CRÒNICA DEL ANY FESTER 2017 - 2018

FILÀ BENIMERINS
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Concloses ja estan la Festes de 2018, unes festes que encara que seguint el
mateix patró d'anys anteriors, tenen vivències, anècdotes i actes
irrepetibles. I és quan, tots tornem a la rutina del dia a dia, quan ens toca
arreplegar el que en aquests tres dies frenètics ha embolicat al nostre
quefer diari, i preparar-ho per a futures trilogies.

I en nosaltres mateixos, i cadascun especialment, recordar tal vegada la
seua primera participació activa en la festa, o potser eixa esquadra,
glòria, diana o simplement que va formar part del conjunt d'amics i
companys que constituïx la Filà Benimerins.

En tots hi haurà segurament alguna cosa que ens farà recordar aquestes
festes, en la qual tots tenim el nostre paper actiu en la història de la Filà i
per tant en la història viva de les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi. Un
privilegi que assumim i al temps ens obliga a superar-nos cada any en el
bé col·lectiu de la Festa.

I és el que tinc el privilegi de narrar. Tornar a viure un any replet d'actes,
en els quals tots van tindre el seu moment que va ser especial per a tots o
simplement per a algun especialment, moments que van destacar sobretot
l'harmonia del conjunt, la germanor entre tots, i alhora ganes de gaudir i
passar-ho bé en un bon ambient.
Conclosa l'aparició de Sant Jordi, la festa comença com sempre amb “els
soparets”, que marquen el punt d'eixida d'un nou any fester amb
renovades il·lusions, i que ens porta a trobar-nos amb les activitats que
ocuparan un altre exercici.

Página 2

Ens tornem a reunir en la clàssica Assemblea de Maig, que es va celebrar
el dia 20 del mateix mes, a les 16,30 hores. Es dóna a conèixer a la Filà
els comptes de l'exercici. També es va aprovar el canvi de l'estatut que
marca qui serà el pròxim Glorier, en què va quedar aprovat que els
interessats han d'enviar un correu electrònic abans de l'Assemblea de
Mig-Any, i eixirà electa la candidatura més veterana presentada, la qual
primerament realitzara el Glorier de l'Hospital, i al següent any el Glorier
Oficial. Quant al Glorier Infantil, i segons les sol·licituds presentades, per
ordre de antiguitat, va eixir triat Alvaro Samper Llopis, amb una tancada
ovació per part dels assistents.
En el mes de juny i concretament el dia 16, vam tindre una Assemblea
extraordinària i esperada per bastants individus de la Filà. La que
donaria a conèixer l'Esquadra del Mig del 2019, i que per Roda i
començant del numere un queda com segueix,
Escuadra del Mig:
Manuel Albero Blay
Manuel Camús Martínez
Gilberto Castañer Mollá
José Argel Gadea Valero
Miguel Gomis Pérez
Rigoberto Pascual Domenech
Javier Pascual Ferrer
Jorge Pascual Ferrer
Eduardo Pascual Torregrosa
Antonio Rodriguez Moreno
José Benjamin Tarrazó Diaz

Cabo Batidor:
Andrés Montoyo Guijarro
Reservas:
Pedro García Belenguer
Miguel Gomis Carbonell

En finalitzar l'Assemblea, vam poder
celebrar un assaig en el qual els
triats ja van començar a imaginar
com podria ser el seu any de càrrec.
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1 de Juliol DINÀ
El dia concentra una jornada repleta d'activitats. Enguany ens trobem
amb el trenta aniversari de l'acompanyament de la Banda de Manuel, és
pel que, quasi tenim una crònica dins de la crònica, en narrar les
vivències irrepetibles que es donen cita en aquest dia tan especial.

Primerament, i sobre les 09,00 hores,
els Benimerins anem acudint a la Filà
per a degustar l'esmorzar, i jugar
alguna partida de cotos, amb la
finalitat de començar les
eliminatòries, perquè la parella
guanyadora ens represente en el trofeu
de cotos de Mig-Any.
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A continuació, i després de carregar els autobusos de productes autòctons
alcoians (el cafè que no falte), els conductors ens dirigeixen a la localitat
de Manuel per a celebrar la clàssica però enguany especial Dinà, càntics,
riures i harmonia són companys de viatge, que enriqueixen encara més la
convivència.
És ja migdia quan arribem a la localitat i, entre abraçades amb la nostra
ben benvolguda banda, ens dirigim al poliesportiu on celebrarem la Dinà.
Unes cervesetes ben fredes són la prioritat dels nouvinguts en aquests
moments.

