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CRÒNICA DE LA FESTA 
 

2012 – 2013 
 
Acabades les festes de 2012, es convoca la primera assemblea de l’any fester el dia 26 de juny on es fa la 
lectura de la crònica i es realitza l’exposició dels comptes de l’exercici fester 2011-2012. 
 
Acabada l’assemblea té lloc el darrer assaig de la temporada abans de les vacances d’estiu amb poca 
participació. Això sí, bon ambient i bromes no faltaren. 

 
Allà al Carrascar de la Font Roja, indret estimat per tots els alcoians, la filà té una nova cita al Mas dels 
Capellans, més conegut com a Mas de Pastor. Es tracta de la Dinà que va tenir lloc el 30 de juny. Uns 
comencen el dia amb un bon esmorzar que cada dia és més multitudinari. Altres ho fan al Poliesportiu amb 
un partidet de futbol i posterior esmorzar. I finalment tots es donem la mà i una abraçada acompanyats de 
partides de cotos i de petanca. La samarreta d’enguany és de color verdós i llueix una estrella damunt de 
l’escut de la filà que recordarà que els Alcodians han estat nomenats millor filà del bàndol cristià de les 
festes 2014. Enhorabona a tots els qui han fet possible aquesta distinció. Bona música interpretada per la 
Banda de Penàguila i dolçainers de la Degollà, bon menjar, bona beguda i bons pastissets ens 
acompanyaren i, fins i tot, ens acompanyà també el president de l’Associació de Sant Jordi. També varem 
rebre la visita de l’alcalde i el regidor de festes.     
 
Acabades les vacances d’estiu la filà torna a l’activitat i el primer esdeveniment és l’assemblea 
extraordinària del dia 7 de setembre on s’aprova el pressupost per a l’exercici fester 2012-2013 per part dels 
assistents que són concretament 13 persones. Lamentable. 
 
Entre els dies 11 i 15 de setembre, als locals de la filà es disputa el campionat de cotos 10é Memorial Menta 
amb la participació de 20 parelles. Després de les successives partides jugades, les parelles Josep Pascual 
– Màrius Gomar i Jordi Pascual – Miquel Pastor arribaren a la final. Enguany ha estat un campionat històric 
ja que són Màrius i Pepone qui, després de molts anys intentant-ho són els campions. Un premi a la 
constància.  

 
El dia 21 de setembre i una vegada acabada la missa de difunts junt a les filaes Magenta i Croats on varem 
recordar als companys recentment desapareguts, té lloc el primer assaig després de les vacances. A mitjan 
del mateix es realitza un petit acte on es lliuren els trofeus del campionat de cotos 10é Memorial Menta als 
campions i subcampions. També es presenta al nou conserge de l’Associació d’Antics Alumnes Salesians i, 
per extensió, de la filà Alcodians, Iñaki. També es comunica que el nostre secretari Pablo Gisbert és nou 
majoral de l’Associació de Sant Jordi. Entre marxes i pasdobles continua l’assaig.   
 
Durant la celebració del campionat de cotos del Mig Any en el mes d’octubre, la nostra parella representant 
Màrius i Pepone van passant eliminatòries deixant darrere les parelles representants de les filaes Llana, 
Aragonesos i Marrakesch arribant a la semifinal que va tenir lloc als locals de l’alferes cristià 2013, filà 
Gusmans. Aquesta vegada no hi va haver sort i els nostres campions van estar eliminats pels Vascos. Feia 
temps que la nostra filà no arribava tan lluny. 

 
El dia 14 del mateix mes la Festa es va traslladar al Sanatori de Fontilles. Quatre alcodians acompanyats 
pel primer tro van assistir-hi. Altres companys festers també van anar en moto. Aquest esdeveniment va 
perdent-se poc a poc i cal fer alguna cosa al respecte. 
 
