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25 d'Abril, encara ressonen en el meu cap els pasdobles i les marxes, i sobretot les salves
d'arcabusseria, i el meu cos m'advertix dels excessos comesos, és quan novament estic
assentat enfront d'un full, intentant transmetre les vivències ocorregudes en un nou any que
ha estat ple de records que proporcionen un record fidel de l'any Fester ja conclòs.

El 21 de maig al matí es van celebrar eleccions al cos de majorals de l'Associació de Sant Jordi,
en la que el nostre company Alfonso Navarrete com a candidat, resultava triat entre els que
concorrien a les candidatures.

Ja a la vesprada, ens reuníem en la nostra seu per a la clàssica Assemblea de Maig, ingressos i
gastos de l'any Fester finalitzat, així com el fet de que Cana deixava el seu càrrec de Primer Tró,
prenent el relleu Marcos Verdú, que no dubtem serà també bon defensor dels drets comuns
dels membres de la Filá. Quant al Glorieret, Samuel Solbes, ens representara el dia a este
efecte en les pròximes festes, a lo que els festers responem amb una tancada ovació i un Visca
el Gloriero.

Al inici del mes de Juny, canvi la Junta directiva de l'Associació de Sant Jordi, comptant entre
les seues vocals amb Juan Antonio Canalejas, nova representació de la nostra fila en la part
mandatària de la Festa. Enhorabona, sens dubte el teu bon fer i coneixements es traduiran en
bons resultats en el món de la Festa.
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Ja a l'estiu, el dia 25 de Juny, celebrem la nostra Dina en el restaurant del Baradello. Esmorzar
tradicional, repartiment de crònica de l'any Fester en DVD, inici del campionat de cotos, i
sobretot, massiva assistència, molt superior a l'esperada i comunicada, tal com es va demanar,
tal vegada va ser la causa que el dinar fora pobre i mal servit , encara que este últim terme no
ho tinc tan clar. En la final de cotos, es van proclamar campions, Jordi Olcina i Aitor Punzano,
que ens representaren en el trofeu de Mig Any, els subcampions van ser Carlos Berenguer i
Aitor Esteban.

La fila va tancar per període estival entre el 24 de juny i el 2 de setembre.
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Lamentablement, este estiu ens oferia una mala notícia. El nostre primer Capità, Francisco
Garcia Cantos va faltar. Segurament des d'ahí dalt, en companyia de Sant Jordi, continuara
amb la seua labor de protector d'esta Fila que va ser també la seua.

Ja el 23 de setembre, tornem a ajuntar-nos en un assaig patrocinat per la Fila Abencerrajes de
Mutxamel, amb motiu de la seua Capitania Mora de 2016. La capitana i càrrecs que es van
desplaçar a visitar-nos per a gaudir d'un assaig alcoià que van disfrutar al màxim. Obsequis i
bon ambient de camaraderia van ser la nota predominant este dia.

Entrem ja en el mes equidistant entre passades i futures festes, un mes en què abunden els
actes representatius i ens aproxima a eixe sentir tan nostre de la Nostra Festa.

L'assemblea de Mig Any la celebrem el dia 15 d'octubre, destacant sobretot l'elecció de José
Manuel Llorca com Gloriero Oficial, aplaudiments i visca el gloriero sonen en la fila com a aclamació
a José. Es presenten els pressupostos per a enguany per a determinar la quantia de la fulla
d'individu Fester, i destaque sobretot la bona notícia d'una gran incorporació de nous festers, per
el que cosa enguany superarem els 90 individus de fulla sençera.
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En el trofeu de cotos de Mig Any, Jordi Olcina i Aitor Punzano, van aconseguir arribar a
semifinals, i mantindre la il·lusió de la nostra fila més enllà de passades edicions, llastima de la
seva derrota davant de la Fila Cordó.

