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El somni de tot un any havia arribat. Les fulles del calendari havien anat
caent, ensaio darrere ensaio, mentre la il'lusio havia anat pujant. Camimlvem
cap a la festiva primavera alcoiana, haviem anat acostant-nos al mes d'abril.
Divendres a divendres haviem fet creixer l'ensonyament i l'esperanc;a. Alcoi,
Abril, Festa, en abrac; que ens envolta i apreta, com un fort lligam.
I dir Abril es dir Festa. Pero enguany la presentacio del cartell i la
Revista de Festes, la primera cita festera, s'adelantava una jornada, el 31 de
marc;, en coincidir 1'1 d'abril amb el Dijous Sant. Ben propet quedava ja eixe
Diumenge de Gloria tan esperat.

DIMENGE 4 D' ABRIL - DIA DE LA GLORIA
Un dia de Gloria, un dia glorios, sobretot per als festers encarregats de
portar el missatge de Festa per tot Alcoi.
La veritat es que enguany ha estat accidentada la qiiestio dels Gloriers
perque els dos Marrakesch nomenats en principi no eren finalment els nostres
Gloriers. Ni Vicente Poveda Ramos, ni Juan A. Pico Garcia, per diferents
raons i motius, representarien a la Fila aquest mati. En la Junta de Rams
s'havien nomenat nous Gloriers. Manuel Moreno Cabanes i Jose Perez Jorda,
serien els Gloriers Major i del Preventori, respectivament.
L' esmorzar de Gloria convocava un bon nombre de Marrakesch, per
disfrutar de les excel'lencies propies d'aquest mati: fabes tendres, formatget
blanquet, tonyineta salada, botifarres i llonganisses... una bona manera
d' encetar aquesta jornada.
I mentre donavem compte d'aquell esmorzar els dos Gloriers es
sometien molt gustosament a la sessio de maquillatge i despre a vestir-se amb
cert nerviosisme. Hi havia que lluir com maio
El temps passava rapidament i la musica avisava que els Gloriers, ben
arreglats, entraven a mostrar-se davant dels seus companys. Era 1'hora. La
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Festa la portavem nosaltres, anavem a traure-Ia al carrer. Davant dels nostres
representants en aquest mati sentiem una emoci6 renovada, imaginant el que
els venia per davant. La sorollosa traca avisava que els Marrakesch eixiem en
comitiva a portar els Gloriers, a dipositar-Ios davant de l' Ajuntament. Alli
quedaria Manolo per arrancar la Gloria, eixe instant en que les emocions es
trenquen en un aplaudiment que s'alya per sobre dels a1coians proc1amant la
nostra Festa. Pep partiria cap al Preventori, en un acte potser mes emotiu pel
que significa.
L'Himne de Festes sonava entre apludiments, eren les 10 i pocs minuts
del mati i la Gloria era ja una Festa de color, musica i fort sentiment. Eis
Gloriers formaven davant de Jacobo Casabuena Murcia, el nou Sergent Moro,
que anava a fer la seua estrena. I de quina man era. Suspiros del Serpis
s'enlairava per tota la Playa i la seua llanya pujava amb elegancia. En el fort
del pasdoble un aplaudiment unanim ofegava quasi la musica. A pesar de les
polemiques sobre la seua elecci6, el Sergent triunfava i ens feia triunfar.
Ja teniem el que voliem, la proclamaci6 de la Festa pels carrers d' A1coi.
L'oratge era magnific, sol i calor. Nomes esperavem que continuara almenys
fins el dia 25.
Comenyava eixe "via crucis" especial que s' organitza al voltant dels
Gloriers. Entre herberet i mesc1aet seguiem la Gloria i gaudiem de l'acollida
de moltes filaes. Entrar en la Penya el Bon Humor, com sempre, quasi
imposible, pero entre apretons nomes es veia gent que entrava i eixia ben
aprovisionada.
I aixi compartint el bon gust que deixa aquest mati, entre aromes de
timonet i herbero, amb la musica de pasdoble que sembla sonar com mai, i els
vestits dels nostres Gloriers, lluents, nous, acabats d'estrenar, omplint-nos els
ulls de Gloria. EI mati havia passat acceleradament, com un somni que es fa
curt. Segur que els nostres Gloriers, encara en un nuvol, no volien despertar,
tomar a la realitat. La Gloria finalitzava amb l' explossiva rialla de la masc1eta
que ressonava ben forta.
En acabar la mascleta tomavem cap a la Fila. La brillantor de la j omada
ens feia pujar l'optimisme i el trajecte fins al nostre local es feia breu i
agrad6s, amb la companyia de nostra banda de Muro.
