
Crònica de Festes de la filà Asturians 

Alcoi, maig del 2015 

 

*Els versos que encapçalen les diferents parts d’aquesta crònica formen part d’una 

cançó típica de la filà, que dona lletra a la música del pas-doble “Che”, del mestre 

Fernando Tormo Ibáñez, i que afegisc sencera, com a annex, al final de la crònica. 

 

1. Justificació.  

“...som una filaeta de marca major...” 

Just ara fa un any, la filà Asturians tancava una gran efemèride: 175 anys 

abans algú havia fet constar per escrit la participació de la nostra filà a les 

Festes de Moros i Cristians que Alcoi festeja en honor de Sant Jordi. Ja són, 

doncs, 175 anys que escrivim amb alegria al gran llibre de la Història d’Alcoi 

i al del culte al seu patró des del nostre racó d’inspiració asturiana. 

Tots aquests anys han conformat una història col·lectiva particular, en la 

que caben des dels grans episodis a les anècdotes més gracioses, però 

també les experiències contades pels majors a la taula d’escoti o els 

records, en forma de fotos o pel·lícules, que graven per sempre tota mena 

de moments d’un passat farcit de vida, de Festa i de companyonia al voltant 

de la Creu de Pelayo. 

I amb tot aquest cúmul de vivències, si alguna cosa ha quedat palesa, a 

més de l’amor per la Nostra Festa, és que als festers de la Creueta mai els 

ha agradat posar-se a escriure. Per no tenir, no tenim ni Estatuts (“ni falta 

que ens fa!”, diran alguns, segurament) i gràcies que, almenys, deixem 

escrites les actes de les Juntes i Assemblees. Quantes històries s’hauran 

perdut al llarg dels anys! Quants noms romandran oblidats i quanta 

experiència llençada a perdre! 

És per això que, a les acaballes del segle passat, el Primer Tro d’aleshores, 

En Raül Bou, va proposar, a aquest mateix cronista que us parla, que fórem 

els primers festers asturians en deixar constància per escrit de la nostra 

petita gran Història. El naixement d’un segle nou resultava un bon punt de 

partida. Al final, dissortadament, les revoltes de la vida ens van impedir que 

el projecte prosperara. Així, és l’actual Primer Tro, N’Ezequiel Picher, el que 

proposa rellançar aquella bona idea, tot coincidint amb la celebració de l’any 

passat. Serà, si tot va bé, el darrer esdeveniment que no conste en una 

crònica escrita. 

És aquest, també, un bon moment per començar. El món sencer està 

sacsejat per una explosió de canvis de tota mena i les ones expansives 

arriben, en major o menor força, Barranc del Cint avall i ja inunden del tot 

la societat alcoiana, Festes de Moros i Cristians incloses. I com tots els 



canvis que hi ha hagut i hi haurà, els festers asturians els viurem amb 

diversitat d’opinions i amb reaccions enfrontades, potser, però sempre amb 

el coneixement de què pertanyem a una mateixa família i que sabrem 

afrontar qualsevol cosa junts, units. Amb discrepàncies però des del 

respecte mutu i amb la germanor de la gran casa asturiana. 

Us convide, doncs, no només a gaudir d’aquesta nova experiència a l’àmbit 

de la Festa, sinó que us anime a tots a participar i a aportar les vostres 

vivències i el material que tingueu a bé compartir des de hui en avant. 

Espere tenir la sort de ser el vostre notari algun any més. Deixeu-me que 

acabe i dedique aquesta Crònica, la primera, en particular a Raül Bou i a 

Ezequiel Picher, per la seua confiança i el seu afecte, i per extensió a tots 

els primer trons que els precediren i els que vingueren després: Rafael 

Torregrossa, José Miguel Beneyto, José Ramon Llória, José Maria Sancha, 

Rafelín Torregrossa i Juanín Climent, Història viva i experiència impagable 

d’aquesta filà. Moltes gràcies a tots! 

 

2. Pròleg 

 

“...igual tenim premis que mos posen multes...” 

Després de la Junta de maig i de la corresponent Creuà, la primera fita de 

l’any fester 2014-2015 la tenim a la Dinà, una vegada més a la vora del 

mar de La Safor, al Camping Quico d’Oliva. L’excel·lent oratge ens permet 

gaudir d’un dia de platja al xiringuito i d’un d’arròs a banda magnífic, 

mentre ensenyem als saforins què és un plis-plai de debò i com es forma 

com déu mana. 

