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Reina de las festes, dames de la ciutat, mantenidor, pregoner, autoritats i 

representants de ciutats veïns, Junta de Festes, Comissió de Penyes, honors i 

distincions de la ciutat, corporació municipal, senyores i senyors, molt bona 

nit a tots! 

Les festes de sant Pasqual d’enguany seran unes festes especials. Celebrar 100 

anys de patronatge del nostre sant ens ompli d’una emoció renovada i  aquesta 

intensitat s’ha deixat sentir ja amb força aquesta nit. En les paraules del pregó 

del Centenari, que tornen a posar de manifest la vàlua i el talent del nostre 

benvolgut Jacinto Heredia. Paraules que toquen l’ànima del nostre poble i, per 

això, han estat guardonades en el concurs de pregons convocat amb motiu del 

centenari.  

Aquesta commemoració especial mereixia un pregó especial. I també un 

mantenidor d’excepció. Coincidiran tots amb mi que mossèn Manuel Martín 

ha superat amb escreix les expectatives.  

Mossèn Manuel Martín és un vila-realenc del que ens sentim particularment 

orgullosos. Per la seua implicació amb la societat, a través del seu ministeri 

sacerdotal, però també amb la nostra ciutat, on ha fet una gran contribució a la 

cultura local. És gràcies a gent com Manuel Martín Nebot que coneixem més 

sobre la figura del nostre patró, gràcies a la seua ingent i apassionada 

investigació sobre la veneració de sant Pasqual arreu del món, que hem pogut 

conéixer a través de les pàgines de la revista Poble.  

Gràcies, Manuel Martín, per aquesta contribució a la nostra història com a 

poble i al nostre sentir com a creients. I gràcies sobretot, en nom propi i també 

en el de Verónica, Danae, Afra, Isabel i Mónica, per les sentides paraules que 

els has dedicat aquesta nit.  
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Per a tots els que estem ací, aquest és un acte especial. No cal més que mirar 

els ulls de les nostres joves per descobrir l’emoció als seus rostres. Cinc 

xiques que avui viuen, amb un gran somriure i il·lusió, aquest simbòlic inici 

de les festes.  

Ja queda menys. En dues setmanes oblidarem durant uns dies els problemes, 

la rutina, el fred i donarem la benvinguda a un període de festa, de devoció, 

concòrdia i germanor. Com sempre, hi ha opinions per a tots els gustos; 

moltes persones pensen que no és moment per a festes, però els he de dir que 

no estem d’acord. Hem de celebrar les nostres arrels com a poble, hem 

d’arropar el nostre benvolgut patró, en particular en un any com aquest, i hem 

d’eixir al carrer, donar més vida a la nostra ciutat, rebre visitants i amics 

d’altres municipis i contribuir, d’aquesta manera a seguir generant moviment i 

economia. En definitiva, ser un bon exemple de ciutat mediterrània, amb tot el 

que allò comporta. 

Pareix fàcil, però és una gran tasca que entre tots hem de fer possible. I, 

especialment, una gran responsabilitat per a Verónica i la seua cort d’honor, 

com a representants del món de la festa. Estic ben segur que estareu a 

l’alçada, com també ho han estat Silvia i les dames de la seua cort en l’any 

fester que tanquem.  

Perquè tenim la gran sort de comptar amb una llarga trajectòria en aquest 

sentit. Moltes altres xiques abans que Verónica o Silvia han portat el nom de 

Vila-real com a reina i dames de les nostres festes. En una nit com aquesta, és 

de justícia també reconéixer el treball i el camí que totes elles van marcar en 

altres èpoques i en circumstàncies distintes, que no sempre han sigut el camí 

de roses que des de fora pot paréixer quan vos veiem  amb un gran somriure 

en cada acte de les nostres festes.  
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És d’elles de qui podeu extraure grans lliçons per a l’any que vos espera; per 

fer front als nervis i les emocions que s’obrin davant vostre en el compte 

enrere que prompte acabarà. Hui, una xicoteta representació d’elles està 

també ací per retre-vos homenatge.  

