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Accèsit concurs ‘Bocairent i el seu entorn’. Autora: Laia Molina

Les nostres 
festes
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Comissió d’Ermita i Festes a la 
Mare de Déu Dels Desemparats

Un any més aprofitem este espai que la comissió del progra-
ma de Festes de Moros i Cristians ens cedeix per a resumir-los 
quins han segut els principals esdeveniments que han ocor-
regut en la festa passada a l’ermita de la Mare de Déu dels 
Desemparats de Bocairent. La singularitat principal que no 
per ser tradicional deixa de ser destacada, fou la participació 
massiva dels veïns no només del barri, sinó de tot el poble i, 
en tots els actes organitzats per la comissió, la qual cosa ens 
ompli d’orgull.

Com és habitual, el cap de setmana d’abans de la festa va 
tindre lloc l’acapte pels carrers barri de la Mare de Déu i adja-
cents del barri Medieval acompanyats de les jovials notes de 
la xirimita i el tabal de l’Aljub.

El divendres 10 de maig, a poqueta nit, vam tornar a engala-
nar els carrers amb les ja familiars banderetes en un peculiar 
ziga-zaga emulant el traçat tan característic del nostre barri. 

Al dia següent, la vespra, el volteig general de campanes del 
migdia acompanyat de vàries dotzenes de coets de canya no 
feien altra cosa que anunciar que al bell mig del barri medie-
val estàvem de festa. Per la vesprada es va procedir a inaugu-
rar per part de l’alcalde, En Josep Vicent Ferre i Domínguez, 
una nova exposició de la col·lecció de José Llorca. Esta volta 
Llorca ens va delectar amb una curiosa mostra d’antics tea-
trets i diorames.  

A les huit del matí del diumenge 12 de maig es feien sentir els 
masclets de la diana acompanyats dels acords jovials de la dol-
çaina i el tabal de l’Aljub. Després de la diana es va celebrar la 
solemne missa a l’ermita amb un carrer de gom a gom de de-
vots. Uns fidels que també acompanyaren la imatge de la Mare 
de Déu dels Desemparats a la processó pels carrers del barri. 
Quan la comitiva retornà a l’ermita, l’Associació Unió Musical 
de Bocairent va interpretar l’himne de la Mare de Déu corejat 
pels assistents. I després de la processó tot el món a esmorzar 
i a comprar les butlletes/donatius per a la nostra tómbola, des-
bordant-se novament  les previsions més optimistes.

I quasi a continuació, se celebrà el ja tradicional concert. En 
esta ocasió es va fer el migdia de la festa i l’indret escollit 
fou la plaça de l’Ajuntament. Vam contar amb la participació 
de les bandes joves de l’Associació Unió Musical Bocairent i 
l’Agrupació Musical Santa Cecília de Castalla.

Per a enllestir amb els actes de la festa, a la vesprada, els més 
menuts van gaudir a la placeta de Sant Tomàs amb l’actuació 
del conta-contes.
 
No volem acabar sense desitjar a tots els bocairentins, festers 
i no festers, que gaudisquen d’unes Festes de Moros i Cristi-
ans del 2014 immillorables. Sols ens queda per la nostra part 
cridar un fort ...

Vítol al Patró Sant Blai!
La Comissió 
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San Antonio 
del Collao 2013

Un año más la ermita de San Antonio del 
Collao ha sido el punto de encuentro de 
bocairentinos y banyerenses.

Los días 15 y 16 de junio, cuando la prima-
vera se va despidiendo para dar entrada 
al nuevo verano, entre los vecinos de am-
bas poblaciones afloran los sentimientos 
de noble vecindad. Esta feria, que ya se 
ha convertido en una cita imprescindible 
dentro del calendario festivo de los dos 
pueblos, nos ofrece un repertorio de ac-
tos lúdico-festeros-religiosos que aúnan 
afectos de estima, paz y alegría y son un 
símbolo de concordia y convivencia entre 
Bocairent y Banyeres de Mariola.

