
Crònica de Festes de la filà Asturians 

Alcoi, maig del 2016 

 

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

cançó típica de la filà, que dóna lletra a la música del pas-doble “El Desitjat”, del 

mestre Emilio Moreno Roca, i que afegisc sencera, com a annex, al final de la 

crònica.  

 

1. Introducció  

“...en una  harmonia impossible d'igualar...” 

“Esperem que, com a mínim, siguen (les del 2016) tan bones com les que 

acabem de passar”. D’aquesta manera acabàvem la Crònica de les Festes 

del 2015 a pocs dies d’assabentar-nos que la filà Asturians tindria la sort 

d’acollir el Sant Jordiet de l’any següent. Una vegada ens hem decidit a 

deixar constància, en imatges i per escrit, de les nostres vivències com a 

col·lectiu, sembla que el nostre Patró ha decidit que no ens avorrim i ens ha 

regalat el poquet de la sort que, moltes vegades abans, ens ha faltat. 

I no només no ens avorrim al sí de la nostra Filà o del nostre entorn més 

proper. També la Festa, la Nostra Festa, experimenta moviments tectònics 

que fan tremolar les bastides d’aquest edifici secular. Així en la Festa com a 

la resta de la nostra experiència vital, qualsevol canvi és percebut de 

manera diferent per aquells que ens ha tocat viure’ls. No és tasca, doncs, la 

d’aquest cronista, jutjar el benefici o el perjudici d’aquest canvis, sinó fer-ne 

esment i assegurar el seu record perquè siguen els festers del futur els qui 

valoren, amb la perspectiva dels anys i l’experiència, les conseqüències 

d’aquestes convulsions. Teniu en compte, doncs, que el que veuen els meus 

ulls està condicionat pel color del tel de la meua experiència i, de colors, 

cadascú en tenim un de diferent. 

Tot i això, cal deixar palesa la bona sintonia, en general, en què el conjunt 

de la societat alcoiana acull aquests aires de canvi. La nostra benvolguda 

filà no és una excepció i l’ambient és excel·lent encara que siga, potser, 

perquè no ens hem decidit a afrontar algunes d’aquestes qüestions i les 

hem aplaçat fins que no tinguem més remei que donar solucions. 

A banda d’açò, hui us presente, doncs, la meua visió del que han estat les 

Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi del 2016 per la filà 

Asturians. Us torne a convidar a participar activament, aportant les vostres 

fotos o documents en qualsevol suport perquè queden a l’arxiu de la filà. 

Per a acabar, d’igual manera que l’any passat dedicava aquestes lletres als 

companys primers trons, bagatge incalculable de la nostra filà, deixeu-me 

enguany que me’n recorde, primer, dels nous asturians, dels que renoven la 

sang d’aquesta casa i que perpetuaran la túnica ocre i blava als carrers 



d’Alcoi: representant-los a tots, els més joves, els bessons Rafa i Juan 

Climent, que van participar a la Festa d’enguany amb un mes escàs. 

Felicitats! I en segon lloc, de tots els asturians que ho han estat alguna 

vegada i que ja no tenim, dissortadament, entre nosaltres. Permeteu-me, 

també, que ho fassa en nom de l’últim d’ells, Agustín Garcia, in memoriam. 

Moltes gràcies! 

 

2. Pròleg 

 

“...les volem anunciar que tindran ocasió 

d'aplaudir-los molt...” 

Encara no havíem creuat a finals del mes de maig i els asturians comencem 

a moure els fils de la Festa. En primer lloc, Xesca Lloria, dama asturiana filla 

del fester veterà José Ramon Lloria, llig la seua primera Crònica a la seu de 

l’Associació de Sant Jordi, la primera que cap dona ha llegit abans davant 

l’assemblea del vell Casal. 

Aquesta ja era, per se, una gran notícia però la sorpresa esclata 

immediatament després, quan l’1 és el número que la sort designa per 

representar al nostre patró, Sant Jordi, a les properes Festes: el xiquet 

asturià Juan Anduix Martínez, rodella de l’Alferes 2010 i glorier infantil del 

2015, serà el Sant Jordiet 2016! El primer diumenge de juny, Juan s’estrena 

en el càrrec a la processó del Corpus Christi, tot inaugurant, també per la 

filà, un any farcit d’esdeveniments al voltant de la figura georgina. Cal 

destacar les activitats solidàries i lligades al nostre poble que el Sant Jordiet 

i la seua família desenvolupen durant aquest període: des de visites al 

Centre d’Alzheimer Solroja, passant per l’ofrena a la Mare de Déu dels Lliris 

o els concursos de pintura i fotografia de Mig Any, tots ells abastament 

documentats per sa mare, Lidia Martínez 

La filà, però, tanca el 19 de juny i ja no ens retrobarem fins l’11 de 

setembre. Ens queda la Dinà per acomiadar-nos com toca i encetar l’any 

fester 2015-1016.  