La vida festera es renova després del parèntesi estiuenc i el primer “ensaio” 

el tenim el 26 de setembre. Al mes següent se celebra el Mig Any i la filà 

participa tant al campionat de cotos, amb la parella Raül Bou- Nando Jordà, 

com al concurs d’olleta a la Glorieta, cuinada amb carinyo per Javier Cantó i 

Alfredo Santonja. Com tots els anys, els nostres esforços no es veuen 

reflectits com mereixen i ens quedem sense cap trofeu. En canvi, la 

recompensa merescuda es reconeix enguany, després de vint-i-cinc anys a 

la filà, als festers Rafael Cantó, Juan Andrés Amorós, Jaime Pérez i Luis 

Climent, anomenats Festers Veterans de la nostra filà. 

Per altra banda, cal esmentar que la capacitat de treball i l’amor per la 

Festa troben niu a la filà Asturians, que, d’uns anys cap ací, compta entre 

els seus individus a destacats membres del món fester i social alcoià: si uns 

pocs anys enrere el Vice-alcalde d’Alcoi fou el fester Rafel Carbonell, a 

l’Associació de Sant Jordi comptem enguany amb els festers Juan Climent i 

Rafael Torregrossa Ferrándiz, com a vocals, i amb la dama asturiana Xesca 

Llória, com a Cronista de les Festes i primera dona en formar part d’una 

Junta directiva de l’Associació de Sant Jordi. En canvi, rics i saciats d’amor 

fester, la Loteria passa de llarg pel nostre 53546 als sortejos de Nadal i “El 

Niño”. Diners cap però salut que no falte! Enguany, per cert, no hem de 



lamentar la pèrdua de cap fester asturià i dediquem la missa de difunts als 

festers finats d’anys anteriors.  

La tardor i l’hivern se’ns fan molt llargs mentre esperem la Trilogia abrilenca 

però sempre es pot trobar bona companyia cada divendres a la filà, 

regentada per Toni Llinares i família des de ja fa huit anys, i amb els 

“ensaios” mensuals, entre els que cal destacar el de febrer, que anomenem 

“dels enamorats” i al que convidem les nostres dones o parelles. 

L’últim acte previ a les Festes d’abril serà el Trofeu de filaes 2015 i els 

asturians participem a diverses modalitats, com són tennis taula, petanca, 

pàdel, futbol sala, futbol 7 i, com a novetat d’enguany, carrera de 

muntanya. Una vegada més, no ens toca cap trofeu però tampoc lamentem 

cap lesió de gravetat. 

 

3. Preludi a la Trilogia 

 

“...que redivertits estarem, no sé si “hasta ahí” 

aplegarem...” 

Les fites a què ens hem acostumat, pateixen enguany els habituals canvis 

per les dates en què se celebra la Semana Santa. Així, el descobriment a la 

façana de l’Ajuntament del cartell de Festes, veritable tro d’eixida del mes 

fester, no serà el dia 1 d’abril sinó el 31 de març, per no fer-lo coincidir amb 

el Dimecres Sant. L’obra del fotògraf alcoià Crespo Colomer presidirà la 

Trilogia d’enguany des de la façana de l’Ajuntament. 

El Diumenge de Glòria esclata, per fi, en l’alegria dels Moros i Cristians. 

Javier Cantó, el nostre “Coixo”, i el gran Fermín Vélez seran els 

representants de la filà, als carrers de la ciutat, al cas de Javier, i del 

Preventori, al cas de Fermín. Els asturians matinem si la Festa ho mereix i a 

les set del matí acudim al carrer sant Jaume amb la il·lusió del primer dia. 

La frescoreta matinera agraeix el primer glop amb aromes de la serra i 

agafem forces amb dos pastetes per pujar a la filà acompanyats de les 

xirimites i tabals del Grup “Barxell”. A l’hora de formar, el sol abrilenc 

saluda els alcoians, mudats amb corbata, i les alcoianes, totes d’estreno, 

que omplen els carrers d’Alcoi i l’antic hospital infantil amb palmes i joia al 

pas dels gloriers. La desfilada al centre d’Alcoi del “Coixo”està ben 

acompanyada per les notes de la Corporació Musical Primitiva, que toquen 

per als cristians “Primavera” i “Un moble més”. 

