
El acto ha terminado... La pla-
za va quedando vacía y la filá 
inicia el camino de retorno al 
maset. Pasado l’Arc, la gen-
te espera con espectación, 
como si fuese la primera vez, 
el desfile festero, mientras la 
música, el elemento impres-
cindible y animador de la 
Fiesta, va llenando de alegría 
con los sones de una música 
compuesta solamente para 
los Moros y Cristianos...

Juan Sanz



les 
nostres 
festes

José A. Bernat
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La Comissió de Festes del Barri de la Santa Creu agra-
eix, ja d’entrada, la possibilitat que ens ofereix la Comis-
sió del Programa de Festes de Moros i Cristians per a 
fer arribar a tot el poble de Bocairent l’extens programa 
d’actes amb el qual vam celebrar la passada festivitat 
del barri.

Amb l’experiència acumulada de dos anys vam preparar 
tota una sèrie d’activitats amb les quals poder divertir la 
gent més jove sense oblidar també els nostres majors. 
En definitiva, de fer barri, que és del que es tracta, i pas-
sar-ho bé i en bona companyia.

Des del Dia de l’Acapte i fins el Dia de la Processó, la par-
ticipació tant als actes més lúdics, com als jocs esportius 
i la revetlla, com també als actes religiosos, va ser molt 
bona per part de tota la gent. Cal tindre en compte que el 
mateix cap de setmana també se celebrava la Festivitat 
de Sant Jaume, i així i tot. la gent va saber correspondre 
a les dues festivitats.

Una de les anècdotes més remarcables d’enguany va 
ser el trasllat als baixos del Mercat Municipal tant del So-
par de Germanor de dissabte i lliurament de trofeus, com 
de la posterior revetla. El motiu estava més que justificat: 
la pluja amençava aquests importants actes i es neces-
sitava un lloc a cobert. Aquesta circumstància també va 
impossibilitar la celebració de la final del Campionat de 
Tànguit acumulant el trofeu per al següent any.

Per contra, la vesprada del diumenge vam gaudir d’un 
bon oratge per a poder estar presents en un dels actes 
més importants de la Festa del Barri de la Santa Creu: la 
Solemne Processó i la Benedicció dels Termes.

Des de la Comissió de Festes del Barri de la Santa Creu 
també volem donar les gràcies a totes associacions i 
entitats sense les quals la festa seria molt costosa d’or-
ganitzar. El nostre agraïment al Rector de la Parròquia, 
als dolçainers i tabaleters de l’Aljub per la col·laboració 
desinteressada en l’acte de l’Acapte, i al M.I. Ajuntament 
de Bocairent per les facilitats donades en tot moment 
durant la festivitat.

En nom de tota la Comissió de Festes del Barri de la 
Santa Creu, el president s’acomiada desitjant-vos Bones 
Festes de Moros i Cristians, i amb ganes de començar 
les Festes del Barri 2012.

Blai SanchiS EStEvE

President de la Comissió

Comissió de Festes del
BARRI DE LA SANTA CREU
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Comissió d’Ermita 
i Festes a la MARE DE DéU 
DELS DESEMpARATS

Com ve sent habitual, aprofitem un any més aquest espai 
del programa-revista de les festes de Moros i Cristians 
per a fer-los un breu resum de la festa de l’any passat 
del barri de la Mare de Déu dels Desemparats, i per a 
informar a tot el poble de les activitats que està duent 
actualment a terme la comissió. A les darreres edicions 
els hem posat al corrent de les distintes actuacions rea-
litzades amb la col·laboració de la Diputació de València 
,i l’ajut de nombrosos devots per a recuperar el patrimoni 
artístic de l’ermita i les seues pertinences. Retaule, altar, 
mobiliari, porta d’entrada ... 

Ara teníem en ment restaurar la façana, però va sorgir un 
greu problema que requeria una intervenció urgent. El sòl 
de l’ermita estava enfonsant-se en algun tram, i a més a 
més es trobava molt deteriorat en la seua gran part. Per 
tant es va demanar projecte i pressupost de restauració 
per a  posar en mans d’experts eixos taulells valencians 
del segle XIX, una volta passada la festa.
 

Pel que fa a la festa, els contem que el dissabte 30 d’abril 
i després d’esmorzar va començar l’acapte per tots els 
carrers del barri, i per les seues rodalies, van anar acom-
panyats musicalment per alguns membres del grup de 
dolçainers i tabaleters de l’Aljub. Cal mencionar el fet 
que, any rere any, aquest acte compta amb les simpaties 
més desinteressades de tots el veïns de Bocairent, que 
aprofitant que van al mercat ens busquen per a fer el 
donatiu a la Mare de Déu, i fullegen amb avidesa el llibret-
programa d’actes. 

El cap de setmana següent, el de la festa, va començar 
la nit del divendres amb la penjada de les banderetes 
pels carrers del barri. Un tret que ja va éssent tradicional 
i característic de la nostra festa i el nostre barri. Al migdia 
del dissabte vam fer la disparada de coets de canya. Dis-
parada que va continuar a la vesprada per avisar a tot el 
poble que l’ermita ja estava oberta. També es va procedir 
a inaugurar a la seu de la comissió, l’exposició de “vito-
les” de la col·lecció particular de José Llorca.
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El dia gran de la festa, el diumenge 8 de maig, tocava 
deixar prompte el llit. A les 8 del matí començà la Diana 
amenitzada com cal, és a dir, 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 missa en honor a la Mare de Déu.