I comencem aquest nou any fester el 4 de juliol a les càlides brises del mar, 

a la vora del camping Kiko d’Oliva i amb les samarretes roges de màniga 

curta que tenim com a uniforme de batalla. Un dia magnífic per trobar-nos 

en un indret molt diferent del que estem acostumats a veure’ns al llarg de 

l’interminable hivern alcoià. Entre bermudes, tovalles i cremes solars 

arrasem amb les existències del petit “xiringuito” que el Kiko disposa a la 

platja i del que tenim entrada franca fins l’hora de dinar. El magnífic saló, 

on gaudim d’un arròs a banda excepcional, torna a omplir-se dels sons de la 

Mariola que escampa la banda de Palomar i que convida a més d’un turista 

curiós a assomar-se a l’estruendós “girigall” traspassat de porres, xafarots i 

algun que altre got volador, que acostuma a fer més gràcia al que el tira 

que al que el rep. 



El 25 de setembre, a les dues setmanes de reobrir la filà, celebrem la Junta 

per preparar el Mig Any i Fontilles i per presentar els actes de l’any de Sant 

Jordiet. A més, triem al xiquet Adrián Gutiérrez com a glorier infantil i a 

Iván Perea com a glorier del Preventori. I, ja que estem, completem el dia 

amb un “ensaio”. Quin mal ens ha de fer! 

Gairebé un mes després, el 23 d’octubre, ja dins de la setmana de Mig Any, 

se celebra la presentació de càrrecs, amb el nostre Sant Jordiet com a 

protagonista principal. Dies abans, la parella formada per Jordi Albero 

“Llosco” i Eduardo Vilaplana-Pons “Xaxe” hauran defensat el guió asturià al 

campionat de cotos amb escassa fortuna. Tanmateix, el 24 d’octubre, 

gaudim d’una jornada de germanor fabulosa: una paella fantàstica cuinada 

per Alfredo Santonja i per José Cloquell dóna de dinar al nombrós grup que, 

ja des de bon matí, s’acosta a la Glorieta i participa de les activitats, 

uniformats amb les samarretes blanques commemoratives del Sant Jordiet 

2016. 

Encara estem rascant el socarrat que comencen els preparatius de la 

vesprada: qui no prepara platets de vermut, comença a pelar les penques o 

encén el foc per a l’olla. S’acosten amics d’altres filaes, rebem visites 

forasteres, d’espanyols i d’estrangers, sonen pas-dobles i marxes mores i 

s’acosten a formar amb nosaltres personatges de la Festa: ara ve l’alferis 

cristià, ara ens acompanya el Sant Jordiet; entra Hiroshi com un més de la 

família, saludant i abraçant tothom i dóna el vist-i-plau a l’olla. I mentre 

comença el xup-xup amb els fressols, les botifarres i les costelles, tot eixe 

ambient va destil·lant sucs de Festa dins del perol, per l’alambí de la 

germanor asturiana, i enriqueix de genuí sabor alcoià el plat que, amb 

maestria i coneixement, han cuinat principalment Francisco Boronat “Boro”, 

Luis Climent Richart, Jordi Espí “Nono” i Jordi Porta. 

A l’hora del veredicte del concurs, davant d’una enorme expectació, el jurat 

troba la millor olleta en el plat cuinat pels Asturians i la filà s’alça amb el 

triomf. Juan Anduix, el Sant Jordiet, els fa entrega del plat commemoratiu 

en un Templet ple de gom a gom i, entre els crits de “visca”, “Astu-rianos” i 

els “ahuu” espartans de l’amic Esteban, ho celebrem a la carpa que tenim 

muntada a uns metres de l’entrada a la Glorieta. Acabem la nit, com a 

campions, amb l’entraeta oficial a les 24.00 h i per Sant Nicolau. L’últim 

acte de Mig Any, la visita anual al llatzeret de Fontilles,  s’haguera celebrat 

sense presència asturiana però el fester Javier García “el Negre” s’anima 

finalment i forma, asturià solitari, en companyia dels Cids.   

Després d’una ratxa triomfal, la sort no torna a arrimar-se a casa nostra 

justament pels sortejos de Nadal i Reis. El tradicional 53546 torna a 

aprofitar-nos per llençar-lo a la brossa. L’any que ve serà! 

