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“La història és un incessant tornar a 
començar” (Tucídides)

Les Festes d’Estiu a Sant Agustí de 2017 van 
estar marcades per la recuperació de nou de 
la Clavariessa Infantil, enguany amb la xique·
ta Celia Sanchis Beneyto (acompanyada per la 
seua Cort d’Honor) i, com els anys anteriors, 
amb un major protagonisme de les Caps de 
Dansa als actes centrals de les Festes.

Un total de 183 parelles han ballat enguany 
en el conjunt de les cinc nits de danses. Cal 
destacar la gran implicació a les danses, de ba·
lladores i balladors, així com de les cinc caps 
de dansa i dels xirimiters i tabaleters de Sant 
Agustí, precisament en l’any en què finalment 
i després de més d’un any de treball, el ple·
nari de l’Ajuntament de Bocairent ha aprovat 
per unanimitat la proposta d’expedient per sol·
licitar la declaració de Bé d’Interès Cultural Im·
material per a les Danses de Bocairent.

Enguany volem centrar aquesta xicoteta cròni·
ca de les festes, en les cinc nits de danses, que 
relatem de manera resumida tot seguit.

Les nits de danses de 2017, van arribar en mig 
d’un ambient de festa, precedit de les sis nits 
de dansetes, de les que sense cap dubte cal 
destacar l’èxit, un any més, de la nit de dan·
setes fora del casc urbà de Bocairent, enguany 
a l’entorn de la Font de l’Assut d’Agres, gràcies 
a la col·laboració de l’Ajuntament i el Grup de 
Danses d’Agres. Així arribàvem a la nit del 23 d’agost, i 
la primera nit de danses, en la qual ballaren 47 parelles. 
La Cap de Dansa va ser Salud Beneyto i la seua acompa·
nyant Rosana Beneyto. La música a càrrec de Fernando 
Cantó (xirimiter) i Antoni M.Colomina (tabaleter). El ma·
joral que va traure al rogle a la Cap de Dansa va estar 
Rafa Vañó, que enguany complia el seu 25 aniversari 
com a majoral.

La segona nit de danses va finalitzar amb la participació 
de 34 parelles. La Cap de Dansa va estar Amparo Mestre 
i la seu acompanyant Begonya Mestre. Toni Belda va ser 
el majoral encarregat de traure·la al rogle. La música va 
comptar amb l’excel·lent debut de Xavi Puertes a la xiri·
mita, que va estar acompanyat al tabal per Quino Silves·
tre. Enguany es complien els 25 anys des que Amparo, la 
Cap de Dansa d’esta nit va ser Clavariessa Major.

Eva Castelló a la xirimita i Leandre Santonja al tabalet 
posaren el ritme i les melodies a la dansa durant la ter·
cera nit de danses. La Cap de Dansa va estar Maria Micó, 

acompanyada per Lledó Vañó. Vicent Ramon Pascual, el 
majoral encarregat de traure la Cap de Dansa al rogle. 
La participació de balladores i balladors es va ressentir 
molt aquesta nit, sent més baixa del que és habitual: 
22 parelles. La coincidència amb l’Entrà d’Ontinyent va 
influir en aquesta minva de les parelles de balladors/es.

Durant la quarta nit, va ser Eva Castelló la xirimitera,, 
acompanyada pel tabaleter Jaume Martínez. La Cap de 
Dansa Rosana Montañés i la seu Acompanyant Puri Be·
neyto. José Vicente Francés va ser el majoral que inicià 
la dansa amb la Cap de Dansa, en una nit amb un total 
de 38 parelles balladores participants. 

La cinquena Nit de Danses tancava el cicle de nits de 
Danses de 2017, amb la participació de 42 parelles i d’un 
gran nombre de xiquetes balladores i xiquets balladors. 
Pili Belda va estar la Cap de Dansa, acompanyada per 
la seua germana Ana Belda. El majoral que la va traure 
al rogle, David Beneyto. La música a càrrec d’Antoni M. 
Colomina al tabalet i Fernando Cantó a la dolçaina. 

CRÒNICA RESUMIDA DE LES 
FESTES A SANT AGUSTÍ 2017
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El dia 28, el protagonisme principal seria novament per 
a les celebracions religioses, tot i que la festa va comen·
çar amb la matinera diana protagonitzada pels Cabolos, 
seguida de la Missa Solemne i la mascletà. De vesprada, 
Sant Agustí Musical va donar pas a la Solemne Processó, 
el bes de la relíquia i el cant dels gojos.