Para llevar a cabo todos estos deseos, la 
Junta de Mayorales ha puesto toda su ilu-
sión en la preparación de los actos. Así en-
contramos el célebre porrat de Sant Antoni, 
cuyas paraetes acompañan a los visitantes 
durante todo el fin de semana.

La tarde y noche del sábado ya se ha instaurado la presencia 
del grupo “La Jarana” con su peregrinación desde Bocairent 
hasta la ermita, donde calesas, caballos, jinetes, etc.,  lucen 
sus mejores galas y dan esplendor  a la víspera de la festivi-
dad, acompañando a los vecinos con la música y el baile y 
amenizando la posterior cena. Todo ello dio esplendor a la 
noche y minimizó el impacto de no poder encender la tra-
dicional hoguera ante las recomendaciones, por peligro de 
incendios forestales, en dicha época del año.

Los actos centrales de nuestra fiesta tuvieron lugar el do-
mingo por la mañana: misa solemne, procesión, canto de los 
gozos y beso a la reliquia del santo. Éstos fueron toda una 

muestra de devoción antoniana y de reencuentro entre fami-
liares y amigos de los pueblos limítrofes.

La culminación la puso la paella gigante” de la que se repar-
tieron cerca de 800 raciones y que reunía dos características 
muy especiales. Por un lado su peculiar diseño, de forma rec-
tangular, emulando las acequias del riego del Collao, que dan 
vida  a las tierras de las partidas que circundan la ermita.  Del 
otro, no dejar de lado la tradición del pan de San Antonio o 
pan de los pobres.

Con la ilusión y la esperanza de que todos los devotos y visi-
tantes hayan disfrutado de las fiestas de 2013, los mayorales 
ya preparan los actos de 2014.
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Festa de l’Ermita 
de Sant Joan

Salutacions!
Els components de la Junta de Sant Joan volem transmetre 
el nostre entusiasme als festers de les festes en honor a Sant 
Blai i al poble de Bocairent en general. El mateix entusiasme 
que nosaltres hem posat al voltant de l’ermita de Sant Joan i 
de la seua festa.

Enguany, treballàrem per tal d’aconseguir la restauració de 
la teulada i fou una festa poder veure com plovia i ja no plo-
via dins! I això es va aconseguir gràcies a la col·laboració de 
moltíssima gent que apadrinà teules. Feren seua l’ermita. 
GRÀCIES.

Així mateix, fou un plaer veure com la vespra de Sant Joan, 
sent un dia laborable, vingueren a sopar 20 persones més 
que l’any anterior (que fou cap de setmana). Això vol dir que 
el soparet de Sant Joan ja és un acte de germanor que s’in-
clou a l’agenda del poble de manera natural. Fórem més d’un 
centenar les persones que es reuniren a les taules que es po-
saren al voltant de l’ermita. Tant és així, que la junta ha decidit 
ampliar el pressupost per al sopar i així arribar, com fins ara, 
a tots els que venen a celebrar la festa de la primera parrò-
quia del poble de Bocairent. El nostre sopar és senzill, és de 
compartir, de torrar a la foguera, de portar l’entrepà... però 
la junta vol arribar a beguda per a tots i aperitius per a tots 
i, hem vist que la família ha crescut. Gràcies per fer-la gran!

Per últim... El nostre projecte d’enguany és la restauració de 
les portes de l’ermita. És realment necessari perquè la fusta 
es troba afectada i s’ha d’actuar abans que siga peremptori. 
Ja tenim preparada la campanya i pot ser que per a quan es 
publiquen aquestes lletres ja estiga engegada. Preguem la 
vostra col·laboració.

Gaudiu de les festes i ja sabeu que us esperem el proper 23 i 
24 de Juny a les festes de la vostra Ermita de Sant Joan.
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Festa de l’Ermita de la 
Mare de Déu d’Agost

Festa del barri, festa multitudinària, amb acompanyament de 
veïns d’arreu de Bocairent, que com sempre van acudir tant a 
la processó, com al sopar de confraternitat del dissabte ante-
rior, amb final de correfocs.

