CRÒNICA 2010-2011

PREÀMBUL
Crònica de la festa de l’any 2011.
Al nostre poble la nostra festa té la capacitat de moure un munt de gent i sentiments. Els uns
ho fan per la seua devoció al patró, els altres per compartir amb els amics bons moments de
goig i joia. Siga quin siga el motiu sembla que hi ha un lligam que ens uneix: el respecte per les
nostres tradicions i avantpassats i l’estima que li professem al nostre poble. Un poble que
alguns volen ofegar amb les seues actituds, però que mai no ho aconseguiran.
Per als Alcodians aquest ha estat l’any després de l’extraordinària celebració dels 50 anys de la
nostra refundació. Un any tranquil en el qual tots hem pogut gaudir dels diferents actes de la
filà al llarg d’aquests quasi 13 mesos, mantenir l’orgull de vestir la túnica verda i mostrar-nos
davant del poble d’Alcoi com una filà jove, divertida i alhora seriosa i que sap apreciar el treball
que les generacions més veteranes han sabut fer per l’entitat.
Hem viscut 50 anys, però que a ningú li càpiga el dubte que la vida dels Alcodians serà molt
llarga.
L’equip que ha elaborat aquesta crònica vol dedicar-la a tots els Alcodians i Alcodianes, des
dels més petits als més veterans. A tots aquells que al llarg dels 51 anys de la nostra existència
han mantingut algun lligam amb la filà. I, com no, a tots els festers que amb l’impecable pas del
temps ens han deixat el record del seu pas per la filà dels Salesians.
Visquen els Alcodians
CLOENDA 50 ANIVERSARI
El dia 11 de juny de 2010 la filà tancava els actes del 50 aniversari, una celebració que tant
satisfets ens havia deixat a través dels diferents actes organitzats. Va començar l’acte amb una
missa al santuari de Maria Auxiliadora. Tot seguit una ofrena de flors a l’altar de Sant Jordi, lloc
des d’ on es van lliurar diversos records del nostre mig segle d’història. Una vegada finalitzada
la primera part de la celebració, es vam traslladar al pòrtic del col·legi, on hi havia preparat un
aperitiu per acompanyar un assaig multitudinari. A l’entrada cada assistent va ser obsequiat
amb un record del 50 aniversari de l’entitat (uns separadors de llibres que representaven les
diferents filaes), treball realitzat per Dani Gisbert. La música no va deixar de sonar i els
diferents caps d’esquadra van dirigir amb destresa les seues esquadres. Vam comptar amb
l’acompanyament de diferents membres de la junta directiva de l’associació, així com diversos
membres de la corporació municipal. L’experiència de realitzar un assaig als patis del centre
escolar va resultar molt positiva i potser podria repetir-se en anys posteriors.
ASSEMBLEES
Quatre han estat les vegades que l’assemblea de la filà ha estat convocada. El dia 8 de maig
de 2010 es convoca per primera vegada, com és preceptiu, per a fer balanç general de les
festes recentment celebrades, per a llegir la crònica de la festa i per a escollir primer tro, com
queda indicat en els estatuts de la filà. Solament es presenta una candidatura: Jordi Pascual
Armiñana. Aquest queda automàticament reelegit per a exercir el càrrec durant un nou període
de dos anys.
El dia 18 de setembre de 2010 hi ha una nova convocatòria amb l’objecte de presentar als
membres de la filà el pressupost per a l’exercici econòmic 2010-2011.
Una assemblea extraordinària ha de ser convocada durant el mes de novembre ja que la filà,
amb motiu dels seus 50 anys, havia sol·licitat uns mesos abans l’acompanyament d’un dels reis
mags en la cavalcada de l’any 2011 i aquesta petició havia estat acceptada. Finalment Jordi
Pascual Armiñana és la persona escollida.
El 16 d’abril de 2011 es convoca l’assemblea ordinària de Diumenge de Rams. El primer tro
informa sobre les qüestions més importants que cal tenir en compte durant les properes festes i

anima a la filà a gaudir-ne i a participar en els actes més significatius de la trilogia així com en
les activitats internes de l’entitat. El punt més important de l’ordre del dia és la petició de festa.
