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CRÒNICA DE LA FESTA A LA FILÀ ALCODIANS 

2013-2014 

HOMENATGE A MARCOS MUÑOZ TRELIS 

Sonen campanades a mort a la 

plaça Mossén Josep. La veu d’un 

alcodià lluitador i generós en el 

seu esforç s’ha apagat per 

sempre. La seua mirada juvenil i 

agraïda s’ha esvaït. El seu braç 

ferm ja no tornarà a aixecar la 

màgia de la festa pel carrer Sant 

Nicolau. El seu cor ha deixat 

d’estimar, però cap alcodià deixarà d’estimar-lo. Un mal cop de vent ens l’ha 

furtat, però el seu record sempre romandrà allà on vagen els alcodians. Adéu, 

Marcos, adéu.  

PREÀMBUL 

 

MES DE MAIG 

L’arribada del mes de maig 

marca l’inici d’un nou cicle 

fester, aquest any més llarg si 

cap perquè les festes de l’any 

2014 es celebraran durant els 

primers dies del mes de 

maig. 

La convocatòria de 

l’assemblea de maig és el tret 

de sortida. Molta més gent 

que habitualment a la sala 

d’audiovisuals del Col·legi 

Salesià. El motiu no és altre que la presència en l’ordre del dia de l’elecció dels 

membres que hauran de formar part de l’Esquadra d’En Mig de l’any 2015. 

Primerament es llegeix l’acta de l’assemblea de Rams, la qual es aprovada pels 

assistents. A continuació s’aprova l’entrada de nous membres a la filà. Tot 

seguit el Cop llegeix el balanç de comptes de l’any fester recentment tancat, el 

qual l’assemblea també aprova.  
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Després d’un breu repàs del que han estat les festes i l’anunci de la data de la 

dinà de la filà, pren la paraula el secretari per a llegir la llista de festers amb 

dret a formar part de l’esquadra d’en mig 2015. Els dotze llocs d’aquesta es 

cobreixen ràpidament, així com les places de reserves per a omplir possibles 

baixes. Cares de goig i joia en els individus que han tingut la sort de formar-ne 

part. Enhorabona a tots ells: Jorge Tendero, Marcos Muñoz, José F. Reyes, 

Mauro Reig, Óscar Boronat, David Llácer, David Miralles, Miguel Monllor, Pau 

Seguí, Adrián Vilaplana, José M. Sancha i Javier Monllor. L’assemblea acaba 

sense cap altra novetat i els assistents es dirigeixen poc a poc a la seu de la filà 

per a gaudir del primer assaig de l’any. Diversitat de pasdobles, marxes 

cristianes i marxes mores triats per a l’ocasió pel vocal de música, Silvano 

Verdú, per a passar una bona vetllada. Durant l’assaig els membres de 

l’esquadra 2015 formen tots junts per primera vegada davant de tots els 

assistents. Un gran debut, una gran esquadra. Jove i amb força.  

MES DE JUNY 

La dinà de la filà, al Mas de 

la família Pastor, marcarà el 

final de la primera part de 

l’any fester. Un dia solejat i 

un excel·lent racó són el 

marc perfecte per a passar 

un bon dia amb els 

companys de la filà. 

L’esmorzar per als més 

matiners marca l’inici de la 

jornada. Bona presència de 

festers veterans i membres 

de junta. Després d’un breu 

descans ja comencen les habituals partides de cotos, a les quals s’unirà la 

petanca posteriorment. Poc a poc el color blanc de les samarretes amb 

l’emblema de la túnica de la filà estampat omple el recinte. Els que han preferit 

no aixecar-se tant de matí arriben poc a poc per a gaudir de les primeres 

cerveses. Cap a les dues del migdia la gent comença a seure i l’empresa de 

càtering contractada per a l’ocasió inicia el servei. La música ja instal·lada a la 

seua taula també acompanya amb pasdobles i marxes. La gent s’anima i les 

primeres bromes fan acte de presència. Entre rialles i acudits transcorre l’àpat 

tranquil·lament. Després de la sobretaula amb una barra lliure i dolços la gent 

poc a poc abandona el recinte. Cap a les set de la vesprada ho faran els 

darrers membres de la filà. Fins al mes de setembre ja no hi haurà cap altre 

acte oficial de la filà.     
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MES DE SETEMBRE 

