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PROCLAMACIÓ VILA-REAL 2018 
 
 
SALUDA 

 
Reina de les festes, dames de la ciutat, mantenidora, pregoners, Filla 

Predilecta de la Ciutat, Dolores Cortés, Medalles de la Ciutat que hui ens 

acompanyen [Caixa Rural, Confraria de la Sang, Joventut Antontiana], 

autoritats i corporació municipal, associacions i entitats de Vila-real, 

representants de les ciutats veïnes i germanes. Veïns i veïnes de Vila-

real. Molt bona nit a totes i a tots.  

 

Esta nit anticipa l'arribada de les festes, que en només uns dies, ompliran 

de joia els carrers de Vila-real. Una nit que, per a la reina i dames de 

2018, és la materialització d'un somni que tenien des de menudes i que, 

a partir hui, ja és una realitat. El somni de convertir-se en les màximes 

representants i símbols de la festa. Cristina, Gemma, Gloria, Andrea  

Lydia, enhorabona, perquè des d’ara vosaltres sou este símbol.  

 

AGRAÏMENT MANTENIDORA I PREGONERS 

 
A bon segur que mai no oblidareu res del que passa en esta nit plena 

d'il·lusió. Començant per l’excel·lent presentació de l’acte de Verónica 

Chumillas, una professionalitat que demostra cada dia davant les 

càmeres de Televisió Espanyola en la benvolguda Sevilla.  

 

També memorable ha estat la participació de Silvia Cantavella i Carlos 

Chiva, dos pregoners d’excepció, intensament lligats al món de la festa: 

Carlos, en la tasca incansable a la Junta de Festes, i Silvia amb 

l’experiència com a reina 2016. Que les paraules que va escriure 

l’enyorat Manuel Villarreal i que hui heu tingut el privilegi de llegir es 

complisquen un any més i “que tot Vila-real, ple de joiosa alegria, tinga 

festa nit i dia”. Gràcies als dos per posar veu al nostre Pregó de 2018. 
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Gràcies també a la nostra mantenidora, Lucía Adsuara. Ja siga a les 

aules de l'Institut Professor Broch i Llop on ets directora, o bé ací, en este 

Auditori Municipal, no hi ha dubte, Lucía, que la teua especialitat és la 

llengua, els idiomes i les paraules.  

 

Amb elles has contribuït a fer encara més especial esta nit per a les 

nostres joves representants. Les lletres i les paraules són una eina 

poderosa, capaç de calmar un xiquet o, pel contrari, d'encetar una 

guerra.  Una eina que pot acaronar un ànima que ho necessite o injectar 

una energia capaç de moure muntanyes.  

 

Com li he escoltat dir recentment al filòsof Luis Castellanos: "Cuida tus 

palabras y ellas cuidarán de ti". Per això, Lucía, és tan important que la 

nostra reina i la nostra cort s'emporten de tu el record entranyable d'unes 

paraules que els faran reviure sempre esta nit amb il·lusió.   

 

Però també hi ha maneres de parlar sense paraules: es pot parlar amb 

accions i obres. És el cas del nostre patró, Sant Pasqual, que en breu 

honrarem en les nostres festes patronals. Abans que sant, Pascual 

Baylón fou un home que li va saber transmetre als seus contemporanis 

una sèrie d’ensenyaments basats en l'exemple i els fets. Els d'un xiquet 

tímid nascut a una xicoteta població que acabaria sent beatificat fa 400 

anys i declarat sant pel Papa de Roma. El d'un pastor d'ovelles que es 

transformaria en pastor d'ànimes, com a frare franciscà. El d'un aragonés 

que a Vila-real sentim i estimem com un més dels fills nascuts en esta 

terra. Perquè la senzillesa i la humilitat són virtuts que transcendeixen els 

segles, les èpoques i les generacions.  
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El seu exemple arriba fins a la nostra generació, fins a esta nit, que, no 

ho oblidem, és l'antesala de tot el que ens espera en només uns dies, en 

estes festes amb les quals retem record i homenatge a la seua figura. 

