Festera[1] de segona

Núria és festera des de l'any 1997. Forma part de la filà Alcodianos com
qualsevol fester més. Paga totes les quotes i va a tots els actes com un fester
més. S’emociona amb la música com un fester més. S’estima la festa del seu
poble i vol participar al màxim en ella com un fester més. Com una bona
futbolista sent els colors. Però quan arriba la Junta de Rams i demana els seus
drets, com un fester més, apareix el mur que han alçat les institucions per
posar impediments a la participació plena de les dones en les festes.
Des de fa tres anys que Núria reclama el seu dret a fer Diana i Esquadra.
Enguany no es l'única, un altra dona també ho ha fet. Núria ho ha demanat en
la Junta de la filà. Ha escrit al Casal de Sant Jordi amb esta petició. Ha provat,
junt a altres associats, de canviar l’ordenança que li impedeix participar com els
seus companys en la festa. Ha intentat regatejar a tots els de l'altre equip. Tots
ells s’han passat la pilota per tal de no donar-li suport. Cap d'aquestes
institucions li ha donat suport ni li ha resolt el conflicte que han creat. I després
de tretze anys d'insistir i de patir, està com estava i la situació continua sent
injusta.
Han creat una gàbia d'ordenances i estatuts de la que no podrà eixir mai.
Sempre estarà a la banqueta. S’escuden en una normativa que ells van
modificar expressament per evitar que una dona exercira el seu dret a tindre
acte i ho retarden implantant un trage femení, que han imposat des del Casal,
per tal d'aplaçar durant uns anys el moment de veure a les dones baixant en
esquadra pel carrer Sant Nicolau: Senyors, no podem ni tenim perquè esperar
a que les xiquetes cresquen, a aconseguir 50 firmes per a que després ens
voten en una filà, per a poder fer una esquadra. Estem al 2010 i el que passa

en aquest poble no passa en cap altre lloc i l’Ajuntament mirant cap un altre
costat com si garantir els drets d’una ciutadana no anara amb ell.
Com se li cobra a una persona la totalitat d'una fulla, com a la resta dels
festers, però nomes se li deixa gaudir de part del drets que inclou aquesta
fulla? (És com si comprares una entrada de futbol per la final de la Champions
League però no et deixen entrar al camp, has de veure el partit des de fora).
Caldria fer-se una pregunta, Quants pares que ara estan apuntant a les seues
filles ho haurien fet si algú no haguera donat el primer pas? Possiblement cap.
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