DINÀ
Com ja és tradicional des de fa molts anys, el darrer dissabte de juny la filà va celebrar la seua
dinà al Mas de Pastor, a les faldes de la Font Roja. Va ser el dia 26. L’assistència de membres
de la filà va ser molt important, com sol ocórrer en aquest simpàtic acte. Pel matí partit de futbol
per als més atrevits i joves, que encara somnien amb una oportunitat en un club important i
esmorzar i cotos al mas per als més veterans. Poc a poc van arribar els festers i socis de la filà
que havien decidit prendre-s’ho amb més tranquil·litat. Cap a les 12.00 ja hi havia un bon
nombre de gent disposta a passar un dia amb la companyia dels amics del montepio i la resta
de la filà.
En aquesta ocasió, i com alguns havien demanat diverses vegades, una samarreta verda va
ser l’uniforme escollit per a un dia tan assenyalat. Com no, la foto per a la història, la marea
verda. El dinar va començar entre rialles i bromes cap a les dues del migdia. Un ric aperitiu va
donar pas al plat principal i les postres. A continuació ja se sap, unes copes per a fer baixar el
dinar, més cotos, més bromes... La nostra banda, com ja és habitual en aquest acte, ens va
acompanyar amb els seus pasdobles i marxes.
SORTEIG ALCAID
Dos dies després de la dinà i en la reunió setmanal de la junta directiva de l’entitat s’acorda
realitzar el sorteig per a escollir el membre de la filà que representarà l’alcaid de la vila en
l’entrada de cristians de l’any 2011, càrrec que correspon als Alcodians des de fa molts anys.
Són diversos els candidats, però la sort està del costat del fester Amando Miguel Llorens.
COMIAT EDUARDO ARDUÑA
El dia 21 de juliol la junta directiva de la filà acomiada Eduardo Arduña, qui havia estat el
director del col·legi durant els darrers anys i fidel seguidor de les activitats de la filà. L’acte es
realitza al Restaurant Brasil i Eduardo rep un record del seu pas per Alcoi i els Alcodians.
CAMPIONAT COTOS
El mes de setembre, mes del retrobament després d’unes merescudes vacances, començava
amb el campionat intern de cotos, acte que ens porta a la memòria any rere any el nostre
benvolgut amic Menta.
Van ser moltes les parelles que hi van prendre part. Es tractava de trobar la parella que
representaria la filà en el trofeu de filaes del Mig Any. Després de disputades i llargues partides
als locals de la filà, les dues parelles que van tenir l’honor d’enfrontar-se en la final van ser
Nando Santonja i Ismael Gisbert i Ricardo Pons i Daniel Gisbert. No era la primera vegada que
aquestes arribaven a la final i alçaven el trofeu per als guanyadors. En aquesta ocasió van ser
Nando Santonja i Ismael Gisbert els qui van inscriure el seu nom en la ja llarga llista de
campions.
Uns dies després de la final va començar als locals de la nostra filà (encara que en aquesta
ocasió era l’Associació d’Antics Alumnes l’entitat que acollia l’acte) la primera partida del
campionat de cotos del Mig Any. La nostra filà va estar representada per Nando Santonja i
Jaume Abad, ja que Ismael Gisbert no hi va poder assistir per motius personals. Els rivals van
ser Javier Morales i Santiago Pericás en representació de la junta directiva de l’Associació. El
resultat final va ser 4 a 2 a favor de la junta directiva. Encara que la resistència va ser molta,
l’experiència dels rivals va ser fonamental. Un altre any serà.
ASSAJOS
Set han estat els assajos que s’han realizat als locals de la filà des del mes setembre fins al
mes d’abril. Tots ells han estat una bona mostra de l’excel·lent ambient de companyonia que es
pot viure a la nostra filà. Part d’aquest èxit també li pertany als nostres músics: La Banda de
Penàguila.

El primer assaig va tenir lloc el 24 de setembre i durant aquest es van lliurar les insígnies de 25
anys d’individu fester a un bon grapat de festers de l’entitat. Així mateix es van lliurar els trofeus
del recentment acabat campionat de cotos “Memorial Menta”.
