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CRÒNICA 2006-2007 
 

Abans de procedir amb el començament de la crònica pròpiament dita, és just 

que fem, cadascú internament si voleu, un xicotet recordatori de tots aquells companys 

alcodians que al llarg d’aquests catorze anys han deixat d’estar amb nosaltres i de 

compartir el seu muscle per formar esquadra, i que no han pogut gaudir amb nosaltres 

d’aquest intens any fester. Alcodians que, des del cel, de ben segur estes festes han estat 

molt afaenats, intentant allunyar la pluja per que no deslluïra les Festes de la seua Filà, 

Els Alcodians, en el seu Any d’Alferes.  

 
L’any fester 2006-2007, serà recordat principalment per nosaltres, pel fet que 

catorze anys després -s’ha de veure com passa de ràpid el temps, més d’un estarà 

pensant en aquests moments-, la Filà Alcodians s’ha enfrontat, altra vegada, al repte de 

treure endavant el càrrec d’Alferes.  

Comptat i debatut, ha sigut un any intens, us ho puc ben assegurar. Un any de 

molt d’esforç, de moltes dificultats i entrebancs, de grans sacrificis, de mal de caps 

continus; en definitiva de molta faena, la qual, queda compensada finalment perquè, 

especialment, ha segut un any ple de moltes il·lusions, emocions, sentiments, tota una 

malgama de sensacions positives que ens ha ajudat a tirar endavant i a oblidar tot allò 

negatiu, moguts, tots els alcodians, principalment per la gran estima que tenim tots cap a 

la nostra Filà. 

 
Comencem l’any 2006-2007, amb l’Assemblea General Extraordinària, que té 

lloc el dia 3 de juny, per realitzar l’elecció del Glorier històric que representarà a la Filà, 

el dia 1 d’octubre, amb motiu de la celebració dels 750 anys de l’atorgament de la carta 

pobla al nostre estimat poble, Alcoi. De la mateixa en resulta elegit per votació com a 

glorier històric, ENRIQUE GALBIS ARACIL.  
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Finalitzada aquesta assemblea, es dóna pas a l’Assemblea Ordinària. En aquesta, 

primerament es procedeix a la lectura de la crònica de les Festes de 2005-2006. A 

continuació, el company Jordi Tendero passa a explicar quin és el funcionament de la 

pàgina web de la Filà, de la qual ell n’és l’autor. Una vegada finalitzada aquesta 

explicació, l’assemblea continua amb el seu normal decurs, sense cap cosa més a 

destacar.    

El dia 15 de juny, la Filà lliura a l’Associació de sant Jordi la fiança que li 

correspon per als anys de càrrec 2007 i 2008. Com bé sabeu, és tradició que la Filà que 

ostentarà els càrrecs d'Alferes i Capità, ha de dipositar al Casal una fiança, que 

antigament, pel segle XX, estava fixada en dues monedes de 25 pessetes, i que amb 

l’arribada de l’euro, es va canviar a trenta cèntims d’euro, cosa que com podem 

comprovar és una de les poquetes coses que no s’ha vist afectada pel famós redondeo. 

La fiança consisteix en un cofre de fusta, la part frontal del qual està adornada amb 

metalls i l’escut i el nom de la Filà Alcodianos, i a la seua tapa hi apareix l’escut dels 

anys de càrrec franquejat per sis monedes de cinc cèntims. A més, al seu interior conté 

la Carta Pobla de la ciutat d'Alcoi.  

Com marca la tradició, a final de mes, més concretament el dia 24, celebrem la 

Dinà, per així acomiadar-nos fins setembre. De bon matí, com és costum, es disputa el 

típic partidet al Camet del Col·legi Salesians. Partidet, mai millor dit, perquè enguany 

en som menys que mai, amb la qual cosa ens veiem obligats a jugar en la pista de 

futbol-sala amb un baló de futbol 11. Per a que dir més, ja us en podeu fer la idea de 

com va anar l’encontre.  

Després de l’esmorzar, fem camí cap al Mas dels Capellans, a fer les habituals partides 

de coto-cau fins l’hora del dinar. Una vegada al Mas, ens adonem de seguida que aquest 

any és diferent als anteriors, ja que només arribar se’ns dóna una samarreta amb 
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l’anagrama de l’any d’Alferes. Posteriorment, l’esquadra de negres, ens regala unes 

gorres discretetes -tot siga dit- per protegir-nos millor del sol. A més, l’Alferes, Ricardo 

Pons, en el transcurs del dinar obsequia la Filà amb una porra. 

 
Passat l’estiu, reprenem amb força l’any d’Alferes. És setembre, i toca disputar 

el campionat intern de cotos, és a dir, el Memorial Menta, que enguany té lloc els dies 

14, 15 i 16 al local de la Filà. Com ve sent costum els darrers anys, torna a haver-hi una 

gran participació. Destaca enguany que les cartes usades per a la disputa de campionat 

porten l’anagrama de l’alferes i cavallers, i que el tapet porta imprès els anagrames de: 

la Filà, al centre; l’Alferes; l’anagrama Filà càrrec 2007; Esquadra de negres; i Mossèn 

Torregrossa. Resulta guanyadora del Memorial, la parella formada per Jordi Llácer i 

Juan Llopis, la qual és l’encarregada de representar la Filà al Trofeu Filaes de Cotos, 

que es celebra dins del programa d’actes del Mig Any Fester, sent eliminats a les 

primeres de canvi. 

El divendres 22, realitzem una assemblea extraordinària amb la finalitat de 

presentar detalladament els pressupostos per a aquest any d’Alferes, els quals són 

aprovats sense cap inconvenient. 