Després d'algun pasdoble i alguna marxa de benvinguda que ens obsequia
la banda i a la qual corresponem amb la pertinent formació. Ja s'acosta
l'hora del dinar, i després de preparació de les taules, anem assentant-nos
per a reposar forces. És una imatge espectacular, la Banda de Manuel al
complet, i quasi completa la Filà Benimerins, compon una imatge
espectacular.
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Va desenvolupant-se el migdia entre
alguna formaeta, i picaeta fins a
l'hora de degustar una exquisida
paella, de la qual vam donar bon
compte, i arribada l'hora de les
postres, el capitule de gràcies, entre
obsequis i felicitacions.
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Primerament i sobretot, agraïm a la nostra banda el muntatge d'aquesta
especial Dinà, que serà segurament irrepetible, estem orgullosos de la
nostra Banda, que sens dubte és la millor de les que participa en la nostra
benvolguda festa.
També volem agrair a l'alcaldia de Manuel, totes les facilitats i mitjans
que ens aporta per a fer únic aquest dia, i que sense la seua contribució,
no s'haguera desenvolupat tan espectacularment.
I com no, a tot el poble de Manuel, que es va involucrar finalment en la
entradeta que va posar el colofó a un dia memorable, i acabe formant part
del desenvolupament de la mateixa.
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Són ja passades les 18,30 hores quan ens disposem a fer aquesta entradeta
única, crec que l'única vegada que la fem amb la banda al complet, ja que
superaven els cent músics, i amb el recorregut que ens van facilitar per a
açò, que és el mateix discórrer de les Festes de Manuel, ens va fer gaudir
com mai, i ja durant el trajecte, vam fer participes de la mateixa a
nombrós públic que no va voler perdre's aquest acte. Al final, emoció i
alguna llàgrima, cap a veure que l'èxit del dia va ser total. Gràcies a tots
per haver-ho fet possible.

En finalitzar la mateixa de tornada a l'autobús, i a casa, per a ja,
començar l'època estival, i dedicar el temps que ens demanda
particularment la família a l'espera de reprendre les activitats una vegada
acabades les vacances.
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Després de les visites a la platja, camp, o potser un viatge familiar, ens
trobem novament en la Filà el 8 de setembre, a reprendre el montepío, la
taula a escoti, i retrobament amb amics i companys de la Filà.
Al temps se celebren les últimes partides que determinaran la parella que
ens representarà en el trofeu de cotos de Mig-Any, en la qual en la final
s'imposa Javier Sempere i Alfonso Navarrete a la formada per Quique
Sevila i Marcos Verdú.

El dia 15 de setembre, el primer assaig de la temporada postvacances, a
carrec de la Banda El Rebuig, i entre les calors d'un estiu que es resisteix
a marxar, ens disposem a posar ambient a les notes musicals tan nostres i
que corresponen a la Festa que tots i cadascun de nosaltres portem en el
nostre cor.
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30 de septiembre EMBAIXADA HOMENATJE A JOAN VALLS

La Torre Na Valora d'Alcoi va ser
e s c e n a r i d e l a re p re s e n t a c i ó
extraordinària de l'Ambaixada
Cristiana, traduïda al Valencià per
Joan Valls, que es va dur a terme en
aquest singular escenari medieval de
la ciutat com homenatge al poeta
alcoià en el centenari del seu
naixement.

Página 10

Els ambaixadors, Ricard Sanz i Juan Javier Gisbert, van esprémer la
riquesa del text valencià de Valls. El director del muntatge, Carlos Taléns,
va comptar amb la participació del ballet de Virginia Bolufer per a
aprofitar el recinte medieval de la Torre Na Valora i recrear un poblat
àrab. Segons avançava el diàleg entre els parlamentaris augmentava la
tensió i l'expectativa dels centenars de persones que seguien l'acte amb el
qual l'Associació de Sant Jordi s’unix a l’Any Joan Valls.

L'encreuament dialèctic va finalitzar
al crit de “Armes, armes!” i
seguidament la Societat Musical Nova
d’Alcoi, a la qual va pertànyer Valls,
va oferir un recital de música festera
per a completar l'homenatge de la
Festa d'Alcoi a el nostre poeta.
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MIG-ANY
Comencem el mes equidistant entre les passades i les pròximes festes, un
mes ple d'activitats, per a anar fent boca del que pot suposar la pròxima
trilogia.
El dissabte 14 d'octubre celebrem l'Assemblea extraordinària de Mig-Any,
en la qual a més d'acordar la quantia de la fulla per al present exercici, es
comuniquen els actes que van a celebrar-se aquest mes. Destaque sobretot
que José Franco Montoya, serà el nostre Glorier Oficial, així com Enrique
Sevila Vidal, el Glorier de l'Hospital. Aplaudiments i Visca és la reacció
dels assistents.

En el trofeu de Cotos de Mig-Any. Javier Sempere i Alfonso Navarrete, en
representació de la Filà, no van tenir sort i després de guanyar les dues
primeres eliminatòries, van caure 3 a 1 en quarts de final contra la Filà
Chano.
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El 14 d'octubre es va celebrar la 67 visita a Fontilles, si bé encara que la
Filà no va enviar representació, si que va haver algun Benimerí que no va
voler perdre's la cita.