El retorn a la rutina diària després de les vacances d'estiu es tenyeix de negre 

per a la família alcodiana. Marcos Muñoz Trelis, fester de la filà durant anys i 

anys i un dels dotze membres de l'Esquadra d'Enmig 2015, ens deixava de 

sobte, sense avís previ, ni una sola nota. La seua defunció ens va deixar 

completament gelats, sense 

paraula. Va ser dies molt durs 

per a tots;  per al seu grup 

d'amics, Montepio Pisuke, per 

als membres de l'esquadra i per 

a la resta de festers alcodians, 

amb els quals Marcos tenia una 

relació molt estreta. Una vegada 

més vull deixar escrit el condol 

de tota la filà amb la seua família 

i els seus amics més íntims.  

El temps no s'atura i, malgrat la trista notícia, l'activitat continua amb el 

campionat de cotos intern i l'assemblea de setembre. Com ja és habitual cada 

setembre, la seu de la filà s'ompli de parelles disposades a alcançar l'honor de 

representar als Alcodians en el campionat de cotos del Mig Any, la champions 

league del coto-cau. 

El campionat va comptar amb una participació de 20 parelles i la majoria 

d’eliminatòries van estar molt igualades. Després de tres dies de partides 

arriben a la final Josep 

Pascual i Màrius Gomar 

(campions en l’edició 

anterior) per una part i 

Óscar Sempere i Jaume 

Abad. Finalment Pepone i 

Màrius imposen la seua 

experiència i guanyen l’11é 

Memorial Menta. 

Quasi paral·lelament a la 

celebració del campionat de 

cotos la junta directa 

convoca de forma extraordinària l’assemblea de la filà per aprovar el 

pressupost de l’any fester 2013-2014. A l’inici de la reunió es guarda un 

moment de silenci per la recent mort del fester Marcos Muñoz Trelis. Els 
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comptes presentats pel Cop de la filà reben el vist i plau dels pocs assistents a 

la reunió. 

El primer assaig després de l’estiu va tenir lloc el 27 de setembre després de la 

celebració de la missa de difunts a l’església de Sant Jordi junt a les filaes 

Magenta i Croats. Bona assistència de festers i socis malgrat la mala notícia 

d’uns dies abans. Durant el transcurs de la vetllada es van lliurar els trofeus del 

recentment acabat campionat de cotos “Memorial Menta”. 

MES D’OCTUBRE 

El desè mes de l’any marca la meitat del calendari fester. Una celebració que 

any rere any guanya més popularitat entre festers i públic en general. El 

campionat de cotos, la visita a Fontilles, la presentació de càrrecs festers, el 

concurs d’olleta i l’entraeta formen un menú suficientment atractiu perquè els 

alcoians i alcoianes fem un parèntesi per celebrar que ja solament queden sis 

mesos per a les properes Festes d’Alcoi. 

La nostra filà i la Societat d’Antics Alumnes acullen la primera partida del 

campionat de cotos, la qual sempre atrau festers de les 28 filaes i la junta 

directiva i components de les bandes de música. Enguany els nostres 

representants, Josep Pascual i Màrius Gomar, no van estar tan afortunats com 

en l’anterior 

edició i són 

eliminats en la 

primera ronda. 

Aquest any la filà 

no participa de 

forma oficial en 

la visita al 

Sanatori de 

Fontilles. Any 

rere any el 

nombre de filaes participants disminueix per la despesa que aquesta suposa i 

caldria trobar solucions i analitzar si paga la pena mantenir la visita en les 

actuals condicions.  

