
 
CRÒNICA 2004-2005 

Aquest any fester per a la família alcodiana ha sigut un any ple d’alegries, però 

com no també de tristeses. Un any en el que hem compartit molts bons moments com a 

Filà, sobretot en Festes, i en el que hem assistit a canvis importants, com ara l’elecció de 

nou primer tro, l’aprovació del disseny del vestit femení de la Filà, l’aprovació de 

l’ordenança de la Festa de l’Associació de Sant Jordi, etc. Amb tot, passe ja a relatar els 

fets que ens han ocorregut enguany com a Filà.   

Sense temps per a recuperar-se encara de les Festes 2004 recentment acabades, 

el dia 30 d’abril ens tornem a reunir als locals de la Filà per celebrar el tradicional 

ensaio de després de Festes. Un ensaio que, com tots sabeu, es caracteritza per 

l’habitual mal de fetge i renyons causats per la compacta trilogia festera, i al qual solen 

assistir els més festers, per no anomenar-los d’una altra manera, per recordar els bons 

moments passats els dies de Festes. 

El dissabte dia 29 de maig, té lloc l’Assemblea Ordinària. En aquesta assemblea 

es procedeix a l’elecció d’un nou primer tro, ja que l’anterior, Marcos Muñoz Beltrá, 

acaba el seu mandat al capdavant de la Filà. Així doncs, resulta elegit com a nou primer 

tro (però ja conegut en aquestes funcions) Ignacio Domínguez. A la mateixa, també es 

procedeix a l’acceptació de nous individus i socis de la Filà.     

Amb l’habitual calor de l’estiu, el 26 de juny celebrem la Dinà de la Filà. De bon 

matí, els més esportistes, o qui sap si els més inconscients, disputen el típic partidet de 

la Dinà, el qual, després d’haver provat l’any anterior l’herba del Collao, torna a tenir 

lloc al Camet, és a dir, a casa nostra. Ací es reuneixen una malgama de jugadors, com 

ara: velles glòries de l’atlètic salesià, futures promeses, lluitadors incansables, jugadors 

de sofà, i com no, d’altres simplement qualificables com a toscos ( i qui vulga que 

s’entenga). En acabar el partidet, tots a esmorzar i tot seguit, sense temps per recuperar-



se de l’esforç realitzat fins el moment, escapats cap al Mas dels Capellans, a fer partides 

de coto-cau fins l’hora del dinar. Enguany, l’astre rei, és benvolent amb nosaltres i no 

ens castiga amb tanta calor, com venia sent habitual els darrers anys, la qual cosa fa que 

el dia transcórrega sense incidents, llevat de la típica visió doble i pèrdua de la noció del 

temps, que a més d’un li costa un disgust amb la seua respectiva parella. 

Ens agafem dos mesos de descans (perquè tot festa no potser), per tornar pel  

setembre a engegar motors, els quals ja no s’aturaran fins l’estiu. D’aquesta manera, els 

dies 14, 15, 16 de setembre té lloc a la Filà el campionat intern de cotos, resultant com a 

guanyadors del mateix, la parella formada per Enrique Llàcer i Dani Gisbert, la qual ens 

representa al Trofeu Filaes de Cotos, que es celebra dins del programa d’actes del Mig 

Any Fester, caent aquests a les primeres de canvi.  

També al mateix mes, tenim el primer ensaio de la reiniciada temporada festera, el qual 

té lloc el dia 24 de setembre, on reben un reconeixement els guanyadors del campionat 

intern de cotos. 

Arriba octubre, i com tots sabem, aquest mes és sinònim de festa. Ja estem a tant 

sols sis mesos de les tant desitjades Festes i això és motiu de celebració. Així, el dia 7,  

dins dels actes del Mig Any, són nomenats Festers Veterans de l’Associació de Sant 

Jordi: Antuán Vicedo, Adolfo Seguí, Julio Martínez i Antonio Alós, fent-los entrega el 

president de l’Associació, Javier Morales, d’un quadre amb aquest reconeixement en un 

sopar celebrat a la Filà Cordó, i estant acompanyats en el mateix per 18 alcodians. 

El dia 10, en el XX Concurs de dibuix a l’aire lliure, convocat per l’Associació 

de Sant Jordi, Neus González Bernabeu, filla del nostre company Juan Luis González 

Recio, obté el segon premi de la secció benjamí com a representant de la Filà.   

