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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.   

Un altre any més, encara no recuperats de les Festes 2005 recentment acabades, 

el divendres dia 29 d’abril ens tornem a reunir als locals de la Filà per celebrar el 

tradicional ensaio de després de Festes, també anomenat ensaio del rebutjets, per 

recordar els bons moments que s’han viscut en les passades festes i començar a preparar 

les del proper any.  

El dissabte dia 21 de maig, té lloc l’Assemblea Ordinària. En aquesta assemblea 

primerament es procedeix a la lectura de la crònica de les Festes de 2004-2005, que per 

motius d’agenda del cronista s’avança al primer punt de la mateixa. Enguany com a 

novetat, la crònica és tant gràfica com oral, podent-nos veure en la mateixa a través de 

diverses fotografies. La mateixa continua amb el seu normal decurs, sense cap cosa més 

a destacar.    

    Ja tenim prop els anys de càrrec, així que és per aquest motiu que el dia 28 de maig 

celebrem l’Assemblea Extraordinària per a l’elecció dels càrrecs. Aquesta es 

caracteritza  per tenir un gran nombre de participació, ja que segons acord pres entre els 

diversos candidats, aquestos havien de ser elegits per votació per part dels membres de 

la Filà. Després de les consegüents votacions és elegit com a capità Fernando Santonja, 

com a Alferes, Ricardo Pons, i com a Mossèn Torregrossa, Miquel Jordà. A més, en 



aquesta assemblea també s’elegeixen els integrants per a l’esquadra especial de 

l’Alferes i l’esquadra especial del Capità.      

A final del mes de juny, més concretament el dia 25,  celebrem la Dinà de la 

nostra Filà abans de separar-nos fins passat l’estiu. De bon matí, com es costum es 

disputa el típic partidet al Camet, el qual es podria resumir o descriure amb dues frases: 

“Augmentem però no millorem” i “Pesen els quilos i els anys”. A la fi del mateix, una 

bona dutxa i escapats a esmorzar per recuperar les poques forces perdudes, a base de 

cervesa, vi i casera, i una poqueta d’aigua per als més inconscients. Tot seguit al Mas 

dels Capellans, a fer partides de coto-cau fins l’hora del dinar, el qual transcorre sense 

cap novetat, amb l’habitual calor, alegria i bon humor que caracteritza aquest aplec 

d’alcodians.  

Recuperades les forces al llarg de l’estiu, els dies 20, 21, 22 de setembre ens 

retrobem al local de la Filà per disputar el campionat intern de cotos, que des de ja fa 

tres anys, porta el nom de Memorial Menta,en record del nostre estimat i desaparegut 

amic, Francesc Peres -Menta-. Enguany tornem a tenir un gran nombre de parelles 

participants, resultant com a guanyadors del Memorial, la parella formada per Pedro 

Linares i Tato Morató, la qual va ser l’encarregada de representar la Filà al Trofeu 

Filaes de Cotos, que es celebra dins del programa d’actes del Mig Any Fester, arribant 

enguany fins a les semifinals, sent eliminats en una disputada partida.  

    El divendres dia 23 del mateix mes, tenim el primer ensaio, on primerament 

s’entreguen les medalles commemoratives dels 25 anys d’individu fester a un total de 

58 persones. A més, els guanyadors del campionat intern de cotos reben el trofeu que 

els hi acredita.  

I quasi sense adonar-nos-en ens trobem ja en octubre, el mes on celebrem que ja  

sols queden sis mesos per a les nostres desitjades Festes. Com és habitual, el dia 16, 



tenim l’acostumada visita al Sanatori de Fontilles, per ajudar econòmicament a aquest 

centre sanitari, i com no –perquè si no, no eixim de casa- fer una mostra dels nostres 

Moros i Cristians. Aquest any, seguint la tònica habitual dels darrers, ens tornem a 

reunir un bon nombre d’alcodians per fer la dita visita, sent el fet més destacable que 

ens va tocar arrancar la diana, amb la qual cosa vam tenir molt de temps per fer diverses 

visites als dos bars de Fontilles fins l’hora de dinar.   