El dia 26 d’octubre, darrer dissabte del mes, concentrarà els actes principals 

del Mig Any: concurs d’olleta, sopar i entraeta. Des de les primeres hores del 

matí a la Glorieta ja es respira un extraordinari ambient festiu acompanyat per 

un bon oratge. Aquest any el Montepio Els Borts és l’encarregat de cuinar 

l’olleta del concurs i d’atendre tota la gent que s’apropa al “xiringuito” dels 

Alcodians. Cervesa, refrescs, plis plai i algunes tapes per a tots i totes. Durant 
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el dinar la Degollà els 

acompanya amb la dolçaina i el 

tabal. Després d'una vesprada 

de feina, un any més l'olleta dels 

Alcodians n'obté el premi 

desitjat. Una vegada acabat el 

concurs la festa es trasllada a la 

seu de la filà per gaudir d'un bon 

sopar abans de l'entraeta per 

Sant Nicolau. Diverses 

esquadres són necessàries per a 

donar cabuda a la totalitat 

d'alcodians que desitgen participar-hi. D'aquesta forma es tanquen els actes del 

Mig Any per a la nostra filà.  

Una setmana després, concretament el 31 d’0ctubre, es celebra una 

assemblea al local de la filà per aprovar unes modificacions de l’ordenança 

festera que hauran de ser tractades i votades en una assemblea general de 

l’Associació de Sant Jordi durant el mes de novembre. Com sol ocórrer en la 

majoria d’assemblees com aquestes l’assistència de festers és escassa.   

MES DE NOVEMBRE 

Una vegada finalitzades les celebracions del Mig Any els Alcodians reprenem la 

nostra rutina mensual: l’assaig del darrer divendres de mes. Bona ocasió per al 

retrobament després de quasi un 

mes sense actes interns. En 

aquesta ocasió una assemblea 

extraordinària per a la modificació 

de diversos articles del Reglament 

Intern de la Filà precedirà l’acte. 

Amb assistència escassa de 

membres encara que els 

assumptes a tractar eren 

importants es celebra l’assemblea, 

en la qual es presenten les 

propostes de modificació del reglament que un grup de treball ha dut a terme 

després de mesos de llargues reunions. La proposta més important realitzada 

(el canvi de l’actual esquadra partida a esquadra doble i partida) no 

aconsegueix el nombre suficient de vots per a ser aprovada. Probablement es 

va perdre una bona oportunitat d’augmentar la participació de festers en un 

dels actes oficials de la festa i així retardar el seu pas a individus veterans amb 

la motivació que suposa el fet de participar en l’esquadra cada pocs anys. 
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MES DE DESEMBRE 

Nadal ja s’apropa i als Alcodians ja és tradicional la celebració  d’un assaig 

previ a l’arribada d’aquestes festes tan familiars. El dia 20 de desembre és la 

data escollida. Hi ha 

sorteig de pernils i altres 

embotits en mig de 

nadaletes, pasdobles, 

marxes i ambient molt 

festiu. També es realitza 

el sorteig del glorieret –

la butlleta de Nicolás 

Ruiz és l’escollida- i el 

sorteig per al lliurament 

de les claus de la vila el 

dia de l’Entrada –Elena 

Seguí i Mauro Miró són 

els afortunats-. Elena 

lliurarà les claus i Mauro l’acompanyarà. La gent es resisteix a abandonar la 

seu de la filà després de gaudir d’una vetllada entranyable entre amics i 

amigues. La filà acomiada l’any 2013 d’aquesta forma i ja es disposa a encarar 

els darrers mesos que ens portaran a les portes de la Trilogia. 

MES DE GENER 

Com ja es costum des de fa alguns anys, l'assaig d'aquest mes es realitza  de 

forma conjunta amb les filaes veïnes de la plaça Mossén Josep. El dia 24 a la 

filà Asturians festers de les quatre filaes (Benimerins, Magenta, Asturians i 

Alcodians) comparteixen lloc, taula i música en senyal de germanor festera. 