Per això, vull fer un xicotet reconeixement a totes aquestes dones que, des de 

fa dècades, ens han representat durant el seu regnat. En particular a Mari Cruz 

Ferrer, Ana Parra, Carmen Gil, Mª Dolores Guillamón, Mª Jesús Traver, Mª 

Lourdes Ferrer, Mª Lourdes Monfort, Mª Pilar García, Mª Teresa Candau, 

Pilar Soriano i Rosa Mª Grau, reina i dames de 1967. Cinquanta anys arrere, 

éreu vosaltres les que vivíeu en primera persona aquesta imposició de bandes 

al Cinema Infanta de Aragón. Un escenari molt diferent al que tenim avui a 

aquest Auditori, però on de ben segur es respirava la mateixa emoció. El nou 

ajuntament, les obres de la piscina del Termet o la posada en funcionament 

del primer institut, el Francesc Tàrrega, són les imatges que ens arriben 

d’aquella època.  

Són 50 anys i molts els canvis que s’han produït a la nostra ciutat, és clar. El 

poble no és el que era. En aquells temps es van assentar unes bases sobre les 

que hem procurat avançar moltíssim; això sí, sense perdre la nostra essència 

com a vila-realencs. Aquesta evolució s’ha donat també a les festes, que s’han 

obert, han crescut i s’han fet més participatives i populars.  

Tampoc vull oblidar les joves que 25 anys enrere rebien la seua banda al saló 

del Jardí Alaska. Ángeles Bonet, Balma Llop, Eva Mª Peris, Eva Monje, 

Marta García, Mónica Sánchez, Noelia Pesudo, Paloma Vidal, Patricia 

Salvador i Reyes Bellmunt acompanyaven la reina, Yolanda Llop, en una nit 

com aquesta, plena de sensacions i de nervis a flor de pell, sabedores que 

l’any 1992 viurien unes festes irrepetibles.  
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Aquell sant Pasqual, com el d’enguany, va ser molt especial. Vam tindre 

l’honor de rebre la visita de Sa Majestat, el rei Juan Carlos I, amb motiu del 

quart centenari de la mort del nostre patró. El Rei va presidir el 17 de maig la 

missa i trasllat de les restes de sant Pasqual i la inauguració de la Reial 

Capella. Un moment històric i únic del que teniu el privilegi d’haver sigut 

testimoni directe. Totes mereixeu la nostra ovació i reconeixement més 

sincers.  

Són molts els actes i esdeveniments especials de les festes; cadascuna de 

vosaltres en guardareu un en un raconet del cor. Però estic ben segur que hi ha 

una cosa que no canvia: la il·lusió que viviu no només vosaltres, sinó la que 

es viu a les vostres cases, la que viuen les vostres famílies al complet.  

Des del moment en què vau decidir presentar-vos a ser la viva imatge de la 

festa i les tradicions vila-realenques, és molta la feina que haureu realitzat i 

que poca gent coneix. Abans de presentar-vos ací davant de tots, heu hagut 

d’implicar molts familiars i amics, en la recerca o la confecció d’un vestit, les 

sabates, els ornaments, tindre-ho tot preparat per als 10 dies de festes... una 

‘logística’, podríem dir, que no hauria sigut possible sense l’ajuda dels vostres 

pares i familiars més directes.  

Tots els que esteu ací i ja heu passat per això, sabeu que és esgotador, però 

també molt gratificant, quan veieu la felicitat de les vostres filles, que són les 

vertaderes protagonistes.  

Aquesta és la vostra nit i, per suposat, aquesta és la teua nit, Verónica.  

Ha arribat el moment. El teu moment. Quan fa un moment he tingut l’honor 

d’imposar-te la banda que t’acredita com a reina, el somni que havies 

acaronat durant tant de temps s’ha fet realitat. És l’inici d’una experiència 
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nova, mai viscuda, que et permetrà viure d’una manera diferent les festes i, 

sobretot, representar allà on vages la teua estimada ciutat. 

Ets una jove molt activa, de la que ben orgullosa es pot sentir la teua família. 

No només dediques el teu temps a la principal obligació de qualsevol jove de 

la teua edat: estudiar i formar-te per a assegurar-te un bon futur com a 

fisioterapeuta, sinó que, tot i la joventut, tens una inquietud i una implicació 

amb el món associatiu de la nostra ciutat que poca gent pot dir que té.  

