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CRÒNICA 2008-2009 
 
 
Memòria d’activitats 
 
 
Maig 17: Assemblea general. Elecció Primer Tro 
 
Juny 21: Sopar D. Andrés 
Juny 28: Dinà 
 
Juliol: Convocatòria concurs portada revista (termini 15 setembre) 
 
Setembre 16 – 20: Campionat de cotos 
Setembre 20: assemblea extraordinària 
Setembre 26: missa i ensaio 
Setembre: llista d’antiguitat menors de 18 anys 
Setembre: estatut de règim intern actualitzat amb esmenes (2000-2008) 
 
Octubre 14: loteria 
Octubre 19: Fontilles 
Octubre 25: Mig Any 
Octubre 28: Homenatge al Fester Veterà (Rafael Pascual Gisbert) 
Octubre 30-31: Sainets 
 
Novembre 28: Presentació de la revista i ensaio 
 
Desembre 19: Ensaio Nadal 
 
Gener 23: Ensaio 
Gener 31: Concurs Sergent (Carlos Mateo) 
Gener 31: Festa de la Unió (José Luis Boronat, Cesar Puig) 
 
Febrer 7: Sopar d’exaltació (en acabar el concert de Serrat) 22:00h, la Gruta 
Febrer: Preparació Roponà 
Febrer 27: Ensaio 
 
Març: llistes Trofeu Filaes 
Març 18: Sopar-ensaio commemoració ensaio boato 2008 
Març 28: Concurs de cabos 
 
Abril 4: Assemblea de Rams i ensaio 
Abril: Preparació Festes 
Abril 9-10: Trofeu Filaes 
Abril 12: Glòria Major 
Abril 14: Entraeta Sant Nicolau 
Abril 19: Glòria Infantil (suspesa) 
Abril 20: Entraeta Pais Valencià 
DIES 21, 22, 23, 24 
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- JT-Pictures presenta 
CRÒNICA 2008-2009 

- una producció de Filà Alcodians 
- text i veu Marcos Muñoz Trelis 
- muntatge Jordi Tendero Carbonell  

 
Imatges…. Records… Anècdotes… Rialles… Tensions… Nervis… Alegries… Plors… 
Satisfaccions… 
 
I treball… molt de treball 
 
Acaben dos anys ple d’aquests sentiments i molts més. Multitud  de records, que 
cadascuna de les persones que han passat aquests ratets amb nosaltres, encara que hagen 
estat per a un simple boato, recordaran per sempre… 
 

[com si passara una fulla i entra una amb imatges d’Alcoi ja en color] 
 
Però, evidentment, tot passa, i un nou compte enrere de 14 anys es posa en marxa. Ara 
bé, no està mal tornar de vegades a la rutina. Una rutina de totes formes intensa i plena 
d’emocions. De retornar al nostre penúltim lloc de diana, de poder fer-se l’esmorzar 
tranquilets, de tindre sols un assaig mensual (encara que açò ho agraisca quasi que més 
la nostra parella…). De totes aquelles coses quotidianes en el quefer de la filà, que en 
els fons també ens agrada, i molt. 
 
Però com a pesar de tot, la Festa requereix moviment, no varem tardar molt en tenir-ne 
ja la primera Assemblea. Reunió en la qual es presentaren a banda dels comptes i les 
actes de l’anterior any, dos companys per a poder representar a la Filà com a primers 
trons; Miquel Jordà, per part de la Junta que acabava, i Jordi Pasqual, recolzat per les 
preceptives firmes. Desprès d’escoltar l’explicació dels dos ambiciosos projectes, 
l’Assemblea va decidir que Jordi seria l’encarregat de portar endavant aquesta 
agrupació quasi cinquantenària. 
 
Deiem que no parem en aquesta filà, i és que a banda dels propis actes, en tenim altres 
que de la Nostra relació amb els Salesians deriva. Així doncs, el 21 de juny, es feia un 
sopar homenatge a Don Andrés, professor de molts de nosaltres, pel seu 60 aniversari 
de vida sacerdotal.  
 