Una bona vetllada i important presència d'alcodians. 

MES DE FEBRER 

L’assaig del mes de febrer, 

celebrat el divendres 21, compta 

amb la participació de Nicolàs 

Cano, fill del fester Daniel Cano 

Canales; Nicolàs es un dels 

aspirants a cobrir la vacant  de 

sergent infantil del bàndol cristià 

en el concurs que es celebrarà al 

dia següent. Davant dels membres 

de la filà mostra la seua habilitat en el maneig de la llança. Sembla que aquesta 

destresa no va ser observada degudament pels membres del jurat del concurs. 
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Esperem que puga tenir una nova oportunitat i que la nostra filà puga presumir 

de tenir un sergent infantil. 

MES DE MARÇ 

Durant el mes de març no pot faltar l’assaig de Sant Josep, que anualment 

celebràvem la vespra de la festa, però que enguany la junta directiva va veure 

convenient traslladar-lo al divendres 21. Encara que l’assistència de festers i 

acompanyants no és massiva, la gent gaudeix d’una bona nit de festa. Hi ha 

regals i bunyols per a tots i totes.  

MES D’ABRIL 

Encara que la Trilogia tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig a causa de les dates 

de la Setmana Santa, abril, tan íntimament relacionat a la nostra festa, serà un 

mes d’intensa activitat per a la nostra filà: l’assemblea de Rams i el posterior 

assaig, el trofeu de filaes, la Glòria, l’entraeta del berenar,  la Glòria Infantil i les 

dues entraetes oficials conformen un atractiu programa d’activitats per a grans i 

menuts. 

L’11 d’abril de 2014 és la data de  l’assemblea ordinària de Diumenge de 

Rams. Aquest any la reunió ha estat traslladada al divendres per una confusió 

en el calendari intern d’assajos de la filà. No obstant això, la sala d’audiovisuals 

s’omple de gom a gom. La proximitat de les festes ja es notòria. El darrer tro, 

Ismael Gisbert, 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 en l’ordre del dia 

és la petició de festa. Claudi Sempere, número 1 en la llista de roda d’aquest 

any, demana “Glòria” i rep un fort aplaudiment de l’assemblea. Sense cap 

problema es completen les llistes d’esquadra i diana, així com altres llocs 

importants com el banderí, acompanyants en el lliurament de claus i els festers 

que han d’arrastrar els timbals durant l’entrada. La reunió conclou sense cap 

altra novetat. 

El posterior assaig transcorre en mig d’un bon ambient de filà i amb major 

presència de festers i socis que habitualment. Amb motiu dels vint anys de 

participació de la banda de manera oficial amb la filà durant les festes, la 
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Societat Musical de 

Penàguila ens regala la 

seua participació a 

l’assaig. Aquest detall es 

anunciat durant l’assaig 

per un dels seus 

membres, Pau Blanes, i el 

primer tro. És l'últim 

assaig de l'any fester i es 

fa necessari agrair a 

Silvano Verdú la feina realitzada al llarg dels últims anys en l'apartat musical i 

l'oportunitat que hem tingut d'escoltar noves peces en cada assaig  encara que 

no sempre ha tingut fàcil el camí. 

Els dies 18 i 19 (divendres i dissabte sant) es disputa al poliesportiu Francisco 

Laporta el Trofeu de Filaes, aquest any amb una important participació de la 

filà, tant en les 

categories sènior i 

veterans com en les 

categories inferiors. 

El balanç final és 

altament positiu: 

l’equip aleví de futbol 

sala aconsegueix 

aixecar la copa de 

campions i l’equip 

infantil de futbol-7 

arriba a la final. Les 

parelles de pàdel 

també van tenir una destacada participació i una d’elles va arribar fins les 

semifinals. Finalment és destacable l’actuació de l’equip de petanca. Els trofeus 

aconseguits són mostrats a la filà durant els esmorzars de la Glòria Major i la 

Glòria Infantil.   