21 d’obtubre MIG-ANY
Arriba ja el dia gran del mes d'octubre, es día 21, el qual la música i la
festa ens recorda que en només sis mesos novament, es produirà la màgia,
l'emoció i en fi, la Festa tan esperada per tots nosaltres.
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Són les 08,00 del matí i ens disposem a muntar la infraestructura dins del
recinte que ens van cedir dins de la Glorieta. Una vegada conclòs ens
dirigim a la Filà per a esmorzar i agafar forces.

Al terme novament ens dirigim a la Glorieta, per a ja començar a
preparar les tapes amb què obsequiarem als assistents, i també jugar
alguna partideta de cotos. Amb un clima magnífic i entre les cervesetes i
alguna picadeta, el matí discorre en molt bon ambient.
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Són ja les 14,00 hores i ens dirigim a la Filà per a dinar i preparar el que
serà a ben segur una vesprada repleta de gent en els voltants del nostre
recinte, i al mateix temps que els nostres companys Isaías Belda i
Francisco Martínez, preparen la olleta que participarà en el 45 concurs de
Mig-Any.

No vam tenir sort en el resultat del concurs, encara que he de dir que el
plat en qüestió estava deliciós. Al concloure, ens dirigim a la Filà, per a
sopar i sobre les 00,30 hores, i pel Pais Valencià participar en la entradeta
que serviria de colofó a un dia tan complet.
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El divendres 17 de novembre, a les 21,30 hores, i acompanyats per la
banda “El Rebuig”, celebrem un nou assaig en el qual rendim un xicotet
homenatge als nostres fundadors, i van ser precisament ells els
protagonistes de la vetlada.

Ens trobem ja al desembre, mes que encara que té una raó de ser molt
diferent a la qual ací ens ocupa. Celebrem el Nadal Alcoià, que també
causa una gran devoció entre tots nosaltres. El día 16 de desembre, i al
costat dels nostres infantils, ens reunim en la Filà per a procedir a la
plantà del Betlem, i que decorarà la nostra seu durant estes dates tan
assenyalades. Tras el dinar, ja a la vesprada, acompanyem als xiquets com
cada any a la representació del Betlem de Tirisiti.
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22 de Desembre ASSAIG DE NADAL
A les 21,30 hores celebrem l'assaig mes esperat de l'any, un assaig que ja
gaudeix d'una fama increïble dins de les altres filaes, i que la visita a la
nostra seu aquest dia, és alguna cosa que es converteix en habitual,
enguany ens visita el Capità Cristià, José Vicente Jornet; el pare del Sant
Jordiet, i com no, novament Julio Tormo del programa “Anem de Festa”.

Un assaig amb la banda de Manuel, en el qual pasdobles, marxes mores,
cristianes, nadaletes, germanor, i com no tovallons de paper fan una
simbiosi que cal viure-la, i pense que ja hauria de formar part del que
nosaltres cridem “perles de la nostra història”.
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El 13 de gener i gràcies a l'amic
Francisco Martínez, estrenem noves
taules de suport per a les partides de
cotos, cal renovar mobiliari i encara
mes, amb aquest disseny.

El dia 26 de gener a les 20,30 hores, celebrem la missa pels nostres
difunts, per a a continuació, en la Filà Andalusos, celebrar l'assaig
conjunt. Nombrosa concurrència i les marxes mores i cristianes,
s'alternaven en un assaig plantat que va afavorir la comunicació entre els
assistents.
L'endemà, dia 27, vam acollir a la Penya “El Enreixat” de València, que
va celebrar en la nostra seu, un assaig. En agraïment ens van obsequiar
amb una placa commemorativa.
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També en els dos últims caps de setmana d'aquest mes a alguns
benimerins ens va tocar fer el curset per al tir d'armes de avancarga. Un
curset que alguns efectuem malgrat saber bé el que és l’alardo,
simplement per no haver demanat pólvora en algun any dels dos últims.

El dia 9 de febrer, vam acollir en la Filà, el sopar de Primers i Exprimers
Trons, on ens vam poder retrobar amb companys de Festa. Pel que fa als
Benimerins, vam poder gaudir de la representació de pràcticament uns
vint anys, a falta és clar d'Enrique Sevila Maestre, desgraciadament mort
fa uns anys.
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A mitjan febrer, i concretament el dissabte dia 17, celebrem el “assaig
conjunt amb les nostres dones”. Tant elles com nosaltres vam poder gaudir
d'una vetlada amena, i l'element femení va poder demostrar que també té
bones aptituds per a la festa.

El 25 de febrer, estrenem la reforma de la cuina, consistent a adequar les
taules de treball a la normativa vigent, que obliga al fet que siguen d'acer
inoxidable.
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El dia 24 de març, celebrem l'esperada assemblea de Rams, que servirà
per a assenyalar els diferents càrrecs
per a aquestes imminents festes,
glòria, esquadra, diana, roponà, tal
vegada solament demanar pólvora,
però açò si il·lusió en la majoria.
Encara que lamentablement enguany
hi ha festers disgustats per l'aplicació
del reglament intern. Crec
personalment que va haver-hi falta de
comunicació entre les parts.