Però evidentment, no tot es vida monacal, ni molt menys en la Nostra filà, i una setmana 
més tard, tinguérem la nostra benvolguda dinà al Mas dels Capellans. Com de costum, 
abans pel matí, una colla de al voltant d’uns 30 descerebrats lluiren pels de cames al 
tradicional partidet de futbol als Camps del Serpis. Si teniu raó, es juga 11 contra 11… I 
si també teniu raó, solen aguantar 90 minuts corrent i no els 15 de molts de nosaltres… 
Però què hi farem, sempre és l’excusa perfecta per pegar-se un bon esmorzarot, i 
començar el dia amb bones sensacions. 
 
Unes sensacions que després, al posterior dinar, amb un bon gorro i les camisetes que 
ens quedaven dels anys de càrrecs anteriors, juntament amb un bon plis-playet fresquet 
(sempre i quan tinguérem glaçons), feren de la jornada una completa festa de 
benvinguda cap al nou any fester que estàvem començant. 
 
 

♫ L’amor és cec 
(Arthur Caravan)

[0:00 - 3:40]

[ ---- recursos filà ----- ] 
[ -- -- fotos candidats -- --] 

[ ---- videos 07 i 08 ----- ] 
[ ---- recursos alcoi ----- ] 

[ ---- fotos i video dinà ----- ] 

===================================TALL================================== 
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Arribat ja el setembre, i amb la contribució i els llibres dels xiquets, les matricules i 
demés; ens arriba entre els dies 16 i 18, el tradicional Campionat Memorial Menta en la 
seua 6ª edició. Després d’àrdues partides, cabretjos i bonegons per no tirar l’As quan 
tocava, els Quarantes pare i fill s’emportaren el Campionat, i l’opció de jugar el 
Campionat de l’Associació. Torneig per un altra banda, on caigueren a les primeres de 
canvi. 
 
Dos dies després, el 20 de Setembre, per la vesprada, a l’horari habitual de les 16:30, la 
Junta entrant presentava els comptes per al nou any fester, essent aprovats finalment per 
aclamació. A la mateixa reunió es va fer pública la posada en marxa de vàrios 
assumptes importants, com ara la publicació dels estatuts actualitzats amb les esmenes 
que s’han anat aprovant des de l’any 2000 i una propera proposta de reforma. També 
l’elaboració d’una llista d’antiguitat completa, detallada i pública, i la imminent 
presentació de la revista dels anys de càrrec. 
 
I com no podíem estar una setmana sense vore’ns, i després de la missa pels festers 
difunts que es va fer a l’Església de Sant Jordi, el dia 26 teníem el nostre primer assaig 
de la temporada. Un assaig que ens el prenguérem amb ganes, moltes ganes i on encara 
comentàrem moltes d’aquelles anècdotes de les passades festes on encara teníem càrrec. 
Al cap i a la fi, esbarjo… I cap al mig any… 
 
Mig Any, que com cada vegada no comença sense la prèvia visita al Sanatori de 
Fontilles, i que aquesta vegada marcà el punt d’inflexió, el punt de separació evident 
entre els anys de càrrecs i l’any tradicional; sent així l’última vegada que voríem 
l’esquadra de negres amb Xamarcai, els Cavallers vestits com a tals, i el Capità, Nando 
Santonja… amb casc inclòs… 
 
Aquell 19 d’Octubre vàrem tindre sort, bon temps, millor ambient i a pesar de tot… i 
com de costum… sortírem de pressa i corrents, quasi deixant-nos algun Biberó pel camí 
que disfrutava de la seua primera estada a terres de Fontilles… 
 
A la setmana següent, i sense dilació ni titubeig, emprenien de bon matí el dia 25 de 
octubre, i als patis del col·legi ja que el temps sols ens donava per a aquell indret, amb 
una pluja espectacular; el montepio la Roïna ens va preparar l’olleta… ara bé, no direm 
que amb una mica de ajuda, les coses com siguen… A pesar de tot, el resultat fou 
òptim; i per la nit, quan encara no se’n havien anat els núvols començàrem un Mig Any, 
que finalitzà també allí, a la Nostra filà, com un assaig dels grans, i amb moltes ganes 
de passar-s’ho bé. A l’any vinent diuen, serà un altre any, ja el disfrutarem al carrer. 
Aquest any, va ser impossible… 
 
Posteriorment el dia 28, i dins dels actes del Mig Any Fester es va celebrar a la Filà 
Realistes el sopar Homenatge al Fester Veterà, i que en aquesta ocasió per part de la 
Nostra filà, el va rebre el nostre company Rafael Pasqual Gisbert. 
 