El dia 20 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. Miguel Pastor, glorier 

oficial, i Claudi Sempere, glorier de l’hospital, es mostren il·lusionats. El dia ha 

començat amb un cel blau; per tant, no cal preocupar-se per la meteorologia. 

També hem de recordar que serà un gran dia per al nostre company Carlos 
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Mateo, sergent del bàndol moro, que aquest any s’acomiada del càrrec després 

de quatre anys. 

Durant l’esmorzar el primer tro lliura l’arma de la filà 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, Miguel i 

Claudi, al carrer. La 

tradicional visita al 

santuari de Maria 

Auxiliadora, el cant de la 

Salve i una traca 

precedeixen l’acompanyament a la Plaça d’Espanya. El bon temps 

acompanyarà l’acte que anuncia al poble d’Alcoi l’arribada dels tres dies de 

festa. 

Una vegada acabada la Glòria els dos representants alcodians junt al sergent 

Carlos Mateo es dirigeixen a la 

filà acompanyats de la Societat 

Musical de Penàguila i 

nombrosos festers i 

acompanyants. El dinar a la filà 

s’allarga unes quantes hores.  

A mitjan vesprada comença 

l’assaig al patí del col·legi per als 

més menuts, tots ells 

acompanyats dels seus pares i 

mares. Després d’un bon berenar 

als locals de la filà, entraeta per a xiquets i xiquetes per l’avinguda del País 

Valencià. 

El dia 22 la filà participa en la primera entraeta oficial d’aquest any d’acord amb 

el sorteig realitzat al Casal de Sant Jordi mesos abans. Enguany hem tingut 

sort amb els horaris i els itineraris i les dues desfilades es desenvoluparan pel 

carrer Sant Nicolau. Sopar a la filà per a tots aquells que desitgen agafar forces 

abans i després entraeta des de la Font Rodona. Bona presència de festers i 
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bon ambient encara que al dia següent molts d’ells han de reincorporar-se als 

seus llocs de treball. 

El diumenge 27 d’abril el 

protagonisme correspon 

als més menuts. La Glòria 

Infantil arriba als carrers 

d’Alcoi. Després de la 

missa a l’església de 

Santa Maria i 

l’acompanyament a la seu 

de la filà. Comença 

l’esmorzar per a xiquets, 

xiquets, familiars del glorieret i festers que ocupen la major part de les taules 

preparades per a l’ocasió. Nicolás Ruiz, un simpàtic xiquet fill del fester Rafael 

Ruiz Pedraza, ens representarà junt als altres 27 glorierets. Després de 

l’esmorzar el primer tro li lliura l’arma amb la qual haurà de desfilar. A 

continuació Nicolàs visita el santuari de Mª Auxiliadora acompanyat per la seua 

família i la filà. Des de l’altar de Sant Jordi En Rigoberto Peidro li dirigeix unes 

paraules d’ànim i d’agraïment. Sense dubte un gran dia per a ell i la seua 

família. A les 12.00 hores comença l’acte des del Partidor. Una vegada 

acabada la desfilada xiquets, xiquetes, festers i la família de Nicolàs 

acompanyen el glorieret 

fins la plaça Mossén 

Josep. El dinar als locals 

de la filà tanca un llarg 

dia per a Nicolàs i la seua 

família. 

El dia 30 d’abril la filà 

participa per segona 

vegada en les entraetes 

prèvies als actes de la 

Trilogia. La seu de la filà 

s’omple per gaudir d’un 

bon sopar perquè l’horari 

d’eixida és les 12.30. L’extraordinària presència de festers i festeres arriba a 

més de 10 esquadres que canvien la seua posició durant la desfilada per poder 

gaudir de la música en millors condicions. 