22 d'octubre, ens trobem ja en una jornada esperada per tots. Ganes de festa, sentir comú, i la
glorieta com a confluència de festers i públic assistent. De bon matí, a muntar la parcel·la
assignada, en acabar, ens disposem a esmorzar, i una vegada reposades forces, preparem un
àgape per als que ens visiten. Gran afluència de gent en esta sessió matinal, i a mig dia
disposar-nos a disfrutar les paelles que el nostre conserge Ximo, bon cuiner, ens va preparar. Ja
a la vesprada, Francisco Martínez e Isaies Belda, son els l'encarregats d'elaborar l'olleta que
participarà en el tradicional concurs, mentres la glorieta es convertix ja en pràcticament
intransitable per la quantitat de gent assistent a este acte. Una vegada conclòs el mateix, ens
dirigim a la Fila a sopar la nostra olleta de Mig Any, molt bon ambient entre tots els presents i
ganes de passar-ho bé, per a concloure amb una entraeta pel carrer Sant Nicolau, acompanyats
per la nostra banda de Manuel, per a reviure el record passat i al mateix temps enyorar el
preludi de la pròxima trilogia.
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El 26 d'octubre, rendim homenatge als nostres festers veterans, enguany serán Rafael Conca,
Roberto Pla i Juan Ramón Rivera com a representants nostres per al sopar celebrat a este
efecte. Enhorabona, sou punta de llança d'una fila amb futur i saber fer.

El 29 d'octubre, es va celebrar la visita a Fontilles, però novament la nostra Fila no va enviar
cap representació.

Ja al novembre, el divendres 25 celebrem un nou assaig; i l'endemà, el dissabte 26, en el local
de la Fila Navarros, es celebrava el concurs de Sergent Major Cristià, en el que Jaime de la
Torre, amb el seu bon fer, ens va fer somiar amb que la nostra Fila aconseguira el seu primer
Sergent en la Nostra Festa. No va poder ser, però amb el ferm desig que aconseguisca el seu
propòsit en la pròxima edició del concurs. Gràcies a Jaime per mantindre viva eixa il·lusió, així
com als benimerins que van formar per a ell, tant com als que van acudir a donar el seu suport.
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Una vegada al desembre, mes de tradició i reunions tant familiars com de Festa, amb l'esperança
que la loteria de la fila ens haguera agraciat amb un premi, lo cual que no va ocórrer, el nostre
element infantil, el dia 17 es va reunir en la nostra casa per a després de l'esmorzar, realitzar els
clàssics dibuixos que ornamentaren la nostra seu en estes dates, així com finalment muntar el
Betlem, dia familiar i de festa es mesclen feliçment en un bon ambient.

Ja a la vesprada, els nostres infantils van acudir en grup a la representació del Betlem de Tirisiti.

El dia 23 de desembre, clàssic assaig, l'únic en el que sonen tant pasdobles, marxes i nadaletes.
És un assaig molt esperat per tots. Alegria, gran ambient i com no, moltíssimes servilletes, són
la nota predominant d’aquesta jornada.
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El dia 27 de desembre, una edició que prepara el nostre conserge Ximo de Masterchef Júnior
per a l'element infantil. Este acte va comptar amb una gran participació de concursants.
Enhorabona, Ximo, tu també sumes a fer gran l’any Fester.

Ens trobem ja al gener, canvi d'any i a tres mesos escassos de la nostra tan esperada festa. El
dia 27, després de la missa en Sant Jordi, en honor als nostres difunts, quasi sense assistents
benimerins, ens reunim en la nostra Fila per a celebrar un assaig conjunt de Benimerins i
Andalusos, açi sí, amb massiva assistència de festers, un dia també de camaraderia i estretir
llaços amb la Fila contrabandista.
També en este mes se'ns informa de la regulació de l'ús d'armes i pólvora durant l'acte del disparo.
Pel que la Fila, junt amb l'Associació de Sant Jordi, ens insta a passar un reconeixement mèdic
gratuït per a la posterior assignació de pólvora i poder efectuar un acte digne.

El 18 de febrer, vam tindre una jornada intensa. Primerament, una assemblea extraordinària
per a proposar diverses modificacions dels nostres estatuts, la cual va resultar ser prou llarga,
al escoltar els diferents punts de vista dels assistents.
Ja a la nit, el tradicional assaig amb les nostres dones, molt bon ambient entre tots els que
vaen participar i ganes de festa. L'element femení va demostrar el seu bon fer a l'hora de
formar.
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El mes de març procedim a habilitar un cuarto de la Fila amb taquilles, per a poder deixar
efectes personals en la pròxima trilogia. Els que vam voler, i a un mòdic preu, vam tindre
l'ocasió de fer-nos amb una compartida amb un altre Fester. Gran iniciativa i que va comptar
amb una molt bona acollida entre la majoria.