El dia 17 tenim l’acostumada visita al Sanatori de Fontilles, per ajudar 

econòmicament els malaltets que estan ingressats allí, i ja que estem, fer un poc de festa. 



Enguany som un total de 26 alcodians els que fem la visita, la qual cosa inunda de verd 

els dos bars i carrers de Fontilles, deixant ben patent la nostra presència a aquest petit i 

acollidor indret. A diferència de l’any anterior, tots tornem amb el mateix autobús i no 

hi ha cap alcodià que s’ha de buscar la vida per tornar-se’n a casa. 

A la setmana següent, i ja recuperats de l’anterior, el dissabte dia 23 és Mig Any, amb el 

tradicional concurs de l’Olla. Enguany, els encarregats de fer la nostra olla són la gent 

del montepio L’Encaro, que tornen a repetir, ja que l’any anterior la climatologia els va 

ser adversa, i aquesta vegada sí que els és favorable. A la nit, després de sopar als locals 

de la Filà, gaudim de l’entraeta, la quel la fem pel carrer Sant Nicolau.  

Dins del mateix mes, el dia 29 tenim una assemblea extraordinària, en la qual queda 

aprovat el vestit femení de la Filà, agradant molt aquest als assistents. 

 Arriba el mes de novembre, i aquest haguera sigut un mes normal amb l’habitual 

ensaio que es celebrà el dia 26, llevat pel fet que també té lloc el Concurs per elegir el 

nou Sergent Major Cristià. Un concurs, força disputat, on resulta guanyador contra tot 

pronòstic (ja que era la primera vegada que es presentava), el nostre amic i estimat 

company de Filà, Juan Abad Lillo, la qual cosa causa gran alegria al si de la Filà, ja que 

per primera vegada a l’història, podem presumir d’aportar un Sergent a les Festes. Juan 

va estar acompanyat al concurs per familiars, amics i companys de Filà, la qual cosa de 

ben segur que l’ajudà per aconseguir la merescuda victòria. Malauradament, la vida 

s’encarregà de recordar-nos que tot no és felicitat, i el mateix dia, el pare del nostre ben 

estimat amic i elegit nou sergent cristià, Juan Abad Abad, ens abandonà, deixant el món 

fester sense un gran cordonero, i segons he sentit dir, un gran pare.  

 Canviem d’any i al 2005, amb uns quilets de més a causa dels menjarots típics 

dels temps de Nadal i Reis, el dia 28 de gener tenim la primera Assemblea i també el 

primer ensaio. A aquesta assemblea s’aprova l’assignació d’insígnies per antiguitat i  



l’ordenança de la Festa feta per l’Associació de Sant Jordi, però per contra, no s’aprova 

la reforma del reglament intern de Filà per adequar-lo a aquesta nova ordenança. També 

s’elegeix Mauro Ugeda Botella com a Glorier Infantil, i a Pablo Sempere Morant per fer 

entrega de les claus al capità cristià.    

 Segueix avançant l’any i el 10 de febrer, es celebra al Saló de la Gruta al Círcul 

Industrial, el sopar d’homenatge a la dona alcodiana, acudint al mateix un centenars de 

persones. 

El dia 25 del mateix mes, realitzem un altre ensaio, sense més novetats que els típics 

guitarrons que deriven en mal d’estar al dia següent.  

El dia 18 de març, vespra de Sant Josep, primerament celebrem l’Assemblea 

Ordinària de Rams, on cadascú tria l’acte de festa que li pertoca. Com a fet més destacat 

de la mateixa, comentar que el tram d’arrancà de la Diana, contra pronòstic, es resisteix 

un poc per completar-se. La resta, bon ambient, humor i harmonia. A l’Assemblea 

queda elegit Glorier Major de 2006 Marcos Muñoz Beltrà.  Al finalitzar la mateixa, té 

lloc el tradicional ensaio, caracteritzat per la visita de les dones a les acaballes d’aquest, 

per poder paladejar els bunyols (la carabassa dels quals encara l’estem buscant) i la 

xocolata servida pel reboster Fernando.   