Al diumenge següent, 12 d’abril, és el torn del futur. Els xiquets esdevenen 

protagonistes i a casa nostra és Juan Anduix, fa només cinc anys el rodella 

de son pare, l’Alferis del 2010. A la filà, els més menuts es pinten bigots 

negres amb la xocolatada i els que ja no ho són tant acompanyen els pares 

amb la ració de llonganisses, botifarres, espencat i ous fregits que Toni i 

Amparo, amb la indumentària negra d’estreno, ens tenen preparats. La 

franca alegria dels glorierets il·lumina els cors d’aquells que miren des de 



les voreres i balcons, amb tanta lluentor que el sol es permet un breu 

descans en el que la pluja farà acte de presència, tot i que no arribarà, 

afortunadament, a interrompre l’acte. 

El 17 d’abril no faltaran els asturians que acompanyen la imatge del Patró al 

seu tradicional Trasllat en processó, des de sa casa a l’església de Sant 

Jordi fins la de Santa Maria, on se celebrarà la Missa Major el segon dia de 

la Trilogia. 

L’últim canvi que cal ressenyar és el de les dates de les Festes d’enguany, 

del tradicional 22, 23 i 24 d’abril, al cap de setmana, 25, 26 i 27 d’abril. Així 

doncs, la vespra de la festa gran, el dia dels músics, serà el 24 d’abril. La 

filà, per segon any consecutiu, una vegada acabat l’acte principal de l’Himne 

a la plaça d’Espanya, formarà l’entraeta del dia dels músics abans de sopar 

a la filà, des de la Font Redona fins la plaça Ramon i Cajal, a les portes de 

la Glorieta. Es busca acurtar la nit per amanir el cos a l’exigència i la 

intensitat que comporten els següents tres dies i donar el descans adient als 

músics i de ben segur que tots ho agrairem. Al sopar i l’entraeta comptem 

amb la presència d’un il·lustre de les lletres valencianes, l’escriptor Ferran 

Torrent, que, acompanyat d’un equip de càmeres a càrrec de TV3, la 

televisió pública catalana, intentaran transmetre als televidents les 

interioritats i les costums de la Nostra Festa alcoiana dins del marc de les 

festivitats valencianes. 

 

 

4. El dia de l’Entrada 

 

“...tots en harmonia “hasta” el cantó el Pinyó...” 

 

La nit passa sense que se n’adonem. Molts de nosaltres no hem estat 

capaços de descansar. Les emocions que ens esperen només unes hores 

després, ens acceleren el pols i no ens deixen dormir. Per una vegada, el 

despertador sona com un alliberament i saltem del llit, eufòrics. Abans 

d’eixir del portal, però, molts encara ens preguntem si no serem els únics 

que ens haurem enganyat de dia. A la vista del primer fester, alenem 

alleujats i els peus ens porten volant en direcció a la Plaça. Els més 

matiners ens saludem efusivament, com si no haguérem sopat junts i no 

ens haguérem vist en un any. Aroma a herbes, a cuiro, a “terciopelo” net i 

planxat; les botes lluentes, els cabells pentinats i els ulls plens d’emoció; tot 

ens remou l’ànima dins del nostre vestit ritual i ens connecta amb un fil 

invisible amb centenars, milers d’avantpassats que van gaudir de les 

mateixes sensacions i amb l’esperança de què els nostres fills i les nostres 

filles els acaronen un dia els mateixos sentiments que hui ens calfen el cor a 

nosaltres. És la màgia perpetuada del miracle georgià, la Història heretada i 

un llegat immens del que som responsables. 



Els dianers formen al cantó el Pinyó a l’hora acordada. Ezequiel, el primer 

tro, s’assegura que tot està correcte: bosses, caputxes, guants i cordons. La 

banda de Bèlgida prepara les partitures, a punt per l’ocasió. Toquen les 

campanes, es prega l’Avemaria, sona l’himne de Festes i formen els bascos, 

la filà del capità, i els andalusos per davant de nosaltres. Encara és de nit a 

les sis en punt del matí, quan arranquen, per fi, les notes de “El Desitjat”, al 

ritme pausat de la Diana. Javier Garcia marca el pas a l’esquadra i, amb la 

llança vertical, arranca els primers aplaudiments per la Creueta, que es 

tornen en ovació quan, al fort de la música, “el Negre” gita les llances i 

avança al mateix pas la formació, ocre i blau, roig i metall, en direcció a 

Sant Mateu i l’església de Sant Jordi, on girarem l’esquadra, tot honorant el 

Patró. 

