Crònica de la Festa 2016 - Filà Cids
GLÒRIA MAJOR
El diumenge 27 de març se celebra la Glòria, el principi de la festa. La filà plena de festers al tradicional
esmorzar de glòria. Em crida l'atenció el nostre primer tro, Vicent Serra per la seua " pajarita", sempre
impecable. Els trages dels gloriers penjats damunt de la taula d´escoti. Ja està tot preparat... enguany
Francisco Piñero Torregrosa "Piñerín", té la gran sort de fer la Glòria pels carrers d´Alcoi i Ignacio
Boronat Cortés "Boro" al Preventori.
El moment de vestir als gloriers és moment d´alegria i de brindis. Els amics de Piñerín li regalen l ´arma
de la filà per a la Glòria i ell obsèquia a tots els festers amb una agulleta del casc de la filà. Dirigeix unes
paraules emotives als seus amics i sobretot al seu pare Paco Piñero, gran fester, el qual li ha transmès
l´amor a la Festa. Acte seguit tots junts ens dirigim gaudint de la música fins a la plaça d´Espanya. Una
vegada allí cadascú a la seua.... Piñerín al carrer i Boro al Preventori. Per fi i al so de la marxa Krouger de
Camilo Pérez Laporta, interpretada per la banda Primitiva d´Alcoi arranca la desfilada. ¡enhorabona als
dos gloriers!
DESCOBRIMENT DEL CARTELL
L´1 d´abril com és tradicional es fa el descobriment del cartell de festes. Enguany és especial per a la
família dels Cids perquè Jose Miguel i Antonio Piñero Álvarez són els encarregats de fer-lo.
Amb la plaça de gom a gom es descobreix el cartell. Un Sant Jordi amb la cara del Sant Jordiet
d´enguany, Juan Anduix. És un cartell avantguardista amb les inscripcions St George, Al Khader i Ma
Giries, nom de Sant Jordi en altres cultures. També està el caragol… pels que el sàpien trobar.
El reconeixement de tot el públic…"està molt encertat , molt bonic…". A l´entrada de l´Ajuntament José i
Toni reben les felicitacions de tothom. Molts són els festers i amics Cids que estem allí per a felicitar-los.
ENTRAETA OFICIAL
El 8 d´abril es fa l´entraeta oficial de la filà des del Parterre. Després del sopar, tots a "formar",
acompanyats pels nostres amics de la banda d´Adzeneta.
GLÒRIA INFANTIL
El diumenge 10 d´abril se celebra la glòria infantil, el futur de la festa. La continuïtat, allò que més hem
de cuidar. El xiquet que ens representa enguany és Pablo Beltrán Abad, fill de Quique Beltrán , de la
família Herrera, besnet d´un gran fester que ho va fer tot per la festa, Agustín Herrera, " el cacique".
En primer lloc a l´església de Santa Maria el glorieret pren la primera comunió, i a continuació a la filà
per a prendre forces amb un esmorzar preparat per Mari. El glorieret regala a tots els festers un clauer
molt bonic i de seguit l'acompanyem al partidor, i al so del pasdoble " Primavera" que interpreta la
banda Primitiva d'Alcoi desfila el nostre glorieret Pablo, rebent aplaudiments de tothom.
ENTRAETA DEL MONTEPIO
El 15 d´abril es fa el sopar de l´entraeta del montepio, que enguany és des de la Font Redona. Primer
bon sopar a la filà i acte seguit l´entraeta acompanyats per la banda d´Atzeneta. És un plaer participar
d´esta entraeta. La banda ens fa gaudir d´estos moments i quan arriba a terme "el paseillo" als músics
són rebuts per un fort aplaudiment de tots els festers.

Vull fer notar que este mateix dia s´ha inaugurat al Museu Alcoià de la Festa , una exposició de pintures
del veterà soci de la filà Rafael Guarinos. En la mostra abunden obres dedicades al patró Sant Jordi així
com cartells de festa i esbossos d´esquadres de negres i de filaes, una exposició que mereix ser visitada.
PROCESÓ DEL TRASLLAT
El diumenge 17 d´abril es fa la processó del trasllat des de l'església del patró fins a l'església de Santa
Maria. Acompanyem al "xicotet" en aquest acte.
DIA DELS MÚSICS
El dia 21 d´abril per la vesprada desfilen les bandes que participen en la festa. La banda d´Atzeneta
interpreta el pasdoble “Fontinens” de Camilo Pérez Laporta. Algunes bandes participen en concurs i
enguany el premi ha sigut per a la banda de l´Orxa de l'amic Arnaldo, ¡enhorabona!
Els autors del cartell, els germans Piñero, regalen a la filà una rèplica dedicada, la qual cosa agraïm tots
amb un fort aplaudiment
Després la tradicional olleta de músic i posterior entraeta des del Parterre.
DIA DE LES ENTRADES
Alguns festers arranquen el dia celebrant la missa de festers a l'església de Santa Maria a les 5 del matí.
Quan finalitza anem a la plaça d´Espanya on els dianers ja estan preparats. A voltes algún fester s'adorm
però cap problema perquè sempre hi ha un altre disposat a substituir-lo.
Sona el "Fusteret", l´arrancà de Diana és perfecta, tranquil·la i alegre , tal i com és l´amic Javi Ruiz, que
amb el seu somriure dirigeix als dianers amb autoritat.
Després Arnaldo Dueñas encara de la millor manera que pot la costereta de Sant Francesc. ¡Molt bé per
a tots!. Al partidor estan els dianers del carbonato, enguany festers veterans: Lozano, Miñana,
Santonja, Alfredo Soler, Enrique Tormo, fills i amics fan aquesta Diana dirigits per Jordi Miró i el seu fill
Pau, que comparteixen l'espasa de cabo.
