
Un any més, traspasse les persianes de fusta de les cases de 
L’Alqueria per a acostar-vos estes lletres i assenyalar una cosa 
que vosaltres ja sentiu en el discórrer de la sang a les vostres 
venes: eixe gorgueig precipitat i l’acceleració del cor que ens 
marquen el preludi a les festes patronals: Les Festes de l’Alqueria 
que dediquem a Sant Miquel Arcàngel.

Cadascú de nosaltres ja sent la proximitat de la festa com les 
cosquerelles d’una papallona revoltosa que van afectant diverses 
parts del nostre cos. Uns la sentiran en les mans disposades a 
pastar i batre els ous “a punt de neu” a la �  de fer els dolços per 
als convidats; d’altres, en els pensaments que omplen el cervell 
de llistes amb els preparatius de les compres i/o les tasques que 
els queden per realitzar. Últims detalls perquè tot estiga a punt! 
Però qui més la sentiran en el cor seran els qui ja pensen en com 
aniran, tots estovats, baixant la costera de Sant Llorenç...

Mentre, olors a llima i canyella, vestits estesos al llit de convidats 
per a planxar les últimes arrugues, que s’estiren com una catifa 
per on discorrerà la festa, cases perfumades per mil essències 
que molt prompte seran suplantades per l’olor de pólvora... 
Preparació de la festa, de la nostra festa. 

Hui, que el ponent m’abraça mentre escric estes lletres que 
prompte seran a casa vostra, enyore la frescoreta de � nals de 
setembre, així com la jaqueteta que ens en� lem cada nit abans 
que el ball d’una històrica orquestra ens seduïsca. Tinc ganes 
que comencen les festes, però més encara que les gaudiu com 
sols ho fan els adolescents que descobrixen la vida. 

Hui, que entre en la vostra casa per a desitjar-vos unes bones 
festes, també m’agradaria dir-vos: Viviu-les plenament, com 
només eixos adolescents ho saben fer, delectant l’insís que 
suposen eixos quatre dies de vida, però sempre recordant allò 
que ens deien els majors: “amb trellat”!

Salut i bones festes
Jaume Pascual Pascual

SABER SONREIR

Decía san Agustín: “Un grupo de cristianos es un grupo de 
personas que rezan unidas y conversan unidas. Rien en común y 
se intercambian favores. Se gastan bromas unidos y unidos estan 
serios. A veces estan en desacuerdo, pero sin animosidad; y este 
desacuerdo sirve para rea� rmar siempre el habitual acuerdo. 

Aprenden los unos de los otros o se enseñan los unos a los 
otros. Encuentran a faltar, con pena, a los ausentes. Acogen con 
alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este tipo o de 
aquel otro: chispazos del corazón de los que se aman, expresados 
en el rostro, la lengua, los ojos, en mil y un gestos de ternura” (Las 
Confesiones). 

Los cristianos sabemos rezar y reir, estar serios y gastar 
bromas. 

No tenemos miedo a la sonrisa y sabemos que esta no es 
siempre signo de frivolidad o de falta de responsabilidad ante 
los problemas. 

La sonrisa, que es expresión de un ser inteligente y sensible, 
puede usarse como instrumento de mal o de daño (sonrisa 
de burla, de desprecio, de escarnio, de compasión...); y como 
instrumento de bien puede convertirse en un medio de 
comunicación de paz, de serenidad, de alegría, de fuerza, de 
resignación, y -por qué no- de gracia en una persona abierta a 
la luz de la verdad. 

La sonrisa en el sufrimiento y el dolor, en la fatiga física y 
moral, puede costar mucho o poco según la virtud y el carácter 
de cada persona, pero puede producir mucho bien. La sonrisa 
puede hacer disminuir una pena ajena; es un acto de exquisita 
caridad, que supone un alma fuerte, capaz de controlarse, de 
olvidarse para darse. 

Hay, pues, un humor y un saber sonreir que es expresión 
de madurez y sabiduría. Es la sonrisa del creyente que sabe 
sonreir porque sabe relativizar lo que es relativo, sin dramatizar 
innecesariamente los problemas. Es un reir que nace de la 
con� anza en el Dios que nos aguarda a todos con piedad y 
ternura. Un reir que distiende, libera y da fuerzas para continuar 
caminando. 

Este sonreir une. Los que rien unidos no se atacan ni se hacen 
daño porque el reir verdaderamente humano nace siempre de 
un corazón que sabe comprender y amar. 

Es una forma de apostolado que está al alcance de todos, en 
todas las edades y en todas las circunstancias de la vida.

Las distintas actividades que giran en torno a las � estas en 
honor a san Francisco de Paula, san Miguel Arcángel y san 
Ramón Nonat nos estimulan esta sonrisa. 