No et conformes amb ser membre de la junta de la Joventut Antoniana, sinó 

que, a més, et podem trobar en la Congregació de Filles de Maria 

Immaculada, on molts xiquets et reconeixeran com una de les professores del 

seu grup de danses. En la tasca de mantenir i estendre les nostres tradicions, 

és un orgull saber que també formes part de la Confraria de la Puríssima Sang 

i de la Tercera Ordre del Carme.  

La joventut és un tresor de llibertat que saps aprofitar al màxim. Ho va deixar 

escrit el poeta Miguel Hernández 

El vuelo significa la alegría más alta, la agilidad más viva, la juventud más 

firme. En la pasión del vuelo truena la luz, y exalta alas con que batirme 

 

Vull dirigir-me també als teus pares, a Isidoro i Sonia, al teu germà Jordi i a la 

resta de la teua família que avui ha vingut a arropar-te per dir-los que poden 

sentir-se satisfets per la seua filla i germana.  

Vosaltres sabeu millor que ningú que Verónica ha arribat tan lluny perquè ha 

comptat amb un gran exemple i suport, com és el vostre, i en un dia tan 

especial, només vull desitjar-vos que gaudiu tant o més que ella. Perquè veure 

una filla complir un somni i assumir un repte com el que hui assumeix és, 

sens dubte, un motiu de gran alegria i satisfacció que els que l’envolteu heu 



PREGÓ 2017 
 

6 

 

viure amb tota la intensitat. Per això, enhorabona també a vosaltres, que sereu 

una peça clau en el regnat que enceta Verónica.  

Un any ple de moments inoblidables que espere poder compartir amb ella i 

també amb les dames de la cort d’honor.  

Isabel, a pesar de la teua joventut i d’estudiar fora ets una jove molt 

implicada amb la societat vila-realenca i amb les festes. Encara no ens 

coneixem molt, però sé que ets una jove molt viva, molt activa, que no es 

conforma amb formar part d’una penya, com és la Xarrà, sinó que a més 

formes part de diverses entitats on la teua col·laboració, estic segur, és més 

que notòria. Això és digne d’admirar en una generació com la teua. Irradies 

joventut, energia i amb eixe somriure estic segur que no desaprofitaràs ni un 

segon de les festes que en breu iniciarem.  

Espere que aquesta nit estiga sent per a tu part d’eixe somni que ara es 

compleix. També per a la teua família. Als dos Carlos i a Conxita: vull donar-

vos l’enhorabona i desitjar-vos el millor en aquest mandat fester, en el que 

viureu cada instant junt a la vostra filla i germana. Ella tindrà en vosaltres no 

només un referent sinó també un pilar on recolzar-se per a dur endavant la 

tasca que Vila-real li encomana. 

Afra, tu també eres una amant de la festa al carrer, de les tradicions, del ball 

de plaça, que has practicat amb El Raval i amb les Purissimeres. Enguany 

tindràs oportunitat de gaudir d’això i de molt més; de les processons, les 

ofrenes, la cavalcada, actes que tant t’agraden i que sabràs combinar amb 

gaudir de la festa, de l’olor a pólvora i de la xulla.  

La banda que hui reps com a dama de la cort et permetrà viure experiències 

que convertiran este any en inoblidable, com també ho va ser per a ta tia, fa 
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25 anys, la foto de la qual continues mirant amb la mateixa il·lusió de lluir el 

vestit de llauradora. Ara és el moment i esperem que siga una de les etapes 

més felices de la teua vida. Segur que els teus pares, Miguel i Mari Carmen, i 

el teu germà Miguel, contribuiran a què mai pugues oblidar aquesta 

experiència. Molta sort en aquest camí! 

I una altra jove que enguany tindrà l’honor de viure d’una manera diferent les 

festes és Danae, que, com les seues companyes, també compta amb una forta 

vinculació amb la congregació de Filles de Maria Immaculada i amb la 

Setmana Santa vila-realenca, a través de la Confraria de la Germandat 

Franciscana de Terra Santa. Dues entitats que formen part de l’entramat 

cultural del nostre poble i que suposen una carta de presentació immillorable 

per a la nostra dama.  