 Una setmana després, és a dir, divendres 29 té lloc, als locals de la Filà, l’ensaio 

de presentació del cartell oficial de l’Any d’Alferes. Aquest ensaio compta amb una 

massiva assistència dels individus de la Filà, així com d’un munt de convidats, com ara, 

els càrrecs festers 2007 i importants personalitats del món de la Festa i de la política. 

L’acte de presentació té lloc a mitjan ensaio, i està amenitzat per les paraules d'Adolfo 

Seguí. Després dels parlaments del President de l’Associació de sant Jordi, de l’Alcalde 

d’Alcoi i del Conseller de Justícia, tenen l’honor de descobrir el cartell Ricardo Pons, 

Alferes 2007, i Enrique Galbis, autor de l'obra.  

♫------- 
(pd) 
Primavera 

A
lcoi estiu, glorieta gent....     cotos, cartes 

A
lcoi carrers 

Ensaio setem
bre, polítics, Pastor 



 4

A més, en aquest ensaio, veiem, per primera vegada, en les botelles de café-licor Pastor, 

l'etiqueta homenatge a l'Any d’Alferes dels Alcodians, realitzada per l’empresa Licores 

de Mariola, la qual realitza per a aquest any una tirada especial de botelles amb aquesta 

etiqueta. 

 
Canviem de mes, i ja som a l’octubre, uns mes que si ja de costum ve carregat 

d’actes, enguany per motiu de l’any d’Alferes encara en ve més.  

Així doncs, el diumenge 1, celebrem la Glòria Històrica, per a la que es 

recuperen un total de 35 vestits de filaes de Moros i Cristians ja desaparegudes. Aquest 

és un acte organitzat per l’Associació de sant Jordi amb motiu de la commemoració del 

750 aniversari de l’atorgament de la carta pobla a Alcoi. Amb aquest motiu, i a l’igual 

que un dia de Glòria de Pasqua, ens reunim de bon matí al local de la Filà per esmorzar 

amb el nostre glorier, Enrique Galbis, al qual, com a representant de la Filà Alcodians, li 

ha tocat vestir-se amb la indumentària de la desapareguda Filà, Cavalleria de Llancers. 

És al final de l’esmorzar quan veiem aparèixer al nostre glorier vestit amb el trage 

d’aquesta Filà, rebent una forta ovació per part dels membres de la Filà allí reunits. En 

acabar, iniciem un passacarrers per acompanyar al nostre glorier fins el Partidor, que és 

el lloc on comença la seua desfilada, la qual acabarà al País Valencià, havent-hi fet una 

parada abans a l’Ajuntament per firmar al llibre del 750 aniversari. Una vegada acabada 

la desfilada, ens reunim al final del País Valencià per arreplegar a Enrique i 

acompanyar-lo en passacarrer fins a la Filà, on tenim preparat un aperitiu per celebrar 

aquest dia.      

  
Els dies 6, 7, 8 i 9 una representació alcoiana del món fester es trasllada a Nova 

York, amb motiu de la festa de la Hispanitat, per fer el dia 8 a la Cinquena Avinguda 
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una desfilada de dues esquadres cristianes. Com a representant de la nostra Filà viatja 

Nando Santonja, qui pel que sembla no se’n perd una.   

El dia 14, al Teatre del Col·legi Salesians, té lloc la presentació dels trages del 

boat de la Filà en l’Entrà 2007. Aquesta presentació, dirigida pel company Ismael 

Gisbert, d’una hora de duració si fa no fa, resulta vistosa i molt entretinguda, ja que 

entre d’altres coses, compta amb la participació del grup de dolçainers La Degollà i el 

Ballet de Carmina Nadal. A aquesta assisteix un bon nombre de persones, arribant a 

omplir fins i tot el galliner. 

I a l'endemà, diumenge 15, la Filà participa en la visita al Sanatori de Fontilles. 

Després d'esmorzar, altra vegada, som els encarregats d’arrancar la Diana, en aquest cas 

de la mà d'un cap experimentat en aquesta tasca, com és Jordi 'Quaranta'. Després, a fer 

temps fins l’hora de dinar, dinar on com és habitual la cosa s’enreda d’allò més bé, però 

no tant per a que l’esquadra avance amb pas ferm i decidit.  

 El dimarts 17 es celebren al local de la Filà les semifinals del campionat de 

cotos, a les quals hi acudeix un bon grapat de gent.        

El divendres 20, tenim la Presentació de càrrecs. Així doncs, aquest dia, una 

bona representació d’alcodians -mudats com a margallons, ja que l’acte així ho demana- 

acudim a les 20’30 h. a la Llotja de sant Jordi, lloc on es realitza la Presentació. En ella 

veiem com Santiago Valor fa una gran presentació del nostre Alferes Ricardo, amb un 

discurs ple d’al·lusions cap a la persona de Ricardo –com no-, al món fester i de la 

música, i a eixa essència inexplicable d’allò que mou aquestes festes. Una vegada 

acabada la presentació, ens dirigim al Saló Redona del Cercle Industrial per celebrar, 

juntament amb els membres de la resta de filaes, un sopar-ensaio, en el qual impera el 

bon ambient i la germanor entre tots els presents. La festa s’allarga fins a ben entrada la 
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nit. Festa que molta gent s’arrepenteix al dia següent –o poques hores després- d’haver-

la feta condir tant, ja que és el Mig Any.  

