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Crònica resumida de les 
festes d’estiu del 2012 a 
Sant Agustí

Com tots els anys, del 15 al 20 d’agost, amb les nits de dan-
setes, Bocairent encetava el compte enrere per als dies 
grans de les festes d’estiu a Sant Agustí. Durant les sis nits, 
participaren un gran nombre de balladores i balladors, així 
com també una gran afluència de gent gaudint de la dan-
sa. Cal destacar de manera especial tres nits: la segona nit 
que es ballaren al C/La Pau, davant la casa de la Clavariessa 
Major, amb un gran ambient al carrer i banderetes que en-

galanaven la festa. La nit del dissabte 18 a la placeta del C/
Cervantes amb un homenatge a Pepe, pels seus 25 anys de 
majoral, a qui els companys majorals li regalaren un bici.  I la 
nit del dilluns 19, davant l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua, 
sense dubte la nit més animada tant de balladors com de 
públic, i amb molta gent sopant als voltants de l’ermita. En 
definitiva,  tla iniciativa dels majorals d’apropar la festa a les 
ermites i paratges del terme ha estat tot un èxit.
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 El 22 d’agost, dia de la Cavalcada, pel matí es va poder gau-
dir d’un dels xicotets actes de les festes, senzill però signi-
ficatiu, on la fusió de coets amb la música del tabal i la dol-
çaina, juntament amb el volteig de les campanes, serveixen 
per anunciar l’inici dels dies grans de les festes. De vespra-
da, puntualment a les 20.30 eixien per la porta principal de 
la residència: Els cabolos, disposats a donar el tret d’inici a 
la cavalcada, acompanyats pels xirimiters i tabaleters de 
Sant Agustí. Una cavalcada, la d’enguany, que destacà per 
la seua alta participació, amb carruatges d’animals, cavalls, 
més de vint carrosses, un grup de sacs de gemecs, el ba-
llet d’Esther Balsalobre i el grup l’Aljub, que precedien la 
carrossa de la Clavariessa Major i la Cort d’Honor i tancava 
l’A.Unió Musical Bocairent. Davant el ballet, la carrossa gua-
nyadora del 1er premi al Concurs de Carrosses, la de Javi 
Cantó Vañó. Els carrers plens de gom a gom de públic, van 
ser el preludi d’una nit llarga d’ambient fester als carrers i 
als restaurants i bars del poble. A la matinada, l’orquestra 
Módena va tancar el dia festiu a la Plaça de Bous.

La festa continuà l’endemà 23 d’agost, al matí amb les 
dansetes pels carrers de costum, a la Residència i al Cen-
tre de Dia. De vesprada les cucanyes i corredors congrega-
ren moltíssims xiquets i xiquetes i ja per la nit, l’inici de les 
Danses 2012. Ballaren 52 parelles i s’iniciaren a la dansa tres 
noves balladores. Josep A.Rodríguez “Pepe” en els seus 25 
anys de majoral va treure al rogle l’acompanyant de la cap 
de dansa. La cap de dansa, va ser la Clavariessa Major, Est-
her Balsalobre Calatayud, en una nit calorosa a la plaça de 
l’Ajuntament i amb molts espectadors. La resta de nits, ba-
llaren respectivament 30, 50, 47 i 55 parelles. Unes danses 
les d’enguany, que destacaren per la participació tant de 
balladores i balladors com d’espectadors i pel gran ambi-
ent de festa que respirà la plaça cada nit. 

El dia 28 d’agost, festivitat de Sant Agustí, els cabolos pro-
tagonitzaren una gran diana, musicalment amenitzada per 

l’A.U.Musical Bocairent, tot destacant la part final de la di-
ana, amb la marxa “Pepet”, que sembla ja un himne d’esta 
diana. Després la missa solemne, el passacarrer fins la plaça 
del Regne, per presencia la mascletà, el convit de l’enho-
rabona a la Clavariessa, el Concert “Sant Agustí Musical”, a 
càrrec del grup “Segle XX”, i la Solemne Processó. Aquesta 
amb la participació dels cabolos, nombrosos xiquetes i xi-
quets, balladors i balladores, algunes caps de dansa, la Cla-
variessa i Cort d’Honor, el Guió i la Imatge de Sant Agustí 
i l’acompanyament musical de la Societat Musical Vila de 
Bocairent. 

Dissabte vinent, 1 de setembre, els Dimonis de Darrere la 
Vila, amb el patrocini de l’Ajuntament, posaren el remat 
final a unes festes molt animades i participatives, amb un 
espectacular correfocs, que va tindre un magnífic final a la 
plaça de l’Ajuntament.