 

♫------- 
(pd) 
Molí 
Xorrador 
[0:00 - 2:17]

===================================TALL================================== 

♫ 
[1:42] fort 

[ ---- recursos alcoi, -- ] 
[ ---- fotos cotos ----- ] 

[ ---- video assem
blea -- ]

[ -------------------- fotos -------------------- ] 
[ ----------- fotos -------------- ] 
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Passat Mig Any i entrant ja en la segona meitat festera, en novembre, el dia 28 varem 
tenir la presentació al fi de la Revista Commemorativa anomenada “De Capità a 
Capità”, i que englobava un recull amb proximitat de totes les experiències viscudes a la 
darrera etapa de la Nostra filà. Realment, la qualitat de la revista és òbvia, i és la llavor 
de moltes persones d’aquesta filà per tenir-la. En aquella mateixa presentació, es 
resolgué el concurs per vore quina portada havia estat triada de les enviades; i després 
de moltes deliberacions, fou l’elaborada pel nostre company Nahúm Moreno. Van 
aprofitar l’ocasió el Capità i els seus Cavallers per fer lliurament a la Filà d’un gran 
quadre en record del seu càrrec, així com l’Esquadra Especial que va donar a la Filà 
enmarcacions per partida doble. José Luis Boronat va preparar un vídeo per a la 
presentació que va fer les delícies del públic, el qual va respondre amb un fort 
aplaudiment. 
 
A posteriori, continuà la festa amb l’assaig previst, que evidentment va servir per a 
reconfortar-nos amb el nostre ben estimat cafè, que alguns de nosaltres van tastant-lo 
d’assaig en assaig, i que com beguda espirituosa que és, plena l’ànima i desenrotlla la 
llengua per moments; cosa que a vegades tampoc va malament del tot. Però sols a 
vegades… 
 
En desembre, ens modernitzem si cap una mica més, i destaquem l’entrada de la Filà 
Alcodians al món dels grups socials per Internet. La filà, ja te grup al Facebook. Des 
d’enllà, s’intenta fer partícip amb una difusió evidentment molt més gran que de 
qualsevol altra forma, de totes les activitats i propostes que fa la nostra filà. Benvingut 
sigui el futur. 
 
I des de desembre, concretament des del dia 5, vàrem poder gaudir en tota profunditat 
del vestit dels últims càrrecs festers al Museu de la Festa. Entre d’ells evidentment, el de 
Nando Santonja… amb casc inclòs 
 
I no per celebrar això, però si per extrapolar una mica de famílies i feina, ens ajuntem en 
l’últim assaig de l’any, el celebrat el dia 19; i que a banda de posar-nos el gorro d’aquell 
tio gros, anomenat Pare Noel, aprofitarem per saber qui seria el proper Glorieret 
Infantil, i qui lliuraria les Claus del castell; sent finalment Mauro Seguí i Pablo Miró 
respectivament, que junt amb Reyes Payá serien els afortunats de representar a la 
infantesa alcodiana en les properes festes. 
 
L’Ensaio de Nadal, ja convertit en tradició per aclamació popular, va ser com sempre 
una festa. Entre pasdobles i nadaletes, vam assistir a la rifa de diversos articles entre els 
assistents, entre ells CDs i DVDs amb música festera, nadaletes “pop”, fotos de la filà i 
vídeos inèdits dels anys de càrrec. La grossa de la nit, un cuixot de dimensions 
considerables, va caure a Francisco Javier Francés Lucena, que no el va poder 
estrenar allí mateix perquè Ximo no tenia cap ganivet de la mida necessària. 
 