Ja el dia 25 de març ens vam disposar a celebrar l'últim assaig abans de les ja imminents festes,
gran ambient reina entre els assistents.
I ja, al fi, comença el mes tan esperat per tots, un mes amb un ritme frenètic d'actes i
participacions, un no parar que ens fa irrepetibles i que sabem fer festa sent exemple per a la
majoria de les ciutats que fem la festa de moros i cristians.
El dia 1 d'abril, al matí, el nostre conserge Ximo, amb motiu de la III edició de tapes festeres, ha
preparat mandonguilles de mar i muntanya, este event va comptar amb una gran afluència de
públic per a degustar-la.

Ja a la vesprada, presentació de la revista, per a continuació, descobrir el cartell de les
pròximes festes, fet que va comptar com no amb diferents criteris, aplaudiments i crítiques,
avaluen el cartell, però al comptar enguany amb l'element femení per bandera, s'extremen les
diferents opcions. Personalment pense que la festa evoluciona, és un fet imparable, però tot el
que no siga un procés natural, sinó més aïna forçat, esta condemnat al emfrontament entre les
parts que ens perjudica, i pense que no debem devaluar la nostra gran festa que a la fi és el
que realment importa. Tots som importants i tots ocuparem el lloc que ens oferisca el destí.
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El dia 8 d'abril, celebrem l'assemblea de Rams, llista de roda per a atorgar els càrrecs a exercir i
recomanacions per a estes pròximes festes.

També es vaen firmar els contractes de consergeria i banda de música per a la próxima trilogía.

El trofeu filaes se celebra els dies 13 i 14 d'abril, una edició en què els nostres representants
van aconseguir grans resultats. Campions en tenis taula i básquet, i una molt bona quarta
posició en petanca. Enhorabona.
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El 16 d'abril, la Gloria Oficial, esmorzar en la Fila i a vestir al gloriero, la cara de Jose Manuel
Llorca reflectix el seu sentir, nervis, il·lusió i emoció per a un dia especial per a ell. Francisco
Garcia, ens va representar en l'hospital. Enhorabona als dos.

A les 10 del matí, arranca la Gloria, i José a gaudir d'ella, la veteranía a la hora de formar es
evident. Per a d’ell es una jornada irrepetible i envejada per molts de nosaltres, uns per
recordar la seua actuació, i altres per la il·lusió que un dia puguen realitzar este gran acte.
A la fi i després d'arreplegar als glorieros, pasacarrers i sobre les 14,30 hores dinar de
celebració de la Gloria, i els dos representants a acabar de disfrutar del seu dia.
L'endemà, el 17 d'abril, té el seu torn nostre representant infantil, Samuel Solbes. Després
d'arreplegar al Glorieret en l'església de Santa Maria, acompanyament a la fila per a procedir a
l'esmorzar. Al terme de la qual, i després de la clàssica mascletá, novament acompanyem
Samuel al partidor perquè comence la Gloria Infantil. L'emoció en pares i família del xiquet és
evident, i el nostre representant, demostrant el seu bon fer en el carrer. A la conclusió de
l'acte de nou l'acompanyem a la fila per a disfrutar del dinar com a colofó d'este dia. Les
meues felicitacions per al Glorieret i la família.

11

Ja a la vesprada, processó del trasllat, amb assistència del nostre majoral, el nostre vocal de
l'Associació, i algun Benimerí que acompanye al nostre primer Tró.
El dia 20 d'abril, com a preludi a les festes, celebrem la nostra entraeta. Un bon sopar oferit
per Ximo, repartiment de detalls i a les 22,50 hores des de País València, sonen Benimerins en
el carrer i tots a formar i disfrutar de la formaeta.