      A la setmana següent, i encara en fase de recuperació de l’anterior per part d’alguns 

que baixaren a Fontilles, el dissabte dia 22 és el Mig Any. Els encarregats de fer l’olla, 

o millor dit, de fer com si la feren, són la gent del montepio Pisuke, que tot i els seus 

esforços, no van poder aconseguir conquerir els paladars dels doctes membres del jurat. 

Una vegada acabat l’acte de la Glorieta, camí de la Filà per degustar la magnífica olla, i 

al finalitzar el sopar, a formar en l’entraeta, la tornem a tenir pel carrer Sant Nicolau.  

 El mes de novembre, tenim com a única cosa destacable, la celebració de 

l’ensaio que té lloc el dia 18, el qual és viscut amb gran intensitat, ja que és l’últim de 

l’any.   

 Una vegada passada les dates marcades pels “Jou, jou, jou”, “fum, fum, fum”, 

“felices”, “que vinguen carregats” i “tirurí, tirurí, senyor rei estic ací”, ens trobem ja en 

els inicis del nou any 2006, sent el dia 27 la data escollida per retrobar-nos i celebrar el 

nostre ensaio. Un ensaio que es recordarà per la intensa nevada que va caure, i la 

necessitat d’improvisar una banda, ja que la de Penàguila no hi pogué vindre. Al final 

els amics de la Degollà ens feren un favor, i amb les seues xirimites i el seu equip de 

música, a la manera de “Pinet y sus muchachos”, ens feren passar una bona estona. A 

més, també tinguerem la novetat de l’entrada en vigor de la llei antitabac, la qual cosa, 

ens ha obligat a fer unes modificacions pel que a la disposició habitual dels ensaios.  



   En aquest mes, també s’elegeix a Mauro Sirvent Jordá com a Glorier Infantil, i a 

Mauro Seguí Orejuela per fer l’entrega de les claus del castell al capità cristià de 2006.    

 El 24 de febrer, es celebra un altre ensaio, l’assistència al qual és molt major al 

de l’anterior i on regna el bon humor i la paciència per anar acostumant-se als nous 

canvis provocats per la llei antitabac. 

El dia 18 de març tenim el tradicional ensaio de Sant Josep, que com ja sabeu, es 

caracteritza pel fet que a les seues acaballes se’ns serveixen bunyols i xocolate, i a més, 

rebem l’habitual visita de les dones per degustar els dits bunyols i una variació de 

dolços.  

El 2006 és un any on Pasqua cau molt alta, és per aquest motiu que arriba l’1 

d’abril i encara no hem celebrat Setmana Santa. Així el dia 1, primerament, celebrem 

l’Assemblea Ordinària de Rams, en la que es tria l’acte de festa que a cadascú li pertoca. 

Com a fet més destacat, dir que elegim a Jordi Reig com a Glorier Major de 2007.  Al 

finalitzar la mateixa, s’aprofita per anar a vore la presentació del cartell de festes, que 

com és habitual té lloc sobre les 21 de la nit. Una vegada acabat aquest acte, tenim la 

sort de poder gaudir de l’ ensaio de Rams.   

Són els dies 16 i 17 d’abril, és a dir, durant la Setmana Santa, quan es disputa el 

Trofeu Filaes. Enguany la participació de la Filà en les diferents modalitats no difereix 

molta dels altres anys, i és altra vegada l’aleví de futbol-sala l’equip més destacat, que 

l’any anterior havia quedat Campió, però que enguany es va haver d’aconformar amb la 

segona plaça.  

 El diumenge 19, és el dia de la Glòria Major, i a l’igual que l’any anterior 

tornem a tenir la Filà triplement representada: Marcos Muñoz Beltrá, el nostre Glorier 

del carrer; Jordi Reig ???, 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. Així amb els condicionants ideals per gaudir d’un bon dia de festa, al so 

del pasdoble Mi Barcelona, i guiat pel sergent cristià, el company Juan, comença a 

marcar el pas el nostre glorier Marcos Muñoz, per alçar la seua destral en el moment 

que el sergent  baixa de la seua llança indicant així l’inici de la desfilada dels cristians, 

rebent-hi tots, un altre any més, de la multitud present, una emocionada ovació. 

