
1 

 

DISCURS HOMENATGE REINA I DAMES DE FA 50 I 25 ANYS 

 

SALUTACIÓ 

Reina de les festes, dames de la ciutat, representats de la Junta de 

Festes, membres de la Comissió de Penyes, corporació municipal, 

senyores i senyors, molt bona vesprada a tots. 

 

INTRODUCCIÓ 

Esta és una setmana molt especial per a tots els vila-realencs i vila-

realenques. Cada any, quan arriba esta època, retem homenatge al 

nostre patró Sant Pasqual, i al voltant d’ell organitzem una sèrie 

d’actes de pacífica convivència, alegre festa i arrels fermament 

agafades a la nostra terra. Per a tots els que formen part d’eixa 

celebració, ja siga des de l’Ajuntament, el món de la festa o la 

ciutadania en general, són dies intensos que difícilment podem 

oblidar.  

Però si hi ha algú que conega bé la intensitat d’estes jornades, són la 

reina i les dames de les festes de Vila-real. Per a elles, són dies de 

grandíssima joia, una joia acompanyada de molta feina i temps de 

dedicació. Per això és important que hui reconeguem esta tasca i el 

paper que han jugat en ella diverses generacions de dones vila-

realenques, com les d’enguany 2016, les de fa 25 anys i les de fa ja 

mig segle.  

I és que si li falten hores al dia, la reina i les dames les troben. Si 

apareix el cansament, la seua ànima s’ompli de força per seguir 
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enlairant el bon ànim allà on vagen. I si al final de les celebracions 

apareix la melancolia, esta torna a desaparéixer en recordar que a 

setembre, de nou hi serà festa, la de la Mare de Déu de Gràcia.  

Al llarg del seu any fester, la reina i les dames arrepleguen un bon 

cistell d’imatges, records, vivències i amistats, que els acompanyaran 

sempre, gràcies a l’experiència, per força única i irrepetible, d’haver 

sigut les nostres representants festeres. Perquè és així com vos 

sentim, les nostres representants. I vull subratllar la paraula nostres, 

les de tot el poble, per a qui sou les nostres millors ambaixadores a 

cada racó de la festa.  

Com és el cas de la reina i dames d'enguany. Silvia Cantavella, 

acompanyada de la seua cort, formada per Sara Ramos, Rut 

Manrique, Marta Soler i Belén Lloret. Done fe de la vostra entrega i 

dedicació, i espere que estigueu gaudint molt d'estes festes, d'una 

manera molt especial. 

 

REINES FA 50 ANYS 

A ben segur que també van ser dies molt especials per a la reina i 

dames de Vila-real de fa 50 anys, a les que hui homenatgem. Corria 

l’any 1966, i en aquella ocasió va ser la jove Ana Maria Peris la 

distingida amb l’honor de ser reina. L’acompanyaven en el seu regnat 

10 dames: Angelines Tuixáns, Juanita Ibáñez, Teresita Ros, Maria 

Carmen Grau, Mari Carmen Ebro, Conchita Taurà, Amparo Casalta, 

Maria Isabel Gordo, Pilar Bernat i Conchita Ana Manzanet.  
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Han passat 50 anys però segur que recordaran la nit del 13 de maig, 

quan tenia lloc la seua proclamació. L’advocat Vicente Peris Nácher 

actuava com a mantenidor en una nit molt emotiva per a aquelles 

joves, que encetaven així dies de celebracions a base de cercaviles, 

bous, ofrenes o exposicions.  

D’aquella experiència recordaran que eixe any es va fer també la 

Primera Ruta del Azahar, promoguda com una gran carrera ciclista 

nacional. I sobretot, han passat a la història per ser la primera cort en 

eixir del nou edifici de l’Ajuntament, del que els mitjans de l’època 

exalçaven la seua majestuositat.  

Què hi trobàvem en aquell Vila-real, i en aquell mes de maig? La ciutat 

bullia i es feia gran a passes de gegant, amb més dotacions i 

infraestructures. Com la imminent obertura de l’Institut d’Ensenyament 

Mitjà, el nostre institut Francesc Tàrrega, que enguany celebra el mig 

segle de vida. També les obres de la piscina del Termet, recentment 

recueperada, avançaven a bon ritme. La ciutat creixia molt ràpid. Tant, 

que els registres estadístics de l’època assenyalaven que en seixanta 

anys, s’havia duplicat el nombre d’habitants de Vila-real, assolint la 

xifra de 30.000 persones. Hi havia feina, hi havia un fort moviment 

d'immigració d'Andalusia i Castella La Manxa, i tot creixia.  

La ciutat evolucionava a poc a poc des d'una economia i societat més 

agrícola cap a un altra de caràcter industrial, transformant-se 

gradualment en la capital del taulell que hui en dia ha arribat a ser. 