Arriba Setmana Santa, i el dol i la tristesa característics d’aquesta època, són 

substituïts, el Dijous i Divendres Sant, per l’alegria del Trofeu Filaes. Així els 

cucurutxos i les túniques dels Natzarens són substituïdes per pantalonetes, réflex a punta 

pala i café licor també en bona quantitat. Aquest any la participació de la Filà en les 

diferents modalitats la podríem qualificar com a Notable, ja que l’equip aleví, és a dir, 

els més menuts, van quedar Campions, derrotant en una disputada final als Almogàvers, 

la qual es va tenir que resoldre en la sort dels penals. L’enhorabona a tots ells!! Per la 

seua part, l’equip sènior, aquest any va superar un esglaó més i es va quedar a les portes 



de les semifinals, perdent els quarts de final contra els Ligeros, però deixant una bona 

imatge i un molt bon ambient d’equip, la mitja d’edat del qual, si no fóra per la 

presència de Pablo Miró en l’equip, no superaria els 24 anys. La resta d’equips no varen 

passar de les primeres rondes, tot i que en la barra del bar en feren més d’una.  

 I per fi arriba el dia de la Glòria Major, on enguany, després de molts anys, la 

Filà està triplement representada: José Payá Mayor, el nostre Glorier del carrer; Marcos 

Muñoz Beltrá, el Glorier del Preventori; i finalment, Juan Abad Lillo, el Sergent Cristià, 

que és l’encarregat de guiar els representants de cada Filà pel recorregut de la Glòria. 

D’aquesta manera, i amb una climatologia perfecta per gaudir d’un bon dia de festa, 

passades les 10 del matí, al so del pasdoble Krouger, Juan, el sergent cristià, comença a 

marcar el pas als gloriers, per rebre instants després de la multitud present, una 

emocionada ovació a la baixada de la seua llança, indicant així la posada en marxa del 

ban cristià. Finalitzada la mateixa, ens reunim al carrer Sant Llorenç per recollir als 

nostres gloriers i compartir junt amb ells un aperitiu als locals de la Filà, amenitzat per 

la nostra banda de música. Per la vesprada xiquets i majors gaudeixen del berenar-assaig 

als patis del Col·legi, acabant el llarg dia amb l’entraeta pel País Valencià, 

protagonitzada per la xicalla de la Filà. 

 Sense temps per recuperar-se, el dia 1 d’abril es fa la presentació del Cartell 

anunciador de les Festes de Moros i Cristians del nostre poble, sent rebut aquesta amb 

més aplaudiments que xiulets. Al finalitzar aquest acte, ens reunim tots als locals de la 

Filà per celebrar l’últim ensaio abans de Festes, el qual discorre amb total normalitat, si 

deixem de banda l’habitual manca de menjar al qual ens té acostumat el nostre reboster.  

 El dia 10 d’abril, tenim la Glòria Infantil, sent el nostre representant Mauro 

Ugeda Botella, el qual va estar ben acompanyat tant a l’esmorzar com a l’aperitiu del 

migdia per bona quantitat d’alcodianets. 



 El dissabte 9 i divendres 15 són els dies que ens toquen les entraetes. La primera 

per Sant Nicolau i la segona pel País Valencià, sent les dues molt concurrides de gent, i 

avançant al so de Creu Daurà, Cid i Bonus Cristianus. 

 Finalment, arriben els dies tant esperats per tot fester. Xano-xano, ens plantem 

en el dia els Músics. A les 21 h. de la nit, com mana la tradició ens reunim tots a la 

Plaça de l’Ajuntament per cantar l’Himne de Festes, interpretat per un munt de bandes i 

per la coral més gran del món. Al finalitzar, ens reunim tots als locals de la Filà per 

assaborir la típica olleta de músic, que al llarg del dia han estat cuinant els nostres 

companys Antuan, Jose Tendero, Jordi Reig i Jaume Abad, la qual, tot siga dit, enguany 

està boníssima, a veure per al Mig Any si els torna a eixir igual de bona, que de ben 

segur que guanyem el primer premi. Després de sopar ens dirigim cap al Parterre per 

iniciar l’entraeta. A l’acabar-la, els més prudents prompte a casa a dormir, i els més 

arriscats s’encaminen a la Plaça de Dins per banyar la boca.   

Vist i no vist, ja és 22 d’abril.  A les 6 del matí, el sergent cristià, Juan Abad, inicia la 

Diana amb la Filà del Capità, les Tomasines, al so del pasdoble Amado, peça que 

s’estrena per a l’ocasió. Un poc més tard, ja tenim els Alcodians preparats per arrancar. 