Enguany no hem tingut sort el Mig Any. Ha estat ben passat per aigua. El dia 20 d’octubre es va despertar 
amb una pluja persistent que no es va aturar durant tot el dia. Això va fer que no es fera el concurs d’olla. 
Tanmateix, la filà va cuinar la seua olleta al pòrtic del col·legi amb l’Astral com a montepio protagonista. No 
va faltar el vermut a migdia i el sopar per la nit substituint l’entraeta per un assaig als locals de la filà. Qui no 
es conforma és perquè no vol. 

 
El dia 24 del mateix mes i als locals de la filà Llana va tenir lloc el sopar del Veterà Fester. Enguany, la 
nostra filà va proposar a dues persones que, sens dubte, mereixien aquesta distinció. Per un costat Enrique 
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Galbis, número 6 de la filà i que tantes hores ha dedicat a la mateixa dissenyant un munt de cartells, vestits, 
etc. Per un altre, Jacinto Santacreu, primer tro dels Alcodians a finals dels anys 80 i principis dels 90. 
Enhorabona als dos. 
 
Un dia i un assaig molt especial va ser el del dia 23 de novembre quan una nova persona va ser nomenada 
el 14é Fester d’Honor de la filà Alcodians, Javier Morales Ferri, darrer president de l’Associació de Sant 
Jordi i que ha recolzat moltíssim a la nostra filà durant els darrers, des dels últims càrrecs fins la celebració 
del 50 aniversari. En l’acte prengué la paraula el primer tro Jordi Pascual qui va tindre paraules de 
reconeixement i agraïment cap a l’homenatjat. Després, el propi Javier Morales ens va dirigir unes paraules. 
Va tancar l’acte l’actual president de l’ASJ Rafael Tortosa. Diferents membres de la junta de l’Associació ens 
varen acompanyar. I després formar i menjar. Com a nota curiosa, 3 president de l’Associació estigueren 
presents ja que el company Adolfo Seguí també va assistir. 
     
Res millor que acomiadar l’any amb un assaig fester. El dia 21 de desembre vam celebrar el Sopar del 
Pobre barrejant nadales, pasdobles i marxes cristianes i mores. La nota d’humor la van posar els sorteigs 
del embotits, pernils i altres articles. També es va nomenar el glorieret infantil 2013, Enric Llàcer Angulo i es 
va sortejar el xiquet o xiqueta que faria el Lliurament de Claus al capità cristià de les properes festes. Hi 
havia tres xiquetes i dos xiquets i finalment Alèxia Gandía Ureña va eixir elegida sent la primera xiqueta en 
la història protagonista d’aquest important acte. Xavier Botella Colomer va estar elegit xiquet acompanyant. I 
després a continuar cantant, formant i .... cadascú que faça el que puga. 
 
Passat el Nadal, el dia 20 de gener es retrobem de nou. Aquesta vegada de una manera especial en fer un 
assaig conjunt amb les filaes veïnes Magenta, Asturians i Benimerins per segona vegada. Aquesta última té 
enguany el capità moro. Per això l’assaig adquireix un caràcter especial. Són els Alcodians els anfitrions i la 
filà es troba plena de gent fins que quasi no cap un ànima més. 

 
El dia 2 de febrer i durant el sopar de la Festa de la Unió, Alfredo Ribas és homenatjat per la seua tasca en 
la filà. 

 
El 23 de febrer va tenir lloc un nou assaig. Com sempre bon ambient i bona música. 

 
El dia 23 de març es reuneix novament l’assemblea de la filà per a nomenar els càrrecs per a les properes 
festes. Es fa la lectura de les recomanacions per a tots els festers i festeres que hi participaran, així com 
també es fa públic el programa intern d’actes. Es sortegen les imatges de Sant Jordi i el company José Luis 
Boronat fa el lliurament a la filà d’un quadre amb les fotos acolorides dels primers gloriers, del carrer, de 
l’hospital i infantil, la primera esquadra i la primera diana. Tot això de l’any 1960, primer any que torna a eixir 
la filà al carrer després de la seua refundació. 