Enrique i Ester, podeu estar orgullosos de la vostra filla; també Idoia, que de 

segur coneix la il·lusió de la seua germana per formar part d’aquesta cort 

d’honor. Un somni que hui es fa realitat i que podreu gaudir per igual tota la 

família i amics, quan vegeu Danae per fi representant el seu poble els propers 

dies. Estic segur que estarà a l’altura del que això significa.  

Entre la cort d’honor que acompanyarà Verónica també trobem un altre gran 

exemple d’esforç i superació, Mónica, una futura infermera que, tot i la seua 

joventut, que no és sinònim de poca experiència, compta amb una gran 

vinculació al món associatiu de Vila-real. En particular amb la Puríssima i la 

Joventut Carmelita, amb la qual has col·laborat per a fer possible una de les 

iniciatives socials més arrelades i apreciades pels vila-realencs, la desfilada 

solidària de JuCar. 

Espere que, igual que les teues companyes, gaudisques molt d’aquesta 

experiència enriquidora i plena de bons moments i amistat. També estic segur 
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que ho faran els teus pares, José Manuel i Paqui, i el teu germà Manuel, que 

per fi et veuran complir un objectiu que sé que tens des de ben menuda.  

Ha arribat el dia i hui podeu totes començar a fer el compte enrere al calendari 

perquè ja sou part de la festa de Vila-real.  

Res a partir d’aquesta nit tornarà a ser igual per a vosaltres. Verónica, Danae, 

Afra, Isabel i Mónica, des d’aquest moment entreu en una nova etapa de les 

vostres vides, en un període intens, ple de sensacions, de complicitats, 

d’amistat, il·lusions i emocions compartides en el qual aprendreu molt i 

creixereu, de ben segur, encara més, com a persones.  

És una oportunitat que no podeu deixar passar i, si em permeteu l’observació, 

crec que de totes les coses que podreu aprendre durant aquest procés, el valor 

de l’amistat serà una de les lliçons més valuoses. Ho podreu comprovar de 

seguida, perquè tots els moments que ja esteu compartint i aneu a compartir 

juntes vos uniran per a sempre i crearan un vincle difícil d’esborrar, per molt 

que passen els anys.  

Teniu un bon exemple ací, amb les reines i dames de fa 50 i 25 anys, com 

també ho són Silvia, Belén, Sara, Rut i Marta, que han deixat el llistó de la 

festa ben alt en 2016.  

La imposició de bandes que celebrem hui és un gran moment per a vosaltres, 

sens dubte, però també ho és per a la resta de veïns de la ciutat i per al món de 

la festa. Perquè vosaltres sou la imatge viva de la voluntat d’aquesta ciutat per 

fer perviure una tradició que ens ha acompanyat des de fa ara 70 anys, que ens 

ajuda a reconéixer-nos en una identitat que vesteix amb adreços, davantals, 

sinagües i vestits que amb tanta cura heu preparat durant els darrers mesos.  
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És aquesta consciència de poble, les nostres arrels, les que ens mantenen forts 

davant les adversitats i les que fan que tots, de manera col·lectiva, ens sentim 

orgullosos de ser vila-realencs i de viure en aquesta ciutat a la qual tant 

estimem.  

Una consciència i una estima que s’estén als nostres patrons. Avui, creients o 

no, poca gent pot dir que no s’emociona quan arriben les festes en honor a 

Sant Pasqual o a la Mare de Déu de Gràcia.  

Enguany tenim un motiu més per sentir eixa sensació d’orgull i d’emoció, 

perquè celebrem el centenari del patronatge de Sant Pasqual sobre Vila-real i 

ho fem conscients que aquest sant va ser i és un exemple d’entrega i servei als 

més necessitats. Solidaritat, esforç i humilitat són valors que la nostra ciutat 

ha sabut mantenir vius i que han fet que el frare franciscà siga un autèntic 

referent.  

Per això, en els propers dies celebrarem, com és tradició, 10 jornades 

dedicades expressament a ell, on la festa, l’esbarjo i la convivència se 

sumaran als actes per honrar el sant a qui vam encomanar el nostre patronatge 

ara fa 100 anys. És, doncs, una ocasió especial i com tal l’hem de viure.  