El 26 de novembre i una vegada acabada l’assemblea extraordinària celebrem el segon assaig,
en el qual l’esquadra cinquantenària lliura a la filà un quadre amb una foto de tots els membres
que hi van participar.
Arriba Nadal i als Alcodians sembla que s’ha consolidat l’assaig previ a la celebració d’aquestes
festes tan familiars. El dia 17 de desembre és la data escollida. Hi ha sorteig de pernils i altres
embotits. També es realitza el sorteig del glorieret –la butlleta de Mauro Pérez Estevan és
l’escollida- i el sorteig per al lliurament de les claus de la vila –Ignacio Sanjuan i Andrea
Vilaplana són els afortunats-. La Banda de Penàguila s’afegeix a la festa i també lliura un
quadre a la filà.
L’assaig del 22 de gener és un assaig molt especial per a Carlos Mateo González ja que una
setmana abans havia guanyat el concurs per a nomenar un nou sergent moro. Aquest acte
significa la seua estrena davant de tota la filà.
El dia 25 de febrer nou assaig. Bon ambient al ritme dels pasdobles i marxes interpretats per la
nostra banda i la colla de dolçainers La Degollà, als quals també cal agrair-los tota la seua feina
per la filà.
Durant el mes de març no pot faltar l’assaig de Sant Josep, que anualment celebrem la vespra
de la festa. Hi ha regals i bunyols per a tots i totes.
Finalment el dia 16 d’abril i amb motiu de la celebració de l’assemblea prèvia a les festes, últim
assaig de la temporada. Durant el transcurs d’aquest el primer tro lliura al nou sergent moro
una rèplica de la llança que utilitzarà en l’arrencada de la glòria del proper dia 24 d’abril.
MIG ANY
23 d’octubre. Mig Any fester. Després de molts intents, finalment el Montepio La Roïna pot fer
l’olla a la glorieta. Un dia amb un temps magnífic, però un any més el treball dels nostres
experts xefs -Óscar Sempere va ser el cuiner principal- no va estar reconegut pel jurat del
concurs encara que aquest any el nostre primer tro n’era membre. Curiosament la filà Cids es
va emportar el primer premi amb una olleta preparada per un alcodià. Coses de la vida. Una
vegada acaba la festa a la glorieta, sopar a la filà i entraeta. Una gran dia i una gran nit de
festa.
SOPAR FESTERS VETERANS
Un dels actes més entranyables del Mig Any fester és l’homenatge que es ret als festers més
veterans de cada filà. El dia 27 d’octubre es va celebrar aquest sopar i els Alcodians van tenir
l’honor d’homenatjar Francisco Miralles Gisbert conegut per molts com “Paco el Sargento” i
Ángel Julià Olcina.
CARTA ALS REIS
Benvolguts Reis Mags:
La Filà Alcodians ja espera, amb molta il·lusió l’arribada de tots vostès i el seu seguici a la
Ciutat d’Alcoi el proper dia 5 de gener.
Aquest any, amb motiu de la celebració dels 50 anys de la seua refundació, l’entitat participarà
molt activament en el seu acompanyament pels carrers de la vila on centenars d’alcoians i
alcoianes i gent que s’apropa any darrere any els rebran com cal. Ja ho tenim tot enllestit. La
125a vegada que visiten Alcoi mereix tota mena de detalls. Els xiquets i xiquetes d’aquestes
comarques, després de setmanes llarga espera volen veure els seus humils somnis fets
realitats. Joguines, llibres, ordinadors, mòbils i tota mena de regals que portaran felicitat i goig
als menuts de cada família. I, per què no, també als adults. Ha estat un any molt especial per a

tots nosaltres, els Alcodians, i desitgem de tot cor que aquesta atmosfera de bonhomia i joia
continue durant els anys veniders. Així els ho demanem.
Així mateix, volem estendre aquest desig nostre a totes les filaes, especialment a aquelles que
representaran els càrrecs durant les properes festes, i al món de la festa en general. No són
moments fàcils per a molta gent, ho sabem, volem demanar-los que la festa d’Alcoi siga, d’una
vegada per sempre, un element de cohesió i harmonia per a tots els alcoians i alcoianes. No
més distincions, no més actituds discriminatòries, fem festa per a tots i totes.