 
 

♫------- 
video Boro 
revista 

(vàrios 
temes) 

♫ 
video Boro 
revista 
(La vida es 

bella) 

===================================TALL================================== 

♫ --------
videos 
ensaio 

//=> video locura “help” 

[ ---- videos ensaio,  nadaletes, “help” ---] 
[ video B

oro + fotos teatre ] 
[ captura facebook ] [vídeo M

A
F]

♫ --------
Feliz 
Navidad 
(Boney M.)
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I bueno… a sumar-li una xifra més al calendari, qui ens diria quan fa dos dies 
estrenàvem euro en detriment de la pesseta i miràvem amb espant el colapse de les 
comunicacions per l’efecte 2000… i ara, ja estem al punt de fer la dècada de tot allò.  
 
Per això, el dia 23 de Gener vàrem celebrar un nou assaig, que serví de pedra de toc per 
a Carlos Mateo, que uns dies després, el 31 i a la Filà Llana, va fer un concurs més que 
excel·lent de Sergent Major Cristià i que encara ens preguntem perquè Juan Abad, no va 
tindre una continuïtat amb un altre membre de les ensalaes. 
 
Eixe mateix dia 31 i al col·legi, es va celebrar el dia de la Unió, on durant la mateixa la 
Filà va fer entrega de dos pergamins. Uno a José Luis Boronat per la seua tasca durant 
molts anys de treball per la filà; i l’altre a César Puig, que ens representà com a Rei Mag 
en la residència d’ancians. 
 
A la setmana següent el 7 de Febrer, i “entrebancant” amb el concert de Serrat que va 
plenar el Calderon de gom a gom, la Filà celebrà a la Gruta del Cercle Industrial el 
Sopar d’Exaltació Festera. L’abans anomenat Sopar d’homenatge a la dona, i que va 
reunir a un bon grapat d’Alcodians fou el preludi d’un nou assaig, aquest el dia 27 del 
mateix mes, on ja començàvem a vore amb claredat la fi del túnel que ens portava cap a 
les nostres ben estimades Festes de Sant Jordi. 
 
Al mes següent hi ha una novetat que segur que crearà precedent per la Festa que es va 
viure a la filà. Per primera vegada el 18 de Març, i celebrant el dia de Sant Josep, 
l’assaig fou mixte, i les nostres dones nòvies filles i amigues, varen poder comprovar en 
primera persona totes aquelles burrades que de totes formes i estant elles davant 
continuem fent. L’ambient fou de veres excel·lent, amb una filà com dirien en l’argot 
futbolístic amb molt bona entrada, i unes ganes aclaparadores de que l’experiència es 
repetisca en anys posteriors. 
 
Durant aquest mes es van publicar les llistes per apuntar-se a la Roponà, que ja s’anava 
preparant, i també les llistes per als equips del Trofeu Filaes. L’equip de petanca, 
especialment, va exhibir un gran poder de convocatòria. 
  
Al 28 de Març, i en un acte de capitania dels Aragonesos, es repetí aquella fórmula que 
fa uns anys tingué tant èxit, i que fou el Concurs de Cabos, presentant-se per la nostra 
filà el nostre company Salva Lillo, i que a pesar de no guanyar, tingué una actuació més 
que digna. 
 
 
I poc a poc, i sense donar-se compte entrem en el mes més especial del poble d’Alcoi, el 
mes d’Abril. Desprès de descobrir alguns amb alegria, i d’altres amb estupefacció el 
cartell anunciador d’enguany i la revista; el 4 d’Abril tinguérem la Nostra Assemblea de 
Rams on com a destacat, l’encarregat per a èsser el nostre representant per a la Glòria de 
l’Hospital seria el company Quique Llàcer, qui conjuntament amb Eduard Aracil serien 
els nostres delegats a la cita del dia de Resurrecció. Posteriorment per la nit, i després de 
saber ja qui tindria la sort de tenir esquadra i diana, es continuà la festa amb l’últim 
assaig de l’any fester normal, conminant-nos a vore la següent setmana, al Trofeu 
Filaes. 

