dansa Teresa Asensio Bellver, que complia 50 anys des 
que va ser Clavariessa i el Majoral que la va treure al rogle 
Xavi Pascual.

La tercera nit ballarien un total de 53 parelles. El majoral 
Quique Reig va estar l’encarregat de treure al rogle la Cap 
de Dansa: Jéssica Nájar Silvestre. Antoni Miquel Colomina 
al tabalet i Eva Castelló a la xirimita posarien la música 
al rogle.

La quarta nit va comptar amb la participació de 43 pa-
relles. La xirimitera va estar Eva Castelló i el tabaleter 
Joaquim Silvestre. La Cap de Dansa, Belen Ferre, va eixir al 
rogle acompanyada pel Majoral Rafa Vañó.

La cinquena i última nit de danses, dilluns 27 d’agost, 
pel matí va tindre lloc el volteig general de campanes, 
la disparada de coets i l’actuació de xirimita i tabalet als 
jardins del Monestir. Per la vesprada, les Solemnes Ves-
pres a l’Església del Monestir, donaven el tret d’eixida a 
les celebracions religioses del dia de Sant Agustí. Per la 
nit, 51 parelles posaven el remat a unes danses de 2018 
marcades novament per l’alta participació al rogle, al que 
cal destacar la incorporació de noves balladores al rogle 
i també de nous balladors, cosa que, sense dubte, és molt 
bona notícia per a les danses i per a la festa. La Cap de 
Dansa va estar Vanesa Cantó Balaguer i la música va estar 
a càrrec de Xavi Puertes (Xirimiter) i Jaume Martínez (Ta-
baleter). El majoral que va treure al rogle la Cap de Dansa 
va ser José Vicente Francés i al descans, com és costum, es 
varen repartir els “Caputxets” als més menuts, destacant 
que es varen repartir al voltant de cent cinquanta caput-
xets entre els balladors i les balladores més menuts.

Arribava la celebració de la Festivitat del Pare Sant Agustí 
després d’una setmana d’intensa activitat lúdica, espor-
tiva, religiosa i cultural que completava la programació 
de festes: Xarrades a la Fresca, Novenari, Sant Agustí de 
Conte, Eixida en bicicleta, Carrera de la Dona, Campionat 
de Pàdel i el Campionat de Raspall. 

Les celebracions del dia de Sant Agustí, dimarts 28 d’agost, 
les va encetar la Diana matinera, que va comptar enguany 
amb una alta expectació pels carrers de pas d’aquesta. El 
tram final de la diana, com és costum ja, va comptar amb 
els xirimiters de l’Aljub, que acompanyarien la Societat 
Musical Vila de Bocairent interpretant “Pepet” i sumant-se 
a la desfilada a més dels Cabolos, els Majorals i la Cort 
d’Honor i Clavariessa.

La Missa Solemne a Sant Agustí, a la que va predicar el 
bocairentí En Francesc Asensio Vañó “Xesco”, va donar pas 
a la “Mascletà” a càrrec de la pirotècnia Aitana de Bèlgida.
De vesprada SANT AGUSTÍ MUSICAL a càrrec del Grup D3 
a l’Església Parroquial, va suposar un remat musical bri-
llant a les festes de 2018, gràcies un any més a l’Associa-
ció Unió Musical Bocairent, l’Ajuntament de Bocairent i la 
Junta de Majorals de Sant Agustí, amb la col·laboració de 
la Parròquia. 

De vesprada-nit, la Solemne Processó al ritme de la “Mui-
xeranga”, davant amb els Cabolos i darrere al ritme de 
la marxa de processó “Pare Sant Agustí” composada pel 
mestre Miguel Aparicio per a les nostres festes, omplia 
de públic els carrers del recorregut. A més dels xiquets i 
xiquetes, hi participaren les Caps de Dansa, algunes pa-
relles de ballador i balladora i també la Cort d’Honor i la 
Clavariessa, a més de la comitiva d’autoritats i el clergat, 
el guió de Sant Agustí i la Imatge. Al finalitzar, un ramell 
de focs d’artifici va donar pas al cant dels Gojos, l’Ofrena 
de Flors i el bes de la Relíquia.

Els Dimonis de Darrere La Vila posaren el remat especta-
cular a les #festes #santagusti18 el dissabte 1 de setem-
bre, en mig d’una gran expectació i participació.

Bones festes de Sant Blai de 2019!.