A les 21,30 hores, el Glorier Oficial, José Franco, va voler obsequiar a
tota la Filà amb un magnífic assaig. Molt bon ambient entre els assistents
que vam poder gaudir d'un altre dia de festa amb la Banda “El
Rebuig”,acompanyada pel gran amic Hiroshi.
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30 i 31 de Març TROFEU FILAES

El divendres i el dissabte se celebra
una nova edició del trofeu filaes.
Enguany destaquem novament el
tennis de taula, en el qual els nostres
representants van guanyar el trofeu.
També en la modalitat de crossfit, va
obtenir el segon lloc.

Al migdia ens reunim en la Filà per al dinar i a la vesprada a continuar
les competicions. L'endemà es van celebrar les rondes finals.
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Esment especial als nostres infantils que van quedar segons en futbol
aleví. En quant a les altres modalitats, com petanca, pàdel, raspall, bàsket,
i futbol sala veterà, no van tindre bons resultats, de totes maneres agraïm
el seu interès i esforç i alhora, us desitgem sort per a les pròximes
edicions. “A l’altra serà”
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31 de Març CARTELL DE FESTES

Sobre les 21,00 hores es va descobrir
el cartell en la Plaça d'Espanya.
Realitzat per José Borrell, de tall
clàssic, combina tres elements clau de
la festa. Les figures de l'ambaixador
moro i cristià presideixen el mateix i
tenen als seus peus la música,
ingredient clau de qualsevol acte
fester. En el rostre del cristià es pot
apreciar que l'autor va plasmar el seu
propi. A més, tots els elements que
componen l'obra es troben sobre un
fons gris, tonalitat molt característica
en totes les creacions de José Borrell.

Després del descobriment del cartell, les abraçades i felicitacions es van
barrejar amb els aplaudiments del públic. L'autor va destacar que la seua
obra «és una expressió del que un fester sent quan s'inicien els dies
grans». «És una idea que esperava en la meua ment fa deu anys i avui és
una realitat», va explicar.
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1 d’Abril GLÒRIA OFICIAL
Dia gran per a José Franco, és una jornada especial per a d’ell. Es el
moment anhelat i sabem que vas a viure-lo com alguna cosa únic.

A les 07,30, en el Campanar, vam arreplegar al Glorier, cafenet, herveret,
i a acompanyar-lo a la Filà, seguits com no podia ser d'una altra manera
per la nostra banda de Manuel.
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Són ja les 08,30 hores i ens disposem a l'esmorzar i la vestida dels
Gloriers. Perquè encara que Pepe és l'Oficial, no podem oblidar a Quique
Sevila, Glorier de l'Hospital, i que enguany marca l'inici del que
segurament gaudiràs a l’any que ve.

Després ens toca acompanyar als Gloriers a la Plaça d'Espanya, perquè a
les 10,00 i després de sentir el Himne de Festa, a carrec de la Unió
Musical d’Alcoi, Dani, Sergent Major Moro, amb el pasdoble acabat
d'estrenar amb el seu nom “Daniel Mendez”, del mestre José María Valls
Satorres, arranque la Glòria i Pepe comença el seu transcórrer
proclamant la Festa pels carrers del centre. Cal destacar com a anècdota,
que Cana va realitzar el tros de Glòria entre el Casal de Sant Jordi i el
partidor. Al mateix temps Quique ens representa en el Preventori i
Hospital.
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Conclosa la Glòria, arrepleguem als Gloriers i ens disposem a gaudir del
dinar. La Filà es troba repleta de gent, sembla el dia de Sant Jordi, i Pepe
i Quique posen el colofó del seu dia de Glòria entre familiars i amics.

Página 27

Més tard, sobre les 18,30 hores, els infantils, al costat dels seus pares es
reuneixen en la Filà per a menjar la mona, i ja a la nit participar en la
“Entradeta del Berenar”. Ha pres relleu el futur Benimerí.

Vam tenir representació de la Filà enguany en el concurs Alcoi Fester.
Carlos Richart i Jorge Fernández, Benimerí i exbenimerí respectivament,
si bé la sort no els va acompanyar, segurament en una pròxima edició,
puguen obtindre millor resultat. Ànims.
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8 d’Abril GLORIA INFANTIL
El diumenge següent, concretament el día 8, pren el relleu en la Glòria,
l'element infantil, xiquets que reflecteixen la il·lusió de pares i avis. Avui és
el seu dia i en conseqüència és el dia de Alvaro Samper Llopis, qui a les
08,30 hores i en l'Església de Santa María rep la seua primera comunió.