Les cucanyes i els corredors, l’eixida amb bicicleta, el tro·
feu de raspall, el trofeu de pàdel i la carrera de la dona 
han posat de manifest de nou que l’esport és fonamental 
en la programació de les activitats complementàries de les 
nostres festes, com també ho és la vessant cultural de les 
festes: amb revetlla, Sant Agustí de Conte (conta·contes) i 
Sant Agustí Musical (amb el magnífic concert de Turlo & 
Family en el 25 aniversari d’aquesta cita musical anual), a 
més d’un fum d’exposicions, que han configurat les propos·
tes culturals de les Festes de Sant Agustí de 2017 (amb el 
suport d’entitats locals i de l’Ajuntament de Bocairent).

Finalment el dissabte 2 de setembre a les 12 de la nit, 
els Dimonis de Darrere la Vila amb la música dels xiri·
miters i tabaleters de L’Aljub de Bocairent van posar un 
magnífic remat a les Festes d’Estiu a Sant Agustí 2017, 
amb el patrocini de l’Ajuntament de Bocairent. Les fes·
tes acabaven i els majorals encetàvem ja els treballs per 
preparar les de 2018. Gràcies a totes i tots els que un any 
més heu fet possible les festes. Al programa·revista de 
les festes de Sant Agustí de 2018 podran llegir la crònica 
detallada i ampliada de totes les celebracions i actes de 
les festes.

Molt bones festes de Sant Blai 2018 i Vítol al Patró Sant 
Blai!.

Xavi Pascual i Soler
Cronista Junta de Majorals de Sant Agustí



LES NOSTRES FESTES

310

Fa ja més de cent anys, l’any 1908, que l’ermita va ser 
remodelada i així l’hem coneguda al llarg del segle 
passat. En aquella reforma es va canviar el paviment 
i es van pintar les parets, també es va intervindre en 
la Soledat que feia molts anys que estava descuida·
da. Un segle més tard, i després de moltes interven·
cions puntuals en la coberta, entre els anys 2012 i 
2017 s’ha dut a terme una actuació en dos fases. Les 
dos han comptat amb una subvenció de la Diputa·
ció de València i ha permés que s’haja actuat en els 
1.000 metres de teulada de tot el conjunt que inclou 
l’ermita, la casa del capellà i les hostatgeries. Així, al 
mateix temps també s’han netejat els dos aljubs per·
què puguen arreplegar l’aigua de les pluges, ara que 
totes les canals arrepleguen l’aigua de les teulades. 
De fet, en estos moments hi ha aigua suficient en els 
dos per als usos que es fan a l’ermita.

També s’ha retirat i substituït el parallamps. El que 
hi havia abans ja no feia cap funció i el campanar 
està molt danyat. Ara, amb el nou aparell, els llamps 
són atrets i passen al terra sense danyar la cons·
trucció.

Una altra cosa que s’ha fet ha sigut dotar de lavabos, 
vàters i dutxes les hostatgeries, a més de la neteja 
i pavimentació d’espais que fins ara estaven total·
ment inutilitzats. Així s’han netejat dos grans espais 
per a albergar les filaes dels Contrabandistes i dels 
Moros Marins que fins ara no tenien lloc dins de l’er·
mita. Tots els espais reformats i en condicions s’es·
tan utilitzant no només per al dia de les festes de Sant 
Blai, sinó també per a les festes de l’ermita del Còlera i 
de les Tres Llums, a més de moltes altres activitats que 
s’organitzen per col·lectius locals i per als visitants que 
pugen els diumenges a caminar, a visitar l’ermita o a es·
morzar. Un espai obert a totes les persones.

Encara queda molt per fer, moltes zones per remodelar, 
per arreglar i netejar. El conjunt format pels tres edificis 
compta encara amb molts metres quadrats que necessi·
ten d’una bona intervenció.

EL 28 de gener de 2017, Benjamín Fayos, el retor, va be·
neir els nous espais i es van obrir les portes a tots els 
veïns del poble perquè els visitaren. Pocs dies després, 
durant les festes de Sant Blai, tots els festers que van 
pujar a esmorzar van poder fer ús dels llocs habituals i 
dels remodelats.