A finals de mes de gener, però, la Fortuna, favorable, clava en sa roda un 

clau, com diu l’ambaixador moro, i arrodoneix un any magnífic: el dia 23, 

com no podia ser d’una altra manera, se celebra el concurs per triar els 

propers Sargents infantils i es presenten els festerets asturians Guillem 

Climent i Marc Picher. Tots ho fan d’allò més bé però el jurat decideix 



premiar les evolucions i la gràcia de Guillem, que tria ser el Sargent infantil 

del bàndol moro.  

Mentrestant, passem el vici els divendres a la filà, els pocs que van, i als 

“ensaios” mensuals, prou més nombrosos, entre els que cal destacar, una 

vegada més, per la seua ambientació, el del 21 de desembre, la “cena del 

pobre”, i el de febrer, “el dels enamorats”. 

Després de la junta de Rams i la consegüent extraordinària, en què es 

decideixen els integrants de la propera esquadra d’Enmig,  acabarem els 

actes previs al mes d’abril amb el Trofeu de Filaes 2016. Un any més els 

festers i els xiquets participem a diverses modalitats esportives amb 

l’alegria i il·lusió de sempre: petanca, pàdel, futbol sala pels xiquets, futbol 

8 pels majors i la carrera de muntanya. A més de quedar-se sense cap 

trofeu per les vitrines, el xiquet Arnau Picher es trenca el braç en un partit 

de futbol sala. Potser s’hauria de pensar seriosament si no seria millor 

intercanviar les dates del Trofeu de Filaes amb el del Campionat de cotos, 

molt menys perillós que el futbol en dies tan propers a la Trilogia. 

Només queda afegir, en un capítol extremadament trist d’aquesta relació 

normalment festiva, la mort del fester veterà Agustín García el 4 de març, a 

un dia del seu 73è aniversari; directiu a varies Juntes de la filà, integrant de 

dues esquadres de negres i pare, iaio, gendre, oncle i cunyat de festers de 

la filà. De sobra conegut i estimat per tots, descansa en pau, Agustín! 

 

3. Preludi a la Trilogia 

 

“...són xicots de bona fatxa que tenen ‘empenyo’ 

en agradar...” 

Si no teníem ja suficients elements per jutjar enguany com un dels més 

intensos dels darrers anys pel que fa a la Festa, en general, i a la filà, en 

particular, l’1 d’abril tornarem a sorprendre’ns i a sentir-nos orgullosos de la 

Creueta. Quan Juan Anduix, el Sant Jordiet dels Asturians, descorre la 

cortina i destapa el cartell que anunciarà les Festes del 2016, descobreix 

també la seua pròpia efígie, immortalitzada pels germans Piñero, autors 

d’una obra inoblidable que deixa pel record el nostre segon Sant Jordiet dins 

la sèrie històrica de cartells de Moros i Cristians d’Alcoi. 

Es precís esmentar la contribució important que el Sant Jordiet i la seua 

família han compartit amb el conjunt de la societat alcoiana. La nostra filà 

s’ha vist, per això, evidentment realçada, distingida i beneficiada a tots els 

nivells. Entre aquestes activitats, per exemple, un torneig infantil d’escacs, 

amb presència de xiquets vinguts d’arreu del País Valencià i d’altres indrets 

d’Espanya, o una xerrada al voltant de la figura de Sant Jordi amb 

representants rellevants de les tres principals religions monoteistes. 

Els actes més genuïnament festers comencen, però, uns dies abans, el 27 

de març, Diumenge de Glòria. Enguany ens representa Fermín Vélez als 



carrers d’Alcoi i Iván Perea a l’Hospital. Uns, els més valents, matinen de 

valent per compartir un herberet i dos pastissets abans d’acompanyar els 

gloriers a esmorzar a la filà. Una vegada a la Plaça d’Espanya, després dels 

timbalers, la primera banda de música i el bàndol moro, arranca la Glòria 

pels cristians amb el preciós pas-doble “Kruger”. Fermín, el glorier oficial, 

forma entre contrabandista i cid pels carrers del centre entre els 

aplaudiments de milers d’alcoians i alcoianes mentre es succeeixen  els sons 

de “Chordiet”, “Mi Barcelona” i “Al cel”. 

Per alguna raó, l’Associació de Sant Jordi no programa la Glòria infantil el 

diumenge abans de la festivitat de Sant Vicent, sinó al següent. Realment 

és una llàstima perquè els xiquets podrien haver aprofitat eixa festa per 

descansar de la intensitat pròpia de la Glòria infantil i sense haver d’anar a 

escola a l’endemà mateix. Des de l’esmorzar ben de matí, amb xocolata i 

magdalenes, pels més xicotets, i espencat, embotit i ous fregits, pels més 

majors, fins que ens retirem després d’una sobretaula que s’allarga fins a 

mitja vesprada, el dia és d’allò més esgotador. L’any passat, per cert, es 

commemorà el cinquantenari de la primera Glòria infantil, allà pel 1965, 

quan va representar a la filà el xiquet Jorge Alcaraz. Enguany ho farà el 

festeret Adrián Gutiérrez, acompanyat per la Corporació Musical Primitiva 

d’Alcoi als sons de “Primavera” i “Aitana”. Un poc abans ho haurà fet 

Guillem Climent com a Sargent infantil moro, arrancant magistralment amb 

“El K’sar-el Yedid” i arribant a la Plaça amb “Tayo”.  