Enguany els encarregats de fer l’olla del Mig Any són l’Alferes i cavallers, i els 

membres de l’Esquadra de negres, els quals ens sorprenen amb el muntatge d’un 

xiringuito decorat amb motius de l’Any d’Alferes. Però com el jurat de l’olla, pel que 

sembla, no es basa en la vista sinó en el paladar, tot i els esforços del nostre cuiner –

embriagat d’alcohol, tot s’ha de dir- Jaume Abad, tornem a quedar en la ja tradicional 

tercera posició. Una vegada acabat l’acte de la Glorieta, fem camí cap a la Filà per 

degustar l’olla, i al finalitzar el sopar, a formar en l’entraeta, que aquest any la tenim 

pel País Valencià.  

El dia 26 a la Filà Realistes es celebra el Sopar del Veterà Fester de l’Associació 

de sant Jordi, on reben aquesta reconeixement Juan Llopis Jornet i Francisco Agudo 

Valdés, els quals estan acompanyats al sopar per una representació de la Filà.  

Finalment, pel que fa al mes d’octubre, destacar que durant el mateix es 

comença a fer el repartiment de la Loteria de Nadal, per a la qual enguany la Filà edita 

unes participacions que consisteixen en un tapet de cartes amb l'escut de la Filà, els 

escuts de l’Alferes, Mossén Torregrossa, l’Esquadra Especial i l’anagrama de l’any de 

càrrec 2007. 

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

l’ensaio que té lloc el dia 24, el qual és viscut amb gran intensitat, ja que com és costum 

és l’últim de l’any.   

  
En desembre, el dia 2, el company Carlos Mateo, a l’igual que fera Juan Abad 

dos anys abans, s’aventura en la sort de participar en el concurs per a l’elecció de 

Sergent Major Moro, on compta amb el recolzament dels seus amics, part de la Junta i 
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de l’Alferes. Malauradament, tot i que fa gala d’unes molt bones maneres amb l’ús de la 

llança, no en resulta guanyador, però com se sol dir col·loquialment, que le quiten lo 

bailao, i el mèrit està en intentar-ho, i tenint com a gran virtut la seua joventut, sempre 

hi hauran més ocasions. 

El dia 17 de desembre, la Filà acudeix a una sessió especial del nostre tan 

estimat i preuat Betlem de Tirisiti, organitzada en motiu del nostre any d’Alferes. 

Aquesta té lloc a les 12'15 h., al Teatre Principal, i acudim un bon nombre de membres 

de la Filà amb els xiquets i xiquetes. Resulta una experiència molt enriquidora el veure 

als menuts –i no tant menuts, perquè hi havia més d’un que semblava haver retrocedit 

20-30 anys a l’edat de la infantesa- disfrutar de la funció, sent el moment més aplaudit 

l’aparició dels Alcodians en la diana que passa per davant de casa Tirisiti.  

 
Acomiadem el 2006, i rebem el 2007amb els braços oberts i els ulls plorosos 

d’il·lusió, ja que poc a poc, però sense aturar-se mai, van acostant-se les tant esperades i 

desitjades per tots, Festes de sant Jordi.  

D’aquesta manera, ben entrats ja en el mes de gener, el dia 20, un altre alcodià, 

Marcos Muñoz Trelis, s’adventura en un nou repte, que és el de presentar-se al càsting 

d’Ambaixadors que organitza l’Associació de sant Jordi. Són un total de 5 canditats els 

que s’hi presenten, i tots demostren les seues grans dots en aquest art. Aquest compta 

amb el suport de familiars, amics i representants de la Junta, però desafortunadament, 

aquest suport no resulta suficientment i Marcos no en resulta elegit. La part positiva és 

l’experiència i el fet que hi haurà més ocasions per poder optar al càrrec. 

Per la nit, el nostre Mossén Torregrossa, és a dir, Miquel Jordà, organitza un 

sopar medieval, al qual estan convidats una gran quantitat de gent, com ara, amics, 

familiars, membres i dones de la Filà i d’altres filaes, que són atapeïts per una xilava 

amb la creu cristiana per poder gaudir de l’ambientació medieval. Aquest sopar és 
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l’excusa per fer la presentació oficial del Mossén, el qual, com no podia ser d’altra 

manera, acaba al damunt d’una burra. En general, és un sopar que es caracteritza pel 

bon humor, harmonia i alegria que impera durant el transcurs del mateix. 

Al dia següent, és a dir, diumenge 21, la Filà organitza a l’Església de sant Jordi 

un concert d’orgue i dolçaina, a càrrec de l’organista Paco Amaia i el dolçainer Jose 

Pons, acompanyats a la percussió de dos membres de la Degollà. Resulta un concert 

curiós i diferent als habituals, ja que els músics estan a la part de dalt i el públic que està 

situat a la part de baix no els veu, rebent les tonalitats musicals per tot arreu de 

l’església. Al concert assisteix una gran quantitat de gent, omplint-la de gom a gom.  

El dia 26 és la data escollida per retrobar-nos al local de la Filà i celebrar el 

nostre ensaio. Un ensaio que, a l’igual que l’any anterior, està marcat per la intensa 

nevada que cau durant el dia, la qual cosa va impossibilita que puguen vindre la gent de 

Penàguila i s’haja de fer una munió entre els membres de la banda que no són de 

Penàguila i sí que pogueren venir i els amics de la Degollà, que a l’igual que l’any 

anterior estan ahí per fer-nos un favor, i poder fer festa, que en definitiva és la finalitat 

de tot ensaio. En aquest ensaio també s’elegeix per sorteig a Ignacio Andrés Ces com a 

Glorier Infantil, i a Jose Payà Botella per fer l’entrega de les claus del castell al capità 

cristià de 2007, qui serà acompanyat Aitana Gisbert Santonja,.    