♫------- 
video 
concurs 

♫ 
video 
concurs 
...final----- 

♫ 
video 
ensaio 
 
 

===================================TALL================================== 

[ videos ] 
[ salesians] 

[ assem
blea ] 

♫ 
video 
ensaio 
---- final 

♫ 
This is the 
Life 
(Amy 
Macdonald)
[0:0 – 3:06]

[ ---- recursos N
adal ---] 

[ video concurs ] 
[ ------ fotos -----] 
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Trofeu Filaes... punt d’encontre d’esportistes, molts d’ells, esportistes d’un dia a l’any, 
però que fan paralitzar el decurs normal de la ciutat per vore festers enfundats en 
samarretes apretades, i pantalons impossibles... La filà Alcodians aquests dies 9 i 10 
d’Abril, varen tenir una nutrida representació a la mateixa, amb 104 ensalaes que 
lluitarien fins l’extenuació per engrossar les flaques vitrines de la entitat. Aquests 104 
valents, ens representaren en Futbol sala senior, veterà i aleví; bàsket, petanca, tenis 
taula i futbol 7 cadet i veterà. 
 
En aquesta ocasió els nostres representats, no pogueren endur-se ningun títol cap als 
Salesians, encara que de nou, tant els més majors com els més menuts de futbol 7, 
tingueren una mica més de llum, que la resta de companys, i estem convençuts de que 
no esta massa lluny encara la data, on tornarem a guanyar en alguna modalitat... O 
almenys com som optimistes... ho esperem... 
 
 
Aqueix diumenge dia 12, i passada ja la setmana santa, la representació teatral de la 
nostra festa surt al carrer, i dos alcodians estan al front de tots nosaltres. Eduard Aracil 
als carrers de la ciutat, i Quique Llacer a l’Hospital, gaudeixen i ens fan gaudir de les 
primeres notes del pas-doble a la ciutat, prevenint-nos del que en pocs dies està a punt 
de passar a Alcoi. Glòria per un altra banda, on ja se’ns fa extrany no vore a un amic al 
capdavant de la formació cristiana, com és Juan Abad. Però com deiem abans, estem 
convençuts de que prompte algun altre alcodià ocuparà la seua vacant. 
 
Per la vesprada, i com sol ser habitual, es celebrà la tradicional entraeta del berenar, 
previ berenar als patis del col.legi, que es plenaren de pares, mares i xiquets; que amb el 
só de la música i les mones preparades, passaren una estona de lo més entretinguda, fins 
que a la nit, pogueren sortir al carrer i demostrar que la nostra canterra està més que 
garantida amb aquests minyons. 
 
I com temps de entraetes hi han poques, i cal comprimir-les en sols una setmana i 
poquet, eixe mateix dimarts dia 14 d’Abril, tenim la nostra primera entraeta pel carrer 
Sant Nicolau, amb una més que acceptable participació alcodiana, que reconeixiem per 
enlloc gràcies a unes bufandes que ens suministraren abans de la mateixa. Ja al carrer 
ens deixem embriagar per les notes de Zaphirus i La Penya de l’Alba, i ens deixem 
acunar per les seues notes fins la Plaça Espanya. 
 
I abans de la següent entraeta, deuria d’haver estat el dia del nostre Glorieret Mauro 
Seguí. Però el pobre, deprés de matinar, anar cap a la missa, i esperar en và, el temps li 
va jugar una mala passada, i no va poder eixe dia surtir al carrer amb els demés 
glorierets, fent-se en la filà, un assaig per als més menuts. 
 
Al dia següent, 20 d’Abril, el temps si que ens respectà més, i de nou ens enfilavem al 
coll les bufandes per gaudir de la nostra última entraeta, aquesta pel País Valencià. Si bé 
estiguerem a punt de fer-la en espasetes, tinguerem al cap i a la fí, una entraeta 
excel.lent, amb temps per a l’esbarjo i una quantitat més que respectable de gent pels 
carrers que ens aplaudiren a cada muntada de porres. 
 