També volem aprofitar l’ocasió d’aquesta carta per fer-los arribar la petició de felicitat i
prosperitat per a cada raconet de la ciutat, especialment per a aquells que estan patint de
forma més contundent els efectes d’aquesta terrible crisi, una crisi que sempre ataca als més
febles.
No volem estendre’ns més perquè som coneixedors que aquests dies estaran vostès molt
atrafegats per poder arribar a totes les llars de cada població. Això si, un darrer desig per a tots
els que vivim en aquesta ciutat: goig, il·lusió, orgull de ser el que som i harmonia.
CONCURS SERGENT MORO
El dia 15 de gener de 2011 es celebra als locals de la filà Llana el concurs per a escollir el nou
sergent moro, d’acord amb la convocatòria realitzada per l’Associació de Sant Jordi. Concorren
sis aspirants, entre els quals es troba Carlos Mateo González, fester de la nostra filà. Carlos va
participar amb el número 5. Després d’una excel·lent actuació que va convéncer el públic
present i el jurat, el nostre company va estar escollit per a substituir David Verdú Balsalobre,
qui va lliurar a Carlos la llança mora per a l’arrencada de la Glòria del 24 d’abril. Carlos va estar
recolzat per una nodrida presència d’Alcodians. Sense cap mena de dubte ha estat una de les
bones notícies de l’any per a la filà.
TROFEU FILAES
Els dies 21 i 22 d’abril es celebra el tradicional trofeu de filaes en diverses modalitats
esportives. Un any més, i ja en són massa, tornem amb les butxaques buides.
GLÒRIA OFICIAL
El dia 24 d’abril Alcoi espera amb molta il·lusió i passió l’anunci de l’arribada de les seues
festes. Un representant de cada filà dirigits pels dos sergents pregonaran pels carrers de la vila
que aquest any també tindrem festes. Cap a les 8.00 del matí comença l’esmorzar als locals de
la filà. Màximo Fajardo, glorier oficial, i Javier Monllor, glorier de l’hospital, es mostren
il·lusionats encara que un poc preocupats per l’aspecte gris del cel. També hem de recordar
que serà un gran dia per al nostre company Carlos Mateo, nou sergent del bàndol moro.
Durant l’esmorzar el primer tro lliura l’arma de la filà a gloriers d’anys passats com a record pel
seu càrrec. També li la lliura al glorier d’aquest any. Una vegada acabat l’àpat, els amics i
companys dels gloriers col·loquen amb molt de cura les diferents peces del disseny alcodià.
Bromes i més bromes. Els darrers retocs corren a càrrec de Toni Alós, tot un mestre del
maquillatge.
Ja tenim els nostres representants al carrer. La tradicional visita al santuari de Maria
Auxiliadora i una traca precedeixen l’acompanyament a la Plaça d’Espanya. Minuts abans de
l’inici de l’acte una pluja intensa per moments decideix afegir-s’hi. Convocatòria de reunió de
primers trons a l’ajuntament, un regidor de festes que no assumeix les seues responsabilitats,
es decideix començar a pesar de la pluja, els músics no ho veuen clar, xiulets i aplaudiments
quan sona l’himne de festes. Finalment no hi haurà Glòria Oficial. Ja tenim la polèmica.
Així sí, els gloriers de l’hospital sí que van tenir la seua Glòria. Tot sembla indicar que l’acte es
realitzarà el dia 8 de maig junt a la Glòria Infantil encara que amb un itinerari més curt.
Finalment la Glòria Oficial es celebra el 8 de maig amb el mateix itinerari que la Glòria Infantil.
Màximo Fajardo com glorier oficial i Carlos Mateo com a sergent moro tenen un gran dia amb
molt de sol i calor i acompanyats per un enfervorit públic que ja ol la festa.

ENTRAETA DEL BERENAR
El dia 24 d’abril la pluja ens dona una treva i es pot realitzar l’entraeta del berenar encara que
no hi ha una presència massiva de xiquets i xiquetes.