21 d'abril, dia dels músics, dia somiat i esperat. Els nostres músics de Manuel participant en
l'entrada de bandes, sobre les 21,00 hores comencen a sonar els acords del nostre ja
insubstituïble himne, mentres entre el public assistent es produïx el ja l’inherent pujada
d'adrenalina, necessària perquè nostre cos suport tots els esdeveniments que van a produir-se
a continuació els pròxims dies. Després a sopar l'olleta en la fila, ambient meravellós ganes de
festa es denoten entre els assistents, ja com a colofó participem en una entraeta, formant això
si, per on vam poder.
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TRILOGIA BENIMERI 2017
Día de l’Entrada
El dia 22 comença molt prompte per a la majoria, però això si amb horaris dispars. Hi ha qui
assistix a la tradicional missa en l'església de Santa Maria; qui amb l'arranca de la Diana; qui
arriba justa per a l'arrancada de la nostra Fila en la plaça d'Espanya; i inclús qui s'alça quan el
seu cos se'l permet després dels excessos comesos en el dia anterior.

Són quasi les 8,00 del matí, i als sons de Tayo, Marcos Verdú es disposa a arrancar la diana.
Baixada de llança al fort de la música, avant Benimerins, direcció a l'Església de Sant Jordi, on
Marcos mana el gir pertinent, i a continuació, a entrar en el carrer Sant Jaume amb direcció al
segon tram.

En el segon tram de diana, Francisco Verdú arranca la diana amb Brises de Mariola; i ja en el
tercer tram, Eduardo Pascual, fa el propi amb este mateix pasdoble. En este últim tros, es
ralentitza un poc l'evolució dels nostres dianeros, però cal destacar, que per fi, van poder
acabar la seua participació sense les ja clàssiques molèsties del públic que acudix ja als voltants
per a presenciar l'entrada.
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Conclosa la mateixa, esmorzar clàssic en la Fila, i a veure les hosts de la creu, per a, sobre les 14,30
hores, i acompanyats per la nostra banda, procedir al dinar i alguna que una altra formaeta. El
treball de les maquilladores va ser el més anecdòtic, ja que el to de maquillatge era per a molts
escuadreros, molt fosc, però això si pres pels presents amb bon humor, demanant alguns que li
rebaixaren el to de maquillatge, però en fi un discórrer entre rialles i fotografies.

Són prop de les 18,20 hores, i després d'arreplegar armes, ens organitzem en el partidor per a
constituir el guió de la nostra participació segons el dibuix amb este fi exposat en la Fila.
Banderí, parelles, relleus d'esquadra, esquadra, banda, esquadres infantils, palanquí, roponà,
sis en fons, benimerines i carrossa de cop és l'evolució de la nostra participació en este dia.
Sona Benimerins i Ximo Gisbert arranca l'esquadra per a iniciar la nostra desfilada, després
d'ell, la resta de la Fila.

A l'altura del carrer el Tap, Francisco Martínez, pres el relleu del cap d'esquadra, en direcció a
la plaça d'Espanya, on a l'altura del cine Calderón, es produïx el relleu de l'esquadra, sona El
President, a l'altura de la Tribuna d'autoritats, prosseguint fins al carrer Sant Llorenç.

A l'altura del Blau, prenc el relleu del cap, per a ja dirigir l'esquadra fins al final del recorregut,
on sobre les 20,00 hores, als sons de Benimerins es tanca nostra participació en l'Entrada.
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Día de Sant Jordi
És el dia del nostre Patró, el dia gran quant a actes litúrgics, que és un dels pilars de la Nostra
Festa; i sobre les 9,00 hores des del parterre, el nostre element infantil, en segona Diana, ens
transmet el sentir que la Fila està molt viva i amb futur, enhorabona als pares per inculcar este
sentir als més jóvens, i sobretot enhorabona als dianeros.

Conclou la mateixa sobre les 9,30 hores, i ens dirigim a esmorzar en la Fila, junt amb els
participants en la Diana. És un esmorzar ràpid, ja que hem de procedir a l'ofrena floral a Sant
Jordi. Un any més, les flors, llançades al pas del Sant Jordiet, així com el llançament de clavells
com des d'un balcó és clàssic, i serviran d'estora al pas del xiquet que representa al sant Patró.
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Toca ja temps de desimboltura, relax i pasacarrers, per lo que ens dirigim al baret dels nostres
companys en el parterre, i que tan be ens acullen. Alguna formaeta, cerveses, picaeta i a les
finals nou pasacarrers cap a la Fila per a procedir al dinar del dia de Sant Jordi.