MES DE MAIG 

DIA DELS MÚSICS 
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Poc a poc la seu de la filà es 

prepara per al que seran tres dies 

intensos de festa. L’equip de cuina 

ja ocupa el seu lloc des de bon 

matí. Es tracta de crear un lloc 

acollidor per a tots els festers i 

acompanyants que hi passaran. 

Des d’aquesta crònica vull agrair 

la feina realitzada per un grup 

d’alcodians en el muntatge de la nostra llar durant la Trilogia, especialment a 

Alfredo Ribas i Ismael Gisbert per coordinar totes les tasques i dedicar bona 

part del seu temps a enllestir tot allò necessari perquè es trobem com a la 

nostra casa. Cap a les 14.30 hores comença el dinar per a un grup d’alcodians 

que ha decidit començar la festa des del migdia. Després de dinar els nostres 

xefs, Omar Castanyer i Jaume Abad, comencen a preparar els ingredients per 

a cuinar una bona olleta de músic. La vesprada serà llarga, però el resultat final 

així ho mereix.  Cap a les 22.00 hores comença el servei de l'aperitiu que 

precedirà a la tradicional olleta de músic. La Societat Musical de Penàguilà 

amenitza la vetllada amb pasdobles i marxes cristianes. Una vegada acabat el 

sopar, poc a poc la seu de la filà es queda sense festers. A l'endemà espera un 

dia llarg i intens i es fa necessari un descans. 

DIA DE L’ENTRADA 

DIANA 

Alcoi desperta i està de festa. 

Aquest any uns dies més tard, 

però ha pagat la pena esperar 

tot un any. El poble les espera 

amb més expectació i il·lusió si 

cap.  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. Sergio 

Vidal alça la llança i al ritme del 

pasdoble “De Fusta a Metall”, peça composada per Francisco Valor, les 

túniques verdes avancen amb solemnitat per la plaça de l’Ajuntament per 

dirigir-se cap a l’església de Sant Jordi.  
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Al temple del patró el cap gira l’esquadra i rep l’agraïment del públic present.  

Francisco Andrés encapçala la formació pel carrer Sant Jaume. Enguany el 

recorregut ha estat 

retallat i el segon tram 

començarà a la plaça del 

Pintor Gisbert. 

Rafael Carbonell arranca 

amb el pasdoble 

Alcodians, partitura 

escrita per Rafael Giner 

Estruch, aquest tram de 

la diana , l’inici de moltes 

il·lusions per als nous festers. Pel carrer Sant Francesc José Luis Boronat 

dirigeix amb mestria la formació. Encara que el trajecte ha patit retalls amb 

l’objectiu de guanyar temps 

per l’entrada de cristians, la 

manca de públic és patent en 

l’acte de la Diana, amb les 

excepcions de la plaça de 

l’Ajuntament, l’església de 

Sant Jordi i alguns llocs del 

carrer Sant Nicolau. 

Al Partidor Miguel Monllor 

inicia la Diana del Carbonato 

amb les notes del pasdoble 

“De Fusta a Metall” 

novament. David Llácer també exercirà de cap d’esquadra al llarg d’aquest 

tram dianer que posa fi al primer gran acte de la Trilogia. 

També ha estat un dia inoblidable per a Carlos Mateo, sergent moro que diu 

adéu al seu càrrec després de quatre anys. Amb l’alegria que el caracteritza ha 

baixat la llança a la plaça de la vila per a encapçalar la filà Llana, capità del 

bàndol moro, i anunciar pels carrers d’Alcoi el començament de la trilogia 

festera. 

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 al local que la filà, 

estratègicament, té situat al Partidor, on es troba tot el 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 
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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. Per a combatre el fort 

calor hi ha una barra lliure amb 

tota mena de refrescs. 

Mentrestant, a la plaça d’Espanya, l’alcaid Jorge Llácer Silvestre i el seu seguici 

es preparen per al lliurament de claus. Amb l’arribada del capità cristià al cantó 

el Pinyó, la xiqueta Elena Seguí, 

acompanyada pel xiquet Mauro Miró, lliura 

al capità cristià, Antonio Giner (filà 

Gusmans), les claus de la vila. 