 
El mateix dia, per la nit, celebrem l’assaig de Rams. La festa s’apropa i això es nota en l’ambient. L’assaig 
és multitudinari i els caps ‘esquadra no deixen passar l’oportunitat de demostrar el seu bon fer, examinant-
se així amb nota per als distints trams de diana i esquadra. 

 
A finals del mes de març ens esperava el tradicional trofeu de filaes que se celebra durant la setmana santa, 
entre els dies 28 y 30. La collita va ser poca però es va aconseguir el subcampionat en tennis taula. L’any 
que ve anirà millor. 

  
L’últim dia del mes de març ix la festa al carrer per primera vegada. Abans, a les 8,00 del matí els alcodians 
anem acudint a la filà per a donar compte de l’esmorzar. En acabar els gloriers Bruno Mata, del carrer y 
Miquel Pastor, dels centres benèfics comencen a enllestir-se ajudats pels amics i companys mentre Toni 
Alós intenta deixar-los un bon color de cara. El santuari de Maria Auxiliadora espera a la família alcodiana 
per tal de retre homenatge a la Verge a través del cant de la salve i les paraules del consiliari dels antics 
alumnes Don Rigoberto. I d’ací acompanyament fins a la Plaça d’Espanya uns i fins l’autobús altres. El dia 
acompanya i un altre alcodià, Carlos Mateo ens delecta amb una gran arrancà per part del bàndol moro. En 
acabar tots a la filà a dinar acompanyant als tres protagonistes. I durant el dinar regals, música i festa, molta 
festa.  
 
I per la nit, després de berenar-se la mona, hi ha la participació per als més menuts en l’entraeta, on 
algunes i alguns ja demostren habilitats a l’hora de fer de cap d’esquadra. 
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El dia 1 d’abril de tots els anys s’obri el cartell anunciador de les festes. Abans, durant la presentació de la 
revista, la filà Alcodians es nomenada Millor Filà Cristiana Festes 2012. Un orgull per a tots. Enhorabona a 
tota la filà. 
 
Les dues entraetes de la filà pels carrers d’Alcoi van tenir lloc els dies 13 i 19 d’abril. La primera per País 
Valencià i la Segona per Sant Nicolau. Bons moments es van viure acompanyats pel bon fer de la banda de 
Penàguila i les dolçaines i tabals de la degollà. 
 
El dies anteriors a les festes, el pòrtic de la filà va enllestint-se gràcies als voluntaris que empren hores per a 
tal fi. I arriba el 20 d’abril, enguany així cau el dia dels Músics. El Càtering Ja està instal·lat a les 
dependències del col·legi. A migdia, uns quants individus comencen la festa amb un bon dinar i poc després 
comencen els preparatius de l’olleta de músic. Amb paciència i bon fer, el plat principal del sopar va prenent 
forma amb la supervisió del nostre xef Jaume Abad. Després de la desfilada de les bandes de música pels 
carrers del centre d’Alcoi i el posterior cant de l’himne, la filà es concentra a la Plaça Ramón y Cajal i, en 
cercavila, acudeix a la seua seu per a donar bon compte del plat d’olla i l’aperitiu anterior. A partir d’ací, la 
majoria de festers se’n van a casa per a poder estar fresquets el dia següent. Ens esperen les festes 2013.  
 
Alcoi s’aixeca amb sons de festa. Després de la missa del fester i el cant de l’himne, la diana pren forma 
pels carrers de la ciutat. Enguany hi ha dos canvis significatius. En primer lloc, s’avança l’arrancà a les 5,45 
hores i es canvia el lloc. S’arranca des de l’altra part de la Plaça. Cal estudiar si els canvis han millorat 
l’agilitat de la diana. Mentrestant, les capes i els casca platejats dels alcodians va col·locant-se a les 
esquenes i caps dels dianers, comença a sonar “De fusta a metall” del mestre Francisco Valor Lloréns i 
Carlos Gisbert Pérez, emocionat com mai, ordena als seus dianers la pujada d’armes. Els alcodians 
comencen la festa. Sergio Vidal Abad fa el relleu a Carlos i dirigeix la girada davant de l’església del patró. 
 
