
 
Carta als Reis 2009 

Estimats Mags, 

aquest any volem donar-vos les gràcies per tot el que ens heu portat al llarg 

d’aquestos últims anys: ja hi ha unes huit dones de ple dret, moltes xiquetes tenen 

número en les seues filaes, centenars de dones desfilen ja a les festes amb vestit 

propi, a més unes quantes participen a les entradetes d’abril i Mig Any i en la 

preparació i el repartiment de regals durant la Retreta, també una xiqueta es presentà 

per a fer de Sant Jordiet, algunes dones participen dins els rogles dels soparets en la 

Plaça, feliçment hi ha assajos de dones en les filaes i alguns assajos “mixtos” i 

diversos càrrecs festers opinen davant els mitjans de comunicació que les dones han 

de tindre tots els drets... Tot açò està molt bé i haguera estat impensable fa onze anys, 

quan va creuar la primera dona. Ben bé sabeu, però, que aconseguir totes aquestes 

fites ha estat un procés lent, dolorós i amb sacrificis personals. 

Arribats ací us volem demanar un poc més:  

Que la mateixa flexibilitat i el mateix bon talant que els responsables de la festa volen 

per a altres temes, no es queden només en bones paraules i s’apliquen també a la 

reivindicació de la igualtat de la dona en la festa.  

Que es fomente la permanència de les xiquetes, ja que totes desapareixen 

misteriosament de les filaes abans de fer 18 anys.  

Que les dones puguem participar amb els mateixos drets i deures, per tal d’evitar els 

contractes que fan les filaes. En ells, a canvi de lluir un disseny, se’ns cobra a les 

dones un preu no econòmic sinó emocional, se’ns cobra en il·lusió; i quan la filà 

decideix, unilateralment, cancel·lar el contracte (perquè s’acaba el boato, perquè 

l’entrada és fa molt llarga o perquè ja no tenim un home de referència a la filà) ens 

anem al carrer. El que nosaltres voldríem és quedar-nos, perquè ens ha agradat i 

volem continuar disfrutant de la festa...  

Com que les dones ens hem portat molt bé esperem aconseguir aquestos tres 

desitjos. 

Fonèvol 