I arribavem amb la gola seca. EI bon temps s'havia convertit en un dia
calur6s. Compartiem taula prop de 200 persones en el dinar d' aquest dia.
Enguany val a dir que ha estat millor que l' anterior pel que fa a la qilesti6 de
consergeria. Es dificil contentar a tanta gent i per aixo vos demanem disculpes
si alguna cosa no ha estat aI' altura del que esperaveu. De totes maneres el que
compta es estar junts aquest dia tan especial.
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Eis Gloriers, com es preceptiu van ser obsequiats amb una placa
commemorativa d'aquest dia. Pep deu tindre ja una col'lecci6 i podria portar
les totes ad i Ii fariem una placa (mica perque no Ii cabran en la pareto Aixo 0
fer-Io Glorier Perpetu del Preventori i cada deu anys entre gar-Ii una placa.
F ora de bromes, hi ha que agrair l' esfor9 dels dos Gloriers perque sense quasi
temps de saborejar-ho van acceptar el compromis. EI Primer Tro demanava un
fort aplaudiment per als dos i anava mes enlla en demanar que Pep poguera
disfrutar la Gloria del caner l'any vinent, en reconeiximent a la seua oferta de
brindar-se sempre que fa9a falta a fer la Gloria del Preventori.
I la musica tomava a rodejar-nos i a19ar-nos de les cadires. La resta de
la vesprada ja sabeu com va transcone. Alguns comen9aven a deixar-nos.
Altres disfrutarien el Berenar de Pasqua en la Fila. Havia estat una bona
jomada que es tancaria amb l'Entradeta del Berenar. La Festa havia anibat de
nou, la Gloria ens havia anunciat la presencia proxima dels tres dies magics
d'abril.

DISSABTE 10 D'ABRIL ENTRADETA OFICIAL

TRETA DEL MONTEPIO I

EI dissabte 10 d'abril era el Montepio 76+1 qui organitzava i
planificava un magnific dinar. De nou cal felicitar a Paco que ha tomat a
conseguir enjuntar-nos a 77 Manakesch amb la seua iniciativa.
Tornavem al Baradello Gelat, on ja haviem compartit un esmorzar del
Montepio. L'hora del dinar s'allargava fins les dos i mitja perque tots
pogueren assistir. Per supost, la xaranga d'Atzeneta s' encanegava d' amenitzar
el dinar, que va estar molt be.
Despres d'unes quantes formadetes es procedia a l'entrega dels trofeus
del Campionat de cotos del Montepio. Timoteo Cuevas i Enrique Alijo havien
estat els guanyadors. Posteriorment s'entregava el Montepio de la Fila. Com
que no havia megafonia es va demanar la coHaboraci6 d'algu amb bona veu
perque anara cantant els noms. No fa falta dir-vos qui es va encanegar d' a90.
Amb una cop a i una formadeta acabavem el dinar perque no hi havia
practicament temps per descansar. Hui, ames, teniem Entradeta, l'Oficial, ales
22.50 hores, aixi que sobre les nou de la nit ens reuniem en la Fila per a sopar
i practicament amb el mos a la boca partiem cap al Pais Valencia. Quasi
complint l'horari establert comen9aven a redoblar eis timbais i arrancavem
l'entradeta amb la banda de Muro.
Fins a cinc esquadres ben plenes omplien el caner. No cabiem tots en
haver nomes cinc xafarots i no poder fer cap esquadra meso Aixi que per
davant es fomaven uns grupets de festers que esperaven que algu deixara el
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seu lloc per a ocupar-Io. Altres entre gotet i gotet deixaven fer als demes.
Continwlvem rodant les esquadres de davant cap a darrere perque tots
gaudirem de la musica ben a prop. De nou va estar una nit estupenda, amb
molt bon ambient.

DIUMENGE 11 D' ABRIL - LA GLORIA INFANTIL
Arribava la Gloria Infantil, amb el dessig de que l'oratge acompanyara
tambe els mes menuts. I aixi va ser.
Glorieret Infantil, a pesar de la
confusi6 inicial que va tindre la Junta, era lfiaki Verdu Jaen, fill de Javier
Verdu Sanjuan. Ales 8'30 h. del mati comenc;ava la Ivlissa dels Glorierets i
alIi estava lfiaki ben templat. La parroquia de Santa Maria es trobava
abarrotada de festers, familiars i amies dels Glorierets. L'anecodta del mati
venia per part del Glorieret dels Cordoneros. En entrar al temple acompanyat
dels seus pares, sa mare es posava de part i aquell mateix mati quan arrancava
la Gloria del Partidor, el petit Cordonero ja tenia un germanet.