Així al pas del pasdoble Alcodianos i sota la direcció de Javier Ferre Urbe, que fa les 

funcions de cabo, vora tres quarts de set arrenquem. El segon tram l’arranca Felo 

Carbonell Pardo. Mentre que al tram del Carbonato fa les funcions de cabo d’arrancà 

Jordi Sirvent Mira amb El Desitjat acompanyat de dolçaines, la qual cosa causa veus 

d’admiració al llarg del recorregut. Al finalitzar, a la Filà a esmorzar per agafar forces 

fins l’hora de dinar. A les ?? arriba el capità a la Plaça, i es rebut per l’alcaid del castell, 

Juan LLopis Jornet, acompanyat per, Angela Molina Vañó, amb el traje d’alcodiana, 

parelles d’alcodians i Pablo Sempere Morant, qui li lliura les claus al capità. 



 A partir de les 12 ens anem concentrant al Partidor per arreplegar les armes. No és fins 

passada la 13h que els Alcodians iniciem l’entrada, encapçalats pel Guió de la Filà 

portat aquesta any per Juan Ramón Sánchez Gracia (qui repetirà honor a la Processó de 

la Relíquia i la Processó General). Al darrere d’ell parelles d’alcodians amb disseny 

complet precedint a l’esquadra, la qual arranca al so de la marxa Bonus Christianus, 

interpretada per la Societat Musical de Penàguila i els xirimiters de la Degollà, sent 

Miguel Montllor el cabo de l’arrancà. Dani Gisbert és qui arranca el segon tram 

d’esquadra a l’altura del Teatre Calderó. Al llarg de l’entrà s’alternen les marxes Bonus 

Christianus i Cid. A l’esquadra, la segueixen un seguit d’esquadretes infantils, fent la 

delícies del públic, al veure l’art amb el maneig de la porra de les noves generacions. A 

continuació van pares amb els seus xiquets agafats de la mà, precedint a la gran 

quantitat de dones alcodianes que enguany participen per primera vegada a l’Entrà. Tot 

seguit, la Roponà, la qual és protagonitzada pel montepio Pisuke, que amb tamborets i 

dolçaines armen un gran soroll al llarg de l’entrà. Finalment, i per acabar la nostra 

desfilada, alcodians de quatre en fondo i  la carrossa de la Filà amb els xiquets, festers 

veterans, coixos i el cop Jordi Segura Giner, Koki. Amb aquest ordre i sempre ben 

compactes i units, acabem la nostra desfilada passades les 14’30h. Una vegada acabada 

la nostra participació en l’entrada ens dirigim a la Filà per dinar. Enguany i com a 

novetat són els membres del Restaurant El Sorell d’Alacant els qui ens serveixen el 

menjar. A l’acabament del mateix, com ja es habitual els darrers anys, i acompanyats 

d’una xaranga de la nostra banda, seguim la festa pels carrers del centre. La primera 

parada la fem al pub Zooloco, on gaudim d’un molt bon ambient amb tota la gent que 

allí hi és. Al cap d’una bona estona, es decideix canviar de lloc, i ens encaminem cap a 

la Plaça de Dins, on animats per les partitures festives interpretades per la xaranga 



continuem amb la festa i el bon ambient regnant al llarg de tota la vesprada, la qual 

s’allarga fins a boqueta de nit, que cadascú ja segueix pel seu compte el seu camí.         

 El dia 23 d’abril, festa del nostre patró Sant Jordi, ens torna a eixir un magnífic 

dia, on el sol i la calor són els autèntics protagonistes. De bon matí, els menuts 

acompanyats dels seus pares, són els protagonistes de la Diana Infantil, comptant 

aquesta amb un bon nombre de participants.  

Al finalitzar la diana, és la processó de la relíquia la que ocupa els carrers principals del 

centre. Aquesta processó és aprofitada pel públic assistent per veure amb més detalls 

tots els trajes dels càrrecs que el dia anterior tant han lluït a l’entrada i veure més a prop 

al Sant Jordiet.  

A les 12 h. com és costum, al Santuari de Maria Auxiliadora, té lloc la missa celebrada 

conjuntament per la nostra Filà i la Filà Marraskets. A la fi de la mateixa, es trau al 

carrer la imatge del nostre patró en desfilada fins les oficines de la Filà. Aquesta any 

van ser els agraciats del sorteig de les imatges de Sant Jordi, Rafael Munllor Richart 

com a individu; Carlos Gandia Tormo com a adherit; i Nicolàs Seguí Sempere com a 

infantil.       