 

REFERÈNCIA REINA I DAMES 2017, 50 I 25 ANYS 

 

La coincidència amb la commemoració del 400é aniversari de la 

beatificació de Sant Pasqual farà d’estes festes uns dies especials. I ho 

seran encara més per a la nostra reina i dames de 2018.  

 

A partir d’esta nit, tot està per escriure. Però estic segur que les vostres 

antecessores ja vos hauran avançat algunes de les coses que viureu i 

assaborireu enguany. Pareu atenció i preneu bona nota dels seus 

consells, perquè la reina de 2017, Verónica, i les dames, Isabel, Afra, 

Danae i Mònica, són un exemple excel·lent a seguir.  

 

El seu regnat, com ho farà el vostre, ha representat de manera impecable 

els valors de les festes de Vila-real: germanor, tradició, identitat. Per més 

temps que passe, estos valors romanen inalterables i són els que ens 

porten a esperar, un any darrere l’altre, l’arribada de les festes patronals. 

Així va ser fa 50 anys, quan Delfina Roig i les seues 10 dames van lluir 

la banda de les festes de 1968, o fa 25 anys, amb Carmina Rubert i la 

seua cort. Dues generacions a les quals retrem un merescut homenatge 

el proper 16 de maig, però a les que vull també aprofitar per agrair la 

seua implicació amb la festa de Vila-real. Conchín Broch, Encarnita 

Eixea, Mª Carmen Miravet, Mª Carmen Poré, Mª Dolores Montoliu, Mª 

Dolores Patuel, María Broch, Merche Agulleiro, [Amparo Galindo], com a 

dames del 68; i, Cristina Plaza, Marina García-Broch, Noemí Soler, Nuria 

Chabrera, Raquel Bort, Silvia Artero, Susana Bautista, [Ana Artero, Ana 

Belén Barrachina i Elena Soriano], la cort de 1993. Totes vosaltres heu 

escrit pàgines inesborrables de la nostra història. 
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Una tasca fonamental desenvolupada any rere any per generacions de 

dones vila-realenques que, durant tot un any, assumeixen l'important 

repte de convertir-se en emblema de les festes i en guardianes fidels de 

les nostres tradicions.  

 

Unes tradicions que aconsegueixen cada any congregar ànims i voluntats 

al voltant d'un objectiu comú: el de fer de les festes de Vila-real una 

referència a tota la província. 

 

 

REINA I DAMES 2018 

 

Cristina, enguany tu i la teua cort sereu les encarregades de fer reviure 

eixes tradicions. No et resultarà difícil. Fins ara, ja has demostrat el teu 

ferm vincle amb la ciutat de la que ara ets reina. La Joventut Antoniana, 

Els Lluïsos, la Setmana Santa local, la teua faceta de purissimera i 

rosariera... Una ràpida ullada al teu ‘currículum’ fester deixa a les clares 

que mantens un lligam molt estret amb les tradicions vila-realenques, la 

nostra cultura, la vida social ... i, per suposat, també les nostres festes.  

 

Què és el que vas a fer enguany? El més important, ajudar a mantindre 

les nostres tradicions, eixes costums que, any rere any, es van 

transmetent de pares a fills i d'unes generacions a altres. Tu enguany 

formes part d'eixa valuosa cadena que permet arreplegar el relleu de les 

generacions de vila-realencs que t'han precedit, per a transmetre-li’l a les 

generacions que et succeiran. És una roda que mai no s'atura.  

 

Ahí està el valor essencial de la teua tasca, perquè si no hi haguera 

persones compromeses com tu, tota tradició acabaria per extingir-se. I 

mantenir-la viva és cuidar la nostra pròpia identitat com a poble.  
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Et desitge que ostentes el teu càrrec amb ànims i energia per a fer front a 

la completa agenda d'una reina, i que tingues sempre en el teu cor una 

brúixola. Una brúixola que t'ajude a orientar les teues passes com a 

reina, on l'orgull i l'estima per la ciutat siga el nord que sempre et guie.  