La fresqueta del mati mostrava un cel blau, radiant, resplendent. Eis
mes menuts gaudien d'una jomada assolejada. I rodejavem a lfiaki junt els
seus pares, en eixir de la parroquia de Santa Maria, mentre despertava aquest
mati de festa jove i infantil. La music a que la banda de Castell de Castells
interpretava ens movia en direcci6 a nostra Fila, ben agrupats, resguardant i
mimant el Glorieret.
La classica xocolatada per als xiquets, i algu que altre major, i un bon
esmorzaret ens permetia reposar forces. Encara ens quedava la pujadeta fins el
Partidor, el quilometre zero de la Festa. Prendiem foc a la ressonant traca que
avisava de l' eixida d'Ifiaki, i els Marrakesch, en bona armonia, ens dirigiem
cap al punt de l'arrancada.
Un any mes Juan Lluch, el nostre Secretari Perpetu, feia el seu
reportatge fotografic. Mentre anavem posant el capot al Glorieret, amb
acurada paciencia com moltes moltes ho hem vist fer a Juan. Despres el
turbant, i els guants. lfiaki estava de fil de vint i son pare ben a prop estava
orgullossisim i pIe de goig.
Teniem el Glorieret ja format, en el seu Hoc, ben vestit, amb bona
planta. Tot estava dispost. Arrancava la Gloria Infantil, armonicament, amb la
infantesa per davant, agrupant el millor de cada Fila. Acompanyava el bandol
moro la Uni6 Musical, interpretant Jordiet i els festerets avanc;aven amb curts
pasos, a poc a poc, mentre per davant s' organitzava eixe ntivolet de pares que
no volen deixar soles els seus fills.
Amb l'excel-lencia que l'oratge ens brindava i la gracia i encant que els
Glorierets demostraven viviem una excepcional Gloria Infantil que portava
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davant dels nostres ulls la demostracio palpable de l'arrelament de la Festa. I
Ifiaki, marcant el pas amb confianya, despres dels assajos de les setmanes
previes a Salesians, representava la nostra Fila amb bona disposicio, tambe
amb serietat, pero sobretot amb I' espontaneitat que I' edat otorga.
Havia estat un Gloria magnifica. EI Pais Valencia estava pIe de gom a
gom i arrivaven els moros al final del recorregut i esperaven els cristians, que
venien per darrere. Eis dos Sergentets es fonien en una abrayada en passar la
Musica Nova per davant de tots els Glorierets, moros i cristians. Emocionava i
alegrava veure aquell abray. Cal donar-Ii l'enhorabona a Ifiaki i als seus pares
perque ens ha representat a la Fila molt be.
La mascleta posava fi al matL En animada cercavila ens posaven en
marxar cap a la Fila. Despres de l' esgotador mati venia el repos i la
conversacio tranquila, reunits davant de la taula. Per supost el Glorieret tambe
tendria la seua placa, recordatori del que havia sigut la seua participacio en
aquesta jomada feliy per a la familia Verdu Jaen.

DIVENDRES 16 D' ABRIL - ENTRADETA A ESCOT
Per Sant Nicolau, ales 22.50, iamb la banda de Muro comenyavem
I' entradeta a escot. 3 esquadres baixavem amb parsimonia disfrutant de la nit,
que era potser massa fresca, quasi feia gelor, pero no evitava que disfrutarem
d'una excel, lent entradeta. Hi va haver algunes queixes pel preu de l'entradeta,
pero el que s' intentava era no gravar excessivament a la fila. Considere que
malgrat tot el preu no va restar presencia si atenim el nombre de Marrakesch,
una trentena, que sopavem a la fila.
I a banda de les dos entradetes, l'oficial i la d'escot, hi ha hagut tres
entradetes mes, sol'licitades per diferents grups.
EI mateix dia de la Gloria Infantil hi havia una Entradeta per baix iamb
marxa cristiana. Pel Pais Valencia una esquadra disfrutava de la companyia de
la xaranga d' Atzeneta. Fins i tot va haver llanyament olimpic de porra pero al
Tigre no Ii va sentar gens be. Aixo no es fa!