I tal i com s’havia quedat al no haver pogut surtir els glorierets, el dia 21, el dia gran 
dels musics, i abans de la celebració de l’Himne, per fí Mauro Seguí, va poder desfilar, 

♫ 
video Glòria
  

[ ---- videos trofeu filaes, dinar ---] 
[ ---- video gloria esm

orzar... arrancà---] 

===================================TALL================================== 

♫ 
[0:53] 
guitarra 

♫ 
segueix  el 
pasdoble...

[ ---- fotos ---] 
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amb un recorregut diferent a l’habitual, representar-nos davant d’uns alcoians desitjosos 
de poder començar ja les nostres benvolgudes festes. 
 
Després de l’emocionant himne conduït en aquesta ocasió per Paco Amaya, tots ens 
anarem cap a la Filà, per disfrutar d’una, tot s’ha de dir en aquesta ocasió, discreta 
olleta, i començar amb bon peu els tres dies grans. En finalitzar el sopar, uns quants 
agossarats encara desfilarem pel Pais Valencià per tal d’acavar el preludi dels dies 
grans. 
 
Dia gran, 22 d’Abril, que com cada any comença a bon hora, i de nou, desde la nostra 
última posició en aquesta ocasió de la formació cristiana, els nostres dianers, 
encapçalats per Jordi Tendero Carbonell en l’arrancada, i intercalant responsabilitat amb 
Nando Santonja i Francisco Javier Jimenez- Xiquillo; surtiem de l’ajuntament amb la 
nostra marza Alcodianos de front, amb alegria i bon pas. El segon tram el va arrancar 
Carlos Mateo amb el pasdoble Festa Alcoiana, i el tercer tram Juan Luis González amb 
De Romance a Franqueira. 
 
Una diana, on per horari se’ns feia complicat allò de seguir-la fins el final, esmorzar bé i 
tindre temps de sobra per muntar cap a l’entrada; però que solventàrem de la millor 
manera possible. I, si, encara tinguerem un entrebanc abans de l’entrada, que per sort, 
no ha passat a més. El nostre company Ikki, ens donà els susto de les festes, que per 
sort, i com no va anar a més, solsment constatarem de passada en aquesta crònica. 
 
 
A l’entrada començàrem fort, i darrere de les habituals parelles d’alcodians amb disseny 
complet i del banderí de la nostra filà que portava Fernando Miró, el nostre cabo Fidel 
González, arrancava l’esquadra alcodiana al só de la Penya de l’Alba, alternant 
responsabilitats en el primer tram de la mateixa amb Dani Cano, i Pablo Cascant. En el 
segon tram d’esquadra Ismael Gisbert fou l’encarregat de dirigir el bando alcodià fins el 
final de l’entrada, però finalment Enrique Cortés es va animar a agafar la porra un tros. 
 
Darrere d’ells, les nostres esquadretes infantils, on per primera vegada destacà una 
infantil integra de xiquetes, i que fou la primera que s’ha vist a les festes de moros i 
cristians d’Alcoi. Les dones vestides d’alcodianes anaven darrere d’aquestes 
esquadretes, precedint els més menuts que anaven bé amb carrosseta, o bé al braç dels 
seus pares. 
 
Al darrere, la ja quasi tradicional roponà, que habitualment desenvolupa el montepio 
Pisuke, i que en aquesta ocasió tingué ajuda de gent d’altres montepios que es varen 
vincular al mateix. 
 
Per finalitzar el nostre decurs a l’entrada, com no, la carrossa de tancament.  
 
Tot un guió que es prepara amb il.lussió un any, i que arriva al clímax aquest dia i en 
aquest moment. 45 minuts de joia. 45 minuts d’alegria, de confeti i serpentines. De 
treball recompensat. 45 minuts de música, de festa. 45 minuts que ben bé es mereixen 
un any de preparació. 

===================================TALL================================== 

♫ 
segueix  el 
pasdoble...

♫ 
video 
diana... 

♫ 
video 
entrada... 

