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Reina i dames de la ciutat, membres de la Corporació Municipal, 

autoritats, president i membres de la Junta de Festes, reina i dames 

de 1967 i 1992. Senyores i senyors. 

Després de les paraules emocionades de la nostra reina, Silvia 

Cantavella, poc em queda que afegir, més que el nostre agraïment 

més sincer a ella i les dames de la seua cort, per la important tasca 

que han desenvolupat durant l’últim any. Important per tot el que 

representa: per la dedicació amb la qual heu desenvolupat els 

vostres càrrecs, per la joventut, per les il·lusions dipositades en 

cadascun dels actes en els quals heu sigut el rostre de les nostres 

festes. Per garantir, en definitiva, la pervivència de les tradicions i 

de la història. I fer-ho, a més, sempre amb un somriure. 

No és casualitat que un acte com este, ple d’emocions i de records, 

se celebre en estes dates. Demà, 20 de febrer, celebrarem el 743 

aniversari del naixement de Vila-real com a poble. Set segles i mig 

d’història que no caben en un discurs, ni en un acte ni en una 

ofrena, com la que hem viscut este mateix matí als peus de l’estàtua 

del nostre fundador, el rei Jaume I. Els 743 anys d’història de Vila-

real són molt més que tot això; són un sentiment d’identitat que ens 

uneix a tots al voltant d’una mateixa cultura, de tradicions 

compartides, d’una memòria comuna. La consciència col·lectiva, 

com deia l’escriptor Milan Kundera, de la nostra continuïtat històrica.  
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En este acte de hui, volem retre homenatge a la reina, Silvia, i la 

cort d’honor que tan magníficament han representat les dames Rut, 

Marta, Sara i Belén. Però també volem tirar un moment la vista 

arrere i mostrar l’orgull pels nostres orígens. Perquè és en moments 

com este quan la tradició passa a ser història viva, identitat i cultura 

compartida.  

En un món tan globalitzat i hiperconnectat com el que vivim, en el 

qual la informació flueix a un ritme que moltes vegades no som 

capaços ni tan sols d’assimilar, és important aturar-se una estona, 

mirar al nostre voltant i reflexionar. Saber d’on venim és el primer 

pas per entendre qui som i plantejar-nos cap on volem anar. Per 

avançar.  

Per això, la commemoració de la fundació de Vila-real i actes com 

este són importants. Perquè ens ajuden a mirar arrere, no amb 

nostàlgia sinó amb l’orgull de saber que, si hem arribat ací, podrem 

arribar sempre a qualsevol lloc o fita que ens proposem.  

Si aquells esforçats llauradors que foradaven les dures penyes van 

poder fer eixir al sol les aigües. Si els primers industrials –com els 

nostres Fills Predilectes José Soriano, Manuel i Héctor Colonques- 

van saber veure oportunitats en una de les crisis agrícoles més 

devastadores que hem viscut mai, amb les gelades de la segona 

meitat del segle XX. Si d’aquella societat agrària va nàixer la ciutat 

moderna, innovadora i solidària que som hui, tot és possible.  
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I ara ho tornem a comprovar. Després d’anys molt i molt difícils, les 

conseqüències, també devastadores, de la crisi immobiliària i 

financera, comencen a esmorteir-se tímidament. És cert que és una 

recuperació molt lleu i que queda molt de camí per recórrer. Però el 

recorrerem, com sempre, de la mà d’una societat que ha demostrat 

que és capaç de complir tots els seus reptes.  

 

Silvia, Rut, Marta, Sara i Belén. Vosaltres sou el testimoni d’estos 

orígens i el reflex d’esta voluntat compartida. Hui vos retem este 

senzill homenatge amb un objectiu comú: donar-vos les gràcies. Un 

gest sincer d’humilitat i reconeixement de part de tota la ciutat a la 

que heu dedicat bona part de les vostres vides durant l’últim any 

sense esperar res més a canvi que l’honor de representar les 

nostres festes i els vostres veïns i veïnes. 

Sé, perquè ens ho heu contat i perquè no podeu amagar eixa il·lusió 

en la mirada, que ha sigut un any intens, d’emocions, de riures i 

d’alegries. Però també de cansament, de responsabilitat i d’alguns 

moments durs que heu sabut enfrontar amb maduresa i estima al 

nostre poble i a les nostres tradicions. 

La baixà de la Mare de Déu, l’ofrena i la foguera de Sant Pasqual, 

les paelles i empedraos, el ball de plaça, les penyes, el sopar de 

veïns, les exposicions... Són mil i un records els que segur esta 

vesprada  vos estan arribant a la memòria. Actes que mai tornaran 

a ser el mateix per a vosaltres, igual que no ho seran tampoc per a 

nosaltres. Per als qui hem tingut l’oportunitat de compartir-los amb 
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Silvia i la seua cort, per als vila-realencs i vila-realenques, les festes 

patronals de 2016 també han sigut especials. Perquè vosaltres, la 

reina i les dames, feu iguals i diferents cadascun dels actes en els 

que participeu. Una combinació perfecta de tradició i singularitat.   

Per això, les vostres festes no seran les mateixes que les de 

Verónica Fortuño i les dames Isabel Carda, Afra Rubio, Danae 

Navarro i Mónica Font. La reina i cort de 2017 que esperen 

ansioses rebre el relleu de les vostres mans i que hui ens 

acompanyen també per a prendre nota del vostre exemple i 

preparar el propi camí, que emprendran a partir del 29 d’abril. Estic 

segur que comptareu sempre amb Silvia i les seues dames, amb els 

seus consells i amistat. 