  
El 10 de febrer, es reunim al saló La Gruta del Cercle Industrial per celebrar el 

sopar d’Exaltació de l’Any d’Alferes, el qual compta amb una notable assistència 

d’individus i dones, i que es caracteritza pel bon ambient i les ganes de passar-ho bé. 

Durant el mateix se li fa entrega a l’Alferes d’un quadre en reconeixement al seu càrrec, 

i d’un ram de flors a la Favorita. A més, com tots els anys la Filà obsequia a les dones 

allí presentes amb un detallet. 
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El 24 del mateix mes, ens tornem a trobar al local de la Filà amb motiu de 

l’ensaio que convida l’Esquadra de negres. Un ensaio on hi ha una massiva assistència 

de gent i on es veu durant tot el sopar un gran ambient de Filà, d’aquells que hi posa la 

pell de gallina i et fa sentir orgullós de pertànyer a aquesta Filà. En ell, a més, tenim 

l’honor de presenciar l’estrena de la Marxa “Penya de l’Alba”, obra de Francisco Valor, 

encarregada per l’Esquadra, podent així disfrutar i gaudir d’un moment molt 

emocionant per als membres de l’esquadra i per extensió també per a tots els membres 

de la Filà que allí estem presents.   

 
Entrem al mes de març i cada vegada ja va quedant menys per a Festes. Així, el 

diumenge dia 4, la Filà organitza un concert de música festera al Teatre Salesians amb 

motiu del seu Any d’Alferes. Un concert, on s’estrenen set peces composades 

especialment per a l’Alferesia, i que va té un gran èxit d’assistència, ja que el teatre s’ 

ompli de gom a gom. Aquest consta de dues parts, la primera té com a protagonista la 

dolçaina i la percussió, i la interpretació és a càrrec dels amics de la Degollà amb el 

suport d’altres dolçainers de colles dels pobles veïns. Part on s’escolten les peces: Na 

Valora; Alferes i dolçainer; Saggitarie i Draps Bruts. La segona, està protagonitzada 

per la nostra banda, és a dir, La Societat Musical de Penàguila, juntament amb les 

dolçaines de la Degollà. En aquesta s’interpreten: Alcodianos, Bonus Cristianus, 

Penàguila, Sole, Diafebus, Zaphirus, Signum i Laurence d’Aràbia, rebent-hi ovacions 

de gala els joves compositors Saül Gómez i Francisco Valor, i la Societat Musical de 

Penàguila per la seua meravellosa actuació.  

El dia 17 de març tenim l’ensaio habitual de cada mes, que enguany té la 

peculiaritat que és l’ensaio que conviden l’Alferes i els cavallers, on tenim també la 

presència dels altres càrrecs de la Festa. En ell, la banda de Penàguila interpreta, per 

primera vegada després del concert, Diafebus, Signum i Zaphirus, i a més, en honor de 
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l'Esquadra Especial, també La Penya de l'Alba. A més, el nostre Alferes, obsequia al 

Capità cristià, capità moro, alferes moro i al sant Jordiet, un detall en motiu del seu 

càrrec, que consisteix en un quadre amb una espasa al centre i al fons l’escut que porta 

al darrere la nostra esquadra de blancs.  

També, Ricardo Pons, Alferes 2007, ret homenatge, mitjançant un present, a Jordi Seguí 

Romà, com anterior Alferes 1993, instant que es converteix en un moment d’enyorança 

al recordar els bons moments viscuts aquell any.  

El dia 29, al saló d’audiovisuals del Col·legi Salesians, a les 20’30 h. es fa la 

presentació del CD “Sons de vent”, el qual és el resultat de la gravació del  concert que 

es va fer a l’Església de sant Jordi el dia 21 de gener. A l’acte assisteixen un bon 

nombre de persones, entre les que destaquen el President de l’Associació de sant Jordi, 

el Regidor de Festes i els dos intèrprets principals. Tots ells són obsequiats amb un 

original d’aquest CD.   

L’últim dia de mes, és a dir, dissabte 31, té lloc l’Assemblea Ordinària de Rams, 

on cadascú tria l’acte de festa que li pertoca, destacant dins d’aquest punt el fet que 

s’elegeix a Enrique Company Llopis com a Glorier Major de 2008. A més, en aquesta 

assemblea es fa la presentació i explicació del Boat que acompanyarà a la Filà en la seua 

Alferesia en l’Entrà d’enguany. Una vegada finalitzada l’assemblea, l’Alferes i cavallers 

fan el passe d’un DVD que conté la història de la Filà Alcodians des dels seus inicis fins 

els nostres dies. Aquest DVD és l’obsequi que fan l’Alferes i els cavallers a cada 

individu. Per la seua banda, el Mossén també obsequia a cada individu amb el CD 

“Sons de vent”. 

Després, per la nit tenim l’últim ensaio de l’any fester 2006-2007, la qual cosa es 

nota en la gent que allí es dóna cita, ja que se l’agafa amb ganes. En el mateix, el 
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Montepio Pisuke obsequia a José Luís Boronat amb un quadre en reconeixement de la 

seua ajuda cap aquest montepio els darrers anys.   

 
I ja per fi arriba abril, ara sí que queda poc per a les Festes, i açò és sinònim de 

molts actes de Festa. Així com marca la tradició, el primer acte, el tenim el dia 1 i és la 

presentació del cartell anunciador de les Festes de Moros i Cristians, el qual es 

descobreix a les 21h. de la nit. 