El pressupost és poc, però la voluntat molta, i d’aquesta ma-
nera vam passar la festa en honor de la Verge de la millor 
manera possible.

Aquest any tenim l’anècdota, que afortunadament va tenir 
bon final, del trencament del suport de la campana de l’ermi-
ta, quan estaven els feligresos esperant el començament de 
l’ofici. Si la campana hagués caigut, podia haver hagut algun 

ferit de prou consideració. El batall va eixir projectat, però va 
respectar els assistents a l’acte, i miraculosament va quedar 
sobre la teulada trencant alguna teula, però respectant als 
que eren a la porta de l’ermita.

Els xiquests tingueren la seua festa, les cucanyes, que encara 
que més senzilles que altres anys per manca de fons, no van 
deixar de ser menys tradicionals, i a molts ens van recordar 
la nostra joventut. I també repartiment de gelats entre els 
xiquets i els menys menuts. Esperem que el proper any, al-
menys puguem fer una festa com a mínim com la d’aquest 
any, ja que per fer festa, només cal ganes de fer-la.
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L’ermita del Sant Crist

A tots els bocairentins l’ermita ens diu mol-
tíssim i als visitants també. Però coneixem 
realment la importància que esta ermita ha 
tingut, té i tindrà per al nostre poble? Sabem 
moltes coses que s’han anat publicant a poc 
a poc. Sabem que abans hi havia un edifici 
més xicotet que va ser renovat. Sabem que 
la imatge del Crist que hi havia era molt ve-
nerada pels bocairentins i s’aclamaven al sant 
sempre que hi havia una desgràcia. Encara 
hui en dia, la nova imatge compta amb una 
gran veneració i devoció per als bocairen-
tins. Coneixem la llegenda de les tres llums, 
les baixades de la imatge i moltes coses més. 
Però estic convençut que no coneixem enca-
ra molts dels misteris d’esta ermita. La mun-
tanya que tenim al nord del nostre poble de 
Bocairent actualment té poca utilitat, però 
segurament en èpoques anteriors en tenia 
molta. Pujar al campanar i observar les vis-
tes et dóna una percepció d’allò que podria 
representar en altres èpoques en què les comunicacions es 
feien amb els tocs de campana o les fogueres.

Podem dir que en els anys que corren, només hi ha una visi-
ta majoritària que ompli tots els locals de l’ermita, l’església i 
totes les dependències, fins i tot el corral. Esta visita és la que 
fem els festers cada 5 de febrer i on es representa la despulla 
del moro. És la que més i millor recordem, però n’hi ha d’al-
tres, no tan majoritàries, però no per això menys importants. 
A principis de l’estiu o finals de la primavera l’ermita celebra la 
Festa del Còlera, en commemoració de la que es va realitzar 
l’any 1885.

El tercer diumenge de setembre se’n celebra una altra, la Fes-
ta de les Tres Llums. La celebració d’estes festes és senzilla, 
per la nit es fa un sopar en la casa i l’endemà, diumenge, mis-
sa i esmorzar. La tradició de l Festa del Còlera és posar el vi en 
un llibrell i totes les persones que pugen a esmorzar omplin 
els gots de vi del llibrell. La tradició de la Festa de les Tres 

Llums era fer tres grans fogueres davant l’ermita. Ara, per no 
provocar cap incendi, es col·loquen tres grans focus que re-
presenten les tres llums que diu la llegenda que van veure els 
nostres avantpassats i per això van construir una ermita per a 
venerar la crucifixió de Jesucrist.

Recentment un grup reduït també ha començat a comme-
morar la primera missa que es va celebrar en l’ermita que va 
ser el 10 d’agost del 1536, així que cada 10 d’agost hi ha una 
missa i un esmorzar, que a més l’any 2013 va caure en dissab-
te i va comptar amb un grup més nombrós del que venia sent 
habitual. 