Els dies 20 i 21 de maig, l’ermita va rebre també els fe·
ligresos que van pujar a sopar la nit de dissabte i a la 
missa de la Festa del Còlera. Aquells dies es van obrir les 
instal·lacions de les hostatgeries, tant per al sopar del 
dissabte com per a l’esmorzar del diumenge.

Com ja ve sent habitual, el 10 d’agost, se celebra una 
missa que rememora aquella primera de l’any 1536 del 
dia de Sant Cristòfol, tal com consta en el llibre de l’er·
mita. Una celebració que cada any acull més veïns i veï·
nes que pugen a la missa i a sopar.

La Festa de les Tres Llums es va commemorar els dies 
16 i 17 de setembre. La nit del dissabte es van encendre 
els tres focus que recorden aquelles primeres fogueres 
i després es va sopar en l’ermita, també en les hostat·
geries, ja que l’espai compta ara amb millors condicions 
que la casa del capellà, on solia dur·se a terme abans. 
L’endemà pel matí, a les 9 i mitja es va celebrar la missa 
i a continuació l’esmorzar. Feia bon sol, però l’aire fresc 
aconsellava posar·se a cobert, és per això que es van 
obrir una vegada més les dependències de les hostat·
geries per a acollir totes les persones que havien pujat a 
rememorar la festa de la llegenda de les tres llums per 
les quals es va construir l’ermita fa ja més quatre·cents 
huitanta anys.

Vicent Satorres Calabuig

L’ERMITA DEL SANT CRIST 
DEL SEGLE XXI
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Un any més ens colem per aquesta finestreta que 
ens obri el programa · revista de festes de Moros i 
Cristians per a recordar·los les activitats que hem 
dut a terme al llarg de l’any passat i que com és na·
tural estan centrades al mes de maig al voltant de la 
festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats. Però, 
aquesta vegada no podem cenyir·nos únicament als 
actes de la festa ja que el més important va ser do·
nar a conèixer a tot el poble que ja han començat 
les primeres actuacions de reforma i restauració 
de la façana original de l’ermita de la Mare de Déu 
dels Desemparats amb unes proves de materials i 
resistència realitzades pels professionals del Taller 
d’Art i Restauració que han tingut com a colofó la 
publicació d’un projecte molt ambiciós que confiem 
que amb el recolzament de la Parròquia i l’ajuda de 
l’Ajuntament i els esforços de la Comissió i tots els 
devots de la Mare de Déu prompte tinga la seua po·
sada en marxa. 

El primer acte de la festa es va dur a terme el dissabte 
6 de maig. Vora al migdia vam fer l’Acapte pel barri i 
carrers adjacents fins al Mercat Municipal acompanyats 
en tot moment per la xirimita i el tabal. Un acte que està 
sent molt popular i que també ens serveix per a presen·
tar·los el programeta de la Festa d’eixe any. 

Divendres següent, a la nit, vam procedir a la penjada 
tradicional de banderetes per engalanar tots els carrers 
del barri de la Mare de Déu. Val a dir que du molta feina 
però el resultat paga la pena per vore als veïns tan il·
lusionats quan al matí descobreixen els seus balcons i 
carrers vestits de colorets.

A l’endemà al migdia volteig general de campanes i dis·
parada de coets i tronadors ... Ja estem de festa! Per la 
vesprada es va inaugurar una nova exposició de Pepe 
Llorca. Enguany ens va fer una compilació d’un ampli 
recull de caixes de mistos de tot el món amb “vitoles”, 
cartells i altres objectes relacionats amb la comercialit·
zació del tabac. Després de la inauguració es van servir 
per a tots els presents uns refrescos i dolços.

A l’endemà, Diana de bon matí, els masclets el tabal i la 
dolçaina anunciaven un dia gran de festa. Després del 
tercer volteig de la campaneta començava la missa so·
lemne concelebrada esta vegada pel rector de la parrò·
quia En Benjamín Fayos i pel veí del barri, mossèn Juan 
Verdú. Cal afegir que un any més l’ermita i la seua porta·
lada estava plena de gom a gom. Finalitzada l’Eucaristia 
va tindre lloc una, també multitudinària, processó amb 
l’acompanyament dels acords de l’Associació Unió Mu·
sical Bocairent. Quan la imatge de la Mare de Déu va 
tornar a sa casa, mirant a tots els seus fills, es va cantar 
el seu himne. 