[ ---- fotos i video ---] 

===================================TALL================================== 



 8

A l’endemà, dia 23, dia del nostre patró i al voltant de les 9:30 del matí, els nostres 
dianers més menuts i desde la Font Rodona, es preparaven per acometre la seua dianeta. 
En finalitzar, varem retomar la costum d’anar a misa (qui va anar, realment...), al nostre 
Santuari, per posteriorment fer-li entrega en cercavila d’un Sant Jordiet a Rafael Ruiz 
Pedraza que va èsser l’agraciat d’aquest any. Posteriorment, ens férem la picaeta a la 
Glorieta, com està acostumant a ser habitual i que va ser preludi d’un bon dinarot a la 
filà. 
 
Dinarot on trobàrem ja a faltar aquella llista de  regals interminables, incomptables 
espases, quadres, rams... però on retrobàrem els detallets més nímios, els confetis i el 
xampany per doquier. 
 
Per la vesprada, al voltant de les 20:00, es posava en marxa la nostra participació a la 
processó general, i de nou encapçalats al banderí per Fernando Miró, i concloent amb el 
cop Jordi Molina; férem una bona colla d’alcodians tribut al Sant, en el que és la 
jornada més religiosa dels tres dies de festa. 
 
Però com acostuma a ser habitual, per la nit i després d’un novedós sopar consistent en 
un buffet lliure on alguns aprofitaren per donar bon compte del pernil; la filà tornà a 
surtir al carrer amb una discomòbil als sons intercalats de Paquito el de la loteria, help, 
o una bona marxa cristiana si es terciava. No direm molts repostatges férem, ni molt 
tardàrem en fer el kilometro i poquet que ens separava de la Plaça d’Espanya que és on 
concloguérem; però el que si és ben cert, és que de nou férem pinya i surtiren moments 
especials que any rere any, perduraran al nostre cap... 
 
I arribem al dia 24, l’últim dia de les nostres festes. I després de fer bon compte del 
esmorzar, els nostres guerrers, arcabús en mà, i després d’escoltar a l’emisari moro 
voler conquerir Alcoi a espasa i foc, començàrem al voltant de les 10:30 la nostra 
participació al disparo. Després de la picaeta posterior i la cercavila fins la filà; i ja al 
dinar un logo és descobert. Comença el nostre 50 aniversari, el de la re-fundació, el de 
la consolidació; i ho fa com deiem amb la presentació del cartell oficial obra de Màrius 
Gomar, que sintetitza amb les variacions de les nostres espasetes al llarg del temps, 
passant de la fusta fins el metall, una data 1959-2009 i un escrit: refundació de la Filà 
Alcodians. L’enhorabona per a tots els qui hem contribuït per fer d’aquesta una de les 
filaes més nombroses i participatives de la nostra festa. L’enhorabona per a tots. 
 
Però abans d’anar-se’n a casa ens quedaven encara vàries coses per a fer, i per la 
vesprada i des de casa, des de la Placeta de Mossen Josep, tornaren a parlar els 
arcabussos fins que la mitja lluna, queda muda envers el signe de la creu. 
 
Per la nit, al voltant de les 00:00, i després de vore Sant Jordiet a les almenares del 
castell i fer-se els soparets, teniem el nostre primer acte del 50 aniversari. Donat l’èxit 
de l’any anterior, recobrarem l’entraeta desde la Font Redona, i desenes d’Alcodians, 
alcodianes, simpatitzants, amics i amigues formarem colla per celebrar el final de les 
festes i el començament d’un any especial, el nostre 50 aniversari. 
 
Haviem acabat dos anys intensos, i ens retrobarem amb la rutina de la millor manera 
posible. Un any que no ha defraudat a ningú, un any ple d’emocions, de coses noves, de 
noves il·lusions... I que en l’any vinent tindrà si cap, una nova meta , un nou propòsit 
per fer les coses bé, per fer pinya 

♫ 
pd 
¡Oh Artista!
F. Caldeira



 9

 
Alcodians Feliç 50 aniversari, estàs més jove que mai... 
 
VISCA SANT JORDI 
 

===================================TALL================================== 
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♫ 
Help 
(Tony Ronald) 
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