L’any 2013 va fer dos-cents anys d’una de les 
baixades de la imatge. Al llarg del segle XIX 
la imatge del Crist de l’ermita va baixar dos 
vegades al poble. La primera el 4 de juny del 
1813, segons consta en el protocol notarial de 
Vicente Calabuig Molina. Les tropes franceses 
estaven per Ontinyent i a Bocairent les tropes 
del mariscal de camp, Pedro Téllez Girón, 
príncep d’Anglona. El mariscal i la seua pla-
na major van pujar a l’ermita i van fer baixar 
el capellà Blas Silvestre i tota la seua família 
que l’acompanyava. La partida de guerrilla de 
bocairentins comandada per José Belda Cas-
telló va formar en la plaça de l’Ajuntament, 
aleshores de Sant Jaume, per a acompanyar 
la població a l’ermita i baixar la imatge i la 
resta d’objectes de valor de l’ermita. Els pro-
tegia també una companyia de voluntaris de 
Catalunya pels costats i per la rereguarda. La 
imatge la van dipositar en la capella del Ro-

ser de l’església parroquial. L’alcalde de Bocairent era Pedro 
Pascual Galbis i vivia en el Ravalet. La segona baixada va ser 
la del 13 de setembre del 1885, després de la coneguda pesta 
del còlera.

Vicent Satorres Calabuig
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Festes d’Estiu 
a Sant Agustí

Per segon any en la història de la fes-
ta des que es va incorporar el càrrec 
de Clavariessa Major, les Festes d’Es-
tiu a Sant Agustí no tenien Clavaries-
sa Major. Però després de sis anys, les 
festes tornaren a tindre Clavariessa 
Major Infantil. Fou la xiqueta Neus 
Puig i Sempere, que va estar procla-
mada pel Sr. Batle el dissabte 13 de 
juliol, en un nou format de la procla-
mació a les 20:00 h. de la vesprada. 
Va intervindre com a mantenidor En 
Ricardo Reig Molina i per primera ve-
gada també, l’Himne a Bocairent s’in-
terpretà al descans. Acompanyaren a 
Neus, des d’eixa nit i durant totes les 
festes, 13 xiquetes que formaren la 
cort d’honor i que compartiren amb 
la clavariessa unes festes molt inten-
ses.

El cartell de les festes i alhora portada 
del programa-revista va ser obra de 
l’artista, Cristóbal Aguiló Domínguez, 
amb una original composició de fi-
gures de plastilina. El programa el va 
presentar brillantment el bocairentí, 
Vicent Satorres i Calabuig.

De les sis nits de dansetes cal desta-
car l’alta participació tant de públic 
com de balladores i, de manera es-
pecial cal destacar dues nits, per ha-
ver-se ballat les dansetes a llocs on 
no s’havien ballat cap any: a la ronda 
sud (davant el bar de la família de la 
Clavariessa Infantil) i al Poblet dels 
Ferres. Fou un nou exemple de l’èxit 
de les dansetes fora del casc urbà de 
Bocairent, una nit de dansetes que va 
congregar molts veïns dels pobles de 
Banyeres de Mariola i de Bocairent.  
Cal  destacar també l’acte de presen-
tació de la restauració dels Cabolos, 
que va tindre lloc la vesprada del 
dissabte 17 d’agost a la Sala Joan de 
Joanes, una restauració feta per l’em-
presa bocairentina Taller d’Art i Res-
tauració i costejada íntegrament per 
la Junta de Majorals de Sant Agustí.

