
les nostres 
festes

“Flotant” de José Requena Martí 
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Festa de l’ermita de 
Sant Jaume

El dia de Sant Jaume de l’any 2014 va destacar per la gran 
afluència de gent que s’apropà al captivador paratge de 
l’ermita situada als peus de la Serra Mariola. Com és cos-
tum des de fa anys, el dia 1 de maig, dia del treballador, el 
poble de Bocairent celebra la festivitat de l’antic patró del 
poble. Aquesta festa popular, lluny de quedar-se en l’oblit, 
suma cada any més i més participació i és considerada per 
molts, tant menuts com grans, un dia assenyalat al replet 
calendari festiu del nostre poble. 

La festa començà el dia 30 d’abril, vespra de la festa, on 
desenes de persones van acudir a l’ermita. Amb el volteig 
de la campaneta i la disparada de coets, es va complir amb 
la tradició d’anunciar la festivitat al poble. Aquest any 
però, la disparada es va fer des del poble per tal d’evitar el 
risc que comporta fer-ho als peus de la Serra Mariola. Tot 
seguit, els assistents al paratge de l’ermita van poder gau-
dir de la tradicional basseta de “cacau i vi”, tot amenitzats 
pel so de la dolçaina i el tabalet.

El dia 1 de maig, a les 7:30 hores del matí començà la diana 
des del Bar Solbes. Acompanyats per l’Associació Unió Musical 
de Bocairent i encapçalats pels majorals de Sant Jaume 2014 
i pel senyor batlle, Josep Ferre i Domínguez, la diana s’enca-
minà cap a l’ermita mentre es disparaven coets a l’aire. Aquest 
any el recorregut va passar pel camí de les Carrasques on van 
ser rebuts pels veïns i les veïnes de les casetes, i com marca 
el costum, s’amenitzà l’estada a cada caseta amb la música 
característica de cadascú d’ells. Una vegada la diana va arribar 
al pla de Sant Jaume, la Unió Musical va guarnir l’arribada dels 
assistents al ritme d’un pas-doble que convidà a tots a desfi-
lar, tot complint també amb aquest costum tan bocairentí de 
desfilar sempre que es pot. Una vegada a l’ermita, es va dur 
a terme la missa, en honor al sant, celebrada pel capellà, En 
Joan Verdú. Al finalitzar es van treure de la bossa els noms 
dels socis dels Majorals del 2015, es van cantar els gojos i es 
van beneir les “conxes” i els panellets de Sant Jaume. 

Entretant, als voltants de l’ermita continuaven arribant 
grups de gent de totes les edats, que activament van parti-
cipar a les activitats programades. La popular tómbola de 
Sant Jaume va ser un degoteig constant de persones que  
no es volien quedar sense el seu regal i planteta. Al ma-
teix temps, la Unió Musical continuava interpretant peces 
de música que amenitzaven el moment de l’esmorzar. Les 
cucanyes van continuar fent, un altre any, les delícies de 
tots, sobretot dels menuts. Després de veure com l’encar-
regat de colpejar la cucanya la feia esclatar en mil trossets, 
els xiquets i les xiquetes no dubtaren a tirar-se al terra i 
obtenir la merescuda recompensa. Després de passar junts 
el matí en aquest entorn tan plàcid i harmoniós, començà 
la intermitent tornada a la localitat o bé a les nombroses 
casetes de la partida de Sant Jaume, on famílies i amics 
continuaren celebrant aquest dia especial.