 

En esta importantíssima tasca t'acompanyaran les teues dames, i 

comptaràs també amb el suport de tot un poble. Clar està, també dels 

teus pares, Enrique i Maribel, que veuen orgullosos com et converteixes 

en reina. 

 

Igual que Cristina, les dames de la cort també podeu presumir d’una forta 

implicació amb la festa i amb Vila-real. També és el teu cas, Gemma, 

involucrada amb la ciutat a través d’entitats com la Joventut Antoniana o 

la Congregació de la Puríssima. Com les teues companyes, eres una 

jove inquieta, que ara haurà de fer front a 10 dies replets d'actes en els 

que hauràs d'acudir a tot. Cavalcades, ofrenes, concursos, concerts... 

Res no falta en l'agenda d'una dama, i segur que la teua família, els teus 

pares, Santiago i Mari Creu, t’ajudaran a acomplir amb eixa apretada 

agenda. Tens en ton tio, José Pascual Colás, una excel·lent guia.   

 

Una de les coses que segur més vos agradarà serà representar el vostre 

poble i conéixer noves amistats. Què important és açò últim! Perquè, com 

a reina i dames de Vila-real, a vosaltres vos correspon també demostrar 

l'hospitalitat del poble de Vila-real. Fent sentir a aquells que ens visiten 

de fora com un més en la nostra festa, en una ciutat en la qual no se 

separen propis i estranys i tots siguem iguals. 

 

Gloria, no cal dir que tu tampoc et quedes enrere en el teu compromís 

social amb la ciutat. La Congregació de Filles de Maria Inmaculada, la 

Tercera Ordre del Carme o la Unió Musical la Lira han sigut testimonis de 

la teua implicació en els costums de Vila-real. Ara, ets també dama. 
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Seguint les passes de la teua germana, Rut, i amb el suport 

inquebrantable dels teus pares, Jesús i Ana, ara et toca a tu.  

 

Estic segur que a la teua faceta de dama li sabràs marcar l'empremta i la 

inspiració dels teus pares. Exemple de la dona vila-realenca de hui:  

treballadora, preparada i valenta, que estima la seua ciutat, i ens ajuda a 

millorar-la cada dia. Perquè sou dames de les festes però, abans d’això, 

sou dones joves, amb il·lusions i perspectives, com a futures mestra,  

periodista, traductora, perruquera, experta en turisme o psicòloga 

esportiva. Dones conscients del vostre paper a la societat de hui en dia. 

Estic segur que al llarg d'este regnat fester demostrareu eixa fortalesa 

que ja vos caracteritza en altres àmbits de la vida. 

 

Lydia, com les teues companyes, tu sents Vila-real molt dins del teu cor. 

Per això, els teus lligams amb el Grup de Danses de la Puríssima i la 

Confraria de la Verge del Carme reflecteixen clarament les teues arrels 

vila-realenques. Ha arribat l’hora de veure acomplida una il·lusió que 

acarones des de ben menuda. Ha arribat l’hora de viure en primera 

persona les ofrenes als patrons, la cavalcada, les cites gastronòmiques. 

De fer-ho, a més, amb l’orgull de representar unes festes que són 

referents en convivència.  

 

És cert que algunes vegades es produeixen distorsions, algunes 

molèsties i incidents. Però, en termes generals, podem dir amb orgull 

que, tot i ser unes festes multitudinàries, els ciutadans de Vila-real sabem 

gaudir d'elles amb normalitat i respecte. Lydia, sigues tu també orgullós 

emblema dels millors trets que caracteritzen els vila-realencs: la 

germanor, la col·laboració, l'orgull de ser d'ací. Per a ta mare, Montse, 

serà un gran orgull vore com assumeixes eixe paper que, de ben segur, 

brodaràs a la perfecció.  
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En el teu cas, Andrea, l’experiència que estàs a punt de viure no és del 

tot nova. Tu ja has format part del món de les festes de Vila-real, sent 

festera de barri del Crist de l'Hospital, el bario, el meu barri. I no només 

això, al teu ‘currículum fester’ tens també l’honor d’haver estat dama de 

la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana, 

distincions que els teus pares, Vicente i Montse, t'han animat a seguir. 