Una vegada finalitzada acompanyem al nostre Glorieret a la Filà per a
l'esmorzar, i conclòs el mateix al partidor, per a donar inici a la Glòria
entre la gran afluència de públic que no ha volgut perdre's l'acte.
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Ja és migdia i arrepleguem a Alvaro per a dirigir-nos a la Filà, i procedir
al dinar. Enhorabona al Glorieret i als seus pares.
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El dissabte 14 d'abril en la Filà i organitzat per l'Associació Cultural
Samaritá, vam acollir el quart concurs de tapes festeres. El nostre
conserge Ximo ens va sorprendre amb una tapa exquisida i molt de la
nostra terra, “mandonguilletes de putxero”.

14 d’Abril ENTRADETA OFICIAL
La nit del 14 d'abril, ens reunim en la nostra seu a les 20,30 hores per al
sopar. Es va registrar una bona assistència de festers que van ambientar la
vetlada, i sobre les 23,00 hores, comencem la nostra primera entradeta, en
aquesta ocasió per País Valenciá.

Página 31

Com a detall es van obsequiar unes bufandes identificatives de la nostra
Filà que van tenir molt bona acollida.

PROCESSÓ DEL TRASLLAT
El dia 17 d'abril a les 20,00 hores, i uns quants benimerins, ens reunim en
el carrer Sant Tomás, per a participar en la Processó del Trasllat, que
marca l'inici del Tríduo a Sant Jordi.

ENTRADETA OFICIAL 19 DE ABRIL
Aquesta entradeta, la celebrem en dijous, ens reunim molt prompte en la
Filà, a les 20,00 hores per a sopar, aquesta vegada amb una menor
participació de gent. Una vegada conclòs el sopar, a la Font Redona, per
Sant Nicolau i sobre les 22,30 hores, fer la nostra entradeta que ja compta
amb un major nombre de festers.
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21 d’Abril NIT DE L’OLLA
Hem arribat a la nit màgica en què tots i a una veu, passades les 21 hores,
cantem l'himne de Festa, una música provinent de la marxa mora “El
Sig”, que al seu torn va ser extreta de la sarsuela “La Bella Zaida” de
Gonzalo Barrachina, i la lletra de la qual va ser adaptada pel poeta José
Sanz Moya, contínua captivant-nos a tots.

Conclòs aquest, ens dirigim a gaudir del sopar en la Filà, repleta ja de
festers, a degustar una deliciosa olleta que aquesta nit la van preparar
Juan A. Canalejas i Fernando Vilaplana. Ja la unió entre música i festa
estarà present en els tres dies que van a començar imminentment. A
continuació, i com ja és habitual, celebrem la entradeta “per on pugam”,
des de la Filà, a creuar el carrer Sant Nicolau, i pel carrer Casablanca
acabar en la plaça.
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TRILOGÍA 2018
22 d’Abril DÍA DE L’ENTRADA
DIANA
La màgia es transforma en realitat, ha arribat el moment anhelat per tots ,
hi ha benimerins que acudeixen a la missa en l'Església de Santa María, i
els qui no volen perdre's l'Ave Maria previ al nou cant del Himne de Festa
i la arrancá de la Diana. Però conforme va discorrent aquesta, i acostantse el moment de la nostra participació, es van congregant mes Benimerins
en el punt de trobada a l'altura del Blau per a preparar-se.

Són les 07,50, tot comença, es col·loquen als dianers en la formació i la
nostra benvolguda banda, comença la interpretació del pasdoble “Al
Cel”, de Francisco Valor Llorens, i el Cap Jaime de la Torre, a qui el
moment ho omple d'emoció, marca el pas i es disposa a fer la “arrancà de
Diana” que marca l'inici del nostre recorregut. Puja la música “a dalt el
fort”, i Jaime, en el centre de la formació, en el moment precís, marca als
dianers el moment de baixar la llança amb quasi una bona coordinació,
aconseguint del públic una sonora ovació, a continuació avança ja en el
recorregut, dirigint-se a l'Església de Sant Jordi, on fa un bon gir de la
formació malgrat estar en “el baix” amb la finalitat de no retardar-nos en
el nostre recorregut.
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En el segon tram prenen el relleu nous dianers, i aquesta vegada José
Figuerola com a Cap, i amb la seua clàssica experiència, als sons de
Primavera, d'Antonio Gisbert Espí, arranca aquest nou tros, que els
dirigirà al Partidor.
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Finalment, en el tercer tram de Diana, Joaquín Gisbert, als sons de Tayo,
del nostre benvolgudíssim compositor Francisco Esteve, i que també va
compondre la nostra marxa mora, arranca als espectadors una gran
ovació per a concloure la nostra participació en la plaça abans de l'horari
previst. Conclosa la Diana, esmorzar en la Filà i el que toca ara és gaudir
veient el discórrer de l'entrada de les hosts de la Creu.
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ENTRADA
Una vegada conclosa l'entrada cristiana, ens disposem a dinar en la Filà,
comentaris sobre els càrrecs de la creu, anècdotes sorgides, ocupen les
principals qüestions, mentre els pasdobles i marxes mores, amenitzen el
moment. Després, es disposen a maquillarse els integrants de l'esquadra,
així com els de la roponà, abillats amb una xilava roja en comptes del
jupetí, maquillatge guerrer i a punt. La resta, capa i turbant, i tots al
Partidor.