El seguici continuarà pel carrer Sant Jaume fins el Terrer i tornarà a 

arrancar al País Valencià per continuar Sant Francesc amunt fins Sant 

Mauro. El darrer tros, el popular “Carbonato” l’arranca el fester Óscar 

Gutiérrez poc abans de les set i als sons del pas-doble “Remigiet”. La diana 

d’enguany acaba al voltant de les set i vint i, per primera vegada, a l’alçada 

del carrer Sant Mauro per evitar l’embús amb les filaes mores que encara a 

aquesta hora comencen el seu recorregut. En una relació com aquesta, que 

pretén immortalitzar el moment viscut, pel seu valor històric i fora 

d’opinions que es manifesten legítimament a una banda i l’altra de 

l’espectre ideològic, fester i no fester, no es pot deixar de destacar la diana 

de la filà Marrakesch, que enguany ha format, per primera vegada a la 

història festera alcoiana, amb onze dones, totes festeres de fulla. 

L’esmorzar a la filà es fa precís. La matinada i el dia que tenim per davant 

exigeix reposar els peus i prendre forces. Els esquadrers, mentrestant, es 

visten de plata els cabells i coure a la pell, envellits pel camí des d’Astúries 

a les portes d’Alcoi, pols, sang i sol des dels sprays de l’imaginari alcoià. Del 

carrer sant Doménec, un riu de cristians i moros, mirons i músics, 

desemboca al Partidor on ja els esperen cavalls i carrosses, ballarines, 

banderes i percussions. I, poc a poc, tot eixe torrent d’aigües braves del 

carrer Sant Vicent s’organitza i pren forma, cadascú al seu paper, per entrar 

a Sant Nicolauet ordenats, compactes, divertits però seriosos (seriosos però 

divertits), com sempre s’espera de la Creueta. A un altre a qui també 

esperem sempre és a l’amic Eradio Ezpeleta, navarrès de naixement però 

asturià i alcoià de cor, que ens acompanya un any més, com fa des de l’any 

2010. 

Al Partidor és el moment de les emocions més profundes. Com la percussió 

marca el pas a l’esquadra, així el nostre cor ens batega al pit, amb la fúria 

dels sentiments més voluptuosos: i ens omple el pit el somriure de la 

persona estimada, que tornarem amb l’alçada orgullosa de l’arma quan ens 

llance un bes. I ens salten les llàgrimes quan veiem la cadira buida, el forat 

en un balcó, l’absència d’aquells que ens han deixat fa tan poquet. I ens 

emocionem quan portem al braç el fill, la neta o un nebot, devanits de 

vestir-los la túnica ocre i blava que nosaltres mateix vam vestir. 



I arranca l’Entrada asturiana! A les 11.55 h, amb 15 m de retràs pel boato 

del capità,  ix al carrer el Guió de la filà en les mans del “Coixo”, Javier 

Cantó, el glorier oficial, amb dues parelles d’escorta. Darrere, l’esquadra del 

castell emmarca el carrer por on ha de passar l’esquadra oficial. Enguany té 

l’honor d’arrancar el fester Juan Cruz amb “Xirimiqui”, amb l’Unió Musical 

Belgidense i el Grup de dolçaines i tabals “Barxell”, que fan retronar junts 

els aires asturians als ronyons. Entre els músics participa enguany el propi 

compositor de la peça, l’amic Jordi Company Camarasa. Una arrancada 

perfecta explota Sant Nicolauet d’aplaudiments i confetti al pas dels 

asturians. 

El temps és perfecte i el sol fa lluir els metalls i ressalta els colors de la 

Creueta. La calor i les ganes de festa ambienten els carrers per on passa 

l’Entrada. Darrere de la banda, un seguit d’esquadres formen amb els 

components més joves de la filà: infantils, benjamins, xiquets i xiquetes que 

anuncien un demà brillant per la filà i a qui els alcoians premien amb 

somriures, palmes i serpentines.   A continuació, la roponà: festers amb una 

túnica especial i dames asturianes, tots amb percussió, trenquen un poc la 

uniformitat del seguici, tot aportant ritmes cristians de festa i d’alegria. 

Un grup de dames asturianes, bebès i la resta de festers, amb el disseny 

complet i de sis en fondo, completen la nostra Entrada, tancada per la 

carrossa del Cop, en Rafael Torregrossa Garcia, acompanyat d’un bon 

grapat de menuts i majors. 