ENTRAETES
Dues van ser les entraetes oficials de la filà aquest any. La primera va tenir lloc el dia 29 d’abril
pel carrer Sant Nicolau. Massiva presència de festers i socis, joves i no tan joves. Caps
d’esquadra que mostren al públic alcoià les seues habilitats amb la porra. Acompanyament de
la banda de Penàguila. Pels carrers del centre de la ciutat ja es respira l’aire de festa.
La segona va tenir lloc el dia 7 de maig per l’avinguda País Valencià. Novament la presència de
festers i socis és important. És dissabte, es trobem a una setmana de l’inici de la trilogia i
l’ambient al carrer ja és intens. Comptem amb la presència de representats dels dos partits
majoritaris a l’Ajuntament d’Alcoi. Ah!! Sí. La setmana després de festes tenim eleccions
municipals. El proper any també els esperem. Vindran?
GLÒRIA INFANTIL
El xiquet que ha representat la filà aquest any ha estat Mauro Pérez Estevan, fill del fester
Emilio Pérez.
DIA DELS MÚSICS
Dia 13 de maig, Dia dels Músics. Després de cantar l’himne a la plaça de la ciutat, festers, socis
i convidats acudeixen a la filà per a gaudir d’un bon sopar amb el plat típic alcoià: l’olleta. El pati
del col·legi ha estat convenientment arranjat per a l’ocasió. La banda de Penàguila, com no,
ens acompanya amb els seus pasdobles i marxes. La festa ja està al carrer. Açò ja no hi ha qui
ho pare.
DIANA
Alcoi desperta i està de festa. Dia 14 de maig. Enguany les festes han arribat un poc més tard,
però el poble les espera amb més expectació i il·lusió. El dia ha començat amb un cel clar i el
sergent cristià ha donat el tret d’eixida cap a les 5.45 de la matinada. Ja amb llum natural els
Alcodians inicien el seu recorregut dianer. Marcos Muñoz alça l’espasa i al ritme del pasdoble
“De Fusta a Metall”, peça composada per Francisco Valor, les túniques verdes avancen amb
solemnitat per davant de la llotja d’autoritats de l’ajuntament.
Al Casal de Sant Jordi Carlos Gisbert gira l’esquadra i rep l’agraïment del president Javier
Morales. Jordi Tendero ret homenatge al nostre patró davant del seu temple i Miquel Pastor
encapçala la formació pel carrer Sant Jordi.
Juan Ramón Sánchez arranca amb el pasdoble Alcodians, partitura escrita per Rafael Giner
Estruch, el segon tram de la diana , l’inici de moltes il·lusions per als nous festers. Pel carrer
Sant Francesc Arturo Llorca dirigeix amb mestria la formació.
Al partidor Bruno Mata inicia la Diana del Carbonato amb les notes del pasdoble “De Fusta a
Metall” novament. Miguel Monllor i Pablo Gisbert també exerciran de caps d’esquadra al llarg
d’aquest tram dianer.
També ha estat un gran dia per a Carlos Mateo, nou sergent moro. Amb l’alegria que el
caracteritza ha baixat la llança a la plaça de la vila per a encapçalar l’exèrcit musulmà i
anunciar pels carrers d’Alcoi el començament de la trilogia festera.
DIA DE L’ENTRADA
Una vegada acabada la diana i després del reconfortant esmorzar als locals de la filà, els
Alcodians van concentrant-se poc a poc en la part alta del Partidor, on està situat el nou local
del material de la filà. Els festers que tenen intenció de participar en l’entrada comencen a
recollir les seues armes i a enllestir les seus capes. Alhora Toni Alós inicia els treballs de

maquillatge dels membres de l’esquadra. Els encarregats de la junta preparen els petos i les
capes blanques. Sense pressa tot va prenent forma, l’hora de l’arrencada dels Alcodians
s’apropa.
Mentrestant, a la plaça d’Espanya, l’alcaid Amando Miguel Llorens i el seu seguici es preparen
per al lliurament de claus. Amb l’arribada del capità cristià al cantó el Pinyó, el xiquet Ignacio
Sanjuan Fajardo acompanyat per la xiqueta Andrea Vilaplana lliuren Rafael Pastor Gonzálvez
les claus de la vila.