Enguany hem pogut disfrutar de molts dies de filaetes. Així, a més de 

l’oficial de la filà, el dissabte 2 d’abril, la famíla del Sant Jordiet organitza un 

“ensaio” amb berenar pels festerets de la filà, que fa extensiu amb una 

entraeta popular infantil pels xiquets alcoians, el 16 d’abril per Sant Nicolau. 

A l’endemà, com és habitual, alguns festers de la filà prendran part de la 

Processó del Trasllat, tot acompanyant Sant Jordi “el xicotet”, de sa casa, a 

l’església de Sant Jordi, fins l’església de Santa Maria. 

Per acabar, el dia dels Músics, el 21 d’abril, vespra de la Trilogia. Un any 

més, després d’acabada la interpretació de l’Himne de Festes a la Plaça 

d’Espanya, la filà forma immediatament en l’entraeta, des de la Font 

Redona fins la Plaça de Ramón y Cajal, eixint per la Placeta de la Creu Roja 

i rodejant el Mercat de Sant Mateu per dirigir-se cap a la filà pel c/ St 

Domènec. Toni i el seu equip ens tornen a preparar una grandíssima olla, 

que degustem amb les culleres de fusta, gravades amb l’heràldica del Sant 

Jordiet. Abans de tornar-se’n a casa a descansar, els dianers i els 

esquadrers ens han demostrat com lluiran a l’endemà, tot canviant jaquetes 

i corbates per les túniques i malles del vestit asturià, que no podem esperar 

més per lluir. 

 

 

 

 



 

 

4. El dia de l’Entrada 

 

“...ja està l’esquadra ‘formà’...” 

Els passos accelerats de centenars de persones que s’acosten a “la Bandeja” 

trenquen la tranquil·litat habitual d’una hora tan de matí. Les il·lusions es 

vesteixen de vellut i seda, de llana i cota-malla. Tots els colors flueixen 

malgrat el cel fosc com els olors que s’alliberen després d’un any amagats 

en armaris i baguls. Les pells i els cuiros es mesclen amb herbasanes i 

mesclaets com aromes d’un gran basar otomà i exploten els verds i els 

blaus i els rojos i els grocs, bressolats per la música centenària de pas-

dobles sentats que ens abracen el cor amb notes d’alegria i joia. 

Es resa l’Ave Maria i doblen les campanes mentre cantem l’Himne de Festes, 

en el ritus ancestral que enceta la Trilogia georgina com un punt immòbil en 

el temps que ens connecta amb el present i el futur del nostre esdevenir 

com a poble. Enceten la Diana els Mossàrabs com a filà capità i, darrere 

dels Andalusos, formem els Asturians a les 6.00 h en punt del matí. Les 

corxeres de “El Desitjat” tomben les llances a les ordres de Jorge Garcia 

Valdivia “Valdi” i arranquem un estrepitós aplaudiment segons avancem la 

filà, c/ St Tomàs avall, fins l’església de Sant Jordi, a qui girem esquadra, 

reverents i agraïts. 

A les 6.30 h ja estem al País Valencià i és Óscar Gutiérrez, l’orgullós pare 

del glorieret infantil d’enguany, el que, llança en mà, pentina amb mestria 

les partitures de “El Desitjat” al seu segon tram. 

Al Partidor, és Alexis Romà qui pren les rendes dels dianers a les 7.00 h del 

matí. Les primeres clarors pareixen escampar tots els aromes serrans que la 

Banda de Bèlgida enlaira amb “Brisas de Mariola”. La filà va recollint 

felicitacions mentre baixa St Nicolau avall a bon ritme. Després de girar 

l’esquadra al balcó del capità cristià i al del nostre Sant Jordiet, de qui 

l’esquadra rebrà uns obsequis, acabem el recorregut, una vegada més, a 

l’altura del c/ St Mauro, encara que aquesta mesura no acaba d’afavorir 

com es voldria les darreres filaes mores en desfilar, interrompudes per la 

riuada de gent que  busca les cadires al començament de l’Entrada 

cristiana. 