EI dimarts dia 13, l'Esquadra de Negres del Capita 1996 i els seus
homonims dels Contrabandistes gaudien d'una Entradeta conjunta, per Sant
Nicolau. Sens dubte s'ha aconseguit mantenir una bona amistat entre les dos
esquadres, encara que ja han passat tres anys des que van coincidir aquestos
dos grups de festers. S'ho van prendre en calma i van allargar la seua
entradeta. De I' arranca amb marxa mora es va passar a la mestria dels
contrabandistes amb la navaixa. Una cara de tern or i sorpresa es reflectia en la
cara dels Marrakesch quan s'oferia la navaixa. Aixo era massa compromis!
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EI dia 19 d'abril, ales 23'30 h. de la nit, dos esquadres, formaven pel
Pais Valencia. Atzeneta interpretava EI President i a poc a poc avancaven cap
amunt. En arribar a la Casa de Cultura feiem una paradeta i despres i sense
parar disfrutavem del carrer Sant Lloren9, mentre s' altemaren la marxa
cristiana i la mora. Una bona entradeta la d' aquella nit.

DISSABTE 17 D' ABRIL - PROCESSO DEL TRASLLAT
Al temps que les campanes de Sant Jordi anunciaven el comen9ament
de la Processo del Trasllat, ens congregavem un bon nombre de Marrakesch
per acompanyar Sant Jordi, el Xicotet, des del seu temple fins la parroquia de
Santa Maria, amb devocio. Enguany no hem tingut l'entradeta que era habitual
aquest dia pero a pesar de tot la presencia Marrakesch va ser prou
significativa.

DIMECRES 21 D' ABRIL - NIT DE L'OLLA
I com si despertarem d'un somni arribava el dia esperat. Qui no te la
vespra no te la Festa. I la vespra de nostra Festa es musical, bu11iciosa, alegre.

Eis Musics arribaven a Alcoi i ens preparavem per a rebre'ls. Un any de
preparatius ens separava de la Festa anterior i teniem la sensacio que tot estava
a punt per gaudir de tres dies intensos. La Festa es viu tot l'any, es disfruta tot
l'any i esclata en tres dies que sempre ens passen acceleradament. De migdia,
sobre les 14'00 hores la classica paella a la Fila reunia un bon nombre de
Marrakesch, que esperaven ja la Nit de l'Olla. En aquesta ocasio teniem dos
visitants d'excepcio: els dos Ambaixadors Paco Marin i Salomon Sanjuan
compartien aquest dinar amb els Marrakesch.
Per la vesprada quasi ja de nit, quan el sol s'amagava i els primers estels
comen9aven a re11uir en el cel, les campanes cridaven am goig l'inici del
nostre estimat Himne. Don Andres, capella Salesia i membre de la Nova era
l' encarregat de dirigir aquest cor tan gran que ens reuneix a la Bandeja.
L'emocio enjuntava les veus, les apretava i la imaginacio ens situavaja amb el
nostre vestit Marrakesch. Aplaudiments, soro11 de mascleta, Alcoi estava en
Festa, haviem cantat l'Himne, ens disposavem a viure la Festa abrilenca.
Comen9ava la Nit de l'Olla. La Fila no donava abast. Tots amb la cullera que
el Tigre ens donava en entrar, plens d'iHusio, ens disposavem a degustar la
saborosa olleta que Timoteo i Enrique ens oferien. Com sempre estava de
primera, enhorabona als cuiners, que sacrifiquen aquesta vesprada perque
assaborim el plat mes alcoia i fester.
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La banda de Muro ens regalava les orelles amb la seua presencia,
demostrant la gran banda que tenim al costat. I despres del sopar l'Entradeta,
que ens deixava a un palm de la Festa, a poques hores de comen9ar amb
renovada il'lusi6 nostra enyorada Festa.

LA TRILOGIA FESTERA
DIJOUS 22 D' ABRIL - DIA DE LES ENTRADES
La Festa renaixia, obria els seus bra90s i ens acollia. Els carrers del
centre comen9aven a deixar sentir una remor que anava pujant. Alcoi es
despertava, despertava a la Festa mes pura i fresca. La Diana, reunia un public
fidel a l'hora de l'arrancada.
En Santa Maria acabava la Missa del Fester, retrobament amb Sant
Jordi, agraint-li un any mes la Festa que ens disposavem a viure. Amb
l' enramada resplendent arrancava la Diana, entre aplaudiments, entre
sentiments, alegria i emoci6. Comen9ava a amaneixer al nostre poble, un
amaneixer acolorit i musical, el millor amaneixer de tot l'any.