A la setmana següent, entrem en Setmana Santa, i això, ací a Alcoi, és sinònim 

del Trofeu Filaes, el qual es disputa els dies 6 i 7. A l’igual que l’any passat la 

participació de la Filà en les diferents modalitats no difereix molt dels altres anys, sent 

la gesta més destacada l’arribada a semifinals dels veterans de futbol-sala, on van ser 

eliminats en un dur partit, gesta que si analitzem un per un per als components d’aquest 

equip li dóna més valor.  

 El diumenge 8, és el dia de la Glòria Major. De bon matí ens reunim al local de 

la Filà per esmorzar i acompanyar als nostres gloriers, Jordi Reig, com a glorier del 

carrer, i Enrique Company, com a glorier del Preventori, fins als laterals de 

l’ajuntament. Ací, Jordi Reig es prepara per al moment en què quan ho indique el 

Sergent cristià, Juan Abad, ha d’iniciar la seua desfilada juntament amb la resta de 

gloriers del ban cristià. Finalitzada la Glòria, ens reunim al carrer Sant Llorenç, a 

l’altura del Bar Blau, per recollir als nostres gloriers i acompanyar-los a la Filà per 

compartir junt amb ells un aperitiu, acompanyats, com és costum, 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 més menuts de la Filà. 

A mitjan setmana, concretament dijous 12, l’Esquadra Especial té la seua 

primera entraeta, la qual discorre amb gran alegria i felicitat per part dels integrants de 

Q
uadre boro 

A
lcoi ponts, cartell 

===================================  TALL  ================================== 
♫--------
Video 
Trofeu Filaes
(4:13) 

V
ideo Trofeu Filaes 

===================================  TALL  ================================== 
♫--------
(pd) 
Mi 
Barcelona 
(2:14->4:00)

G
lòria + video 

Foto prem
sa 

X
iqueta balcó 



 12

la mateixa, al temps que avancen sant Nicolau avall amb la seua marxa La Penya de 

l’Alba.  

A la setmana següent, el dia 15, tenim la Glòria Infantil, un dia marcat per les 

inclemències del temps, que fan que la desfilada del nostre Glorier, Ignacio Andrés Ces, 

no siga tal com ell i els seus pares hagueren desitjat per aquest dia. Tot i això, no li falta 

el recolzament dels companys de la seua Filà, ja que tan a l’esmorzar com després a 

l’aperitiu del migdia, que es fa a la Filà, està acompanyat per una bona quantitat de 

companys festers grans i menuts. 

Per la vesprada, a les 20 h. al Teatre Salesians, es fa la presentació del CD 

“Alcodianos. Any d’Alferes 2007”, que és el resultat de la gravació realitzada en directe 

el dia 4 de març al concert organitzat per la Filà. A la mateixa hi assiteix un bon nombre 

de persones, entre els que destaca el President de l’Associació, Javier Morales, i Paco 

Aznar, autor de la portada del CD. Aquest CD és el regal que la Filà li fa a cadascun 

dels seus individus. 

Per la nit, a les 22’50 h. per Sant Nicolau, tenim la primera entraeta oficial, 

marcada per la gran quantitat de gent que va participa, cosa que va provoca que no hi 

haguen prous porres per a totes les esquadres, havent-hi de desfilar alguns cabos amb 

espases.   

El dimarts 17 es reunim, ciri en mà, a les portes de l’Església de sant Jordi per 

participar en la Processó del Trasllat. En aquesta dos membres de l’esquadra especial i 

dos cavallers participen en el trasllat del Xicotet. 

 El dimecres 18, a les 23’30h i per sant Nicolau, són l’Alferes i cavallers els qui 

gaudeixen com a xiquets amb la seua entraeta, amb José Luis González com a cap 

batedor. En la qual s’interpreten per primera vegada al carrer, les peces Sagittarie, 

Zaphirus i Signum.  
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El dijous 19, tenim la segona entraeta oficial a les 22’30 h. pel País Valencià. 

Entraeta, que a l’igual que la primera, té una bona participació de gent, i en la qual el 

cabo batedor de l’esquadra de blancs, Jorge Tomás Miro, més conegut com Babu, ens 

demostra el seu art en la doma i munta del seu cavall. Així, amb el pas obert pel cabo 

batedor i al so de les marxes Bonus Cristianus i Cid entre d’altres, avancem imparables 

fins el Teatre Calderon.  

Al dia següent, divendres, últim dia d’entraetes, l’Esquadra Especial té la seua 

segona entraeta, que al so de la seua marxa, i el carrer de gom a gom, torna a rememorar 

els bons moments viscuts en l’entraeta anterior, per ampliar-los amb els d’aquest dia. 

 

I arriba el dia 21 d’abril, el Dia dels Músics, dia que ens marca l’inici de les 

Festes, unes Festes molt esperades des de fa anys. Festes on la Filà Alcodianos amb el 

seu Any d’Alferes es torna a examinar davant el jurat més nombrós i exigent -però a la 

vegada sempre agraït- que no pot ser altre que el nostre poble d’Alcoi. 