Xavi Pascual i Soler
Cronista de la Junta de Majorals de Sant Agustí
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A l’edició passada els informàvem que 
finalment els esforços de la Comis-
sió havien donat fruit i els treballs 

de restauració de la façana  de l’ermita ha-
vien començat; tot i això, encara ens queda 
un camí llarg. Els treballs de neteja, sane-
jament i pintura han continuat i els nostres 
visitants van poder comprovar la magnífica 
feina realitzada pel Taller d’Art i Restaura-
ció a la primera fase de l’ermita on poden 
observar els colors primigenis de la façana 
i que havien caigut en l’oblit. Sincerament 
creiem que la tasca està sent brillant. Vo-
lem novament aprofitar estes línies per fer 
palès el nostre agraïment al recolzament, 
tant logístic com monetari, que venim en 
tot moment rebent per part de l’Ajunta-
ment i de la Parròquia, sense oblidar-nos 
de les aportacions i donatius desinteres-
sats dels fidels.   

Com va sent tradicional, el dissabte 5 de 
maig i després d’esmorzar, va començar 
l’acapte per tots els carrers del Barri i per 
les seues rodalies, recolzats per l’acompa-
nyament musical del tabal i la dolçaina. És 
digne de mencionar el fet  que, any rere 
any, aquest acte compta amb les simpati-
es més desinteressades de tots els veïns 
de Bocairent que, aprofitant que van al 
mercat, ens busquen per fer el donatiu a 
la Mare de Déu i fullegen amb avidesa el 
llibret-programa d’actes. 

El divendres següent a poqueta nit els 
membres de la comissió vam procedir a 
penjar pels carrers del barri les bandere-
tes, un procés de penjada que ja s’ha con-
vertit en tradició i que compta amb el re-
colzament de tots els veïns i que posa de 
manifest a tot el poble de Bocairent que 
estem de festa. Enguany hem de destacar 
que vam arribar fins a la placeta del Batlle!

El cap de setmana següent, el de la festa, 
va estar marcat per un oratge totalment 
primaveral de bon temps però amb airet 
fresquet que no feia de menys una màniga 
llarga. 

fEStES A LA MArE DE DéU  
DELS DESEMpArAtS 2018
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El dissabte per la vesprada al local social 
de la comissió al costat del llavador de l’Al-
jub, es va fer la inauguració de la no menys 
tradicional exposició de l’inesgotable fons 
de col·lecció de José Llorca. En esta oca-
sió dedicada al tema de “Begudes, licors i 
publicitat de destil·leries”. A part d’un nom-
brós grup de veïns del poble, vam contar 
amb la presència de l’Alcalde En Josep 
Vicent Ferre acompanyat també pels regi-
dors En Josep Mª Beneyto i En Xavi Molina.

Aprofitant l’ocasió els restauradors del Ta-
ller ens van fer “in situ” una detallada ex-
plicació dels treballs que estaven duent a 
terme a la façana de l’ermita i del seu des-
envolupament en les fases posteriors. I en 
acabant temps per pastes, refrescos, anima-
des xarrades i tómbola! 

El dia gran de la festa, el diumenge 13 de 
maig, tocava deixar prompte el llit ja que a 
les 8:30 del matí començava la Diana ame-
nitzada com cal amb xirimita, tabalet, co-
ets i tronadors. Una volta acabada la diana, 
l’ermita i les seues rodalies es trobaven de 
gom a gom de gent per assistir a la Mis-
sa en honor a la Mare de Déu oficiada pel 
vicari de l’Església parroquial En Alberto 
Martínez Borràs.

Després de la processó continuà la festa 
amb l’esmorzar popular a la placeta de sant 
Tomàs de Villanueva i s’obria novament el 
període de participació en la tómbola.

I a contra rellotge tocava acabar d’ajudar 
a muntar al carrer Bisbe Miró el Concert 
extraordinari a càrrec de la Banda Jove de 
l’Associació Unió Musical sota la direcció 
de José Antonio Úbeda Soler en la que era 
la seua presentació al poble.

I per la vesprada, temps per als més me-
nuts amb el conta-contes d’Alberic El Gran 
Jordiet. Una excusa perfecta per acabar un 
cap de setmana intens i ple de grans mo-
ments.
 
I ara ve febrer. Els moros i cristians i eixe 
crit sord i profund que és el Vítol al patró 
Sant Blai! 

Bones festes a tots!

La Comissió
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Amb l’arribada de l’estiu i l’eixida de veïns als carrers 
hem pogut gaudir de nou del projecte desenvolupat 
durant anys i finalitzat a temps per a la celebració 

de la festa del barri de Sant Joan: la porta restaurada de 
l’ermita, executada amb cura per l’equip del Taller d’Art i 
Restauració, que ha aconseguit retornar l’esplendor que 
correspon a l’ermita més antiga del nostre poble, així com 
traure a la llum detalls amagats. El gran deteriorament 
que presentava, així com els treballs d’eliminació de pin-
tures acumulades al llarg del temps i la restitució de parts 
perdudes, va quedar per fi solucionat gràcies a la sempre 
desinteressada col·laboració de tot Bocairent i gràcies a 
donacions privades i anònimes que ens van ajudar a em-
prendre definitivament aquestes millores.