Una commemoració única que vaig tindre l’immens honor de poder traslladar 

al mateix Sant Pare, el papa Francesc, en l’audiència privada concedida al 

Villarreal CF. D’aquell dia guardaré per sempre el record de la grandesa i la 

bonhomia del Sant Pare i l’orgull d’haver-li pogut lliurar en mà un cordonet 

especial, perquè Sant Pasqual estiga per sempre present a la seu de l’Església, 

al Vaticà. Un referent d’humilitat per a tot el món, exemple fet persona de les 

paraules del mateix papa Francesc que ens marquen el camí de la santedat: 

“No és necessari ser herois per a ser sants” 
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Aquesta centenari del nostre patró estarà també present amb tota la seua 

intensitat a les festes que hui anunciem. La santa missa pontifical, per a la 

qual estem treballant per poder comptar amb representants de la Santa Seu i la 

Casa Reial, serà el moment principal i més solemne de l’homenatge que 

volem retre al nostre patró. Però les festes seran molt més.  

Vosaltres, Verònica, Danae, Afra, Isabel i Mónica, les gaudireu des d’una 

perspectiva molt diferent. I ho podreu fer gràcies al suport i l’intens treball 

que ja porten mesos desenvolupant des de la Junta de Festes, una feina a la 

que se suma la inestimable contribució de la Comissió de Penyes. Per això, 

voldria aprofitar aquest acte, com sempre, per a dedicar-vos unes paraules a 

tots aquells que destineu una gran part de les vostres vides a fer possible que 

els veïns i visitants tinguen sempre opcions a un completíssim programa.  

A aquells que us dediqueu íntegrament a organitzar tot tipus d’actes per a tots 

els gustos, i especialment a aquells que, després de treballar, siga dilluns o 

diumenge, encara aconseguiu temps per a ajudar a fer que cada any aquesta 

festivitat siga un èxit.  

És a vosaltres als qui devem tota la nostra consideració, perquè sempre feu 

que Vila-real es puga sentir orgullosa de les seues festes, on la diversió 

sempre es conjumina amb la tradició i la devoció. Una barreja perfecta on 

entren actes com la cavalcada, la xulla, la processó, els concursos i sopars, la 

música, els balls i un llarg etcètera, que arriben a cada punt de la ciutat, a tots 

els casals, a cada barri i plaça i també a cada casa. 

Com sempre, comptareu amb el suport d’aquest Ajuntament i de tots els 

mitjans que es puguen posar al vostre abast perquè el proper 21 de maig 

puguem contemplar el tradicional castell de focs artificials amb la certesa que 

tot ha anat bé.  
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Per això, us convide a tots a viure la Fira i Festes de Sant Pasqual en la seua 

plenitud, i en especial a vosaltres, Verónica, Danae, Afra, Isabel i Mónica. 

Com supose que ja us hauran dit les vostres predecessores, gaudiu des del 

primer fins a l’últim segon, aprofiteu i exprimiu al màxim el temps i 

emporteu-vos cada instant, cada record al vostre cor, perquè aquest any  

deixarà empremta a les vostres vides per a sempre. Sé que sabreu portar a 

terme amb alegria la il·lusió i elegància amb que hui heu rebut la vostra banda 

la tasca que Vila-real us encomana i, com sempre, em teniu a mi i a la resta de 

la corporació municipal a la vostra disposició per a allò que necessiteu.  

A tots vostès els convide també a aprofitar el parèntesi que ens ofereix 

aquesta festivitat i a gaudir, des de la responsabilitat, el respecte i la 

consciència de cada un dels actes. A eixir al carrer i celebrar les nostres arrels 

i la nostra unió com a poble sota el patronatge centenari de Sant Pasqual. 

Acabe citant les paraules de l’enyorat Manuel Villarreal 

que tot Vila-real 

ple de joiosa alegria 

tinga festa nit i dia, 

i que l’amistat sincera 

siga la primera prova 

de la nostra sang festera 

 

Gràcies al personal de l’auditori per fer possible aquest acte i a tots vostès, 

gràcies per la seua atenció.  

Molt bona nit i molt bones festes a tots!  

 