  Enguany, com a últim acte cultural de l’Any d’Alferes, la Filà convida a la Colla 

Vella del Xiquets de Valls a participar a la seua manera, és a dir, fent castells humans, el 

dia els Músics. Així, és a les 16’30 h. que ens concentrem a la Placeta de Mossén Josep 

per fer el recorregut, amb actuacions incloses pel camí, que ens portarà a la Plaça de 

l’Ajuntament, lloc on tindrà lloc l’actuació dels castellers. D’aquesta manera, passats 

uns minuts de l’hora d’inici, amb els amics de Valls preparats, i amb l’acompanyament 

dels dolçainers i tabaleters, iniciem el nostre passacarrers pel carrer sant Domènec a 

buscar sant Nicolau. És a l’altura de Calzados Torres on els castellers ens fan la seua 

primera demostració del seu art, quedant-hi tota la gent allí present força bocabada de 

veure com un esforç col·lectiu pot construir un castell humà. A continuació, seguim sant 

Nicolau avall, per on realitzen un pilar de 4 i un de 5, fins arribar al balcó de l’Alferes, 
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on ens detenim. Ací els amics de Valls, realitzen tot un seguit de castellets, tots 

ovacionats fortament a la seua conclusió, sent l’últim, un pilar de 5, el més emotiu, ja 

que l’atzeneta, al cim del castell, després de desplegar l’escut dels alcodians puja al 

balcó de l’Alferes, rebent-hi una acalorada ovació. Passades les 17’30 h. arribem a la 

Plaça, la qual poc a poc va omplint-se de gent per veure l’actuació, fent-hi una entrada 

amb un castell mòbil. A la Plaça, els castellers alcen un: 3/7, 4/7, 2/6, 2/7, 3/8, 4/8,i fins 

i tot un 3/7 pujat per baix. Durant tota l’exhibició, una castellera, ajudada per la 

megafonia, va explicant al públic presents en què consisteix cada castell que alcen, 

demanant la col·laboració del públic per fonamentar el pilar base, col·laboració que és 

ben corresposta per una part dels allí presents. Com a colofó final de l’actuació, 

conviden a l’Alferes Ricardo a ser part d’un xicotet pilar de 4. Després de preparar-lo, 

quan s’alça el pilar, comprova en persona l’esforç tan gran que s’ha de fer en aquesta 

mena d’art, rebent-hi un gran aplaudiment durant el mateix.  

 Una vegada finalitzat l’acte, fem temps pels voltants de la Plaça, o in situ, fins 

l’hora de l’Himne. Així, com mana la tradició és a les 21 h. quan la directora, després 

d’haver rebut la batuta de mans del sant Jordiet, dóna començament a l’Himne de 

Festes. Finalitzat l’Himne, amb les Festes ja inaugurades, ens  dirigim cap a la Filà per 

sopar la típica olleta de músic. Enguany durant el sopar estem acompanyats pels 

castellers, els quals, a mitjan sopar, fan entrega d’un quadre a la Filà, al Mossén 

Torregrossa i a l’Alferes, en reconeixement de la seua estada al nostre poble i la nostra 

Filà. Durant el mateix podem comprovar a més, com hi ha algun que altre casteller que 

a l’iniciar-se en una esquadra li costa un munt això d’agafar el pas. Al finalitzar el sopar 

ens dirigim cap al Parterre per iniciar l’entraeta, a la qual també ens acompanyen alguns 

dels castellers. A finalitzar cadascú tria el destí, el més precavit dirigeix el seu camí cap 

a casa.  
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Ja és 22 d’abril de 2007, la data esperada, el dia per al qual s’ha estat treballant 

àrduament i amb molt d’esforç aquest any, el dia on les il·lusions i les emocions de tota 

la Filà estan a tocar de pell, després de catorze anys els Alcodians tornem a tenir 

l’Alferes. 

Com tots els anys, a les 6 del matí, el sergent cristià, inicia la Diana amb la Filà 

del Capità, els Creuats. Aquest any, eixim al mig, així que a les 6’20 h. ja tenim els 

Alcodians preparats per arrancar. D’aquesta manera, al so del pasdoble Alcodianos i 

fent de cabo Ignacio Domínguez arrenquem el dia de les il·lusions. El segon tram 

l’arranca Jorge Juliá Sanchis. Mentre que al tram del Carbonato fa les funcions de cabo 

d’arrancà Miguel Pastor al so d’El Desitjat. Al finalitzar la Diana, ens apleguem a la 

Filà per esmorzar, i una vegada tenim la panxa plena, comencem a preparar-se per fer 

camí cap al Partidor.  

A les 11’10 h. arriba el capità a la Plaça, i és rebut per l’alcaid del castell, Juan 

Llopis Jornet, acompanyat de Jose Payà Botella, qui li lliura les claus al capità, i Aitana 

Gisbert Santonja, amb traje d’alcodiana, i al darrere d’ells, parelles d’alcodians amb 

disseny complet. 

  A partir de les 12’30 h. ens anem concentrant al Partidor. És a les 13’30h, més 

puntuals que mai, que els Alcodians i el seu boat d’Alferes, iniciem l’entrada. Davant de 

tot, el Guió de la Filà, portat pre Juan Ramón Sánchez Gracia, al damunt d’una carrossa 

que representa el Barranc del Sinc. A continuació, van l’Ambaixador Cristià i 

l’Abanderat, David Vilaplana, seguits d’alcodians a cavall amb banderes. Darrere d’ells, 

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 Jordi Segura i Micó, l’encarregat de ser el cabo de 

l’arrancà. Alternen el cabo, Alberto Domínguez i Manolo Martí. Al darrere, les parelles 
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formades pels esquadrers del segon tram, sent Javier Pereda Garrido qui arranca el 

segon tram d’esquadra a l’altura del Teatre Calderó, alternant les funcions de cabo amb 

Rafael Jorge García i Pablo Miró Tornal. Al llarg de l’Entrà s’alternen les marxes Bonus 

Christianus i Cid.  

Als esquadrers, els segueixen un seguit d’esquadretes infantils, que fan les 

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

continuació, xiquets de la mà i dones alcodianes, precedint unes carrossetes amb 

xiquets, que van seguides pel pont de Buidaoli.  

