
 
Per què? 

  
Hi ha filaes que permeten a les xiquetes, sempre que siguen filles o família 

pròxima de fester, ser membres de la filà. Aqueixes xiquetes, afortunades, 

tenen un número d'antiguitat com el dels xiquets, en principi tenen els mateixos 

drets que els seus germans, amics o cosins. Tot i que quan arriben a la majoria 

d'edat poden comprovar que, pagant el mateix que els hòmens, no poden fer 

esquadra, ni diana i, en general, tenen els seus drets retallats. Per què? 

Les filaes que admeten xiquetes són poques, usualment les xiquetes no 

formen part de les filaes. Per què? Quan hi ha dos germans bessons, xiquet i 

xiqueta, ell entra en la filà i ella no. Per què? Quan els pares presenten els fills i 

filles per a formar part de la filà, ells entren i elles no. Per què? Les xiquetes es 

poden vestir sense pagar res o pagant a la filà el que, segons alguns, és una 

donació, no una quota. Per què? Quan les xiquetes, sense haver aconseguit 

ser membres de les filaes o havent-ho aconseguit, arriben a l'adolescència es 

veuen apartades, mentre els seus amiguets continuen lligats a la filà per ser 

xics. Per què? La major part de les xiquetes no podran fer esquadra amb els 

seus pares o mares si no és en una boda. Se'ls nega aqueix goig quan, en el 

fons del seu cor, qualsevol fester que tinga filles pot imaginar l'orgull i la felicitat 

que li podria suposar baixar Sant Nicolauet muscle amb muscle amb elles. Per 

què? Els pares i les mares aprofiten que el vestit ja no els ve bo a les xiquetes 

per a dir que no tenen diners per a comprar-ne un altre, mentre que, per als 

germans, miraculosament, sí que hi ha diners. Per què? Qui no coneix el cas 

de dos germans, xic i xica, que ella és més festera que ell? Però ella no forma 

part de la filà. Per què? Qui no coneix una xiqueta o una dona que fa el "cabo" 

com els àngels? Quina jove alcoiana no sap jugar a cotos? tantes com 

hòmens. Però ella no va a la filà els divendres. Per què? Quan una jove no té 

família en una filà, no pot entrar. Per què?  

Elles volen participar en la festa igual que ells, cal escoltar-les. 

Fonèvol 