Ja des del dia de l’Acapte, tot Bocairent va demostrar la 
importància que concedeix al barri i a l’ermita de Sant 

Joan en col·laborar econòmicament de forma desinteres-
sada al seu manteniment i millora, així com per a oferir 
una festa atractiva a tot el que volguera acostar-se a fes-
tejar el dia de Sant Joan amb la resta del barri.

Amb la finalització del projecte de restauració de la porta, 
la Junta de l’ermita de Sant Joan segueix treballant i s’ani-
ma a continuar un any més escometent la següent obra 
d’envergadura que aquesta vegada afecta a l’estructura de 
l’edifici, estudiat ja per un arquitecte i a l’espera de plan-
tejar solucions que haurem d’emprendre entre tots per a 
conservar el nostre patrimoni.

Només ens queda agrair a tots els que ens ajuden a man-
tenir l’ermita: al Rvd. D. Benjamín pel seu suport incon-
dicional i a l’equip parroquial, als representants de l’Il-
lustríssim Ajuntament que es van acostar a compartir el 
sopar del barri i a la banda juvenil de la SM la Vila de 
Bocairent i al Grup de rondalla que animen tots els anys 
la vesprada i la nit de festa i ens delecten cada nit de Sant 
Joan amb la seua música. Tots ells ens empenten a conti-
nuar un any més amb il·lusió.

Junta de Sant Joan

fEStES DE 
SAnt joAn 2018
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En dir que segueix endavant ens referim al 
fet que tot el concernent a la celebració 
de la festivitat de la Mare de Déu d’Agost 

i, per tant, de l’ermita on tenim la seua imat-
ge que tant cuidem, segueix funcionant un any 
més amb la col·laboració tant dels responsa-
bles dels actes que es duen a terme, com dels 
que ens ajuden o, simplement, assisteixen a les 
activitats que es programen.

És veritat que cada any costa una poc més po-
der cobrir amb certa comoditat les despeses 
dels actes que habitualment venim celebrant, 
però finalment sempre eixim del pas amb bona 
voluntat i alguna ajuda inesperada.

Una cosa que, de moment, està servint d’al-
licient principal a la festa i que incrementa l’as-
sistència al sopar de confraternitat del dissabte 
anterior a la celebració, és la gran rifa d’ele-
ments culinaris de porcellana, que esperem ens 
seguisca aportant la firma Porvasal, de Xiva, la 
direcció de la qual ho fa amb molt d’afecte, sen-
se oblidar els anunciants, sense els quals seria 
impossible presentar el programa de festes que 
es reparteix el dia de l’acapte.

Quan aquest article siga llegit, ja hauran pas-
sat alguns mesos d’aquesta celebració, per tant, 
tots sabran que la missa va ser duta a terme pel 
reverend En Joaquín Silvestre, fill i nét de bo-
cairentins, nascuts, a més a més, al nostre barri, 
i que va passejar després la imatge de la Mare 
de Déu pels carrers de sempre, al costat dels 
feligresos que, en processó, van recórrer el barri.

Una gran novetat que ens ha omplert d’il·lusió a tots ha 
estat l’aparició, durant els treballs de restauració de l’in-
terior de l’ermita, d’unes pintures datades de principis del 
segle XIX. Es tracta d’unes sanefes de forma geomètrica 
d’ones entrellaçades que formen un cercle central i que 
estan emmarcades per una franja del mateix color, blau de 
Prússia, sota diverses capes de pintures d’“embelliments” 
anteriors, i que fa pensar als col·laboradors de la festa, 
Lorena i José, del Taller d’Art i Restauració, que és possible 

que hi haja decoracions anteriors. El sòcol, d’una alçada 
similar a l’actual, és també de color blau, amb possibles 
jaspiats en roig. El treball està paralitzat, pendent del pro-
jecte que s’està elaborant per determinar la decoració ori-
ginal de l’interior de l’ermita. Tot i que el tema està encara 
verd, hem cregut molt interessant donar-lo a conèixer i 
esperem que més endavant hi haja més sorpreses.

La Comissió

L’ErMItA DE LA MArE DE DéU  
D’AGoSt SEGUEIX EnDAVAnt ...
AMB SorprESES
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L’Associació de Festes de Moros i 
Cristians de Sant Blai desitja als 
festers i festeres, als habitants 
de Bocairent i a tothom qui ens 
visite unes BONES FESTES!

Blai Vanyó