Perquè ja és l’hora de la Creu! El Partidor, com cada any, és un volcà en 

erupció. El caos magmàtic de milers de persones que van i venen, que 

pugen i baixen, que duen i s’emporten, va movent-se, lentament i 

inexorable, cap el punt crític en què, des del balcó demiúrgic, una crida 

ancestral fa esclatar el cim, tot inundant St Nicolauet de l’ardent lava 

festera que crema les ànimes, els cors i les palmes dels que miren, 

enamorats, l’espectacle meravellós de l’Entrada alcoiana. 



Enguany torna a haver-hi novetats: serà el primer any en què una esquadra 

de dones formarà en l’Entrada cristiana, com per la vesprada ho farà una 

altra en la mora. Bascs i Marrakesch tindran l’honor d’encetar una nova era 

a la Nostra Festa estimada. 

Pel que fa als Asturians, tot està ben preparat abans que, a les 11.50 h, la 

Banda de Bèlgida, dirigida per Juan Carlos Bataller, arranque el redoble i 

marque el pas a ritme de marxa cristiana. El Guió de la filà, amb el glorier 

Fermín Vélez sentat al llom d’un preciós cavall de capa castanya, enceta 

l’Entrada asturiana, escoltat per una parella amb disseny complet. Darrere, 

el relleu de l’esquadra del castell marca el camí a l’esquadra oficial, que 

pren posicions a uns metres del local de la filà vella. Les entranyables notes 

de “Xirimiqui” comencen a pintar d’ocre i blau els primers balcons i cadires 

mentre Fernando Gandía marca el pas. I quan enlaira la destral, armes al 

muscle, apretat els parabales, l’esquadra avança el pas, esquerra-dreta, 

esquerra-dreta, en un núvol de somriures, llàgrimes i emocions 

desbordades. Els balcons rebossen de palmes i confetis, visques i besades, 

al pas de la Creueta! 

Al llarg del trajecte s’alterna “Xirimiqui”, de Jorge Company, amb “El 

Desitjat”, d’Emilio Moreno, i es relleven els cabos: Nacho Picher “Pichi” i 

Jordi Bou animen Sant Nicolau fins que entrem a la Plaça poc abans de les 

12.15 h. De nou Fernando Gandía i també Raúl Bou, comanden l’esquadra 

fins el canvi d’esquadra darrere del castell, que portarà José Albero 

“Llosco”. 

Darrere de la música desfilen els festers infantils i benjamins, dels més 

majors als més xicotets, evidenciant la pedrera magnífica de cabos 

d’esquadra de què disposem per un futur que s’augura brillant. A 

continuació, el seguici especial amb que enguany acompanyem el nostre 

Sant Jordiet: un grup nombrós de xiquets i xiquetes amb banderins blancs 

amb la creu georgina obren pas a un altre grup que forma un corredor a 

ambdós costats del carrer: a l’esquerra, cristians, a la dreta moros, xiquets i 

xiquetes amb els dissenys de totes les filaes alcoianes escorten Juan Anduix 

Martínez, el Sant Jordiet 2016, vestit d’asturià damunt d’un preciós cavall 

blanc, com marca l’iconografia del màrtir capadoci, acompanyat per la seua 

família i seguit de la percussió i dolçaines del Grup “Barxell”. 

Tancat el seguici especial, se senten els compassos rítmics de percussió de 

la “roponà”, amb dos banderins amb la creu d’Oviedo obrint el pas a un 

nombrós grup de dames asturianes, tocant envoltades de festers, vestits 

amb el ‘ropó’ que dóna nom aquest  boato. A continuació, un altre grup de 

dames asturianes amb el disseny complet i la resta de la filà de quatre en 

fondo, entre els que es conten famílies senceres, amb criatures ben 

xicotetes, que són el deliri dels espectadors durant tot el trajecte. Al final, la 

carrossa del Cop, enguany representat per José Miguel Beneyto, ple de 

xiquets, majors i acompanyants, que s’ho passen d’allò més bé amb els 

confetis i serpentines amb que els han surtit. 



La filà tanca el seu recorregut al final de l’Avinguda del País Valencià prop 

de les 13.00 h, una hora després d’haver començat, sense cap incidència 

que destacar, amb un oratge excepcional fresquet i solejat i amb la sensació 

que se’ns ha fet massa curt. L’any que ve, més i millor! 

 

5. El dia de Sant Jordi 

 

“...lluint un ‘dissenyo’ molt ‘bonico’, elegant i la 

mar d'original...” 

El dia de Sant Jordi s’alça ben de matí pels més menuts. Encara que el dia 

anterior ha estat esgotador, un bon nombre de xiquets i xiquetes forma, 

abans de les 9.00 h en el Parterre. Els uns i les altres evolucionen al ritme 

dels pas-dobles amb gran voluntat i interès, molts amb veritable maestria, 

tots amb un preciós somriure i una alegria contagiosa. La Segona Diana és 

un autèntic goig al que paga la pena d’assistir. 