A les 12.20 h arriba el Guió a la Plaça d’Espanya i, a la mitja en punt, 

l’esquadra reserva relleva a l’oficial darrere del Castell amb Sergio Ferrer 

com a cabo. Només comptem amb un contratemps, afortunadament sense 

gravetat, quan les corretges del cavall del Guió s’afluixen i fan caure a 

genet i banderí a terra. Des de la caiguda, al final del c/Sant Llorenç, Javier 

continua a peu i amb el pal trencat per la meitat. Gràcies que l’amic Alfredo 

Santonja, l’habitual portador del banderí, té enguany esquadra i no ho ha 

vist encara, estalviant-se el disgust.  El darrer asturià, al voltant de les 

13.00 h de la vesprada, acaba l’Entrada del 2015 amb puntualitat. Ens 

podem felicitar i estar tots ben orgullosos del magnífic espectacle aportat i 

del comportament exemplar demostrat durant tot el matí. A l’any que ve, 

més i millor! 

 

 

5. El dia de Sant Jordi 

 

“...en tal d’un bon divertir-se...” 

 

El dia comença ben de matí. Tothom ha de matinar bona cosa per participar 

en l’acte dedicat, sobre tot, als festers més xicotets. Enguany ens falta 

alguna cosa: com que el segon dia de Festes no ha caigut el dia del patró 



sant Jordi, el 23 d’abril, ens estranya no felicitar als Jordi de la filà, encara 

que en tots els rogles es comenta la jugada i se’ls acaba per felicitar, encara 

que siga de broma. 

A les 9.20 h arranquem la segona Diana  als sons de “Che”, primer, i 

“Aitana”, més tard. No menys de sis esquadres infantils i dues d’adults hi 

prenen part. Les llances van rodant entre els xiquets, evidenciant una gran 

cantera de cabos d’esquadra, entre ells, el glorieret d’enguany, Juan 

Anduix. Les xiquetes demostren que, criades al sí de la mateixa filà, ho 

saben fer tan be com els seus germans, cosins i amics.  A les 9.45 h 

acabem davant de l’Ajuntament, on formem tots a la vorera de la “Bandeja” 

i agraïm la desfilada a la Banda de Bèlgida. 

Després de l’esmorzar, alguns companys de la filà tenen feina: l’amic Javier 

Cantó, amb el pal del Guió convenientment apanyat, acompanya Capitans i 

Alferis  a la processó del matí, en la que es trasllada la relíquia del Patró des 

de l’Església de Sant Jordi a la de Santa Maria. En aquesta  processó 

matinal podem admirar el meravellós art del nostre company i amic Juan 

Climent, dissenyador del vestit del Sant Jordiet, basat en la imatge de Sant 

Jordi “el Xicotet”. El Coixo no serà l’únic ocupat del matí: Agustin Garcia, 

fester veterà, i els xiquets Javier López i Arnau Santamaria participen a la 

Missa Major a Sant Jordi, el primer amb el Cor d’”El Trabajo”, i els xiquets, 

al violoncel i al violí, respectivament, amb l’Orquestra Simfònica Alcoiana 

(OSA). 

El conjunt de la filà participa, mentrestant, a la cercavila que ens portarà 

des de la Glorieta fins el c/ del Bambú per gaudir d’un aperitiu al mateix 

carrer, a les portes del pub “Sport Passion” fins l’hora de dinar. 

La vesprada es presentava incerta. Les previsions meteorològiques avisaven 

els dies anteriors del risc de pluja a l’hora de la Processó General. Com 

sempre al nostre poble, i en les paraules de Raimon, “la pluja no sap 

ploure” i s’avança a les previsions. Des de les cinc fins vora les set, cau una 

quantitat considerable d’aigua i la Processó penjarà d’un fil. Al final, 

l’Associació de Sant Jordi pren la decisió de començar-la amb mitja hora de 

retràs i amb un itinerari significativament més curt. Els asturians complim, 

com sempre, però justets, com de costum, i acabem a les 21.00 h de la nit 

al c/Sant Jaume. A la Retreta no participa cap carrossa de la filà, un acte 

que necessita potser un nou plantejament que a l’Associació no acaben de 

trobar, malgrat les novetats aportades enguany, tot facilitant la participació. 

Òbviament, aquestes mesures no han estat suficients i s’ha notat en la 

desfilada, escassa de participació i mitjans. 

 

 

6. El dia dels Trons 

 



“...tots estem pa’ anar al metge, però a la filà se 

n’anem...” 