Passades les 18,00 hores, i una vegada disposat el guió a cavall, portat
per Paco Berenguer, dóna inici la nostra representació en aquesta
entrada, i en aconseguir el punt d'inici, El cap de arrancá Marcos Verdú,
el nostre Primer Tró, dóna el senyal a la banda i comença a sonar
Benimerins mentre des de la balconada del Partidor, a carrec de Juan Luis
Guitart, per part de la Associació de Sant Jordi, es comunica l'ordre de
participació.
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Arribat el moment de “el fort”, Marcos alça el sabre amb elegància, i els
escuadreros, alcen armes i a una “tots avant”.

Trás la banda, la nostra benvolguda esquadra infantil i després d'ella, un
palanquín en el qual en el centre i assegut David Franco s'envolta de la
part més tendra de la infància Benimerí. Després d’ell, les acompanyants
Benimerines amb xiquets i xiquetes.
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Ara és el torn de la roponà, que ens recorda que, com a poble guerrer, els
Benimerins, des de la infància, dediquen gran part del seu temps a la
preparació per a la guerra.

A més de ser una tropa de cavalleria, l'ensinistrament per a la lluita cos a
cos és fonamental, és pel que tant en el domini de l'espasa, com en la lluita
amb la llança, amb la qual són especialistes, així com en el maneig de
l'escut en les seues incursions, pren una gran importància la seua
formació. I són els seus guerrers mes qualificats, els encarregats de
transmetre la seua saviesa als més joves. Açò els ha portat a ser una de les
tribus mes feres i temudes pels seus rivals, aniquilant a l'enemic per on
passaven.
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Per darrere la resta de la Filà de 6 en fons, i com tancament la carrossa
del Cop, portat per Ramón Domenech, amb xiquets.
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Arribat el segon tram, pren el relleu com a cap d'esquadra Roberto Pardo,
amb soltesa realitza el tram fins a la part baixa del carrer Sant Nicoláu.

A continuació, Manolo Camús, després de l'abraçada amb el cap sortint, i
amb l'elegància que ens acostuma, és l'encarregat de dirigir l'esquadra en
la Plaça, amb el relleu pertinent del segon tram i el seu brindis a la
tribuna d'autoritats.
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Una vegada arribats a l'altura del Blau, pren el relleu Eduardo Pascual,
per a continuar dirigint amb la seua experiència l'esquadra fins a l'altura
de la Plaça de l'estel, on Alfredo Gisbert, observat molt d'a prop pel seu
pare, com a cap i lluint-se és l'encarregat de dirigir la formació fins al
final del nostre recorregut, i com no podia ser d'una altra manera, tots en
bloc compacte, concloem la nostra participació en l'Entrada.

Ara toca acabar de veure l'entrada, sopar i reposar forces per a l'endemà,
el que més actes ocupa de la trilogia.
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23 d’Abril DIA DE SANT JORDI
SEGONA DIANA
El dia comença prompte, són les 08,30 hores i l'element infantil al costat
dels seus pares es concentren en la font redona per a començar la segona
Diana. Multitud de xiquets i xiquetes acudeixen a la cita, fent lluir com és
habitual en els últims anys l'acte. És d'agrair als fills i als pares l'esforç
realitzat per al be comú de la Filà. Hem recuperat ja completament el que
anys arrere, mancava quasi de participació.
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Una vegada conclosa, tots els participants a gaudir de l'esmorzar en la
Filà i preparar-nos per a l'ofrena floral al Sant Jordiet.
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PROCESSÓ DE LA RELÍQUIA