I quan ja clarejava, quan el sol comen9ava a deixar-se veure, ens
reuniem per davant de "Singer". La banda de Muro estava preparada, mentre
es colocaven capots i turbants amb l'ajuda dels qui, amb sana enveja, nomes
gaudiem de la iHusio que els Dianers ens transmetien. El Primer Tro
observava que Ii faltava encara un Dianer i el Darrer Tro el va tindre que
buscar i traure'l de l'Ideal perque estava fent-se un cafenet. Xe Enrique la
primera arranca i quasi fas tard?
La Penya el Frare, autentic himne de nostra Fila, sonava a gloria. La
banda de Muro ens tomava a meravellar i es complia el somni de Javier
Llinares. El pasdoble de Francisco Esteve i els Marrakesch es donaven la rna i
en perfecta armonia deixaven que Javier al9ara el sabre amb mestria. Era la
nostra arranca.
Deixant espai perque tots pogueren observar l'arrancada ens
disposavem a seguir els nostres Dianers per tot l'itinerari. La girada davant de
Sant Jordi, ens tomava a deixar davant del patr6 i tomavem a agrair-li la Festa
que comen9avem a disfrutar. Pel cami preniem forces, herberet i pastes que
s'oferien en diferents punts, Muntanyesos i Realistes s'encarregavem de
servir-nos poc abans de girar l'esquadra al Sant Jordi de les rajoletes, acabant
aquest tram de la Diana.
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Poc despres arrancava pel Pais Valencia el segon tros de Diana. Aquesta
volta Rafael Pascual Espi era I' encarregat de guiar la formacio Marrakesch.
Amb les notes de Brisas de A1ariola, el "Doctor Timo", apelatiu carinyos,
posava en marxa els dianers. Al Pais Valencia giravem I' esquadra davant del
domicili de I' Alferes Moro de la fila Llana. Mes avant realitzavem les girades
acostumades davant del domicili d'Agustin Aleixandre, davant de
"Laboratorio Azul" i davant de la casa de la mare de Miguel Gimenez mentre
els dianers rebien un excel· lent puro.
Al Partidor comen9ava una Diana quasi familiar. Paco Cortes Tenedor
era el cap d'arranca i en la formacion tres fills seus ocupaven un lloc en la
formacio. Suspiros del Serpis ressonava i comen9ava aquesta emotiva Diana
del Carbonato. De nou, malgrat les demandes del nostre Primer Tro, els
musics d' Apolo situaven la percussio darrere del tot i haviem d'allargar la
distancia amb els Abencerratges per tal d'evitar la molestia que ens causen,
sobretot a l'hora d'arrancar.
EI carrer de Sant Nicolau comen9ava a omplir-se de public que esperava
l'inici de l'Entrada cristiana. Amb cert retard acabavem la Diana passades les
10 del mati. S'haviem guanyat un bon esmorzar. No hi havia dubte que el dia
anava a ser esplendoros, amb un sol radiant, encara que feia un airet que en
ocasions gelava, pero era un dia perfecte. Eis Cristians es disposaven a fer la
seua triunfal entrada.
James tard, mentre nosaltres comen9avem a dinar al Bar Vilaplana,
sobre les 14'30 hores, encara no havia finalitzat l'Entrada Cristiana que
enguany s'ha allargat fins les 15' 15 hores de la vesprada. EI dinar no va estar
mal encara que hi havia qui deia que el marisc era massa fresco Tenia rao. Es
servia primer als esquadrers perque pogueren anar a maquillar-se tots junts,
cosa que provoca certa confusio entre els cambrers que no s'havien per on
anaven. Juan Pico COlies anava indicant a qui se li havia de servir primer i els
demes veiem passar els plats. Mes d'un centenar de Marrakesch compartiem
el dinar i despres dels cafes ens disposavem a marxar cap al Partidor.
Eis moments d' espera ens permetien observar e1 boato que el Capita
de1s Benimerins havia reunit al seu voltant i apludiem la seua arranca. Darrere
de1s Realistes, ens colocaven segons els guio que haviem confeccionat.
L' esquadra formava uns metres mes amunt del punt d'eixida mentre la
percussio comen9ava a marcar el ritme de desfilada. I Pico, des del seu
balconet, el seu privilegiat Hoc, demanava la nostra presencia. Fernando Mira
Mira era el cap d' arranca i obsequiava els esquadrers amb un bon puro.