La comissió de Sant Jaume van iniciar des de fa anys la 
rehabilitació i el manteniment dels diferents elements de 

l’ermita de cara a preservar aquest valuós patrimoni bocai-
rentí. Enguany els esforços van estar enfocats a rehabilitar 
el sostre de la casa de l’ermita -que havia patit l’inexorable 
pas del temps- així com les finestres i la porta que comu-
nica l’església amb la sagristia. Cal destacar com sense els 
vostres donatius tot això seria impossible. D’altra banda, 
és un orgull per a tots nosaltres la incorporació al Museu 
Parroquial del retaule restaurat de Sant Jaume que tenia el 
seu emplaçament original a l’altar de l’ermita. Aquest re-
taule, que ja ha estat present a exposicions tan reconegu-
des com “La llum de les Imatges” a Alcoi, ocupa ara mateix 
un lloc privilegiat al museu i ens permet gaudir a tots de 
més a prop i durant tot l’any d’aquesta excepcional peça 
artística.

La comissió de Sant Jaume vol agrair, una vegada més, la 
participació de tots els presents i animar-los a què ens tor-
nen a acompanyar el proper 1 de maig, quan com cada any 
haurem posat tota la il·lusió perquè el dia de Sant Jaume 
torne a ser un èxit assegurat. 
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Comissió d’Ermita i Festes a la 
Mare de Déu dels Desemparats

Ens colem per aquesta porta 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 natural estan 
centrades al mes de maig, al vol-
tant de la festivitat de la Mare de 
Déu dels Desemparats.

A diferència dels anys passats 
l’acapte es va celebrar el diumen-
ge 5 de maig. Vora al migdia, va 
començar l’acapte per tots els 
carrers del barri i per les seues 
rodalies, amb l’acompanyament 
musical d’alguns membres del 
grup de dolçainers i tabaleters 
l’Aljub. Precisament vam adap-
tar-nos al diumenge, perquè el 
dissabte 3 de maig coincidia amb 
l’Entrada d’Alcoi i no podíem dis-
posar de músics que ens amenit-
zaren l’acapte. En tot cas,  va eixir un dia magnífic i va 
resultar un acte d’allò més lluidor. És digne de mencionar 
el fet que, any rere any, aquest acte compta amb les simpa-
ties més desinteressades de tots el veïns de Bocairent que 
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 10 de maig amb el volteig de campa-
nes i la disparada de coets de canya. Disparada que va con-
tinuar a la vesprada per avisar a tot el poble que l’ermiteta 
ja estava oberta. Eixa mateixa vesprada es va inaugurar a 
la seu de la comissió, l’exposició d’estampes religioses de 
la col·lecció de José Llorca. Vam comptar amb la presèn-
cia de Na Noèlia Vañó Sanchis, regidora de l’Ajuntament 
de Bocairent, que ens va agrair la tasca que estem fent al 

llarg d’estos anys i ens animà a 
continuar amb la mateixa il·lusió. 

El diumenge novament vam gau-
dir de la presència de nombrosos 
fidels i veïns de Bocairent. Tant 
és així que al poc de començar la 
diana l’ermita i el carrer ja esta-
va ple de gom a gom, per assistir 
a la missa solemne. El nombrós 
públic també ens va acompanyar 
a la processó i a l’esmorzar popu-
lar a la placeta de Sant Tomàs, 
tot gaudint d’un gran ambient de 
convivència màxima amb la tóm-
bola en ple funcionament i tot 
esgotant les existències, amb les 
alegres notes de la Rondalla dels 
Jubilats de Bocairent. 

Una vegada acabat l’esmorzar 
ens vam acostar al carrer Bisbe 
Miró on va tenir lloc enguany el 

Concert extraordinari “Festes de la Mare de Déu dels De-
semparats” a càrrec de la Banda Jove de l’AUM Bocairent. 
Després del concert i d’escoltar l’opinió de públic assistent 
i músics, sembla ser que hem trobat el lloc ideal per cele-
brar-se.

Per a finalitzar amb els actes de la festa, per la vespra-
da 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 hi érem.

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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Sant Antoni de Pàdua
Crònica de la festa 2014

Continuando con la tradición, un año más, los día 14 y 15 
de junio en la  ermita de San Antonio del Collao, se dieron 
cita los vecinos de Bocairent y Banyeres de Mariola para 
festejar a este entrañable santo.