A la missa li va seguir la no menys solemne i multitudinà-
ria Processó pels carrers de costum i que va finalitzar a 
la porta de l’ermita amb el cant de l’Himne a la Mare de 
Déu. Cal destacar que ambdós actes van estar amenit-
zats per l’Associació Unió Musical de Bocairent.

Finalment arribà el moment de refer-se de la matinada 
amb un bon esmorzar popular a la placeta de Sant To-
màs de Villanueva, que va comptar amb les melodies 
populars interpretades per la Rondalla Sant Blai de l’As-
sociació de Jubilats i Pensionistes de Bocairent. Ells van 

fer possible que l’ambient de festivitat i jovialitat fóra d’allò 
més bo. En eixe mateix lloc, per la vesprada, els més 
menuts van gaudir amb el contacontes”El Gran Jordiet.

Els actes festius van finalitzar el dissabte 21 de maig amb 
el concert a càrrec de la Banda Jove de l’Associació Unió 
Musical de Bocairent, que ens van delectar amb un mag-
nífic repertori i una millor interpretació.

I ara ve febrer. Els Moros i Cristians i eixe crit sord i pro-
fund que és el Vítol al Patró Sant Blai! Des de la Comissió 
del Barri i Ermita de la Mare de Déu dels Desemparats 
els desitgem unes bones festes a tots!        
        

la comiSSió
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La Ermita 
de la VIRGEN 
DE AGOSTO

Qué vamos a contar de la fiesta que anualmente cele-
bramos en honor de Nª Sra. de la Asunción en el barrio    
que rodea a la ermita. Pues poca cosa, ya que éste año 
se ha celebrado al igual que otros años, con asistencia 
de nuestras autoridades a la cena que se celebra en la 
plaza de Sant Vicent, con multitud de vecinos y simpati-
zantes de nuestra fiesta, que como siempre disfrutaron 
del buen ambiente, de la rifa a la que están acostumbra-
dos, y finalmente a los correfocs, que no pueden faltar, 
ya que son como la guinda de la tarta.

La misa del domingo en nuestra ermita, celebrada por 
Don Angel, contó tambien con algunas de nuestras auto-
ridades, y con gran cantidad de vecinos, que posterior-
mente acompañaron en procesión a nuestra Virgen, por 
las calles del barrio.

Almuerzo con casi todos los asistentes a la misa, paellas 
a mediodia “made in Marrocs”, y por la tarde atracción in-
teractiva, para pequeños y no tan pequeños: una gozada.

Pero una de los hechos mas importantes del presente 
año ha sido la restauración del altar de nuestra virgen 

de la mano de los “Restauradors”, que han llevado a 
cabo una labor digna de mención por el primor con que 
ha sido realizada, y sin tener demasiados datos en que 
basarse para llevarla a cabo. Nuestro agradecimiento y 
nuestra felicitación por el esfuerzo realizado. 

El SEcrEtari
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FESTES A SANT AGUSTÍ 2011
Unes festes marcades per 
l’alta participació

Les Festes d’Estiu a Sant Agustí del 2011 començaren 
com ja és tradició, amb l’acte de presentació del car-
tell anunciador i del programa-revista de Festes, que va 
tindre lloc el dissabte 9 de juliol al Centre d’Interpreta-
ció Turístic de Bocairent. L’autor de la portada i el cartell 
d’enguany va ser el reconegut disenyador gràfic arago-
nés Isidro Ferrer. El mateix dia pel matí va ser l’Acapte per 
totes les cases del poble i el diumenge d’abans s’havia 
celebrat la “Demanà”.

Dissabte 16 de juliol, va tindre lloc la proclamació de Mila 
Cantó Sanz com a Clavariessa Major de les festes 2011, 
a la Plaça de Bous. El mantenidor de l’acte va ser Ma-
riano Ferre Silvestre i a la segona part de l’acte, tingué 
lloc una actuació de cant d’estil, durant la qual poguerem 
gaudir d’un recital d’Albaes. Dissabte següent es celebrà 
la festa de la flor, en una vesprada marcada per una forta 
tronada i pluja, que va refrescar els carrers del poble, 
però no va impedir la celebració d’este acte.

Després d’un parèntesi al calendari fester, la nit del 15 
d’agost, s’iniciaren les dansetes a la placeta de Joan de 
Joanes. La segona nit, al C/ Martí Calabuig, davant la 

casa de la Clavariessa Major. La tercera nit al C/Mestre 
Serrano, la quarta al carrer Agres, la cinquena (diven-
dres) davant l’ermita del Santo Cristo, en una nit marcada 
per la gran afluència de públic i balladors. Els majorals, 
oferiren a tots els que pujaren al Santo Cristo, beguda 
fresca i adobat, a més de timonet fresc i pastissets. Du-
rant el descans, hi van haver cucanyes per als més me-
nuts. L’endemà, última nit, a la placeta de Sant Vicent hi 
hagué 10 participants al concurs de fanalets de meló.