En acabar, sense gaire temps, esmorzem a la seu de la filà Cordoneros, al 

c/ La Cordeta: hem d’estar puntuals per recollir al Sant Jordiet i la seua 

família perquè participen a la Processó de la Relíquia i la nostra filà ens 

queda lluny. Juan Anduix Martínez, al seu dia principal com a Sant Jordiet, 

està, en eixos moments, preparant-se a sa casa. El vestit és un soberbi 

disseny, obra del fester Juan Climent “Juanín”: túnica en blanc trencat amb 

ribets daurats i creu roja amb mànigues que simulen els castellets 

asturians; cuirassa daurada amb un relleu de l’escut d’Alcoi a joc amb els 

avantbraços; cinturó romà amb tires de cuiro tatxonat en daurat, com el 

calçat, caligae de mitja canya i dits descoberts; capa roja ampla que 

recorda l’asturiana amb la creu i els motius daurats de la túnica, subjectada 

per un petit escut amb la creu d’Oviedo, element distintiu de la Creueta. El 

conjunt es remata amb un elm amb crin de plomes roges i visera alçada. 

A la senzilla Processó del matí el temps és ideal per admirar la tasca de 

l’amic Juanín. Els benimerins, com és tradició, sembren Sant Llorenç de 

clavells rojos i blancs al pas del Sant Jordiet, que assistirà a la Missa Major. 

Una Missa, per cert, que es veu deslluïda, a gust de la família asturiana i 

dels amants de la lírica, per la dolorosa absència de la veu potent del fester 

Agustín Garcia, cantant habitual en el cor, que ha faltat només un mes 

abans. El seu net Arnau Santamaria s’encarrega de la representació artística 

de la filà a la Missa com a violí de l’Orquestra Simfònica Alcoiana. 

Mentre se celebra la Missa Major, el gros de la filà es concentra davant de la 

Glorieta per acudir en cercavila a la filà dels “bequeteros”, on tenim 

preparat un aperitiu abans d’acudir al dinar del Círculo Industrial. És una 

jornada de molta festa i alegria i es demostra a la sobretaula, sempre 

aquest dia, amb la profusió de regals i detalls que, enguany, no només 

regalen els festers a les parelles o convidats, sinó que també s’intercanvien 

els personatges festers del 2016 presents: el director de l’Himne de Festes, 

Hiroshii Fuji, acompanyat de la família, part de la qual vist kimono, el tocat 



tradicional japonès; els germans Piñero, festers cids i autors del Cartell de 

Festes; el capità cristià dels Mossàrabs; i el Sant Jordiet, la seua família i la 

nostra filà al complet. 

Abans dels preparatius per la Processó General, a les 17.30 h se celebra un 

acte entranyable al Convent del Sant Sepulcre, al c/ Sant Tomàs, amb la 

presència de Sant Jordiet, al que acompanya una representació de la filà i la 

Banda de Música. Les mongetes, molt devanides de la visita, celebren un 

breu acte de veneració a la figura del Patró. 

A la Processó General ens trobem el nombre habitual de festers, justos com 

per no veure’ns afrontats, i una representació, més aïna minsa però fidel, 

del disseny femení. D’igual manera que l’any anterior, la pluja es presenta 

al pas de la processó però no arriba a la mateixa intensitat i aquesta 

transcorre amb normalitat, de 20.10 h a 21.10 h, una hora curta en la que 

desfilem als compassos d’”Hosanna in excelsis” i “La despertà”, a càrrec 

dels mestres de la Banda de Bèlgida. La participació asturiana acaba la nit 

amb una carrossa a la Retreta, un acte que, sense canviar essencialment, 

pareix que, almenys enguany, s’ha vist un poc reviscolat. 

   

6. El dia dels Trons 

 

“...quan passen en marcial formació...” 

El darrer dia de la Trilogia promet ser un altre dia frenètic. A la ment de 

tothom està el moment en què, a boqueta de nit, Sant Jordiet farà la seua 

Aparició a les muralles del Castell i, els uns més i els altres menys, sentim 

una emoció especial de saber-nos coprotagonistes quan acompanyem Juan 

Anduix a lloms d’eixe cavall màgic. 