La proximidad del verano es determinante a la hora de 
acercar a los visitantes a participar de la fiesta, peregrinar 
hasta la ermita, pasear entre las “paraetes”, rememoran-
do el famoso “porrat” de siglos anteriores, participar en la 
misa y la procesión y degustar la paella gigante.

Cada año la junta se esfuerza y pone toda su ilusión en 
preparar unos actos que engrandezcan la festividad y que 
satisfagan las expectativas de los asistentes a los actos. 
Así, la tarde del sábado, se llevó a cabo la romería, desde 
Bocairent hasta la ermita, a pie, en calesas y caballos de 
un nutrido grupo de entusiastas de las poblaciones circun-
dantes, ataviados con sus mejores galas. Posteriormente 
y auspiciados por el buen tiempo reinante, se llevó a cabo 
una cena al aire libre, en la pinada del entorno.

El domingo, día dedicado a San Antonio, comenzó con la 
misa, que acogió a numerosos devotos. Posteriormente 
tuvo lugar la procesión, en la que la reliquia y la imagen 
del santo recorrieron todo el recinto dedicado a la feria. El 

canto de los gozos y el beso de la reliquia pusieron el pun-
to final a los actos religiosos. Actos compartidos al unísono 
por bocairentinos y banyerenses, que un año más convirti-
eron en reencuentro de familiares y amigos.

Como ya viene siendo tradicional se preparó una paella 
gigante que hizo las delicias de todos los que pudieron de-
gustar una de las cerca de 600 raciones que se repartieron. 
La preparación de dicha paella, se vio amenizada por la 
actuación de una “batukada” que se desplazó por todo el 
recinto ferial. 

Una novedad de este año fue el remozado del interior de la 
ermita. Todos los que visitaron al santo pudieron apreciar 
como lucía dicha ermita.

Organizar la fiesta y mantener la ermita y los alrededores 
en las mejores condiciones supone todo un reto para los 
mayorales. El volumen de trabajo y el coste se supera con 
mucho altruismo, ilusión y esfuerzo. Pero todo ello no sería 
posible sin la colaboración económica de tantas personas 
anónimas, en donativos, compra de lotería… Desde estas 
páginas queremos dar las gracias a todos e invitarles a los 
festejos de 2015. 
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Festes d’estiu a 
Sant Agustí 2014

Les Festes d’Estiu a Sant Agustí del 2014, han estat mar-
cades per dos fets que han influit en la seua celebració. 
D’una banda l’absència de clavariesses a les festes, do-
nant-li enguany els majorals un major protagonisme a les 
Caps de Dansa, durant totes les festes. D’altra banda, la 
malaurada mort de Joan Antoni Martínez i Martínez, qui 
havia estat xirimiter de les danses i de les festes de ma-
nera ininterrompuda durant els darrers 36 anys. La mort 
de Martínez va centrar una sèrie d’homenatges pòstums a 
la seua memòria: primerament amb el cartell anunciador 
de les festes i portada del programa, obra del bocairentí 
Vicent Ramón Pascual, que representa a Joan A.Martínez 
tocant la dolçaina, en una magnífica il.lustració. A l’acte de 
la Proclamació de les festes, que va tindre lloc a l’Avenida 
el dissabte 19 de juliol, l’Associació Unió Musical Bocairent 
i els Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí van retre-li ho-
menatge també, amb la interpretació de l’última part de 
l’obra “Muixerangues al cel”. Va actuar com a mantenidora 
de l’acte, la Sra. Anna Francés i Mira, que va tindre una 
emotiva, sentida i brillant intervenció. Durant l’acte es van 
entregar els premis del concurs de dibuix escolar i els ma-
jorals van retre homenatge al majoral, Xavi Pascual, per 
les seues 25 festes com a majoral. Per últim, les cinc nits 
de danses es convertiren en el darrer homenatge pòstum a 
Martínez. La primer nit, abans de començar les danses, els 
majorals li van dedicar a la seua memòria unes paraules 
i tot seguit es va guardar a la plaça un emotiu minut de 
silenci que va concloure amb aplaudiments del públic. 