 

Ara, eres ja dama de la cort d’honor de Vila-real. Des d’este lloc 

privilegiat podràs viure com mai la teua passió per la música i pel ball, 

que ja has demostrat des del Grup de Danses El Raval o l'Associació 

Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real. Què seria de les nostres 

celebracions si no hi haguera música, veritat Andrea? El ball, la música, 

les bandes, els concerts que ompliran els nostres escenaris durant les 

festes... La música és part indispensable de la nostra forma de ser i de 

gaudir, fent-nos vibrar a tots al mateix ritme. 

 

“La música”, deia Plató, “és per a l'ànima allò que la gimnàstica significa 

per al cos". Una part essencial de les nostres vides que en les festes 

d'ara i de setembre es plasmarà amb actuacions de molt diversa índole, 

per a tots els públics. Andrea, segur que sabràs traure-li a estes festes i 

al teu paper com a dama tot el ritme, la sonoritat i la bellesa d'una festa 

vila-realenca i mediterrània que és, també, música. 

 

AGRAÏMENTS I COMIAT 

 

Cristina, Gemma, Glòria, Lydia i Andrea, esteu a punt de viure unes 

festes que, per a vosaltres, seran úniques i irrepetibles. Les tradicions, 

l'hospitalitat, l'ambient de germanor, la música com a element d'unió, el 

símbol d'una dona forta i treballadora, la dona de Vila-real. Tot això són 

les nostres festes i tot això ho representareu vosaltres, reina i cort.  
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Una tasca que es vorà reforçada pels ànims, el treball i la cura de les 

vostres famílies, que vos donaran alè com només la família sap fer-ho, 

quan les forces fluixegen per la intensitat de les llargues jornades. Hui és 

dia també d'agrair-los la seua desinteressada participació en la festa.  

 

Una festa que, com cada any, no seria el mateix sense el treball esforçat 

de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, que, amb gran dedicació, 

aconsegueixen confeccionar cada any, amb èxit, unes festes de les que 

tots podem gaudir. Just és agrair-los i reconéixer-los la seua tasca. Un 

treball del que ara en breu s'arreplegaran els fruits, en les festes de Sant 

Pasqual, i que no ho oblidem, tornarà a plasmar-se un poc més avant, en 

la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia. En més de 

250 anys de tradició no ha defallit mai la devoció de Vila-real per la 

patrona, i això ha sigut gràcies a gent com vosaltres, persones que quan 

assumeixen un compromís, el duen fins el final. 

 

Jose Pascual Colás i David Garcia, en representació de tots els vostres 

equips a la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, gràcies en nom de 

la ciutat. Som ben conscients que les festes de Vila-real no podrien ser el 

que són sense el vostre treball. Unes festes obertes, hospitalàries i 

dinàmiques, que no obliden les nostres arrels, la tradició i la devoció als 

nostres patrons, sense deixar mai d’innovar. 

 

Cristina i dames de la cort de 2018, des de l'Ajuntament de Vila-real vos 

acompanyarem en el vostre regnat, i compartirem amb vosaltres totes 

eixes grans experiències que vos esperen. Estarem al vostre costat per a 

tot allò que necessiteu, i per a què, un any més, les festes de Vila-real 

siguen tot un èxit. Anem, entre tots, a aconseguir-ho.  
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També vostés, senyores i senyors, estan convidats a participar en tot. 

Fem bandera d'allò que som, del nostre poble. Una terra d'empremta 

medieval i futur tecnològic, d'arrels agràries i present ceràmic, que sap fer 

els somnis realitat a base d'esforç comú, també en matèria de festes. 

Fem de les festes de Sant Pasqual la nostra millor targeta de presentació 

davant del món, i gaudim del llegat d'un home humil, Sant Pasqual, del 

qual encara hui en dia percebem la seua bonhomia i generositat.  

 

Senyores i senyors, moltes gràcies a tots per la seua atenció, i molt 

bones festes de Sant Pasqual.  

 

 


