HOMENATGE REINA I DAMES 2018

SALUDA

Reina i dames de la ciutat, membres de la Corporació Municipal, autoritats,
president i membres de la Junta de Festes, comissió de penyes, senyores i
senyors.

RECONEIXEMENT REINA I DAMES

Hui homenatgem a la nostra reina, Cristina Pesudo, i les dames Gemma Font,
Gloria Manrique, Andrea Ayén i Lydia Estepa, un homenatge merescut per tot un
any de treball perfectament desenvolupat al servei de la ciutat de Vila-real.

Sembla mentida, pensareu, que ja faça un any que éreu vosaltres les que estàveu
assegudes a este escenari, mirant a les vostres predecessores i esperant ansioses
que arribara el moment de la vostra proclamació. Ara és a vosaltres a qui vos miren
amb admiració unes altres joves, la futura reina, Carmen Rubert, i les seues dames
Àgata Martínez, Bàrbara Martínez, Isabel González i Tania Ripollés. Perquè han de
ser elles les qui vos agafen el relleu.

Una tasca de reina i dames que ja fa cinquanta anys van desenvolupar les
representants de 1969 amb la reina Susana Pesudo al front, i ara fa 25, la cort
encapçalada per Gisela Usó. Un treball fonamental que no importa l'any ni l'època,
és un orgull per a totes les corts i per a tota la ciutat de Vila-real.

FUNDACIÓ CIUTAT

Este homenatge arriba en plenes festes fundacionals, les festes que ens recorden
els nostres orígens. Tenim 745 anys d'història... qui ho diria!! Rememorar la nostra
fundació és abraçar l'ànima dels nostres avantpassats per agrair-los tot el que van
fer i per mostrar-los que hui en dia el seu llegat segueix en plena vigència.
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Hi ha una prova iconogràfica fonamental del nostre passat medieval, que és un
tapís de Joan Carinyena del segle 16, on hi figuren els representats del Braç Reial
de les Corts, i entre ells el nostre, el de Vila-real. Una demostració de la
importància que des d'un principi va tindre esta terra per al Rei en Jaume i que ens
fa ser part fonamental de la història del que hui és la Comunitat Valenciana.

Un passat medieval esplendorós, que degut al nostre caràcter i el nostre orgull com
a poble, hem sabut mantindre al llarg del temps. Respectant un llegat que esta
setmana es fa encara més palés amb els homenatges al Rei en Jaume. El
monarca se sorprendria de vore que aquella xicoteta vila habitada en un principi
per grups de catalans, morellans i aragonesos, ha arribat a ser una ciutat de prop
de 51.000 habitants, capdavantera en indústria, agricultura o innovació.

RECORDS FESTES

Però no vull oblidar a les vertaderes protagonistes d'este acte, dignes
mereixedores també del nostre homenatge. La reina Cristina, i les dames Gemma,
Gloria, Andrea i Lydia. Un 28 d'abril vau ser proclamades oficialment representants
festeres de Vila-real, en este mateix auditori del Músic Rafael Beltrán Moner en el
qual ara ens trobem.

S'iniciava així per a vosaltres un any fester que tenia en primer lloc marcat al
calendari les celebracions pel patró Sant Pasqual. El pregó, la presentació i
repartiment del llibret de festes, l'inici oficial de la festa... I en els vostres cors
esclatava la joia de dir "ara sí, ara ja hem començat de veritat". Era sols el principi
de tot un any d'actes, amb les celebracions pels patrons Sant Pascual i la mare de
Deú de Gràcia com a principals protagonistes per a vosaltres. Sé que pel vostre
cap passen mil imatges i en el vostre cor milions de sensacions del que per a
vosaltres ha suposat ser la Reina i Dames de Vila-real durant tot eixe període.
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Hi ha l'emoció de les Processons i les ofrenes de flors. L'alegria despreocupada
de compartir un sopar o un dinar amb les penyes. L'olor i el fum de la pólvora. Els
graons de la pujada al campanar o la baixada a l'ermita. Les notes musicals de
Jarabe de Palo, Despistaos o Maldita Nerea ressonant en les nits de festa. Dies de
bous, o vesprades de tardeo al costat d'un escenari.

Però també el recolliment front al patró Sant Pasqual, de qui commemorem el 400
aniversari de la seua beatificació. Un aniversari del qual heu tingut l'honor que se
celebrara en part en 2018, l'any del vostre regnat. La ciutat de Vila-real ha respost
a esta efemèride amb la reverència i la importància que es mereixia esta figura
universal de la nostra terra i vosaltres heu sigut testimonis directes d'este
esdeveniment. Així, formeu part de la història de Vila-real per partida doble: per
haver sigut Reina i Dames de les Festes i per haver-ho fet quan celebràvem el 400
aniversari de la beatificació del nostre estimat patró.

Per això, i per altres molts motius, mai no oblidareu el vostre regnat, ni tampoc
l'amistat que heu creat entre vosaltres i que vos converteix en una xicoteta per gran
família. Una família fermament unida per la solidaritat d'haver compartit grans
responsabilitats juntes però també grans moments de diversió. Estarem orgullosos
de vosaltres si de l'experiència d'haver sigut Reina i Dames vos emporteu una
caixa del tresor plena de joies com ara la complicitat, la germanor, l'empatia i
l'amistat entre vosaltres. No perdeu mai eixes joies perquè amb el pas dels anys
voreu que són, sens dubte, les més valuoses que podeu trobar.