Els dianers del segon tram esperen enllestits al començament del País Valencia. Quan ja trenca l’alba i sota 
els compassos del pasdoble “Alcodianos”, Salva Lillo Martínez, arranca aquest tram. Fa de cap d’esquadra 
tot el recorregut. 
 
Finalment, al Partidor, és Fernando Santonja qui enceta el tram del Carbonato novament amb “De Fusta a 
Metall” interpretada per la Societat Musical Cultural de Penàguila, la nostra banda. José Payá Mayor també 
lluirà les seues habilitat com a cap d’esquadra.  
 
Acabat l’esmorzar, els exteriors del local del carrer Sant Vicent van agafant la tonalitat verda de la túnica 
alcodiana. Els membres de l’esquadra són els protagonistes i van enllestint-se amb capes i petos. El 
maquillatge acaba de donar-los la figura que cal.  
 
Simultàniament, Alèxia Gandia Ureña fa història en ser la primera xiqueta que lliura les claus de la vila al 
capità cristià, enguany els Llauradors. Tot açò sota l’atenta mirada de son pare i sa mare, Víctor i Alícia, i 
també de l’Alcaid del castell, Jorge Llácer Silvestre. L’altre protagonista és l’acompanyant Xavier Botella 
Colomer. 
 
L’entrada alcodiana comença a prendre forma encapçalada pel banderí Jorge Segura Giner, “Koki” i, sota 
els sons de “La Penya de l’Alba”, Josep Xavier Ripoll, “Pepo”, fa l’arrancà i les astrals, pugen als muscles 
sota un sòl que tothom agraeix. L’esquadra 2013 està en marxa. Poc més avant, en la Font Redona, José 
Antonio Gandía agafa la responsabilitat del cap d’esquadra i ja endinsats en el carrer Sant Nicolau amb la 
marxa “Signum” és Ismael Gisbert qui es llueix. Acaba el tram José Gandía de nou. Arriba l’esquadra davant 
del Calderón i Juan Luis González Recio demostra veterania amb la porra. David Llácer i José Luis Boronat 
també saben lluir-se. La Banda de Penàguila i els dolçainers i tabaleters de la Degollà li posen la guinda la 
pastís. 
 
Darrere de l’esquadra, un munt de xiquets i xiquetes participen en les esquadretes infantils. Continua el 
seguici amb membres de la filà amb els disseny complet, tant d’home com de dona. La roponà li dina un toc 
de dinamisme al conjunt i, finalment, la carrossa oficial tanca la desfilada farcida de xiquetes i xiquets i 
també de veterans. Tot compacte i perfecte i optant de neu enguany al premi a la millor filà cristina. Haurà la 
sort de l’any passat?  
 
El dinar ens espera al flamant local de la filà. Però abans, i a mode de punt de trobada, fem una cerveseta i 
dos cacaus a la Plaça Mossén Josep. Les viandes magnífiques, la música també i l’ambient immillorable. 
L’entrada ha estat un èxit. 
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La Font Redona va omplint-se de xiquets alcodians a partir de les 9,30 del matí. Amb retard se’ns dona 
l’ordre de començar la Diana Infantil alcodiana. Pares, mares, acompanyants i públic en general s’apropen 
per tal de vore com la infantesa alcodiana sap desfilar pel carrer Sant Nicolau. Cap al final del trajecte 
s’esbrina el perquè del retard. Estan col·locant la traca davant de l’ajuntament. Esperem que l’any vinent 
aquesta contingència no torne a ocórrer. L’acte acaba amb un esmorzaret per als participants a la plaça de 
Dins. Mentrestant, la Processó de la Relíquia avança pels carrers de la ciutat i és Alberto Domínguez qui té 
l’honor de portar el banderí dels Alcodians. 
 