Tornem al Partidor on els Alcodians ja 

estant a punt d’iniciar la seua desfilada. 

Són prop de les 12 del migdia, i com indica 

el programa informàtic elaborat per al 

control horari de les entrades, és el torn 

dels Alcodians, els habitants de la vila 

d’Alcoi. Javier Balart Espinós és el portador 

de l’estendard de la filà. Arranca l’esquadra 

Fernando Santonja Sanz amb la marxa 

Sígnum, composada per Saúl Gómez. 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, la “Roponà” amb la participació dels festers i 

festeres més joves i 

alguns ja no tan joves amb 

l’acompanyament de tabal 

i dolçaina i la carrossa de 

tancament amb una 

interessant barreja de 

veterania i joventut omplen 

els carrers del centre de la 

ciutat de color i música; 

potser la presència de 
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festers veterans a la carrossa és exagerada i no deixa suficient lloc per als més 

menuts. Des de la part superior de la carrossa Jordi Seguí Ripoll “Quaranta” 

tanca el seguici dels Alcodians com a cop de la filà.  En aquesta primera part 

de l’entrada també exerciran de caps d’esquadra Raúl Mira, Jordi Molina i 

Salvador Lillo. Les marxes Sígnum 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 Jorge 

Juliá, Juan Abad i José Elias Pascual els encarregats d’anunciar al poble 

d’Alcoi l’arribada de l’esquadra dels Alcodians. Sense cap altra novetat i a 

l’hora indicada acaba l’entrada 

2014 per a la filà Alcodians. 

Cap a les 14.00 hores els 

Alcodians comencen a arribar 

a la plaça Mossén Josep per 

compartir un aperitiu amb la 

resta de festers abans d’iniciar 

el dinar del dia de l’entrada. 

Una mitja hora després 

comença el servei del dinar amb bon ambient i algunes cares d’esgotament 

després d’un matí llarg i intens amb altes temperatures. La festa s’allarga 

després de l’abundant àpat amb la col·laboració dels músics. Poc a poc els 

alcodians que desitgen veure l’entrada del bàndol moro abandonen la filà. És 

una llàstima que la festa, amb  participació d’una xaranga, no puga continuar 

als carrers del centre d’Alcoi per a tots aquells que així ho desitgen. Com que 

no hi ha sopar previst als locals de la filà, els actes oficials del primer dia de la 

Trilogia acaben amb el dinar. 

DIA DE SANT JORDI 

El dia dedicat al patró amaneix amb un cel blau i un sol brillant, escenari 

magnífic per a  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 
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tan dura com el dia de les entrades. En veure la quantitat de xiquets i xiquetes 

desfilant per l’avinguda del País Valencià, no és  difícil afirmar que el futur de la 

nostra entitat és ferm i sòlid; no solament en quantitat sinó també en qualitat 

humana. La desfilada dels més menuts és motiu d’orgull per a pares, mares, 

avis i avies de molts d’ells. Fotos i més fotos per a tenir un bon record d’un acte 

tan grat. 

Després de l’esmorzar als locals de la filà (caldria analitzar si no seria més 

convenient esmorzar al centre de la ciutat a causa de l’hora d’acabament de la 

Diana), 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. Aquest any cal enregistrar l’absència de la 

imatge del patró durant el passeig. Aquest acaba a la glorieta, on el càtering de 

la filà serveix un aperitiu. Com a anècdota cal indicar que molts festers 

prefereixen acudir directament a la Glorieta en lloc de participar en la cercavila 

junt a la resta de la filà. 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’àpat. 