AGRAÏMENT REINA I DAMES 2018

És moment de donar-vos les gràcies, Cristina, Gemma, Gloria, Andrea i Lydia,
perquè el vostre regnat està donant les seues últimes passes. I per això, tota esta
ciutat de la que tinc l'honor de ser l'alcalde, vos trasllada la seua felicitació i el seu
agraïment per la tasca realitzada.
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Heu dut a terme un paper indispensable, sou la peça fonamental que mai no pot
faltar en el tauler de les festes. Amb vosaltres a sobre d'un escenari, o participant
en els actes de carrer, som tots conscients que sobre els vostres muscles
descansa gran part del pes de la festa. Aporteu ànima, delicadesa i orgull vilarealenc a uns dies que els nostres veïns i veïnes aprecien amb molta cura, els
dedicats als patrons. Per eixa tasca desinteressada i que tan bé heu dut a terme,
reiterem tots de nou el nostre agraïment.

AGRAÏMENT JUNTA FESTES

També volem posar de relleu el paper de la Junta de Festes de Vila-real durant el
passat període fester. Amb el president, Jose Pascual Colás al front, han recolzat
fermament el regnat de Cristina i les seues dames. Vosaltres, junt a les penyes de

Vila-real i el seu president, David Garcia, heu tingut un paper clau perquè el regnat
de totes estes joves fóra tot un èxit.

Gràcies a la vostra tasca desinteressada, heu contribuït un any més a continuar les
nostres tradicions més ancestrals. Refermant els nostres llaços amb els nostres
orígens i manera de ser, i com sempre, fent que milers de vila-realencs i visitants
se sumen a estes celebracions. Enhorabona per tot el treball que desenvolupeu.

AGRAÏMENT PARES I MARES

També el nostre agraïment més sincer per als pares i mares de totes estes joves,
perquè d'alguna manera, també ells conclouen un cicle fester i la responsabilitat de
contribuir a què tot haja ixit bé. Gràcies a Enrique i Maribel, a Montse, a Santiago i
Mari Creu, Jesús i Ana, i Vicente i Montse. Sense vosaltres, sense el vostre suport,
no hauria sigut possible que tot isquera tan bé: sou com el vent que bufa perquè el
vaixell vaja en la direcció adequada. Sempre bufant a favor de les festes, i d'esta
cort que està prop de concloure el seu mandat. I com sempre, transmetent a les
vostres filles l'estima per les tradicions, per les arrels d'esta ciutat, pels patrons i
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per tot allò que significa ser vila-realenc i vila-realenca. Per això, este alcalde i esta
corporació agraeixen sincerament la vostra tasca.

Ara, les vostres filles deixen un regnat, i encara que hui siga moment per a la
melancolia, de seguida voreu que enguany podreu viure les festes d'una manera
més relaxada i amb el convenciment d'haver deixat la feina ben feta. És temps de
tornar a gaudir de les festes d'un altra manera.

En este 2019 serà el torn dels pares de la nova reina Carmen, i les seues dames
Àgata, Bàrbara, Isabel i Tania, aquells que viuran els nervis, les presses,
l'expectació i esperem que les rialles, moltes rialles, per formar part d'esta gran
família de la reina i dames de Vila-real. A tots ells, Francisco i Maristela, Sergio i
Ivana, Manuel i Conxín, Ulises i Mari Carmen, els avance que l'Ajuntament estarà
al seu costat, i de les seues filles, per a tot el que necessiten en esta aventura que
està molt prop de començar.

MISSATGE COMIAT

I és que una cort se'n va però hi entra una nova, amb un continu moviment que no
té fre. Un continu flux de gent, com el d'una estació de tren o de metro on múltiples
línies s'entrellacen. A Nova York, l'arquitecte valencià Guastavino va dissenyar el
sostre de l'estació Grand Central, amb les voltes inspirades en la nostra església
l'arxiprestal. Tenim l'orgull que un trosset de Vila-real està all representat a Nova
York gràcies a la creativitat d'este arquitecte.

Per eixa estació passen cada dia mig milió de persones. Un formiguer on multitud
d'històries transcorren a l'hora, amb gent anant i venint, amb gent que es retroba,
amb gent que amb una abraçada s’acomiada. Però sempre sense detenir-se un
instant, sabedors que perquè el seu món i les seues vides giren, tot ha d'estar en
continu moviment.
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El mateix moviment continu de les nostres festes que hui, ací, entrecreuen les
trajectòries diferents de dos grups de joves. Unes se'n van; altres arriben. Les que
parteixen, ho fan amb la maleta ben plena de records i d'anècdotes per contar. Les
que arriben, ho fan amb el cor obert per viure nous capítols de la seua història, que
és la història mateixa de Vila-real.

Estarem tota la ciutat expectant, per seguir veient com es reescriu eixa història de
la ma de la nova reina i dames.

I ara sols hem queda desitjar-los que acaben de passar molt bona jornada i molta,
molta sort, per al Villarreal CF, que estem segurs que demostrarà davant el Sevilla
que encara tenim molt a dir en esta Lliga.
Moltes gràcies al personal de l’Auditori Municipal i a la Junta de Festes per haver
fet possible este acte. I a tots vostès, gràcies per la seua atenció. Bona vesprada, i
visca Vila-real!
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