L' esquadra es menejava suaument a colp de timbal i les xeremies trencaven en
forta pujada amb el seu agut so. Xavier el coixo enmudia el public que
centrava la seua atencio en l' esquadra. I en el moment just Fernando a19ava el
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xafarot i les llances apuntaven al cel. Aplaudiments i musica fantastica es
confonien agradablement, donant eixida aI' esquadra. Un dels esquadrers es
colocava la llanc;a com si fora l'espingarda, s'havia enganyat d'acte fester. De
totes maneres el proxim any caldd no donar-Ii Diana per si c010ca
l' espingarda com la llanc;a.
Per darrere venia la carrossa del zoco arabe que va resultar un exit per 1a
seua caracteritzacio i el bon humor dels comerciants beduins que negociaven
amb qui s'arrimara per alIi. La resta de la Fila, de quatre en fons, precedia la
carrosa de tancament, amb Agustin Aleixandre oficiant de Cop.
L' esquadra, brillant i compacta, prenia possessio de Sant Nicolauet.
Quina enveja provocaven. Fernando Mira i Ricardo Canalejas Roma,
compartirien el luxe de comandar la formacio des del Partidor fins Sant
Llorenc;. Ricardo venia ben preparat i portava el seu propi xafarot, regal
estimat, que s' alc;ava a cada baleo, amb mestria i bon fer. L' entrada resultava
magnifica amb un oratge excepcional.
Massa efusio en alguns festers que provocaven a I' altura de la Glorieta
que un dels esquadrers se n'haguera d' eixir de la formacio. Tambe es celi que
aquest tram s'estreteix un poc i no deixa quasi espai per a l'esquadra. Per la
plac;a de Ramon i Cajal ens trobavem a Paco Mira Berbegal, que de seguida
preguntava per l'arranca. Tranquil Paco que tot ha eixit molt be. Fernando ho
ha fet be. Mes avaIl des d'un baleo, el germa de Fernando, Paco, i la seua
dona, ens feien la mateixa pregunta i tenien la mateixa resposta confirmada
quan I' esquadra arribava per davant del baleo.
Avanc;avem sense parar pero massa relaxadament. Les parelles
s' estiraven excessivament. Al final del carrer Sant Nicolau s' accelerava el pas
perque els Realistes eixien de la Plac;a i podiem provocar una trenca si no
adelantavem una miqueta. Sense problemes embocavem l' entrada a la Plac;a i
arribava el moment del relleu d' esquadrers per darrere del Castell. Un nou
grup de Marrakesch disfrutava de la vesprada assolejada. En girar cap a Sant
Llorenc; l'esquadra brillava poderosament en rebre el sol de front, oferint una
imatge espectacular del nostre disseny.
S 'havien alternat les marxes Xavier el eoixo, Marrakeseh i El Moro del
Cine i prenia el sabre Jose Fernando Soler, que amb domini i elegancia feia
pujar els aplaudiments. Tambe disfrutava del seu moment de gloria Felipe
Ara, que per uns instants pujava d'escalafo: de component de l'esquadra a cap
d' esquadra.
Havia estat en linies generals una bona entrada. Haviem arrancat amb
nou minuts per davant de l'horari previst i l'esquadra arribava al carrer de
Santa Llucia ales 19.04 minuts, dos minuts per davant de l'horari previst per
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l'Associaci6. Haviem emprat una hora i divuit minuts, que havien passat
volant.
Els actes de la primera jomada havien finalitzat. Per la nit la Fila
organitzava un sopar amb un conjunt que no va estar massa concorregut pero
que va ser animat i dive11it. Aquest dia cadascu es buscava la seua Festa. La
nit es faria nolt llarga.

DIVENDRES 23 D' ABRIL - DIA DE SANT JORDI
EI dia central de nostra Festa, el dia de Sant Jordi, ens convocava de
bon mati amb la Segona Diana. Una fresqueta agradable ens espavilava
mentre felicitavem els J ordi i esperavem el tom d'arranca a la part baixa de
l' Avinguda del Pais Valencia. Enguany milloravem la nostra participaci6: una
esquadra amb dotze festers i una altra amb dotze xiquets ens sorprenia. Inclus
Paquito Mira es trobava per alIi i dia que enguany que no s'ha vestit no estava
perdent-se res. EI Darrer Tro tambe feia memoria intentan recodar l'ultima
Segona Diana que havia vist i no se'n recordava de cap.
Amb Suspiros del Serpis comenc;ava la nostra Segona Diana, amb
Manolo Borras fent de cap d'esquadra. Miquel Aznar tambe s'atrevia a dur el
sabre, pero rapidament deixava pas als demes. Comenc;ava a lluir el sol entre
els nuvols que en un principi cobrien el cel. Amb l'espenta que nostra banda
de Muro ens oferia, pujavem amb calma pel Pais Valencia, cap a Sant Llorenc;.