Per la vesprada toca honrar el nostre patró: Processo General amb una molt 

bona representació d’alcodians i alcodianes. Disseny complet en tots els 

alcodians i alcodians que hi participen. Javier Balart Espinós ha estat aquest 

any l’encarregat de 

portar l’estendard de la 

filà durant la Processó de 

la Relíquia i la Processó 

General. Jorge Molina i 

Alfredo Ribas tanquen el 

seguici com a cops de la 

filà. El dia acaba amb un 

sopar a la seu dels 

Alcodians. Aquest any 

l’empresa de càtering ha preparat diferents punts de servei amb assortiment 

d’elaboracions culinàries fredes i calentes, la qual cosa sembla agradar als 

assistents. Una xaranga de la Societat Musical de Penàguila amenitza la 

vetllada. 

DIA DE L’ALARDO 

El tercer dia de la Trilogia commemora la derrota de l’exèrcit musulmà a mans 

de l’exèrcit cristià sota el paraigües protector de Sant Jordi. A l’escenari 

d’aquest gran teatre que es la nostra festa sembla que els llums van apagant-
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se poc a poc, però encara ens queda energia per a un dia més. Els Alcodians 

han contribuït decisivament a la reconquesta del castell de la vila amb la seua 

participació a l’Alardo. Enguany l’Associació de Sant Jordi ha introduït canvis 

en els trajectes per poder aprofitar molt millor la escassa pólvora. La presència 

Alcodiana tant pel matí com per la vesprada va estar molt digna encara que 

l’escassesa  de munició va impedir una batalla més intensa. En els propers 

mesos caldrà trobar les solucions perquè cada fester puga tenir més munició a 

la seua disposició.  Exerceixen de cops de la filà  Jorge Molina, Miguel Pastor, 

Omar Castañer, Jorge Garcia.  

Una vegada acaba la 

batalla del matí la filà 

comença una 

cercavila pel centre 

d’Alcoi. La comitiva 

s'atura en un dels 

bars que hi ha camí 

de La Glorieta per a 

prendre una 

merescuda cervesa. 

Després reprén el 

camí cap a la Glorieta per a gaudir d’un bon aperitiu sota l’ombra dels arbres 

del parc i fer la foto de família d'aquest any. 

 A continuació 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. Ja a 

l’hora de la sobretaula el Primer Tro lliura les insígnies corresponents a les 

persones que han complert 25 anys com individus festers. Pablo Gisbert, Jorge 

Julià, Pablo Miró, José Javier Hilario i Pau Pérez reben aquesta distinció de 

mans de Jorge 

Pascual. Acabat el 

lliurament, Ismael 

Gisbert demana a tots 

els membres de 

l’Esquadra d’Enmig 

2015 que formen 

davant de tots els 

presents per iniciar 

d’aquest manera el 

seu any.  

Per la vesprada i amb un trajecte més curt la batalla que portarà a la 

reconquesta del castell de la vila comença novament. La munició torna a ser 
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escassa, però les tropes alcodianes tenen un comportament excel·lent. En 

acabar l’aparició sopar a la placeta del mercat i entraeta pel carrer Sant Nicolau 

amb molta gent que encara vol rematar les últimes hores de festa. Cal cremar 

les darreres forces, les festes de l’any 2014 ja quasi són part de la història. 

Durant el sopar els mebres de l’Esquadra d’Enmig 2015 distribueixen uns 

adhesius  entre els assistents per iniciar de forma oficiosa el seu cicle fester 

2014-2015. Un any més els Alcodians ens hem fet notar fins els darrers 

instants. Comença l’any de l’Esquadra d’Enmig. Molta sort a tots els 

components d’aquesta i visca la filà Alcodians per molts anys. 

NOTES NECROLÒGIQUES 

Tres persones que estaven o van estar lligades a la nostra filà ens han deixat 

durant aquest any: Juan Jover, qui va ser l’any 1965 el primer alferes de la filà 

després de la seua refundació, Cleto Rodríguez, soci protector de la filà durant 

molts anys, i Marcos Muñoz Trelis, al qual ja m’he referit en aquest crònica. 

Que tots tres tinguen un merescut descans allà on es troben. 