Puntuals com toca, estem els Cids preprarats a Sant Nicolauet per a participar en l´entrada de cristians.
Els membres de la Junta Directiva s'esforcen per a que cada fester estiga allà on toca.
El guió de la filà és per a un fester nou, Diego Martín Lázaro, escortat per una parella de banderins, i
després l'esquadra. Jordi Olaya és el cabo que marca el pas i tota l'esquadra agarra el ritme, el conjunt
és espectacular… cabo, esquadra i la banda d´Atzeneta amb el so de la marxa Tino Herrera. Al carrer
Sant Nicolau és l´amic Fernando Clement qui dirigeix l'esquadra fins a la plaça d´Espanya, on es fa el
relleu de festers per al segon tram. Mauro Company, Paco Piñero i el seu fil són els cabos d´aquest
segon tram. Els tres ho fan de manera esplèndida, cadascun amb el seu estil però tots amb el segell de
la filà. Darrere de l'esquadra trobem 5 esquadretes de xiquets, seguits per festers infantils i cadets amb
banderoles. Finalment tot un seguici de Cids, nombroses Ximenes i la carrossa del cop, Jorge Santonja
Palacio.
Tot el guió a la perfecció, sense talls, ben agrupats i amb capa i casc com ens diuen.
Després tots a dinar a la filà, on l´ambient és el millor. L´amic Raul Alijo per seguir els costums balla
damunt la barra amb una careta i després amb la xaranga d´Atzeneta a la plaça de Dins, per tal
d'ambientar el "cotarro" i dur la festa al carrer.
DIA DE SANT JORDI
Pel matí toca la Segona Diana, amb bona participació. Un total de quatre esquadres de festers i tres
infantils donen pas a la filà. Enguany ha hagut molt bona participació de xiquets. Fa goig vore-los davant
de la música, tot un encert! Després de l'esmorzar, a vore la Processó de la Relíquia. El guió de la filà el
porta Arnaldo Dueñas. La participació de la filà és la del primer tro Vicent Serra, Paco Aznar i Juan
Quiñonero com a consellers, mentre que Juan Enrique Ruiz està present com a secretari de l´Associació
de Sant Jordi.
A migdia ens reunim al Parterre per a homenatjar al fester veterà, que enguany passa a formar part de
la llista de grans festers. Jorge Santonja Palacio fa un repàs de la seua trajectòria festera recordant els
últims càrrecs que ha viscut, i en especial el de l´alferes de l´any 1969, ostentat per son pare Jorge

Santonja Sanus, així com els primers trons d´aquestos últims anys. Després de les paraules d´agraïment,
el Primer Tro li posa la insígnia d´or . L´aplaudiment i reconeiximent de tota la filà és molt gran i sonen
marxes cristianes que acompanyen als assistents a la filà per a dinar.
Per la vesprada és la Processó General des de la Placeta del Carbó. El guió de la filà el du Jordi Olaya i el
cop Vicent Aznar. La participació és d'aproximadament 60 festers més xiquets i algunes ximenes.
DIA DE L´ALARDO
Deuríem fer un homenatge als festers que participen de l'acte del "disparo" pel matí i per la vesprada.
Enguany pel matí són quaranta els que participen més el cop, i per la vesprada vint-i-cinc més el cop,
suficients per a guanyar la batalla. Cal fer notar els moments que gaudim de la banda , com en aquest
dia que abans d´anar a dinar en la carpa instal·lada al carrer toquen marxes, pasdobles, boleros i tot allò
que els demanem. Durant el dinar es fa un agraïment a la nostra conserge Mari i a Joan pels menjars de
tots el dies i per la feina tan gran que fan per a què quedem satisfets. A continuació, el Primer Tro,
Vicent Serra, agraeix als festers que han estat fent-li costat al llarg dels quatre anys en la Junta Directiva
i demana disculpes pels errors que s´hagen pogut produir. El reconeixement de tota la filà es unànime
amb aplaudiments i abraçades molt emotives per a mostrar l'afecte que tenim tots per Vicent. El dia
acaba amb la ja tradicional entradeta de Carros de Fuego.
MISSA DE DIFUNTS
Acudim a la missa de difunts en companyia dels festers de la filà Verds i Chanos a l'església de Sant Jordi.
Enguany afortunadament no tenim que lamentar cap baixa i aprofitem per a recordar a tots el difunts
de la nostra filà que ja no estan amb nosaltres i que de segur tots els tenim molt presents. Des del
temple anem a la filà Verds per gaudir de "l´ensayo" conjunt de les tres filaes.
AGRAÏMENTS
Vull agrair a la Junta Directiva de la filà tota la feina que fan en festes i al llarg de tot l'any per a què tots
els actes que es fan isquen el millor possible. Tots deuríem passar per esta experiència per a saber el
que costa dur-ho tot a terme. Agrair especialment a Vicent Serra la possibilitat que m´ha ofert de fer la
Crònica de la Festa i d´haver participat en la Junta Directiva. Espere que vos haja agradat i si en alguna
cosa no he estat encertat vos demane disculpes i a la pròxima de segur que ho faré millor.
Comença un altre any fester, vos desitge a tots que tinguem salut, feina i il·lusió de continuar pertanyent
a aquesta gran filà. Ajudem tots a la Junta Directiva a mantindre el bon ambient que sempre està
present i sapiam donar valor al que tenim, que no és poc.
Gràcies a tots, i visca Sant Jordi.
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