Que esta sea nuestro regalo en las � estas patronales... y 
siempre. 

Vicente Estevan Cloquell,
Cura Párroco.

l Alqueria
  d  Asnar

setembre de 2014

’
’

l Alqueria
  d  Asnar

l Alqueria’l Alqueria
Asnar

l Alqueria
Asnar

l Alqueria
’

Dies 5 i 6, 12 i 13, 19 i 20
i del 26 al 29 de setembre de 2014

FESTES PATRONALS
EN HONOR A

SANT MIQUEL ARCÀNGEL

Paper fet a l’Alqueria

Salutació de l’AlcaldeSalutació del Rector
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FESTA DELS FADRINS
DIVENDRES 5 DE SETEMBRE

20.00 h. INAUGURACIÓ “ART NOSTRE”:
Exposició de pintura i escultura. 
Lloc: Museu.

DISSABTE 6 DE SETEMBRE

09.00 h. Despertada pels carrers del poble, 
amb la companyia de la banda de música. Es 
recomana dur alguna disfressa per amenitzar 
la cercavila.

10.30 h. Esmorzar popular al raconet del 
mercat acompanyats per la banda de música.

12.00 h. Cercavila i refrescant mullada al 
llavador. 

14.30 h. Dinar a la plaça del País Valencià.

17.30 h. Campionat d’ONE WALL
a càrrec dels Quintos.

21.30 h. Sopar per a tots els qui tinguen ganes 
de fer ambient de poble i festa.

01.30 h. Autobús a Gaianes per a continuar la 
festa.

DIVENDRES 12 DE SETEMBRE

22.30 h. JAZZ AMB LA MANCO:
Amb l’actuació del grup “EVA I FUN JAZZ”
a la plaça Miguel Hernández.

Festes en honor a
                                  Sant Miquel  Arcàngel

DISSABTE 13 DE SETEMBRE

09.00 h. CAMPIONAT DE COTOS.

10.00 h. FIRA GASTRONÒMICA i de
PRODUCTES ARTESANALS a la plaça
País Valencià.

21.30 h. FESTINIU 2014 amb l’actuació de:
LA RAIZ,  LA GOSSA SORDA,

ATUPA,  ODI
i  KARRASKA’L

FESTA DE LA
MÚSICA TRADICIONAL
DIVENDRES 19 DE SETEMBRE

19.30 h. TEATRE INFANTIL a càrrec de
Dani Miquel amb l’espectacle Musiqueries a 
la Plaça Miguel Hernández.

21.00 h. CONCERT 25 ANIVERSARI del grup 
de dolçainers i tabalers EL MARELL, amb la 
col·laboració de la Unió Musical de Planes.
A la Plaça País Valencià.

DISSABTE 20 DE SETEMBRE

20.00 h. PASSACARRER dels Nanos i
Gegants de l’Esportí de Beniarrés i El Marell.

21.00 h. CORREFOCS a càrrec dels DIMONIS 
RAFOLINS.

00.00 h. Actuació del grup de Folk NOTES 
SOLTES a la Plaça del País Valencià.

FESTES PATRONALS
DIVENDRES 26 DE SETEMBRE

Al migdia VOLTEIG DE CAMPANES.

21.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES, encesa
de la traca i a continuació CERCAVILA.

00.30 h. Ball a càrrec de l’Orquestra 
MONTECARLO.

 
DISSABTE 27 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES
i a continuació DIANA.

12.00 h. SOLEMNE MISSA a sant FRANCESC 
DE PAULA seguida d’una CERCAVILA.

18.30 h. ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS.

00.30 h. Ball a càrrec de l’Orquestra EUFÒRIA.

 
DIUMENGE 28 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES i a continuació 
CERCAVILA.

12.30 h. OFRENA DE FLORS a SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL.

12.45 h. SOLEMNE MISSA MAJOR cantada 
per MARIA SUCH (soprano) i LAURA VALLS 
(pianista).

14.00 h. CERCAVILA i MASCLETADA.

18.30 h. PASSEIG a càrrec de la � là VERDUGOS.

20.30 h. PROCESSÓ en honor al nostre patró 
SANT MIQUEL. En acabar CASTELL DE FOCS 
D’ARTIFICI.

23.00 h. REVETLA DE DISFRESSES amenitzada 
per la discoteca mòbil DJ SALAMI.

DILLUNS 29 DE SETEMBRE

10.00 h. VOLTEIG DE CAMPANES

11.00 h. GRAN FIRA per als xiquets a la plaça 
País Valencià.

12.00 h. SOLEMNE MISSA en honor a SANT 
RAMON NONAT.

15.00 h. PAELLES per a tots a la plaça País 
Valencià.

18.00 h. XOCOLATADA.
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