La vesprada del 18 d’agost va iniciar-se el Solemne No-
venari al Pare Sant Agustí, amb la presència de la Cla-
variessa Major i la Cort d’Honor i del Majorals de Sant 
Agustí.

El dia 22 d’agost, dia de “La Cavalcada”, les celebracions 
començaren a migdia, amb el volteig general de campa-
nes, la disparada de coets i tronadors i l’actuació del ta-
balet i la dolçaina al jardí del Monestir, tot anunciant l’inici 
de la setmana principal de les festes de Sant Agustí. De 
vesprada, després de la celebració del concurs de car-
rosses, va iniciar-se la Cavalcada, enmig d’una grandíssi-
ma espectació. A més de la participació dels nostres es-
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timats Cabolos, acompanyats pels xirimiters i tabaleters 
de Sant Agustí, hi participaren un total de 19 carrosses, a 
més d’un cabriolet, burrets, un cavall, l’acompanyament 
musical dels dolçainers i tabaleters de l’Aljub i de la So-
cietat Musical Vila de Bocairent. Els Gegants i Cabets 
d’Ontinyent, amics des de fa molts anys dels Cabolos de 
Bocairent, ens acompanyaren enguany a la Cavalcada, 
per segona ocasió, enmig d’una gran expectació. A més 
a més, patrocinat pel SARC participà també un grup de 
cabets i un gegant de València.

L’endemà de matí hi hagueren les Dansetes pels carrers 
del poble. Ballaren com de costum dins de la residència 
i per segon any, també dins del centre de dia de malalts 
d’Alzheimer. De vesprada, les cucanyes i els corredors 
congregaren un gran nombre de xiquetes i xiquets. Ja 
per la nit, primera nit de Danses, Mila Cantó Sanz (Cla-
variessa Major), va ser la cap de dansa, en una nit en la 
qual ballaren un total de 50 parelles. La segona nit va ser 
Alicia Blasco Vañó la balladora que inicià la dansà, éssent 
la primera ocasió que ballava com a cap de dansa. Eixa 

nit ballaren també 50 parelles. La terce-
ra nit fou Noelia Maestre Sanchis la cap 
de dansa, i va estar acompanyada al 
rogle per un total de 45 parelles. L’anèc-
dota d’esta nit és que una balladora es 
va lesionar un peu ballant, i la segona 
dansà ballà una parella menys de les 
que havien iniciat la primera dansà. La 
quarta nit les danses van coincidir amb 
la celebració de l’Entrà de Moros i Cris-
tians d’Ontinyent, fet este que va influir 
en un descens del nombre de parelles 
d’esta nit, en la qual ballaren parelle. La 
cap de dansa va ser Maite Doménech 
Montava. Es tancà el cicle de les cinc 
nits de danses, el dissabte amb 64 pa-
relles i amb Victoria Santos Lam com a 
cap de dansa, per tercera ocasió. Esta 
última nit va destacar igualment per l’alt 
nombre de xiquets i xiquetes que ompli-
ren de gom a gom el rogle xicotet (fins 
el descans, quan van rebre el tradicional 
caputxo i molts d’ells se n’anaren). La 
gran afluència de públic fou també la 
nota destacada de les cinc nits (excep-
te la quarta nit que va fluixejar una mi-
queta). Un gran ambient al rogle durant 
totes les nits, i la presència un any més 
de les càmeres del programa de Canal 
9 “Cor de Festa”, que estigueren durant 
la nit del 25 d’agost.

El dia 28 d’agost, festivitat del Pare Sant 
Agustí, les celebracions començaren 
des de darrere la Vila, a les set i mitja 
del matí, amb una grandiosa diana, en 
la qual els cabolos desfilaren amb els 
magnífics pasdobles i marxes que inter-
pretà l’A.U.Musical Bocairent. A les 12 
va tindre lloc la missa major, celebrada 
per D.Ángel Olivares (prevere de la par-
ròquia) i a la que predicà el bocairentí D. 

Blas Silvestre. Els cants anaren a càrrec de l’Agrupació 
Coral Bocairent. Després en comitiva i acompanyats per 
l’Aljub, ens dirigirem al C/Pintor Sorolla, on es va disparar 
una gran mascletà. Ja de vesprada, un magnífic concert 
del grup Sons de Vent a l’església parroquial, i una pro-
cessó molt participativa de xiquetes i xiquets, balladores 
i balladors, a més de la Clavariessa i Cort d’Honor, va 
donar pas a l’ofrena de flors, i el bes de la Relíquia i cant 
dels gojos.

Al remat, unes festes marcades de principi a fi per l’alta 
participació de balladores i balladors en tots els actes de 
les festes, i per la masiva presència de públic en els prin-
cipals actes i celebracions de les festes. Ara a preparar ja 
les festes de 2012. Bones festes de Sant Blai a tothom!.

Xavi PaScual i SolEr 
Cronista Junta de Majorals de Sant Agustí