Fruit de l'esforç col·lectiu i l'aposta per la innovació, eixe saber 

reinventar-nos davant les adversitats que sempre ens ha caracteritzat.  
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És en aquell Vila-real que creixia i evolucionava tot i la duresa de 

l'època, on les dones a qui hui homenatgem van viure un regnat del 

que encara hui en dia, segur que guarden un gran record. Hui tindreu 

l'oportunitat de  rememorar-ho en companyia de les vostres 

companyes, recuperant anècdotes o esdeveniments d'aquells dies 

que van fer més dolça la vostra joventut. 

 

REINES 25 ANYS 

La ciutat va anar canviant, fins arribar a l’any 1991. L’any en què 

també unes altres joves van ser reina i dames de les festes, i d’això ja 

han passat 25 anys. Quantes emocions per a la reina Ana Parra, i tota 

la seua Cort d’Honor, formada per Minerva Albiol, Nuria Chesa, Suni 

Gumbau, Maica Ribelles, Rosa García, Memen Gascó, Blanca Broch, 

Eva Rochera, Paula Navarro i Lucia Montblanc.  

El pregó de festes i la imposició de bandes es va celebrar la nit del 3 

de maig als Jardins Alaska. Segur que recordareu les veus de la Coral 

Sant Jaume, el pregó de Jacinto Heredia o les paraules del 

mantenidor, l’historiador i arxiver municipal Vicent Gil, quan deia de la 

nostra reina que el seu nom era “proclamat pel vent de Pinella a les 

Solades, del riu al carrer Sedeny”.  

Recordareu també la gran quantitat d’actes que vau tindre l’oportunitat 

de viure en primer persona: religiosos, esportius, infantils… Les 

actuacions musicals van tindre molt d'èxit: en maig amb concerts com 

Héroes del Silencio o La Década Prodigiosa i a setembre, l’esperada 

cita amb Mecano. Quant a l’esport, es va inaugurar el trinquet 

municipal amb la participació de les millors figures d’esta modalitat. 
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Aquell va ser un any particularment significat per al nostre patró, ja 

que commemoràvem el tercer centenari de la canonització del sant i el 

quart centenari de la seua mort. En molts dels actes, s’arreplegaven 

fons per a les obres del temple, com un sopar benèfic de les penyes o 

un festival taurí celebrat a la plaça portàtil. Gràcies a aquella 

implicació i participació popular, juntament amb la mestria del nostre 

Fill Predilecte Vicente Llorens Poy i la generositat i alçada de mires de 

la família Gómez Mata, hui comptem amb una basílica que és orgull 

per a tots els vila-realencs.  

En aquell temple, va haver aquells dies concerts especials i vigílies 

extraordinàries a les que va acudir gent de tots els llocs. Fins i tot el 

Papa va concedir indulgència plenària per a qui visitara el temple 

eixos dies.  

En definitiva, es va tractar de grans mostres de tot allò que Sant 

Pasqual representa, de manera profunda, per al nostre poble, les 

nostres tradicions i la nostra col·lectivitat.  

 

COMIAT 

25 anys han transcorregut, i altres 25 fins arribar als 50 dels que 

parlàvem abans. Hem vist passar dècades de temps i centenars de 

dones vila-realenques que, una nit, van ser proclamades reina i 

dames de la nostra ciutat per a treballar, tot un any, en la defensa de 

les nostres arrels i els nostres valors.  

Vosaltres sou la peça central d’este tauler que conforma l’estructura i 

el mapa de l’univers de les festes. Perquè en la celebració de les 
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festes de Sant Pasqual, i a setembre de la Mare de Déu de Gràcia, hi 

recauen diverses idees. La devoció i el respecte. L’alegria per 

compartir grans moments. La germanor que ens fan sentir a tots els 

vila-realencs i vila-realenques fills i filles de la nostra ciutat. I és en la 

figura de la reina i les dames on totes estes idees i conceptes 

s’encarnen i es personifiquen. Vosaltres sou de carn i os, i gràcies a 

vosaltres agafa forma tot això que no es pot tocar amb els dits i ni tan 

sols pronunciar. Només sentir. Per això en mirar-vos a vosaltres al que 

veiem és eixa especial unió de voluntats que cada any, ens fa 

congregar-nos al voltant del nostre patró i de les nostres festes. 

No podríem tindre millors ambaixadores. Gràcies per la vostra tasca. 

Gràcies per fer-la possible any rere any, en 1966, en 1991, en 2016. 

Ara i sempre. Gràcies a la cort d’ Ana Maria Peris, d' Ana Parra, de 

Silvia Cantavella. Gràcies a les 27 joves que al llarg de tot este temps 

heu conformat estes tres corts. A les que la conformeu enguany, vos 

desitge també que estigueu gaudint al màxim d’estes festes d’esta 

localitat que tant voleu i que tant vos aprecia. 

I a vostés, senyores i senyors, gràcies per acompanyar-nos hui ací. 

Els convide a que seguisquen participant i disfrutant d’estos dies de 

festa. Fent, amb la seua presència, més i més grans les nostres festes 

de Vila-real.  

Moltes gràcies per la seua atenció i bones festes! 

 