La Fila enguany ha sigut redissenyada quant a distribució de taules, la que s'agraïx per l'espai
aconseguit. Les taules ubicades en el saló principal, han canviat la forma de col·locar-se, el saló
d'hivern habilitat, i una gran carpa en l'exterior, pensada per a l'element infantil, fan molt més
confortable l'estancia en la Fila per a esta ocasió. Hem aprés la lliçó d'anys anteriors i crec que
s´ha solventar el problema.
Els festers que vaen rebre l’insignia d’or per els seus 25 anys de pertànyer a la Fila eren, David
Franco, Antonio Segura i José María Batan.

Són ja prop de les 18,00 hores, quan 35 festers benimerins, 7 benimerines, i 5 xiquets,
procedixen a realitzar la seua participació en la Processó General. És un fet destacable, ja que
l'assistència de festers, supera inclús a la del passat any.
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Ja a la nit, hi ha benimerins que participen en el sopar en la Fila, amb alguna queixa entre els
assistents a l'observar que el menú no corresponia a l'esperat.

Altres en canvi, sopen en la carpa exterior, per a posteriorment participar en la retreta, acte
que pareix que va engrandint-se en quant a participació tant de festers com de públic. Gràcies
Alfonso Navarrete i Francisco Martínez per la vostra implicació.

Sobre la 1,30 hores, ja clàssica entraeta de Sant Jordi, acte desenfadat i amb participació de tot
el que va voler.
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Día del Alardo
Ens trobem ja en l'últim dia de la nostra volguda trilogia, el dia que commemorem el fet real d'esta
Festa. Després d'un esmorzar en la Fila, ens dirigim al Camí, per a participar en el disparo. Hi ha una
gran quantitat de benimerins, fins a trenta-dos festers per a començar l'acte.

Però amb un contratemps, hi ha una limitació de pólvora excessiva, sense la mínima
imprescindible per a un simple acte, jo mateix vaig haver d'abstindre'm de disparar amb prou
freqüència, per a poder almenys arribar a la plaça i sobrepassar el castell, però sense poder
arribar a acabar el recorregut disparant.
Espere que l'Associació, que tan bé ha gestionat enguany la regulació dels permisos
d'avantcàrrega, en el pròxim, gestione també la quantitat mínima per a poder fer un acte en
condicions.
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Conclòs el mateix, novament ens dirigim novament al parterre a prendre un refrigeri, a
continuació la foto de rigor en els escalons dels voltants de la Fila i ja l'últim dinar de festes en
la Fila.

El alardo vespertí s’inicia sobre les 17,40 hores darrere del castell, tot just poc més d'una
vintena de benimerins, i novament els problemes de la pólvora van fer que esta participació
fora decaient al final del recorregut.

Són les 21,30 hores, i sobre les almenes del castell, el nostre Sant Jordiet, amb l'himne de
Festa. Amb una música que prové de la marxa Mora "El Sig", extreta de la zarzuela "La Bella
Zaida" del mestre Gonzalo Barrachina, y que dies arrere inici la trilogia, va posar punt final a
unes festes que han sigut úniques, perquè encara que els actes es repetixen, la forma de
portar-los a cap mai és igual. Altes i baixes entre els festers, diferents mitjans i idees en un
cúmul que fa a la nostra Festa gran, i per descomptat a la nostra Fila.

Ja com a final de festa, es van celebrar els clàssics soparets en la Plaça d'Espanya. Fins demà
que comença un nou any Fester

20

Per a mi, és un orgull pertànyer a esta Junta. Hem treballat a fi de reactivar la Fila quant al
numere de Festers així com de fer Festa. I s'han traduït fins ara en uns molt bons resultats.
Amb la confiança que inclús podem millorar en pròxims anys festers, felicite els meus
companys de junta per la seua labor, així com a tots els meus companys i amics de Fila per
haver fet açò posible.

VISCA SANT JORDI
VISQUEN ELS BENIMERINS

Francisco de la Torre Meco
Croniste de la Filá Benimerins
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