
 
 

Resposta a les declaracions del vicari de Sant Jord i 

El vicari de Sant Jordi faria bé de prendre un café amb l’arxipreste de Santa 

Maria d’Elx. D’aquesta manera podrien intercanviar idees sobre com alguns 

representants de l’Esglesia Catòlica utilitzen diferents mètodes per a excloure 

les dones de les celebracions populars. En la celebració del misteri d’Elx: “La 

Mare de Déu es troba representada per un xiquet de curta edat vestit amb 

una túnica blanca i un mantell blau. Sobre el seu c ap porta una diadema 

daurada.”  

La figura de Sant Jordi en el nostre poble, Alcoi, representa tradicionalment el 

bé i la innocència, valors que perfectament pot representar una xiqueta, si bé 

ho pensem, tampoc un xiquet representa ni al guerrer ni al màrtir que seria 

Sant Jordi. 

Pel que fa a la incorrecció dels vestits que utilitzen xiquets i xiquetes en les 

comunions, es podria parlar molt, una de les coses que es pot dir, és que les 

dones actualment poden ser soldats de qualsevol tipus, també marineres, ja 

que les societats van avançant en molts aspectes, tot i que és evident que una 

part de la societat es nega al progrés. 

El treball de l’Associació de Sant Jordi quant a la integració de la dona no és 

modèlic, o és nul, o tracta d’ajornar la participació tant com pot per a que les 

dones acaben abandonant la idea. De fet, la nova ordenança no és més que 

un seguit de normes dels actes que les dones no poden realitzar. El llenguatge 

de l’ordenança camufla sota les paraules el que ara s’ha demostrat que no és 

més que discriminació. 

La forma de participar la dona en la festa sempre és secundària i actituds com 

la del vicari donen suport a les persones que volen que es perllonge aquesta 

situació injusta. 



A Alcoi estem acostumats a veure les xiquetes amb el trage oficial de les filaes, 

i negar a les dones el privilegi de vestir eixe uniforme és, com sabem tots, una 

excusa per a que no puguen participar en molts dels actes fins d’ací molts 

anys. Aqueixa i no altra és la finalitat de la nova norma de l’ordenança, cosa 

que, en privat, admeten tots els festers. Que no utilitzen els rectors el Sant per 

a subratllar les seues maneres de pensar.  

Respecte a la devoció dels festers per Sant Jordi, no crec que se li amague al 

Sr. Cascant que hi ha molts alcoians que participen en les festes del seu poble 

i no són devots de Sant Jordi. L’única manera de que les nostres festes 

puguen sobreviure i continuar celebrant-se en el futur és acceptant la 

participació de tota la societat, inclosos els hòmens no creients, que 

actualment ja estan participant, i incloses les dones, tant creients con no 

creients, que no tenen la possibilitat de triar. 

Fonèvol 


