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Què li passa hui a la gent? Tothom camina de pressa i cada volta són més els vianants pels carrers! 

Com tots els anys per aquesta data i ben entrada la tarda, afanyem el treball. Es fa l’hora! Tot són 

presses! Ens vestim de fil de vint i anem devanits i devanides a la Plaça. 

No importa si fa mal temps ni suportar la llarga espera. Una emoció falaguera ens fa acudir a la cita, 

amb aquesta il·lusió festera, que mai mor i es converteix en goig que vibra i perdura. 

L’amor a la tradició que junts i juntes volem celebrar en passió i en harmonia, l’u d’abril, és el gran 

Dia per mostrar als alcoians i alcoianes que tanta emoció aglutinen, aquesta gran obra d´Art que 

serà pregó de la Festa i molt donarà que parlar. 

He elegit aquest cartell per allò que representa. D’un cop d’ull t’endinsa en la nostra identitat, en la 

idiosincràsia d’un poble marcat per les seues festes, amb un Moro i un Cristià que miren d’una 

manera, que sols ells poden mirar als balcons replets de gent, alcoians i d’altres llocs i ciutats. 

El Barranc del Sinc presideix aquest mural, unint ambaixadors amb hidalguía; igual que 

l’Enramada esclatant les seues llums baix un cel subtil i pintat com la foscor de la nit. 

Completant la tradició, no pot faltar l’Entrada triomfal dels Músics, amb vent que empeny 

alborotat, així creix ardorosament i lentament un onatge de música que s’apropa, prenent força els 

seus timbals, clarins, trompes i xirimites; lluentor de trompetes i trombons; 

el Director que a l’enlairar la batuta, farà sonar l’Himne de Festes, corejat pel clamor d’un públic 

emocionat. 

Quasi res! Vaja presencia! Amuntegats per tot arreu, des de Sant Nicolau fins a la Plaça i els 

voltants, tot un poble aglutinat! Emocions a flor de pell, l’expressió d’un Alcoi gran! 

Això veig en el Cartell; això sent al contemplar-lo: llum, color, germanor, festa…”la meua terreta, 

Alcoi”. 

 

Rubricat per José Borrell, gran artista, professor de les nostres aules molt estimat, persona afable i 

digne mereixedor d’elogis al transmetre el seu Art. 

Gràcies per regalar-me moments i enyorances del passat i recordar-me el privilegi de ser alcoiana. 

Diana 