Però, mentrestant, no és Sant Jordiet qui ocupa els merlets de fusta de la 

fortalesa: és l’hora del fester Ángel Martínez, sentinella del bàndol cristià, 

que espera, des del final del Contraban, les senyals que avisen de la 

proximitat de les tropes musulmanes, acampades ben a prop. Com en un 

bucle infinit, els moros tornen a provar d’entrar amb manyagueries però el 

capità destrossa la comminació de rendició i l’estafeta arranca el galop St 

Nicolau amunt, amb tanta fúria que el genet miquero prova la duresa de 

l’asfalt a mig camí, afortunadament sense conseqüències. Després de 

l’intercanvi d’”estufons” entre Ángel i l’Ambaixador moro, el Capità cristià fa 

el seu parlament, amb un art molt més que acceptable, i deixa pas a les 

inútils diatribes dels ambaixadors. Tot acaba com ha d’acabar i s’enfilem 

darrere de l’alferes cristià, tot disparant el primer tro a les 11.00 h, i 

disparem pel recorregut d’enguany: de la Plaça cap al Parterre, després al 

Gurugú i, per davant de l’antic cinema Goya, de nou al Parterre per tornar a 

la Plaça. Al voltant de quaranta festers acabem davant de l’església del 

Patró a les 12.20 h. 



Mentre acaben les hostilitats del matí i s’assenta la pols i el fum dels 

combats, els asturians ens reunim un any més davant del pub Sport 

Passion, al c/ Bambú, on reposem forces i fem temps fins l’hora de dinar. 

Dura feina, la de la infanteria asturiana! Abans de dinar tenim temps de fer-

nos la foto habitual de grup, enguany guarnida per un parell de fotos més, 

una amb els cordoners i l’altra amb els alcodians amb les filaes gairebé al 

complet. Ja a la filà, després del dinar, rebrem les visites de les filaes 

veïnes, alcodians, magenters i benimerins, per intercanviar-nos presents 

amb motiu del nostre càrrec com a filà del Sant Jordiet. El dinar, les 

reconfortants pilotes i penca amb caldo de putxero que Toni ens prepara 

cada any, té un regust d’acomiadament. S’acaben les festes d’enguany, 

s’acaba un any especial amb Sant Jordiet de protagonista i s’acaba una 

etapa de la directiva actual al front de la filà. Els directius aprofitem per 

agrair Ezequiel, el Primer Tro, la seua confiança i la seua inestimable feina 

amb un quadre commemoratiu i tot acaba entre llàgrimes i una “formà” de 

la filà sencera arropant Ezequiel Picher, el fill major de “Rabosa”. 

Per la vesprada, díhuit asturians esperem que acabe l’Encaro al Panterre 

entre els alferes cristià de “la Llaganya” i l’alferes moro dels Xanos i 

arranquem darrere de la bandera de Sant Jordi, ansiosos per recuperar 

Alcoi pel nostre rei En Jaume I, el Conqueridor, per unir-nos a ell en eixe 

nou regne que està inaugurant. Com diu l’ambaixador cristià, “València, ma 

pàtria!” La primera pólvora de la vesprada crema a les 18.40 h i peguem 

l’últim tro a les 19.40 a la vora del Pont de Sant Jordi. Alcoi ja és valencià 

una vegada més! I fins l’any que ve, que tornarem a defensar casa nostra 

amb el foc de l’amistat, la pólvora de l’amor fratern, amb les espurnes 

d’una Festa que ens crema d’emoció fins el moll de l’os. 

Sense gaire temps per descansar, anem a buscar Sant Jordiet a sa casa i 

tota la filà l’acompanya fins l’església de Santa Maria, on un grup de festers 

asturians carregarà amb la figura de “el Xicotet” per tornar-lo al seu lloc a 

l’església de Sant Jordi seguits de la banda de la filà, als sons de “Chordiet”. 

Una vegada en el temple, i en presència de la resta de càrrecs festers, Sant 

Jordiet pren part d’una petita cerimònia d’acció de gràcies per les festes 

passades. És tan escàs el temps disponible que algú de l’Associació 

decideix, sense massa bon criteri, emportar-se Sant Jordiet a corre-cuita, 

sense l’acompanyament degut de la filà i la banda de música. Un trist 

acomiadament per un càrrec tan magnífic i un comportament tan exemplar 

com han demostrat Sant Jordiet i família i la pròpia filà Asturians.  

Tot i això, ens queda per viure la part més emotiva d’aquest dia: l’Aparició 

esdevé un acte molt especial enguany, sobre tot pels més xicotets de la filà. 

Per això, la majoria dels asturians més menuts ocupen la part superior del 

Castell en companyia de no pocs majors per ser testimonis directes de 

l’Aparició i ajudar Juan Anduix a llençar els milers de sagetes que té 

preparades a tal efecte. 