L' esquadra de xiquets quedava dirigida per Carlos Flores Cabrerizo,
encara que el sabre era mes gran que ell, pero amb la seua simpatia rebia el
aplaudiment dels pocs espectadors que assisteixen a aquest acte. Potser es
motiu de reflexi6, ja no sols la poca assistencia d'algunes filaes, sin6 la falta
de public en un acte en que es vol donar importancia als xiquets. Mes avant,
Rafael Bemabeu Aznar s'encarregava de portar els festerets cap ala Plac;a.
I arribavem davant del Camp anar , despres d'haver pegat la volta a la
Bandej a, a les 10' 15 hores del mati, deixant el pas a la banda de Muro que ens
havia oferit una esplendida Segona Diana.
Enguany hi havia esmorzar subvencionat per als participants en la
Segona Diana, creantse un bon ambient a la taula mentre feiem temps fins
prendre direcci6 cap al temple de Maria Auxiliadora, enguany amb un nou
campanari, per tal d' assistir a la Missa que com es costum celebrem ales 12
hores del migdia, conjuntament amb els Alcodians, beneint-se posteriorment
la imatge de Sant Jordi que sortegem anualment, imatge que enguany Ii ha
tocat a l' amic Ricardo Canalejas PIa.
Finalitzada la Missa i beneIda la imatge, als acords de l'Himne de
Festes, eixiem del temple mentre els xiquets portaven les andes amb la imatge.
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EI carrer Sant Lloren<; estava pIe i quasi no podien passar i yam canviar de
cami. Carrer Sant Francesc cap a munt i per Santa Rita a Sant Nicolau, Pla<;a
d 'Espanya i cap a Ia FiLl. Xe, pero si el que voliem era Iio, tots apretats i
llan<;ar caramels.
A Ia fila es servien unes cerveses que ens refrecaven mentre
descansavem una estona fins I'hora d'eixir cap a PRoteI Reconquista. Ales
dos i mitja del migdia ens disposavena a dinar. Esperem que l'any vinent
tingam ressolt el problema del dinar d'aquest dia i pugam reunir-se tots els qui
vulgam. La disposico de les taules va estar molt encertada. Eis dies previs,
amb un planoi de la disposicio de Ies taules, cadascu es situava on volia.
Agraiem el servei rapid que eis cambrers de l'hotel ens oferien i el dinar
no va estar mal. En acabar les postres, a I'hora del cafe, una representacio de
la Junta baixava al saiD on estaven els Realistes i feiem entrega al Primer Tro
dels Realistes, Santiago Pericas, i al Sant Jordiet 1998, Fernando BeIda
Blanes, de les fotografies del premi que nostra fila havia creat dins del concurs
fotogratic de l' Associacio. Un fort aplaudiment per part de tots els Realistes
agraIa el detaIl i les paraules del nostre Primer Tro, que manifestava les
excel·lents relacions que hi ha entre les nostres filaes. Posteriorment pujavem
dalt i el Primer Tro entregava les insignies de plata i els pergamins
corresponents als festers amb vint-i-cinc anys de pertanyen<;a a la fila: Juan
Bautista Vafio Vafio, Miguel Llorens Paya, Vicente Juan Verdu, Francisco
Lled6 Arques i Alberto Perez Ferre. Per diferents motius no assistien Juan
Bautista Vafio, Miquel Llorens i Francisco Lledo, esperem que l'any vinent no
falte cap Marrakesch i tots pugam assistir a aquest dinar tan assenyalat.
Sobre les cinc de la vesprada venien els musics de la banda de Muro,
sempre plens de ritme i ganes de passar-ho be, amenitzant-nos la sobretaula.
A les set de la vesprada comen<;ava la Processo General des de la
placeta del Carbo. Les arcades del Museu Arqueologic era el Hoc on el Tigre
ens esperava amb les espingardes, llances i banderins necessaries. No em
sembla correcte que els festers deixen la seua fila i marxen per davant amb els
devots. Son festers i crec que la seua obligacio esta amb la fila. Menys
participacio que l'any anterior, 23 Marrakesch, ames dels xiquets,
participavem directament de la Processo. EI nombre molt significatiu pero
pobre.
Romentjavem Sant Jordi, nostre estimat patr6, amb la serietat que les
marxes imposen pero amb l'alegria de viure un any mes aquesta grandiosa
Festa que celebrem, amb orgull i esperit de superacio. En finalitzar la process6
el ram que el nostre Cop, Javier Vilaplana, lluIa en la boca de l'arcabus,
quedava dipositat davant del Sant, agraint-li d'aquesta manera la seua
proteccio durant tot l'any i la possibilitat d'honorar-Io com es mereix.