Després de la missa i la benedicció de la imatge de Sant Jordi al Santuari de Maria Auxiliadora, la filà inicia 
la seua cercavila pels carrers del centre de la ciutat. Fins i tot hi ha dificultats per a creuar el Parterre ja que 
els carrers estan de gom a gom. Finalment, la filà continua el seu cap a la Glorieta, on hi haurà preparat un 
vermut per a tots els assistents. L’afluència de gent al parc és extraordinària i l’estona resulta força 
agradable. 
 
De nou es trobem a la filà per a donar bon compte del bon dinar que ens ha preparat el Ya Càtering. La 
banda de Penàguila acompanya amb bona música festera i els xiquets i xiquetes s’ho passen d’allò més bé 
amb els jocs que els preparen les cuidadores. 
 
La filà honra al patró acudint a la processó. De nou Alberto Domínguez és l’encarregat de portar el banderí 
de la filà i el Cop de la mateixa, Jordi Molina, tanca la formació alcodiana amb el trabuc de la filà i molt ben 
acompanyat per un alcodianet i una alcodianeta. 
 
Acaba el dia amb el ja típic sopar de self service. 
 
Com l’any anterior, la participació de la filà en l’alardo ha estat bastant. Pel matí, després de l’esmorzar, els 
Alcodians inicien la seua participació en la Plaça d’Espanya, Sant Llorenç i País Valencià. Hi ha una 
significativa variació enguany en l’alardo. Els Encaros són en el Parterre i en la Font Redona. El motiu és el 
d’acurtar els recorreguts par tal de vore si el quilo de pólvora que, com a màxim, està obligat a portar cada 
fester resulta suficient per a cobrir tot el recorregut. Al final es vorà que no és així. 
 
Acabada la lluita matinal, la filà es concentra en el Terrer i des d’ací fa una paradeta al pub Fàbula on es 
fem una cerveseta “reviscoladora”. A continuació comença el passeig pel centre d’Alcoi fins la Glorieta 
acompanyats per la banda de Penàguila. Ens aturem a la porta del parc per a fer-se una foto de família i 
després entrem dins on ens espera un bon aperitiu. Unes filaetes espontànies en mig del carrer animen la 
festa. A la Glorieta els refrescs i les tapes ajuden a recuperar l’ànim després de dos intensos dies de festa.  
 
Un bon dinar ens ajuda a trobar les forces perdudes en la batalla. 
 
En acabar el dinar el Darrer Tro es dirigeix a tota la filà per a anunciar el lliurament de les insígnies de 25 
anys d’individu fester. Es lliura la insígnia a Juan Luis González Recio i José Tendero Burilo que, encara 
que va ser l’any anterior quan els tocava, no van poder acudir per diferents motius. També la rep, en aquest 
cas perquè és el seu any Ximo Albors. El Primer Tro agafa la paraula per a mostrar a la filà el quadre que 
ens nomena Millor Fila Cristiana Festes 2012 i dóna les gràcies i l’enhorabona a tota la filà. També mostra 
un obsequi del capità dels Benimerins als Alcodians com a filaes veïnes que som 
 
La festa ja està a punt d’acabar. En unes hores la festa de l’any 2013 ja serà història, però encara ens 
queda la part final de la batalla. Des del Parterre i tancant la formació del bàndol cristià, els Alcodians ens 
dirigim cap a la plaça per a posar fi a la invasió musulmana. Encara que no ens sobra munició, podem 
completar l’alardo de forma digna. La bandera cristiana torna a onejar des de la torre del castell. 
 
I, com tots els anys, els alcodians s’acomiadem de les festes amb una festa-entraeta pel carrer Sant 
Nicolau. Adéu a les festes 2013 i avant les festes 2014. 
 
NOTES NECROLÒGIQUES 
 
En primer lloc em de recordar  a Francisco Agudo Valdés, el nostre capità de l’any 80. Encara que ja s’havia 
desvinculat de la filà sempre el tindrem en el record com a una gran persona i garant fester que era. 
També recordem a Juanjo Ugeda, adherit de la nostra filà i que va ser fester alcodià durant alguns anys. 
Segur que tots dos ja estan amb Sant Jordi 
 
Visca Sant Jordi! 