Un any més i ja són trenta, procedim al repartiment de clavells entre el
públic assistent, per a l'ofrena floral al Sant Jordiet. Com sempre, el
carrer es troba ple de gent , i sobretot, en el punt en el qual els mitjans
gràfics, com tots els anys han de ser col·locats; per que el esdeveniment
entra dins del que cap fotògraf vol deixar de tenir en el seu arxiu. És de
molt agrair a l'ama del pis que ens oferix el balcó, a fi de llançar els
clavells. Com sempre un èxit, i cal remarcar, els fullets creats per a la
forma de llançar la seua ofrena al xiquet, sempre davant d’ell. Portant el
Guió de la Filà estava Iván Torres.
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Conclosa la processó. A les 12,00 hores, algun Benimerí acudeix a la
Missa Major en Santa María, però la majoria ocupem el temps en algun
pasacarrers, refrigeri en el kiosket del parterre, i enguany unes fotos en la
casa de cultura, per a tot l'element de la Filà.
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Passades les 14,30 hores, anem acudint a la nostra seu per al dinar, com
sempre, la Filà completament abarrotada de festers i convidats, una carpa
exterior per a allotjar a l'element infantil, ja que no cabem. Crec que
algun dia, s'haurà de tractar aquest tema en una Assemblea per a intentar
trobar una solució.
Com a esment especial, li va ser imposada la insígnia de 25 anys
d'antiguitat en la Fila a Ramón Pellicer Santonja. Enhorabona.
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Enguany ens van visitar Vicente i José Raduan Gomis, que van encarnar
la figura del Sant Jordiet 1988, i que van donar a la Filà el casc i la
bandera que van portar durant aquest càrrec. Son tio i benimerí Rafael
Conca, ens va recordar este any especial entre l'emoció que li embargava i
a continuació tant Vicente com José, van manifestar les emocions
recordades eixe any. Gràcies, heu enriquit encara mes la nostra vitrina
que va traçant la nostra història.
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PROCESSÓ GENERAL
A les 18,45, ens dirigim cap al casal de Sant Jordi perquè una vegada
arreplegades l'armes, realitzem la nostra participació en l'acte de retornar
la imatge de Sant Jordi al seu temple.

Som uns pocs mes de 50 Benimerins, entre festers, acompanyants, i mitja
fulla, i fins i tot algun jubilat els participants en l'acte. Amb Enrique Sanz
portant el Guió de la Filà, seguit de set festers amb xafarots, banda de
música, resta de fila de quatre en fons amb llança i finalment el Cop portat
per Evaristo Alcaraz.
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Al final d’aquesta, sobre les 22,30 hores, hi ha qui acudeix a sopar en la
Filà relajadamente, uns altres després de menjar alguna cosa ràpidament
es preparen per a participar sobre les 23,30 hores, en la Retreta que
omplia els carrers de públic assistent en el recorregut d’aquesta; un acte
que torna a consolidar-se any rere any afortunadament, i que ha passat
per moments en el qual es temia per la seua desaparició. Ja conclòs tot
açò la Filà va participar en una entradeta informal, pel carrer de Sant
Nicolau, acompanyats d’un carromato mòbil, per al refigeri dels
participants.
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24 d’Abril DÍA DEL ALARDO
Sobre els 10,30 hores, anem acudint a la Filà per al millor esmorzar,
pense jo, de la trilogia, i a continuació participar en el alardo.

Un disparo que enguany va comptar amb ampliació a dos quilos de
pólvora el que es disposa a cada Fester, però a canvi de passar revisions,
cursets, presència de la Guàrdia Civil en el recorregut vigilant les mesures
de seguretat imposades als participants en l'acte, cantimploras
precintades, i en fi complicant-ho encara mes.
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En el que ens afecta destacar que el Cop que portaben Carlos Berenguer,
Iván López i Antonio Delgado es va desbaratar amb apenes començat el
recorregut amb un forat en la campana del mateix i que feia perillós el seu
ús, havent d'ocupar el lloc de Cop Jaime de la Torre amb el seu arcabús. A
més, es va prendre la pólvora que s'havia escampat en el sòl i va
ocasionar cremades lleus a Paco Berenguer, havent de ser atès pels
sanitaris que es trobaven en els voltants. Durant el matí van participar
sobre 42 individus. Com a notícia destacable, Marcos Verdú, va cedir a
Quique Sevila les funcions de Primer Tró durant el disparo, posant-li la
mateixa xapa que va lluir son pare, fet que va emocionar especialment a
Quique.
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Conclòs el recorregut després de conquistar el Castell, ens dirigim a
prendre una cerveseta l'el kiosket del parterre, i sobre les 14,30 hores a
dinar en la Filà.