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Per la nit i a la fila s'enjuntavem un bon nombre de Marrakesch per
disfrutar d 'un sopar que va resultar molt animat. Una xaranga amb musics de
Muro ens acompanyava i no parava de tocar, divertint-se tambe amb nosaltres.
Durant el sopar Fernando Mira em feia una puntualitzaci6. Nando te n'has
passat, quan encara no hem complit el centenari dir-me que havies sigut
l'ultim cap d'esquadra del miHeni es massa. Mentre sopavem un grup de
Marrakesch tambe participava de la Retreta is'encarregaven de fer arribar al
public els vora a 10.000 fregalls que havien portat. Una vegada acabat el sopar
a la fila, els qui ho volien, pagaven els musics de Muro per disfrutar de la seua
presencia pels carrers centrics fins altes hores de la matinada.

DISSABTE 24 D' ABRIL - DIA DE L'ALARDO
EI dia dels Trons amaneix brillant i llumin6s, un altre esplendit dia de
sol i calor. Cares d' esgotament perque la nit havia estat molt mogudeta. Un
bon esmorzar ajudava a prendre forces i comen9ar l' Alardo. Enguany tots
haviem arreplegat la p61vora a temps. Ningu s'havia quedat sense p6lvora.
35 Marrakesch comen9avem l'Alardo passades les dotze del migdia, des
de la Placeta de Mossen Josep, amb un sol que calfava massa. El fum i la
p6lvora cremada s'apoderava dels carrers del centre d' Alcoi. L' Alardo del
mati es va fer intens, amb una cadencia de disparo un poc elevada, massa de
pres sa. Esgotavem la p6lvora alguns festers abans d' arribar a la Pla9a, on es
formaven dues files d'arcabussers.
I despres de l'Alardo ens concentravem en la Pla9a de dins on ens
esperava una xaranga per tal de viure la Festa al carrer. En petita cercavila
arribavem a la Fila sobre les 14'00 hores. Compartiem la taula i anavem
comentant el que havien estat les Festes, mentre els musics de la banda de
Muro amenitzaven la vesprada. Un bon cafenet i una copeta ens posava a to
per a suportar I' Alardo de la vesprada.
Menys festers que pel mati, 23 Marrakesch, altra volta bon numero pero
insuficient, comen9avem a disparar pel costat de l' Ajuntament en direcci6 a
Salesians. Es media millor el ritme de I' Alardo i anavem mesurant la p61vora
amb mes compte. L'Alardo es feia mes regular iamb mes ordre. Algu
s' oblidava que cal disparar cap amunt perque el perill el tenim en les nostres
mans. Impressiona pensar que vora 5.000 quilos de p6lvora es consumeixen
en un dia sense que hi haja quasi cap incident d'importancia. La
responsabilitat del fester es de vital importancia en aquest aspecte.
Dues files de Marrakesch disparavem sobre la Bandeja, retrocedint i
permitint la victoria obligada dels cristians. Davant de l'esgIesia de Sant Jordi
finalitzava l' Alardo, acabavem nostra participaci6 festera de l'any 1999.
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L'Aparicio, l'acte mes entranyable i pur, infantil i emotiu, com un joc,
deixava escapar un sospir, alguna llagrima. La Festa acabava, ens deixava, es
despedia entre llums i focs. Sant Jordiet ens anunciava el final de la Festa pero
tambe l'inici d'un compte enrere que es repeteix ciclicament. Una nova Festa
es posava en marxa. I entre la despedida i la benvinguda els soparets es
convertien quasi en un sopar de fila. Mes d'un centenar de persones ens
congregavem al Campanaro Nomes va deslluir el fred que es va apoderar del
carrer. Un airet massa gelat bufava per tota la P1a9a pero no importava molt si
estavem a gust tots junts. Aixi amb bona unio finalitzavem una Festa, la de
1999, que haguerem volgut perllongar-la tot el possible.
IHusio, unio i germanor, que no ens falten durant tot l' any i que Sant
Jordi ens ajude a superar els obstacles que la vida ens depara, que ens deixe de
nou de la seua rna, amorosa i sempre proxima, al costat de la Festa del 2000,
preambul del nostre Centenari. Gracies per la vostra atencio.
Visca la fila Marrakesch!
Visca Sant Jordi!

Pau Gomez i Navas
Cronista
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