La Cavalcada a la vesprada-nit del 22 
d’agost, va suposar un nou èxit de 
participació, amb un total de 24 car-
rosses, a banda de la carrossa de la Neus Puig i Sempere, Clavariessa Major Infantil 2013
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Clavariessa Infantil, l’acompanyament musical dels xirimiters 
i tabaleters de Sant Agustí amb els Cabolos, els xirimiters i ta-
baleters l’Aljub i la Societat Musical Vila de Bocairent. Un grup 
de gegants i cabets de València hi van participar patrocinats 
pel SARC. Un any més, els carrers eren plens de gom a gom 
en un gran ambient de festa, que es va allargar a la nit amb 
sopars al carrer i bars/restaurants i amb la disco-mòbil amb 
un nou emplaçament: el carrer Doctor Flèming.

La festa avançava a bon ritme i les activitats lúdiques, cul-
turals i esportives en succeien durant els principals dies de 
festa: eixida en bicicleta, final de raspall, 24 hores de pàdel, ...i 
arribaren les esperades nits de danses. El 23 d’agost s’encetà  
de matí amb les dansetes, i cal destacar que un any més es 
va ballar tant a la residència com al centre de dia, amb molt 
bona acollida als dos llocs, tant per part dels treballadors 
com dels residents i usuaris.

Les cucanyes i corredors de la vesprada del 23 d’agost resten 
pràcticament com els més importants i alhora quasi els únics 
que es mantenen a Bocairent, d’ahí la bona acollida que te-
nen cada any per xiquets i xiquetes.

Del 18 al 26, va tindre lloc el Novenari a Sant Agustí, amb la 
presència de clavariessa, cort i majorals el primer dia.

De les nits de dansetes destaquem el nombre de parelles que 
ballaren cada nit: 38 la primera nit que va estar cap de dan-
sa Alicia Beneyto i Belda, la segona ballaren 43 parelles i la 
cap de dansa va ser Belén Ferre i Rodríguez, la tercera Jéssica 
Nájar i Silvestre ballà com a cap de dansa amb un total de 
44 parelles. La quarta nit la notícia la protagonitzà la pluja 
que va obligar a suspendre la segona dansà, éssent la cap de 
dansa Teresa Segarra i Belda i tot ballant 37 parelles. Per últim 
la cinquena nit va congregar a la plaça 45 parelles i va ser 
cap de dansa Xelo Beneyto i Colomer, en el seu quaranta ani-
versari de balladora. Esta última nit, el rogle es va omplir de 

xiquetes i xiquets balladors, amb el tradicional repartiment 
de caputxos al descans.

El mateix dia 27, de matí, 94 dones participaren a la Carrera 
de la Dona i de vesprada van tindre lloc les vespres a Sant 
Agustí. L’endemà, la matinera diana des de darrere la vila va 
posar el color festiu a un matí que amenaçava pluja però que 
va permetre la celebració de tot el que estava previst, amb la 
missa major redicada per En Raúl Jiménez Sanchis i posteri-
orment amb una magnífica mascletà de la pirotècnia Europlà 
i passacarrer de la clavariessa, cort i autoritats.

La vesprada va ser la cara més desagradable de les festes per 
la pluja que va deslluir les celebracions previstes. Després del 
magnífic concert del Quintet de metalls Vallbrass a l’Esglé-
sia del Monestir, va haver-hi incertesa tota la vesprada per la 
pluja intensa, i com no va parar, finalment la processó no va 
poder eixir al carrer. És per això que a l’hora, va tindre lloc el 
cant dels gojos, el bes de la relíquia i l’ofrena de flors, amb 
una alta participació tot i l’oratge. 

Dissabte 31 d’agots, els Dimonis de Darrere la Vila van posar 
un magnífic remat a les festes de 2013, amb un impresionant 
XVIII Correfocs Festes d’Estiu a Sant Agustí i amb l’acompa-
nyament musical de l’Aljub. 

Al remat unes festes plenes de novetats, passades parcial-
ment per aigua i molt participatives tant per part del públic 
com per part dels balladors i balladores i per supost, per la 
Clavariessa Major, Neus Puig i Sempere i per tota la seua Cort 
d’Honor.

Bones Festes de Sant Blai a tothom!.

Xavi Pascual i Soler
Cronista Junta de Majorals de Sant Agustí
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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