Al darrere, la gent del montepio Pisuke que representa al poble alcoià, el qual és 

arengat per a defensar Alcoi de la invasió sarraïna per Mossén Torregrossa, qui va 

acompanyat d’uns frares i d’un grup de campaners.  

Seguidament el grup de dones i homes de Na-Valora, els quals amb el seu cant 

de l’Al·leluia donen pas a la Torre Na-Valora, al capdamunt de la qual veiem dues 

àguiles que emprenen el vol pels carrers d’Alcoi.  

A continuació, el grup de xiques de la fràgua acompanyades d’una carrossa amb 

ferrers i la tamborada d’Hellín. Al darrere, un d’arqueres que van protegint als infants 

dels cavallers.  

A poca distància, la carrossa de la Favorita, Anabel, acompanyada per les seues 

dames, desfilant al so de la marxa Zaphirus, interpretada per la banda d’Aielo i un grup 

coral. Seguidament, trobem un grup de joves portejadors amb banderes precedint el 

cavall de respecte de l’Alferes.  

A continuació, arriben les xiques del ballet dels coloms, que com no pot ser 

d’altra manera representen els coloms de la Glorieta i van acompanyades pel seu 

colomer, les quals fan la seua actuació –creada per Carmina Nadal- al so de la peça 

Sagittarie, interpretada per un grup de doçainers.  
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Tot seguit arriba l’espectacular i espectral carrossa del nostre Alferes, Ricardo 

Pons, qui va acompanyat pels seus cavallers i escoltat per unes bruixes malignes, els 

quals, al so de la marxa Signum, interpretada per la Banda de Xixona, gaudeixen durant 

tot el seu recorregut de la gran ovació que els ret el poble d’Alcoi al seu pas.  

Al darrere d’ells, tenim el segon ballet, el del llavador de sant Vicent, que 

representa l’antiga costum d’anar a llavar la roba als llavadors, format per un nombrós 

grup de xiques amb vestimentes molt acolorides.  

A continuació, arriba l’esquadra especial, rebent-hi al seu pas una gran ovació 

del públic present. Al so de La Penya de l’Alba, interpretada per la Unió Musical de 

Cocentaina, és Carlos Gisbert l’encarregat de fer l’Arrancà, alternant amb aquestes 

funcions amb Ricardo Cascant, Nando Santonja, Kike Llàcer, Juan Reig, Jordi Molina i 

Jordi Pascual.  

Finalment, i per acabar la nostra desfilada, va la carrossa dels xiquets i la dels 

festers veterans i el cop, seguits de quatre alcodians a cavall.  

Amb aquest ordre, sempre ben compactes i units, amb molta música, carregats 

d’il·lusió i alegria, que no decau ni un gram tot i l’aparició d’una lleugera pluja cap al 

final de l’Entrà, avancem amb pas ferm acabant la nostra participació passades les 15 h.  

 
Una vegada acabada la nostra participació a l’entrada, ens concentrem a la 

benzinera de la Beniata, per acompanyar a l’Alferes i cavallers al Contrabandistes, lloc 

on rep Ricardo un present d’aquesta Filà. Al finalitzar, ens dirigim en passacarrer cap a 

la Filà per poder gaudir del dinar que, enguany sí, ens tenim tant merescut. El mateix 

transcorre amb un to d’alegria i festivitat. A l’acabament, més tard que mai i amb 

moltes ganes de festa, com és costum d’uns anys ençà, més gent que mai ens 

encaminem cap al pub Zooloco, acompanyats d’una xaranga de la nostra banda. Ací 

romanem una llarga estona molt divertida, arribant-se a veure, entre d’altres coses 
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innombrables per vergonya dels implicats, un intent d’alçar un castell a la manera dels 

Xiquets de Valls. Per continuar amb el bon ambient i la festa, com tots els anys canviem 

de lloc, i ens encaminem cap a la Plaça de Dins, concretament als Xixonencs, on 

animats per les partitures festives de la xaranga continuem amb la festa i el bon ambient 

que impera al llarg de la vesprada. Al finalitzar la xaranga, camí de la Filà, uns  per 

sopar i rebre el bonegó de la parella al veure l’estat en el que s’arriba –si aquesta no ha 

estat amb la xaranga-, i d’altres a seguir amb el bon ambient del dia.  

  
El 23 d’abril, tot i que amaneix amb una climatologia perfecta, el món de la 

Festa es desperta amb una tràgica notícia, la qual ennuvola els cors festers alcoians: 

Silvestre Vilaplana -alcodià d’honor- i un dels cavallers del capità cristià, havia mort la 

vesprada del dia l’Entrà. Des d’ací, humilment, amb aquest petit homenatge, els 

individus de la Filà Alcodians enviem el nostre sentit pesar a tota la seua família, i als 

amics i companys Creuats. De segur que descansa en pau a la vora de sant Jordi.      

A les 9 h. del matí s’inicia la Diana Infantil. Per sant Nicolau trobem un seguit 

d’esquadretes de xiquets i xiquetes alcodians fent la delícia dels familiars i del públic 

que s’acosta per veure la desfilada dels menuts, que durant tot el recorregut van 

mostrant les seues habilitats en l’art de desfilar i fer el cabo.  