Des del santuari iniciem un passacarrers que conclou a la Glorieta, on en companyia de 

dones i xiquets, gaudim d’un aperitiu fins l’hora del dinar. 

Per la vesprada al voltant de seixanta-setanta alcodians són els que participen en la 

Processó General, la qual discorre amb total normalitat, sent el pas del Sant Jordiet i de 

la imatge del patró el moment més emotiu de l mateixa. 

A la nit, després de sopar els membres del montepio la Roïna participen en la retreta, 

unint-se a la seua finalització, amb la resta de la Filà, a la batukada mòbil organitzada 

pel montepio Pisuke, que arranca des del Parterre fins a la Plaça, sent aquest un dels 

moments més divertits de totes les festes, ja que amb l‘ajuda de l’alcohol, que ja 



regnava en tots els cossos, cadascú exterioritzava la seua part festiva més desconeguda i 

sorprenent.      

 A l’endemà, dia dels Trons, tant pel matí com per la vesprà disparen un total de 

cinquanta-quatre alcodians, sent aquesta una bona participació de la Filà en aquest acte. 

Al migdia, a la fi del primer combat contra els moros, ens reunim tots al carrer Sant 

Jaume per arreplegar als extenuats combatents, i iniciar des d’ací un passacarrer molt 

original fins el Bar La Cancha. Original perquè carregats de porteries, barres de ferro, 

tela verda a mode de gespa, etc, ens preparem per formar part d’un gran futbolí humà. 

D’aquesta manera passegem fins arribar al nostre destí, La Cancha, on ens tenen 

preparat un aperitiu. És ací on montem el nostre futbolí particular, i comencem un 

disputadíssim partit, el qual, finalment, es suspén per esgotaments dels participants. 

Reprenem la nostra marxa, i ens dirigim cap als Judios, on també tenim preparat un altre 

aperitiu, abans de complir amb la tradició de la foto de Filà. Abans, però, d’arribar-hi, 

ens aturem al País Valencià i aprofitant les tribunes, que fan les funcions de grada, 

reprenem el partit abans ajornat, però ara amb un esfèric més gran. I tal és la intensitat 

que agafa el partit que inclòs assistim a un moment de violència al futbol, protagonitzat 

per Pablo Miró, qui a imatge i semblança del central del Sevilla, Javi Navarro, propina 

una punyà a Miquel Jordà, deixant-lo KO i sense coneixement. L’agressió passa 

desapercebuda per a molts dels assistents, sent el comentari més generalitzat al veure a 

Miquel estés en terra, que probablement haja sigut una lipotímia deguda a la perruca 

que portava al cap, o bé, que quin conte li posava si tan sols havia sigut una patà de no 

res. Interrogat l’acusat del perquè de l’agressió, al·lega que quan anava a colpejar el 

baló, aquest va desaparèixer, apareguent en eixe moment la cara de Miquel. Fora de 

bromes, aquest incident va portar al nostre company a urgències de l’hospital. Mentre 

Miquel és traslladat a l’hospital, nosaltres reprenem la marxa cap als Judios per 



recuperar forces altra vegada. Allí assistim a un altre incident, protagonitzat per Josele 

Miralles. Resulta que mentre gaudia d’un cigarret aquest li va caure de la boca, i 

pensant-se que havia caigut al terra es va despreocupar, amb tan mala sort, que el 

cigarret havia anat a parar entre el peto i la túnica, donant-se compte d’açò el 

protagonista al notar-se una cremor al pit, al haver-li produït la cigarreta un forat 

enorme a la túnica, la qual evidentment l’any que ve l’haurà de fer-se nova, o en el seu 

defecte posar-li un escut molt més gran del reglamentari. Allí i ens encaminem cap al 

parterre per fer-nos la foto de Filà. L’última parada la fem a la Filà, per celebrar l’últim 

menjar de les festes als nostres locals. 

A les 21’30 com cada any té lloc l’aparició, la qual marca la fi de les festes. Després 

cada montepio va celebrar el seu final de festes a la seua manera. 

 

VISCA SANT JORDI!!!! 