Al darrere quedaven, al mes de juliol, el curset de danses, 
la presentació del Cartell i el Programa, l’Acapte, la procla-
mació de la Clavariessa, Major Esther Balsalobre Calatayud, 
(que va tindre lloc el dissabte 14 de juliol). Un acte que  va 
comptar amb la intervenció de Xavi Pascual com manteni-
dor, l’actuació del grup d’albaes “Mai toquem bé”, l’home-
natge a Josep A.Rodrígue “Pepe” pels seus 25 anys de ma-
joral i l’actuació per sorpresa del Grup l’Aljub, interpretant 
el pasdoble dedicat a Esther la Clavariessa “Ballsalobre”, la 
primera dona casada que ha estat Clavariessa Major. També 
al juliol e celebrà la festa de la Flor. I durant el mes d’agost: 
activitats esportives i lúdiques (carrera de la dona, eixida 
amb bicicleta, concurs de fanalets de meló, festa dels xi-
quets, etc) , celebracions religioses (novenari i vespres).

Bones festes de Sant Blai a tot el poble de Bocairent!.

Xavi Pascual i Soler
Cronista – Junta de Majorals de Sant Agustí
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Festes del 
barri de Sant Joan

Aquest ha sigut un any ple d’activitats i sentiments. La Jun-
ta de l’Ermita de Sant Joan, encara que xicoteta en nombre, 
si en alguna cosa és gran és en sentiments... Per això, tirà-
rem endavant quan ens digueren que irremediablement 
s’havia de restaurar ja la teulada. I això férem encara que no 
hi havia diners. Confiarem en els nostres sentiments i, per 
sobre de tot, confiarem en el poble de Bocairent. Portàrem 
endavant la campanya “tota teula fa paret” i gràcies a ella, 
la teulada de l’ermita, porta el nom de molta gent lligada al 
poble que ha volgut col.laborar perquè torne a lluir satisfe-
ta d’haver sigut la primera parròquia de Bocairent. GRÀCI-
ES. De tot cor...

Ha sigut també un any d’excuses per anar al barri. Hem tin-
gut jornades de portes obertes, xarrades, concerts... Hem 
recuperat un raconet del nostre poble, per a les visites, per 
a l’agenda i per al patrimoni, tant cultural com vivencial. 
Malauradament, suspenguerem les programacions per les 

obres però ja estem buscant noves excuses per tal de re-
prendre els actes.

El sopar del 2012 començà accidentat... Va coincidir amb 
un acte a la plaça de bous, amb un partit de futbol i, tot i 
això, arribàrem al centenar de persones sopant davant de 
la nostra Ermita, dins d’un ambient festiu i de germanor. Es-
tem segurs que l’any que ve en serem molts més. La família 
santjoanera es fa gran!

Des d’ací volem fer poble. Per a les festes al patró Sant Blai, 
però també perquè no caiguen en l’oblit totes les ermites 
de la part antiga del poble. Són els nostres arrels i un poble 
que oblida les seues arrels no pot mirar cap al davant. 

Bon any a tots des d’ací....

La Junta i els veïns del barri de Sant Joan 
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Festes del 
barri de la Santa Creu

La Comissió de Festes del Barri de la Santa Creu 
agraeix, ja d’entrada, la possibilitat que ens ofe-
reix la Comissió del Programa de Festes de Moros 
i Cristians per a fer arribar a tot el poble de Bocai-
rent l’extens programa d’actes amb el qual vam 
celebrar la passada festivitat del barri.

Si comencem pel Dia de l’Acapte i finalitzem el Dia 
de la Processó, constatem que la participació tant 
als actes més lúdics, com els jocs esportius i la ber-
bena, com també als actes religiosos, va ser molt 
bona per part de tota gent.

De les anècdotes més remarcables d’enguany 
cal subratllar la “Mascletà a mà”, una tradició que 
feia temps que no es veia al nostre poble i que va 
comptar amb la participació de 12 coeters, diri-
gits pel mestre pirotècnic Rafa “Fonda”. També cal 
assenyalar l’estupenda revetlla a la Plaça de Bous 
amb la participació del grup d’Alfafara Karra-Ska’l, 
que ens va mostrar tot el seu repertori de versions 
roqueres, i la posterior discmòbil que ens va fer vi-
brar fins ben entrada la matinada.

Més de 200 veïnes i veïns van disfrutar del sopar 
de germanor, i de la rifa organitzada amb nom-
brosos premis de col·laboradors desinteressats. La 
nit va acabar al carrer José Puig amb el lliurament 
dels premis de tots els campionats disputats (tàn-
guit, petanca, bicicleta, corredors i el 1r Concurs 
de Pesca del Barri) dins de la programació d’en-
guany on es va comptar amb la presència dels re-
gidors del ram.

La vesprada de diumenge es van celebrar els actes 
religiosos més importants de la Festa del Barri de 
la Santa Creu: la Solemne Processó, la Benedicció 
dels Termes i besar la Vera Creu.

Finalment des de la Comissió de Festes del Barri 
de la Santa Creu volem donar les gràcies a totes 
les persones, les associacions, les empreses i les 
entitats sense les quals la festa seria difícil d’or-
ganitzar. El nostre agraïment al rector de la par-
ròquia, 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.

En nom de tota la Comissió de Festes del Barri de 
la Santa Creu us desitgem Bones Festes de Moros 
i Cristians 2013.