A les 10’30 h. ens apleguem a l’Hotel Reconquista per arreplegar l’Alferes i 

acompanyar-lo a la Processó de la Relíquia, la qual comença a les 11 h. Com correspon 

al nostre càrrec, en darrer lloc –abans del sant Jordiet-, inicien la seua participació 

l’Alferes Ricardo juntament amb Anabel, la Favorita, acompanyats rere ells per Mossén 

Torregrossa, l’Abanderat, els cavallers de l’Alferes, el grup de dolçainers de La Degollà 

i al darrere vuit alcodians amb disseny complet amb bandera. El magnífic dia que ha 

eixit fa que els fantàstics trages demostren la seua brillantor, mostrant així més 

clarament la preciositat dels mateixos.  
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Una vegada acabada la processó es dóna pas a la Missa General en Honor a sant 

Jordi. A la seua fi, ens concentrem a la Filà Verds per fer-se un aperitiu mentres  

esperem que isca l’Alferes, per anar tots junts a la Filà a dinar. Una vegada tenim 

l’Alferes i els cavallers entre nosaltres, iniciem un passacarrers direcció cap a la Filà per 

dinar. A l’entrada de la Filà es rep a l’Alferes amb un castellet de focs artificials. 

Durant el dinar, se’ns obsequia amb un detall per part de l’Alferes i cavallers. A 

més, la Filà obsequia amb un sant Jordi a Ricardo. A partir d’aquest moment visquem 

una estona d’obsequis: Els cavallers li fan un regal a l’Alferes. L’Esquadra li fa un 

present a Ricardo i, alhora l’Alferes a l’Esquadra, el  Mossén també li fa un regal a 

l’Alferes. I Finalment els cavallers i alferes li donen un present a Enrique Galbis. Per 

fibalitzar, es fa un reconeixement públic a Carmina Nadal pel seu gran esforç i ajut cap 

a la seua Filà, els Alcodians.    

Al finalitzar el dinar, ens dirigim en passacarrer acompanyant a l’Alferes cap a 

la zona del Casal, per concentrar-nos allí i esperar així el nostre torn per participar en la 

Processó General en honor a sant Jordi. Passades les 20’30 h., encapçalats per l’Alferes 

i la Favorita, iniciem la processó un nombre no molt nombrós d’alcodians tenint en 

compte la quantitat que en som. Una vegada acabada la processó, fem temps per esperar 

que l’Alferes acabe amb les seues obligacions i així anar tots junts cap a la Filà per 

iniciar el sopar. A la finalització del sopar hi ha ball. 

 
 A l’endemà, 24 d’abril, dia dels Trons, a les 10 h. del matí es realitza 

l’Ambaixada Mora. Així, a dalt del castell, juntament amb el capità cristià, 

l’ambaixador, i el sergent, trobem a l’Alferes i el Mossén, escoltant les al·legacions de 

l’ambaixador moro perquè abandonen el castell. Al no accedir a les seues peticions –

injustes, tot s’ha de dir- ens veiem obligats a defensar-nos de la guerra que ens han 

declarat. Amb aquesta justificació, iniciem l’acte del dispar, on enguany tornem a tenir 
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una bona representació sent vora una cinquantena la quantitat de participants, a més de 

l’Alferes i els cavallers. En arribar a la Plaça Mossén Josep, es realitza l’Encaro entre 

l’Alferes Moro i el Cristià, en el qual, a més de brindar en cava, es regalen uns detalls.  

Al finalitzar els alcodians el dispar ens anem concentrant poc a poc en la Placeta 

del Fossar, per fer temps mentre els nostres càrrecs defensen el castell. Com no potser 

d’altra manera, quan anem a arreplegar-los comprovem que enguany tampoc han menjat 

cola-cao i han sigut vençuts pels moros. Tornem al punt de concentració per fer-se 

l’aperitiu i de passada aprofitar per fer-se la foto de grup en l’escalinata de l’Església de 

santa Maria. Després iniciem un passacarrer que ens porta a la Filà per poder dinar i 

agafar forces per al dur combat de la vesprada. 

 A les 16’30 h. té lloc l’ambaixada cristiana. Tot i els esforços del nostre 

Ambaixador per convèncer els nous amos del castell perquè l’abandonen i evitar així un 

derramament de sang, aquestos no accepten i els declarem la guerra. Acompanyen a 

l’Ambaixador dos alcodians a cavall.  

A les 17’30 h., altra vegada a la Plaça de Mossén Josep, té lloc l’Encaro entre 

l’Alferes Cristià i el Moro. A l’acabar aquest acte, iniciem el dispar plens de força i 

moral per derrotar als infidels fills de la secta musulmana.  Passades les 19 h., té lloc la 

lluita final, on el bàndol cristià, representat per l’Ambaixador, el Sergent, Mossén 

Torregrossa, l’Alferes i el Capità aconsegueixen, no sense pocs problemes, véncer 

finalment als musulmans i recuperar l’auctoritat del castell d’Alcoi.  

Acabada la lluita, s’arreplega a l’Alferes per anar a santa Maria i iniciar una 

processó que donant la volta a la Plaça acaba a l’Església de sant Jordi, on es fa l’acte 

de donar les gràcies a sant Jordi per la seua ajuda en la reconquesta del castell. 

A les 21’30 h., com cada any, té lloc l’aparició del sant Jordiet, sobre els merlets 

del castell, la qual cosa, malauradament, ens marca la fi de les Festes 2007, les Festes en 
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què els Alcodians hem aconseguit realitzar de la millor manera possible el càrrec 

d’Alferes, representat en la figura de Ricardo Pons, que acompanyat dels seus cavallers, 

ha fet un gran esforç per representar de la millor manera possible l’Alferes i deixar en 

gran altura i consideració la nostra Filà: GRÀCIES ALFERES!! 

  

VISCA SANT JORDI!!!! 

 

Soparets 

♫------- 
(reggae) 
Three Little 
Birds 

Fotos de X
arangues, juergues i borratxeres vàries... 
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