Gràcies i amistat. Són dues paraules que apareixen sempre en un 

acte d’emocions compartides com este. I eixa és la millor vara de 

mesurar la grandesa del que hui commemorem. Per una banda, el 

necessari agraïment i reconeixement a les aportacions individuals a 

la societat; per l’altra, l’establiment d’uns llaços que mai no es 

podran esborrar.  

Una bona mostra la tenim esta vesprada en este Auditori, amb la 

presència de la reina i dames de 1967 i 1992. Després de 50 i 25 

anys, respectivament, la germanor i l’amistat segueix estant 

presents en les seues trobades. Pot ser esporàdiques, però no per 

això menys entranyables i emotives. Gràcies també a Mari Cruz 

Ferrer i Yolanda Llop, així com a les vostres corts, pel vostre 

exemple i per acompanyar-nos en este acte d’homenatge. 
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Igual que elles, vosaltres cinc, Silvia, Rut, Sara, Marta i Belén, heu 

iniciat una relació que vos acompanyarà sempre. Una amistat 

cimentada en il·lusions i vivències compartides, un vincle que vos 

uneix d’ara endavant i amb el que, estic segur, podreu comptar tant 

en els bons moments com en els més difícils. Que són, de fet, eixos 

moments en què la paraula amistat adquireix tot el seu significat.  

Per a mi, com a alcalde, i per als regidors i regidores de la 

corporació municipal, ha estat un autèntic plaer i orgull haver pogut 

compartir amb vosaltres algunes d’estes vivències. Potser no totes 

les que ens hauria agradat. Però podeu estar segures que també 

tindreu sempre un espai reservat en els nostres records i el nostre 

agraïment infinit. Esperem haver sabut estar a l’altura.  

També els vostres pares i mares, germans i germanes, mereixen 

que els dediquem esta vesprada uns minuts de reconeixement. 

Perquè sense ells, sense el suport incondicional de la família, res de 

tot açò hauria estat possible. Roberto i Mari Carmen, Jesús i Ana, 

Salomé, Vicente Juan i Silvia, Enrique i Maria Pilar. Vosaltres teniu 

bona part del mèrit. Primer, per haver sabut educar unes joves tan 

compromeses amb la seua ciutat i el seu entorn. Per transmetre’ls 

l’estima per les nostres coses i per les nostres tradicions, que 

passen així de generació en generació, garantint-ne la pervivència. 

També per les hores de dedicació perquè este any haja eixit tot 

perfecte; pels desvetllaments, pels esforços, per les il·lusions 

dipositades en cada pas de les vostres filles. Este suport els ha fet, 

segur, més fàcil passar els nervis, el cansament i el pes de la 

responsabilitat del càrrec. 
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En el capítol d’agraïments mereixen també un lloc destacat el 

president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, i tot el seu 

equip, que, sempre amb la col·laboració de les penyes de Vila-real i 

el seu president, Juanjo García, ens posen a tots les coses fàcils. 

Vos assegure que no ho són gens, de fàcils. Organitzar cada acte, 

tenir en compte cada detall, fer front a les inclemències del temps 

quan ens sorprèn la pluja en plena processó de Sant Pasqual o 

quan baixem la Moreneta cap al poble, orientar i ajudar a les 

nostres reina i dames.... Tot això es possible gràcies a la xarxa de 

col·laboradors i gent amant de la festa i les tradicions que ha sabut 

teixir la Junta de Festes de Vila-real. Sabeu que compteu també 

amb l’agraïment més sincer de la vostra gent. 

Junta, penyes, pares i mares, reines i dames del passat i del futur, 

corporació municipal, entitats socials, veïns i veïnes... Tots ens hem 

aplegat esta vesprada ací per retre un just reconeixement a estes 

cinc joves que, fa només un any, encetaven un camí de noves 

experiències. El camí prompte arribarà a la seua meta; però esta 

meta no és, en cap cas, un punt i final. En la senda de fer gran les 

nostres festes queden molts quilòmetres per recórrer i sé que 

comptem amb vosaltres per a recórrer-los junts.  

El vostre pas per les festes de Vila-real ha deixat empremta per a 

sempre en la nostra ciutat. Vos desitge de tot cor, en nom dels vila-

realencs i vila-realenques, que este any 2016 siga també un record 

inesborrable per a vosaltres. Que d’ací uns anys, quan mireu arrere, 

recordeu este any com el que és: una experiència vital que vos 

ajudarà a estimar encara més la vostra ciutat i la nostra gent i a fer 
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front a les dificultats que la vida vos vaja posant pel camí. Perquè el 

caràcter es forja a través de l’experiència i d’esta que heu viscut 

enguany estic segur que podreu traure les millors lliçons per al futur.  

Silvia, Rut, Marta, Belén i Sara. Arriba el moment del comiat. Sé que 

són moments de nostàlgia, però espere que pugueu transformar 

esta nostàlgia en felicitat cada vegada que recordeu este any tan 

especial. Espere que hageu pogut sentir en este acte tot el calor i 

l’estima del vostre poble i que mantingueu estes sensacions ben 

vives en el que queda del vostre regnat. Gràcies de nou a les cinc 

per haver compartit amb nosaltres unes festes plenes d’emoció. 

Vos desitgem de tot cor molta sort i felicitat. 

Este acte d’homenatge tanca una etapa, però dóna la benvinguda a 

un altre cicle festiu. I això per a mi és un motiu de satisfacció perquè 

significa que els joves continuen implicats en les nostres tradicions. 

Només em queda agrair al personal de l’Auditori, la Junta de Festes 

i el departament de Protocol pel treball per fer possible este acte. I a 

tots vostès, per la seua assistència i atenció. 

Molt bona vesprada a tots. 