 

El perill de pluja ha desaparegut aquest darrer dia de les Festes. Si trona de 

bon matí és per les guerrilles que, ací i allà, van despertant Alcoi al seu 

darrer dia de Festes. Abans que comence l’Alardo, un altre personatge de la 

Festa es encarnat per un fester de la filà: Ángel Martínez és l’orgullós 

sentinella de la fortalesa alcoiana. Ángel patrulla les muralles de la 

ciutadella, trau el cos per damunt dels merlets i vigila l’horitzó. Quan un 

genet musulmà arriba a la porta, el nostre sentinella recull el missatge, li’l 

dóna al Sergent i aquest al Capità, que l’esgarra en mil bocins abans que 

l’estafeta torne al seu campament amb la resposta. Ell serà també qui 

conteste primer l’Ambaixador moro, tot donant la paraula al Capità cristià. 

Res del que faja l’amic Àngel, però, serà suficient per mantenir la pau i 

quan baixe del Castell, ajudarà els asturians a defensar la vila de l’atac 

mahometà. Poc abans de les 11.00 h, Ezequiel dispara el primer tro d’un 

seguit de milers que dispararem durant el poc més d’una hora que tardem 

en fer el recorregut. Enguany, des de la Plaça d’Espanya, pel c/ St. Nicolau 

cap al c/ Camí i baixant pel c/ St. Mauro i la Placeta de la Creu Roja, de 

tornada al c/ St. Nicolau i la Plaça d’Espanya per acabar al c/ St. Tomàs 

davant l’església de St. Jordi a les 12.10 h. Aconseguim ser una trentena de 

festers a l’acte del matí, suficients però mai prou per lluir-se com toca. 

A la vesprada seguim amb el mateix nombre de festers i ens reunim al 

començ del c/El Camí perquè començarem només acabe l’Encaro, que 

enguany canvia també d’ubicació per acurtar el trajecte. La problemàtica 

dels trabucs i la pólvora, entre d’altres, decideix l’Associació a programar 

aquest canvi. Un canvi més, d’entre tants que hem comptat enguany, i que 

demostra que, malgrat els canvis, l’essència de la Nostra Festa no es perd, 

sinó que es transforma per millorar, cosa que fa possible que perdure al 

llarg del temps, esdevenint la nostra tradició més volguda. 

Per la vesprada, a les 18.35 h, baixarem cap al Mercat de Sant Mauro i per 

Sant Nicolau cap a la Plaça d’Espanya. Acabarem el recorregut de l’Alardo a 

les 19.40 h, de nou davant l’Església del Patró, amb les darreres salves de 

pólvora fins l’any que ve. L’aparició del Sant Jordiet als merlets del Castell 

posen el punt i final a les Festes del 2015 i un punt i seguit fins les del 

2016. Esperem que, com a mínim, siguen tan bones com les que acabem de 

passar.  

Acabe amb una estrofa del poeta alcoià Joan Valls, un poeta de poble que, 

amb paraules divines, ens parla directe al cor: 

“La paraula ha evocat l’esment que duia, 

amb intrèpida usança, l’alel·luia 

de l’enyorat  festeig ja evanescent. 

Ara el diàleg creua i adjectiva 



La música coral i substantiva 

Que, en duet sobirà, té el pensament.” 

Joan Valls i Jordà, de “El poema de la rosa infinita”, 1964 

 

Visca Sant Jordi! 

 

Joan Lluís Santamaria 

Cronista oficial de la Filà Asturians 

Alcoi, 30 de maig de 2015 

 

 

7. Annex 

Lletra per al pas-doble “Che”, de Fernando Tormo Ibáñez, i tradicional 

de la filà Asturians d’Alcoi. A continuació es fa la transcripció literal de 

la lletra amb totes les característiques no normatives de la parla 

col·loquial alcoiana: 

 

“Som els asturianos una filaeta de marca major. 

Igual tenim premis que mos posen multes per matar lleons. 

Però que feliços som, quan cantem quatre cançons! 

No tenim diners però morrions en els quatre cantons! 

El dia que mos jubilen, que redivertits estarem, 

no sé si hasta ahí aplegarem! 

En tal d’un bon divertir-se, un bon guitarró, això és lo millor, 

tots en harmonia hasta el cantó El Pinyó! 

Quan bossem? 

Quan s’enjuntem els divendres, no ens gitem hasta les quatre. 

I hi ha qui no troba el catre, bona nit! 

I quan s’alcem el dissabtes, tots estem p’anar al metge, 

però a la filà se n’anem!” 

 