Ja a la vesprada, passades les 17,00 hores ens dirigim a la part baixa de
la Plaça per a començar el alardo vespertí. Però que compte només amb
menys de 20 individus. És una guerra que tenim perduda per obligació
perquè la historia marque ja les pautes que ens porten a aquesta
inigualable celebració, de la qual m'ompli d'orgull poder escriure i
recordar les vivències de tot l'any.
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Passades les 19,00 hores acabem la participació en els actes d'aquesta
trilogia, i després de la processó de l'acció de gràcies, solament ens queda
veure l'aparició sobre els merlets del castell del nostre volgut Sant Jordiet,
que amb les seues fletxes, dóna suport a la fe d'un poble i els fets que van
succeir l'any 1276. Com a fi de festa i preludi del que seran les festes de
2019, donen inici en el centre d'Alcoi els soparets.
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ESTAN AMB SANT JORDI
IGNACIO MIRÓ FRANCÉS
Ignacio Miró, “Nasio” para los amigos, fue sin duda el mejor
regalo con que nos pudo obsequiar su cuñado Paco García
Cantos cuando aterrizó en los benimerines para representar
el cargo de capitán de nuestra filà, allá por 1984.
Su vena literaria no pasó inadvertida, convirtiéndole en uno
de los mejores cronistas que han desempeñado el cargo. Su conocimiento
de las embajadas y su amor por el teatro le llevaron a ser durante más de
treinta años apuntador del embajador moro Paco Marín. Este amor por
las artes escénicas y por la Festa le hizo vivir intensamente las labores,
primero de actor, y después director de sainetes festeros como “Albemoni
Gameverri”, “Fester, balò i separat” y otros entre los que destaca “La
guapeta d’Alcassares”, repuesta en el año de Joan Valls. En el teatro
trascendente dirigió, siempre con la ayuda de su querida esposa Tere y
bajo los auspicios de La Sociedad El Trabajo, éxitos tan sonados como
“La casa de Bernarda Alba” “Don Juan Tenorio” o la “Casa de los siete
balcones”. A medias deja “Melocotón en almíbar”, de Mihura, obra que
no dudamos sus legatarios artísticos sabrán llevar a buen fin.
“Descansa en pau, Nasio, amic, ...i dóna recaets als que tu saps”.
ANTONIO ALBERO LOPEZ
El passat mes de dessembre ens va deixar sobtadament, Toni,
Fester Benimerí i molt compromés en els actes de la Filà. Va
ser Glorier Oficial en l’any 2006. Descansa en pau al costat
de Sant Jordi.
RAFAEL RODRIGUEZ TERRERO
El 31 de gener ens sorprèn la trista notícia de la defunció de
Rafael Rodriguez Terrer “Calentito”. Per la seua joventut,
vitalitat i simpatia va deixar petjada en la Filà i en els seus
amics. Que Sant Jordi t'aculla en el seu si i que cuide de la
teua esposa i filles. Descansa en pau Rafa.
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JORGE ABAD GOSALBEZ
Va ser un dels fundadors de la Filà l'any 1980 i va ser un dels
components de la primera esquadra de negres de la Filà, la
de l'Alferes de 1984, encara que deixe de pertànyer a la
nostra Filà, deixe petjada i gràcies al com a tots els
fundadors, avui dia podem gaudir de nostra/la seua volguda
Filà Benimerins. Descansa en pau.
JAIME LLORET MIRALLES
Si be no es va vestir de Benimerí, també pas a formar part de
la història de la Filà. Jaume Lloret Miralles, director de la
Primitiva d'Alcoi i compositor del Pasdoble “Que són els
Benimerins”. L'Himne, va ser realitzat per encàrrec de Tomás
Gisbert a Armando Santacreu, qui va acceptar immediatament
el encàrrec i allí mateix va realitzar la frase de la tornada “toqueu
timbals i clarins que són els Benimerins”, al mateix temps, va
comprometre a Jaime Lloret Miralles perquè posara la lletra, qui, en
aqueix moment, sobre un tovalló de paper en la qual dibuixe les
cinc lineas del pentagrama, se li va ocórrer la melodia per a il·lustrar
aquesta frase. Despres de moltes rectificacions, una vegada composta la
lletra i música, es va aconseguir que la Unió Musical d'Alcoi la
incloguera en un concert de pasdobles celebrat en el Teatre Circ al març
de 1.981. I així és que la Filà més jóve d'Alcoi és l'única que compta amb
un himne oficialment reconegut. Descansa a Pau, mestre

JUAN ALBERO PASCUAL
Va pertànyer als Benimerins quasi desde els seus origens,
concretament desde el any 1981. Va ser Glorier Oficial l’any
1989, i Fester Veterá l’any 2008. Gran persona i Fester era
molt estimat en la Filà, sempre tenia un somriure en la cara i
formaba part de la coneguda penya les “Mil Alegries”. Fins sempre
Juanito, descansa en pau.
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JUNTA DIRECTIVA
PRIMER TRÓ
Marcos Verdú Masiá
DARRER TRÓ
Gabriel Solbes Ferri
Vicente Andreu García
COP
Daniel Samper Sanchez
SECRETARI
Francisco Ferrando Vicéns
Antonio Nicolás Delgado Ferrer
VOCALS
Juan Carlos Llorens Camps
Enrique Sevila Vidal
Jaime de la Torre Ferrándiz
Francisco Martinez Pozo
ASOCIACIÓ DE SANT JORDI
Juan A. Canalejas Valenciano (Vocal Junta)
Alfonso Navarrete López (Majoral)
CRONISTA
Francisco de la Torre Meco
Vull agrair a tots els que han facilitat la meua labor en aquesta crònica, i
que sense la seua col·laboració no podia haver-se realitzat com segueix.
Demane disculpes si algú considera que m'he excedit en la seua extensió,
però a la meua manera de veure, hem viscut un any molt complet quant a
actes i successos.
Francisco de la Torre Meco, cronista de la Filà Benimerines 2018
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