I després tocava reposar forces a la placeta de Sant To·
màs amb l’esmorzar popular amenitzat per la Rondalla 
Bocairentina Jubilats. I com no, tots a comprar les but·
lletes de punts per a canviar·los a la tómbola popular 
on pots trobar des d’una planta fins un joguet o un bon 
llibre.

Per impossibilitat de quadrar agendes enguany no va 
haver concert de la Banda Jove de la Unió Musical i vam 
aprofitar per presentar de forma “oficial” el projecte de 
restauració de la façana i les tasques que ja s’havien dut 
a terme. Després d’una detallada explicació per part dels 
restauradors van prendre la paraula En Benjamín Fayos 
en nom de la Parròquia qui ens va transmetre tot el seu 
recolzament per l’atreviment de tirar endavant aquest 
propòsit. Xavi Molina en representació de l’Ajuntament 
ens va transmetre les felicitacions pel treball en aquesta 
obra tan ambiciosa de rehabilitació d’una part del patri·
moni del poble i ens va assegurar que podíem comptar 
amb l’ajut de l’Ajuntament en tot el que ens fera falta.

Per la vesprada el Gran Jordiet va fer les delícies de me·
nuts i grans amb un interactiu i divertit conta·contes per 
enllestir un cap de setmana replet d’actes. La festa aca·
bava amb el novenari, totes les vesprades des del 15 al 
23 de maig. 

Però després de l’u el dos i ara toquen els Moros i Cris·
tians i la festa major del nostre estimat patró Sant Blai. 
En nom de tots el membres de la comissió volem de·
sitjar·los a tots els festers i les festeres i bocairentins 
i bocairentines que passen unes bones festes plenes 
d’harmonia i bon ambient fester. Vítol al patró Sant Blai!

La Comissió

FESTES A LA MARE DE DéU 
DELS DESEMpARATS
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Dicen los entendidos que, en la época medieval, se si·
tuaba un ermitorio o ermita sobre una de las puertas de 
la muralla para proteger a los habitantes de la entrada 
de posibles invasores. Al parecer, ese fue el porqué de la 
ubicación de la ermita de la Virgen de la Asunción, que 
todos conocemos como de la Mare de Déu d’Agost y que 
le da nombre a nuestro barrio.

Después de años de abandono y casi total deterioro, una 
de las personas que intervino en su reparación quiso que 
todo el barrio disfrutara de la festividad en la que se 
venera a esta Virgen, y ahí tenemos al vecino y amigo 
Enrique Llonganissa, que durante años organizó los fes·
tejos que hacían que todos disfrutáramos de la fiesta, 
pequeños, sobre todo, también mayores e incluso anti·
guos vecinos que se fueron a vivir a la parte moderna de 
Bocairent. Se celebraba, como está mandado, una misa 
y, por la noche, una cena popular en la Plaça de Sant 
Vicent.

Todo tiene un principio y un fin, y el amigo Enrique de·
legó en su día en quien pudiese hacerse cargo de la fi·
esta para que no desapareciera, y todo el barrio pudiera 
continuar agasajando a la Virgen y, de paso, los antiguos 
vecinos, al menos una vez al año, pisaran de nuevo el 
barrio medieval.

Entonces fue cuando apareció en escena nuestra amiga 
Amparito la Calora que, reuniendo a un grupo de vecinos 
y simpatizantes, formó una Junta que anduvo gestionan·
do las actividades de la fiesta de la mejor manera po·
sible, logrando que, en la ya famosa cena de la víspera 
de la celebración, se reencontraran bastantes antiguos 
moradores del barrio.

Con los pocos ingresos que recaudaban se fue restau·
rando la ermita con la ayuda de José y Lorena, los res·
tauradores, pues buena falta le hacía.

Desde aquellos días hasta hoy, ha habido bastantes cam·
bios en la Junta, y se ha logrado que, año tras año, la 
cena en la Plaça sea casi un acontecimiento, con sus ri·
fas y el buen ambiente reinante, que la misa y posterior 
procesión sea cada año más numerosa, y que la festivi·
dad para los jóvenes tenga mejor acogida.

Lógicamente agradecemos a los miembros del Consisto·
rio su ayuda y colaboración, así como su asistencia a los 
actos que se programan y, en general, a todos aquellos 
que colaboran con la fiesta de la Mare de Déu d’Agost. 
Gracias.

MARE DE DÉU D’AGOST

LA ERMITA QUE pROTEGE 
UNA ENTRADA