Esta primera nit, ballaren un total de 46 parelles, tot es-
sent  la Cap de Dansa, la balladora Carmen Gómez, i tot 
tocant les danses els tres xirimiters de Sant Agustí: Quico 
Rico, Eva Castelló i Fernando Cantó (que s’ha incorporat 
enguany al grup), acompanyats pels tabaleters Joaquim 
Silvestre, Antoni Miquel Colomina i Jaume Martínez. La 
segona nit ballaren 37 parelles i la Cap de Dansa va ser 
l’ontinyentina Mª José Vidal. Els xirimiters d’esta nit foren 
Quico Rico i com a dolçainer convidat, Jaume Gosalbez (de 
Muro). Lourdes Llobregat va estar la Cap de Dansa de la 
tercera nit, en una nit que varen ballar 46 parelles. Els dol-
çainers d’esta nit foren Fernando Cantó i Hipòlit Agulló (de 
Cocentaina). La quarta nit, amb un total de 39 parelles i  
com Cap de Dansa, Lourdes Molina, els dolçainers varen 
ser Quico Rico i Miquel Gironés (de València). Per últim, la 
cinquena nit ballarien un total de 56 parelles, en una nit de 
les que fan història, amb la plaça plena de gom a gom de 
balladors i balladores, xiquets i xiquetes i molt públic. La 
Cap de Dansa va ser Montserrat Ribera i els dolçainers de 
la nit, Eva Castelló (que és la primera dona que toca la dol-
çaina en les danses a la plaça) i Xavier Richart (dolçainer 
d’Algemesí que va estar convidat per tancar les danses del 
2014 i l’homenatge pòstum a Joan A.Martínez).

L’endemà, a les 7’30 tindria lloc la Diana del dia de Sant 
Agustí, amb la participació dels cabolos i l’acompanyament 
musical de l’A.U.Musical Bocairent, que en el tram final va 
estar acompanyada pels xirimiters de l’Aljub, tot interpre-
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tant conjuntament “Pepet”, la marxa compo-
sada per Juan Calatayud, que ja s’ha convertit 
en un himne per la Diana, en la qual cada any 
participa més públic i sobretot més fotògrafs 
que volen immortalitzar les millors instantà-
nies dels cabolos. A les 12.00 va tindre lloc 
la missa i després acompanyats per l’Aljub, 
la mascletà al C/Pintor Sorolla. Les Caps de 
Dansa, van participar en la simbòlica solta de 
coloms i Europlà va disparar una mascletà 
sense foc aeri (a causa de l’alerta per perill 
d’incendi). Després passacarrer d’autoritats, 
Caps de Dansa i majorals fins la plaça de 
l’Ajuntament.

A les 18.30 l’Església Parroquial es va que-
dar xicoteta per escoltar el magnífic concert, 
dintre del cicle Sant Agustí Musical, enguany 
a càrrec del sextet de professors de l’Orques-
tra Reial de Flandes, de la qual en forma part 
el percussionista bocairentí, Jaume Blai San-
tonja Espinós, qui a més va composar l’obra 
“Rapsòdia bocairentina” a la memòria de Joan 
A.Martínez, que es va estrenar al concert.

Després l’emotiva i solemne Processó de 
Sant Agustí pels carrers de costum. Davant 
els Cabolos i els xirimiters i tabaleters de 
Sant Agustí, darrere els devots i a continu-
ació xiquets i xiquets, balladors i balladores 
i finalment les cinc Caps de Dansa, amb els 
seus balladors acompanyants, el Guió de 
Sant Agustí i la Imatge. L’acompanyament 
musical a càrrec de la Societat Musical Vila 
de Bocairent. Després de l’ofrena de flors, el 
cant dels gojos i el bes de la relíquia, hi hau-
ria el passacarrer final de festes, tot finalit-
zant al maset dels Espanyoletos on va haver-
hi un berenar-sopar per als participants a la 
processó.