Finalitzat aquest acte, ens reunim al carrer Sant Llorenç per recollir als nostres gloriers i 

compartir junt amb ells un aperitiu als locals de la Filà, acompanyats pels compasos de 

les marxes de la nostra banda de música. Per la vesprada, tenim el berenar-assaig als 

patis del Col·legi on els protagonistes són els més xicotets, acabant el llarg dia amb 

l’entraeta pel País Valencià, protagonitzada pels xiquets de la Filà. 

Al dia següent, tenim la Glòria Infantil, sent el representant de la Filà, Mauro 

Sirvent Jordá, el qual després de la missa, és acompanyat a l’esmorzar i a l’aperitiu del 

migdia que es fa a la Filà per una bona quantitat de companys festerets i d’altres que no 

ho són. 

 Degut a l’escassa disponibilitat de dies d’entraetes, aquest any la Filà sols en té 

una, que la fem edijous dia 20, pel País Valencià, sent l’hora d’inici les 12 de la nit. 

Durant la mateixa la banda ens interpreta per a la nostra desfilada les marxes Creu 

Daurà, Cid, Aralk i Bonus Cristianus. 

 Per fi arriba el dia 21 d’abril, el Dia dels Músics, que significa l’inici de les tan 

esperades Festes. A les 21 h. de la nit, com és tradició ens reunim a la Plaça de 

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

per gran part del poble d’Alcoi, el qual, com vam comprovar al dia següent, més que 

cantar l’himne va fer un ritual d’invocació a la pluja. Al finalitzar l’himne, el lloc de 

trobada és la Filà per sopar la típica olleta de músic. Al finalitzar el sopar ens dirigim 

cap al Parterre per iniciar l’entraeta.   



I per fi és el gran dia, el 22 d’abril. A les 6 del matí, el sergent cristià, inicia la Diana 

amb la Filà del Capità, els Muntanyesos, Al poc, ja tenim els Alcodians preparats per 

arrancar. Així al pas del pasdoble Alcodianos i fent de cabo ????? cap a les sis i mitja  

arrenquem. El segon tram l’arranca ??????. Mentre que al tram del Carbonato fa les 

funcions de cabo d’arrancà Ignacio Domínguez al so de El Desitjat acompanyat de les  

dolçaines. 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 u camí.         

 El 23 d’abril, festa del nostre patró Sant Jordi, en comparació amb el dia anterior 

tenim un temps magnífic. En primer lloc, tenim la Diana Infantil, on els menuts 

acompanyats dels seus pares, van mostrant les seues habilitats en l’art de desfilar i fer el 

cabo.  

Al finalitzar la diana, es celebra la processó de la relíquia, la qual serveix al públic 

present per veure amb més detalls tots els trajes dels càrrecs i aplaudir i saludar al Sant 

Jordiet.  

Com tots els anys, a les 12 h., 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 la placeta de Sant Francesc que 

és on viu l’agraciat en el sorteig de la imatge, Miguel Hilario. Els altres afortunats del 

sorteig de les imatges de Sant Jordi van ser: ????? com a adherit; i ??????com a infantil.       

Després a la Glorieta, on en companyia de dones i xiquets, disfrutem d’un aperitiu per 

fer temps fins a del dinar. 



Per la vesprada, una vegada acabat el dinar, al voltant de seixanta-setanta alcodians són 

els que participen en la Processó General, la qual discorre amb total normalitat. 

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

mentrestant la resta de la Filà, s’uneix a la festa organitzada pel montepio Pisuke i el 

montepio la Roïna, que discorre des de la Filà fins a la Plaça, al ritme de la xaranga Los 

Claveles. Aqsent 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!!!! 