Blai Sanchis Esteve
President de la Comissió
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Festes de l’Ermita i barri 
de la Mare de Déu dels 
Desemparats 

A l’edició passada els informàvem que el sòl de l’ermita es-
tava enfonsant-se en algun tram i, a més a més, es trobava 
molt deteriorat en la seua gran part. Això va suposar que 
es demanés de forma urgent un projecte i pressupost al 
Taller d’Art i Restauració de Bocairent per a posar en mans 
d’experts eixos taulells valencians del segle XIX, una volta 
passada la festa.

Doncs bé, aquesta tasca de restauració va finalitzar al mes 
de febrer passat amb la restauració de més de 3.000 tessel-
les hidràuliques de diversos colors, fent possible la recupe-
ració d’aquesta part tant important de l’ermita que, de no 
haver sigut així, haguera patit danys i pèrdues irreversibles.

Pel que fa a la festa, com va essent 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, amb l’acompa-
nyament musical d’alguns membres del grup de dolçainers 
i tabaleters l’Aljub. Cal fer menció del fet que any rere any 
aquest acte compta amb les simpaties més desinteressa-
des de tots el veïns de Bocairent, que aprofiten que van al 
mercat, i ens busquen per 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 al 
migdia del dissabte 12 de maig amb el volteig de campanes 
i la disparada de coets de canya. Disparada que va continu-
ar a la vesprada per avisar a tot el poble que l’ermiteta ja es-
tava oberta. Eixa mateixa vesprada es va inaugurar a la seu 
de la comissió, l’exposició “El Cinema als anys 40-60” amb 
cartells, fotos i estampes de la col·lecció de José Llorca així 
com altres objectes relacionats amb el cinema de l’època,  
cedits per alguns particulars i el Patronato.

El diumenge novament vam gaudir de la presència de nom-
brosos fidels i veïns de Bocairent. Tant és així que al poc de 
començar la diana l’ermita i el carrer ja estava ple de gom a 
gom per assistir a la missa solemne. El nombrós públic tam-
bé ens va acompanyar a la processó i l’esmorzar popular a 
la placeta de Sant Tomàs, tot gaudint d’un gran ambient de 
convivència màxima amb la tómbola en ple funcionament 
i esgotant les existències, i les alegres notes de la Rondalla 
dels Jubilats de Bocairent. 

Per la vesprada novament vam tornar a la placeta de Sant 
Tomàs per a gaudir amb l’actuació del conta contes “El Gran 
Jordiet” que va fer les delícies dels més menuts i també de 
tots els més majorets que també hi érem.

Per finalitzar amb els actes de la festa, el dissabte 19 de 
maig per la vesprada va tenir lloc el Concert Extraordinari 
a càrrec de les Bandes Joves de l’Associació Unió Musical 
Bocairent i la Societat Musical de Banyeres de Mariola, a la 
placeta Joan de Joanes amb la nombrosa presència de fa-
miliars dels músics de la localitat veïna. 

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

La Comissió
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Fiestas de la 
Ermita de Sant Antoni 
de Pàdua

Antiguos y actuales residentes en el extremo 
occidental de nuestro término, Ermita de Sant 
Antoni de Pàdua, y Mayorales de la Fiesta, cons-
tituyen un todo que cada año nos hace recordar 
el domingo más próximo al 13 de junio, que dos 
días al año debemos honrar de manera especial 
a Sant Antoni en su ermita. Y así reunir allí a la 
máxima cantidad de sus devotos, tanto de las 
partidas “Marjal” y “Sant Antoni”, como de los 
pueblos limítrofes. Por cierto, en esta ocasión 
hubo que trasladar el día de la celebración al 17, 
para no coincidir con la solemnidad del Corpus 
Christi, día máximo de celebración para los fie-
les.

Y como actos principales de nuestra fiesta no 
podían faltar: la Misa y Procesión seguida del 
canto de los Gozos, y posterior beso de la Reli-
quia. Ambos actos con una importante asisten-
cia de devotos.

La Fira con sus regalos y chucherías, que se repi-
te el sábado anterior y el domingo; y que sigue 
celebrándose con sus aciertos y errores, con sus 
altas y bajas desde 1779.

La Foguera que de nuevo tuvo que eliminarse 
ante el peligro de incendios en los montes inme-
diatos.

Además, nuestra fiesta aumentó de relieve con 
la presencia de “La Jarana” (grupo forofo del 
baile andaluz), que llegó con espléndido acom-
pañamiento de vehículos enjaezados, jinetes, y 
muchísimos de sus miembros, enriqueciendo 
extraordinariamente la tarde y la noche del sá-
bado.

Y finalmente, la Paella organizada por los ma-
yorales que tuvo, como original, el haber sido 
cocinada con una “paella” alargada de 1,60 m 
de longitud, y a la que se le dio forma de ace-
quia, cómo símbolo y homenaje a las acequias 
que riegan el entorno de la ermita y los campos 
y fincas de los alrededores; y de cuyo éxito pue-
de darnos idea el haber podido ofrecer 800 ra-
ciones de paella (con su correspondiente vaso y 
vino) a los asistentes.

Comisión Sant Antoni 2012