Tornem al Partidor on els Alcodians ja estant a punt d’iniciar la seua desfilada. Arranca
l’esquadra Rafael Garcia Ruiz i un nodrit seguici segueix aquests 11 Alcodians. Esquadres de
xiquets i xiquetes que ja mostren la seua destresa en el maneig de la porra. Carrossetes amb
xiquets i xiquetes de bolquers, Alcodians i Alcodianes amb disseny complet i la carrossa de
tancament amb una interessant barreja de veterania i joventut. En aquesta primera part de
l’entrada també exerciran de caps d’esquadra Jordi Miró Aguirre i Miguel Ángel Abad. Les
marxes Zaphirus i La Penya de l’Alba acompanyen la cerimoniosa desfilada de l’esquadra. Amb
l’arribada al Teatre Calderon, canvi d’esquadrers. En aquest segon de tram de l’entrada de
cristians seran Sergio Vidal, Roberto Pérez, Silvano Verdú i Salva Lillo els encarregats
d’anunciar al poble d’Alcoi l’arribada de l’esquadra dels Alcodians. Sense cap altra novetat
acaba l’entrada 2011 per a la filà Alcodians. Un acte en el qual el retard acumulat des dels
inicis va ser el vertader protagonista. Una gestió de l’entrada amb molts problemes. Una
entrada que va quedar desllavassada en la seua part final, problema que van haver de patir els
membres de l’esquadra especial de la fila Cids. Una vertadera pena. Caldrà analitzar
seriosament què va ocórrer i millorar l’organització per al proper any. Desitgem que així puga
ser.
Cap a les dos i mitja comença el dinar als locals de la filà. Una gran festa després d’un dia
excessivament calorós. És l’hora de reposar forces i compartir amb la resta de la filà un bon
dinar sense cap pressa.
DIA DE SANT JORDI
El dia dedicat al patró amaneix amb un cel gris i una fina pluja que no entorpeix la celebració de
la diana infantil, l’acte dedicat als menuts de cada filà. La filà Alcodians registra una gran
participació de xiquets i xiquetes, com ja és habitual cada any. Des d’ací volem felicitar els
pares i mares de la nostra pedrera per l’esforç realitzat en aixecar-se tan de matí després d’una
jornada tan dura com el dia de les entrades. En veure la quantitat de xiquets i xiquetes desfilant
pel carrer Sant Nicolau, no és difícil afirmar que el futur de la nostra entitat és ferm i sòlid; no
solament en quantitat sinó també en qualitat humana.
Després de l’esmorzar pel centre de la ciutat, missa al santuari de Maria Auxiliadora i
benedicció de la imatge de Sant Jordi. A continuació cercavila pels carrers del centre de la
ciutat amb massiva presència d’alcodians i alcodianes. La passejada acaba a la glorieta, on el
càtering de la filà serveix un aperitiu. Després del merescut descans continuem cap a la filà per
a gaudir del dinar de germanor de la família alcodiana. Bon ambient i acompanyament musical
a càrrec de la banda de Penàguila. Entre bromes i acudits transcorre l’acte.
Per la vesprada toca honrar el nostre patró: Processo General amb una molt bona
representació d’alcodians i alcodianes. Arturo Llorca Ivorra ha estat aquest any l’encarregat de
portar l’estendard de la filà durant la Processó de la Relíquia i la Processó General.
DIA DELS TRONS
Dia 16 de maig. La batalla final. A l’escenari d’aquest gran teatre que es la nostra festa sembla
que els llums van apagant-se poc a poc, però encara ens queda energia per a un dia més. No
podem dir que aquest any els Alcodians hagen contribuït decisivament a la reconquesta del
castell de la vila amb la seua participació a l’Alardo. La presència Alcodiana tant pel matí com
per la vesprada va estar molt pobra. En els propers mesos caldrà trobar les solucions. Així sí, a
la Glorieta a l’hora del vermut hi eren tots, no en faltava ni un. Últim àpat a la filà per a
reprendre forces i continuar l’alardo o la festa. Temps per a comentar tots els bons moments
dels dies anteriors. En acabar l’aparició sopar a la glorieta i entraeta pel carrer Sant Nicolau.

Cal cremar les darreres forces, les festes de l’any 2011 ja s’ha acabat. Un any més els
Alcodians ens hem fet notar fins els darrers instants.