Dissabte vinent, 30 d’agost, els Dimonis de 
Darrere la Vila van posar un magnífic remat 
a la festa, amb un espectacular de correfocs 
que va congregar una multitud de públic.

Les sis nits de dansetes, del 15 al 20 d’agost, 
van estar marcades per la gran quantitat de 
balladores, balladors i públic assistent, en 
especial la cinquena nit a l’Alboret, amb una 
afluència massiva de balladors i balladores i 
d’espectadors. 

El dia 22 d’agost, com és costum, la Caval-
cada omplia de gom a gom els carrers del 
ravalet de Bocairent: bocairentins, veïns dels 
pobles dels voltant i molts turistes, sobretot 
estrangers que es veien pels carrers gaudint de la Caval-
cada. Vint carrosses d’una qualitat estètica molt digna, els 
cabolos i els Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí de Bo-
cairent, un grup de gegants i cabets de València, el grup 
de xirimiters i tabaleters l’Aljub de Bocairent i l’Associació 
Unió Musical de Bocairent.
La carrossa que presidia la cavalcada, fou la de les 5 caps 
de dansa. El premi a la millor carrossa el va guanyar Juan 
Luís Asensio.

Al remat unes festes les del 2014, marcades per l’alta par-
ticipació de balladores i balladors, així com de públic, du-
rant totes les festes i per l’emotiu record del xirimiter Joan 
A.Martínez. L’enhorabona a les cinc Caps de Dansa i als 
Xirimiters i Tabaleters de Sant Agustí, pel seu compromís 
en un any com este.

Xavi Pascual i Soler
Cronista Junta de Majorals de Sant Agustí
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75 anys dedicats a 
santa Bàrbara

Francisco Bodí Puerto i María Blasco Molina van 
assumir la funció de sagristans de l’ermita de san-
ta Bàrbara el 4 de desembre del 1940. D’aquesta 
forma, “el tio Quico de Domínguez” i la seua mu-
ller van iniciar una tradició familiar que enguany 
arriba als 75 anys després de ser seguida per dos 
generacions més, la del seu fill José Bodí Blasco, 
“el tio Pepe de Domínguez”, i la seua néta Pepa 
Bodí Belda.

Als inicis de la dècada dels anys quaranta del se-
gle passat, quan més de 50 persones entre mit-
gers i propietaris de les masies de la zona es van 
unir per recuperar el culte a l’ermita mitjançant 
donacions monetàries, Francisco Bodí va contri-
buir amb una casulla blanca i, sobretot, amb la 
imatge de santa Bàrbara que es venera actual-
ment. La representació de la santa mostra la tor-
re on va ser confinada pel seu propi pare i la palma amb la 
qual va sofrir el martiri.

Hui en dia, els descendents de Francisco Bodí i de María Blas-
co continuen tenint cura d’aquesta ermita edificada el 1870 
de forma adossada al mas de Santa Bàrbara junt a la font 
del Pla coneguda pel seu xop centenari. El suport als majo-
rals que cada any s’encarreguen de preparar la festivitat de 

l’advocada de les tempestes, la neteja i el condicionament 
de l’espai o l’ornamentació, i l’adequació per a les misses es-
tiuenques i, especialment, per a la celebració del primer diu-
menge de desembre (sempre i quan l’oratge ho permeta, ja 
que en el 2013 no va ser possible per la nevada caiguda du-
rant la nit i la matinada anteriors) són les principals funcions 
de la persona que exerceix de sagristana a Santa Bàrbara, 
honor que recau des de fa 75 anys en la família Bodí.



L’Associació de Festes de 
Moros i Cristians a Sant Blai agraeix 
l’atenció a la indústria i al comerç 
que han col·laborat en la confecció 
d’aquest Llibre-Programa

“Descans després de la festa” de Ricard Ferre Jornet 


