
 
 

En quin cap cap? 

En quin cap cap que a la feina ens prohibisquen participar en una festa per 

tindre pigues? En quin cap cap que al gimnàs ens prohibisquen participar en 

una competició anual per mesurar més de 1.50? En quin cap cap que a la 

nostra família ens prohibisquen anar a passar un dia a la platja amb ells per 

haver nascut abans de 1989? En quin cap cap que a la colla d’amics ens 

prohibisquen anar a una festa per tindre els ulls verds?  

Hi ha un grup de dones que s’estimen la festa de moros i cristians d’Alcoi de tot 

cor, l’han viscuda des que eren petites, paguen com tothom, a la filà arrimen el 

muscle com tothom i volen participar en tots els actes festers, com tothom.  

La història torna en espiral, però els homes no aprenen res d’ella. Fa anys els 

homes ja li van negar a una dona el seu dret a fer esquadra amb els amics. Es 

va fer denúncia pública als mitjans de comunicació, però mai als jutjats. Anys 

després els homes van reconèixer que es van equivocar, però aleshores el mal 

ja estava fet. I no hi havia tornada enrere. Més encara, els homes van decidir 

canviar les regles del joc prohibint oficialment les formacions mixtes i duplicant 

els dissenys de les filaes amb la creació d’un femení, innecessari. 

Ara la història es repeteix: una altra vegada els homes li neguen a una altra 

dona el seu dret a fer diana i esquadra. S’ha fet denuncia pública als mitjans de 

comunicació. Als jutjats encara no. A més a més els homes reiteren 

públicament l’antiga prohibició de formacions mixtes i la duplicitat obligatòria, 

malgrat innecessària, dels dissenys oficials. I es vanaglorien de la seua 

decisió.  

On està la memòria dels homes? On està la desitjada flexibilitat dels 

governants festers, la seua consideració a les minories, el respecte a la resta 

d’éssers humans que no són com ells, la democràcia a les institucions festeres, 



les promeses amables de treballar pel futur de la festa que els omplin la 

boca…? La festa és participativa i oberta o elitista i selectiva? És democràtica 

o gerontocràtica? És transparent? Segur que és millor si tot es queda com 

està? Pot ser ara revisaran les regles del joc per assegurar-se que no canvie 

res. Hi ha moltes més preguntes que fer-se.  

La comissió per a renovar el paper de les dones a l’ordenança està formada 

pels hòmens que ja han votat a favor de la no igualtat en la festa. Una comissió 

per a decidir què es fa amb les dones però sense les dones ens recorda 

aquella màxima del despotisme il·lustrat. 

Si volen que les propostes que puga aportar la comissió siguen més 

democràtiques podrien acceptar a alguna de les 10 dones de ple dret per a 

formar part d’aquesta comissió.  D’aquesta manera els canvis en l’Ordenança 

serien més consensuats.  

Fonèvol 