Passades les 21.30 h, s’apaguen les llums de l’Enramada festera. Esclata un 

castell de focs, sona l’Himne de Festes, redoblen les campanes, fum i llums 

de colors emboiren el Castell i Sant Jordi, el nostre patró, s’encarna en el 



jove Juan, hui soldat romà de la Pau, màrtir festiu de les nostres tradicions, 

cavaller protector d’Alcoi. Un allau de fletxes plou des dels merlets i les 

torres, carregades d’amor, de solidaritat, d’humana i infantil carícia. El 

miracle secular que ens uneix com l’aixopluc sentimental de tot un poble. 

Després dels vitols a Sant Jordi, s’encenen les llums de l’Enramada per 

darrera vegada i els Asturians acompanyem a Juan, de nou un xiquet de la 

nostra filà, a regalar les darreres fletxes als alcoians que encara en 

demanen. Apostats al voltant de tota la Plaça, a la que peguem volta i 

mitja, descarreguem milers de fletxes més des de la petita carrossa en la 

que Juan i família s’han pujat. Aquestes s’acaben més prompte del que 

tocava, a compte de la fúria amb que Lidia i Juan, els pares de Sant Jordiet, 

buiden les caixes sobre la multitud, i els acompanyem a sa casa, tot posant 

un punt i final a les Festes d’enguany, cansats però orgullosos de la nostra 

filà, devanits d’allò que hem viscut i plens de satisfacció. 

L’any passat acabàvem la crònica esperant que, com a mínim, les Festes 

per vindre foren tan bones com les que acabàvem de passar. Al final, han 

estat molt grans i serà difícil que tinguem prompte un any tan ric i complet 

com el d’enguany però de segur que en vindran i ací estarem per a viure-ho 

i contar-ho, amb la intercessió de Sant Jordi. 

Acabe amb un fragment del poeta Miquel Martí i Pol, que comparteix amb 

nosaltres, des de la veïna Catalunya, la reverència al nostre patró:  

“Amb pluja, roses i llibres   

celebrem la festa gran,   

que ningú no en quedi fora,   

ni els d'ara ni els qui vindran;   

els d'ara, per fer patxoca   

al costat de l'alt patró,   

els qui vindran, per si toca   

d'afegir-hi més saó,   

perquè sant Jordi se senti   

sempre ben acompanyat   

i ens ajudi, als uns i als altres,   

a poder guanyar el combat   

que fa tants segles que dura   

i encara no s'ha acabat” 

“Abril”, Miquel Martí i Pol, del llibre “Per molts anys!”, 2003 

 



Visca Sant Jordi! 

 

Joan Lluís Santamaria 

Cronista oficial de la Filà Asturians 

Alcoi, 28 de maig de 2016 

 

7. Annex 

A) Aportació de Juan Andrés Amorós: 

Lletra per al pas-doble “El Desitjat”, d’Emilio Moreno Roca, i 

tradicional de la filà Asturians d’Alcoi. Presumiblement, la lletra és 

obra de Pep Ivorra “Sandokan” i alguns dels amics de la filà. A 

continuació es fa la transcripció literal de la lletra amb totes les 

característiques no normatives de la parla col·loquial alcoiana (la 

puntuació és una interpretació lliure del que escriu aquest annex per 

facilitar-ne la lectura): 

“Ja està la esquadra formà! 

Ja tenim als homes ideals que, este pròxim any d'alferes, 

tindran que desfilar carrer Sant Nicolau per avall, 

lluint un dissenyo molt bonico, elegant i la mar d'original. 

Són xicots de bona fatxa, que tenen empenyo en agradar 

i ja estan preparant el tratge, la capa, les sandàlies i 

plomatges 

 en una  harmonia impossible d'igualar. 

I a totes les xiques fadrines d'Alcoi les volem anunciar 

que tindran ocasió d'aplaudir-los molt 

quan passen en marcial formació. 

 

Ja està la esquadra formà! 

Ara sí que és veritat! Molta atenció 

pa’ quan passen els esclaus de la Filà dels Asturianos 

perquè de tots seran l’admiració. 

També voreu una corte  d'esplendor 



que acompanyarà a l’alferes en un boato d'excepció 

i en una marxa triomfal de trompetes i timbals 

desfilaran moltes carrosses, dames d'honor, 

cavalls i palanquins. 

Sense dubtar, esta serà la millor Entrà de Cristians 

que han vist  després de fa moltíssims anys.” 

 

B) Versió complementària, corregida i ampliada, del text inclòs 

com annex a la crònica de l’any 2015, col·laboració de Juan Andrés 

Amorós (en cursiva i fons gris, les novetats i diferències aportades): 

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: 

“I ara anem a vore quina és la millor 

de les filaes que hi han en Alcoi. 

Presumeixen moltes de ser la millor gent 

però en joventut no tenen res a fer. 

Som els asturianos una filaeta de marca major. 

Igual tenim premis que paguem denúncies per cremar 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 el pinyol? 

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!” 


