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SALUDA 
 
Reina de les festes, dames de la ciutat, mantenidor, pregoneres, autoritats i corporació             
municipal, representants de les ciutats veïnes. Veïns i veïnes de Vila-real, molt bona nit.  
 
El grup de joves que protagonitzen esta nit, la recordaran per a tota la vida, perquè són des                  
d’ara les nostres representants festives. La reina de les festes de Vila-real, Carmen Rubert, i               
les seues dames Tania Ripollés, Isabel González, Bárbara Martínez, i Ágata Martínez. Fins             
ací, fins a este escenari, estes joves han vingut acompanyades de les forces més              
poderoses: la il·lusió, l’esperança i l’entusiasme. Després d’esta nit, a totes eixes armes se li               
sumarà un altra: la del compromís per assumir responsablement el càrrec que ostenten. Un              
càrrec en el que tots els que estem ací presents, tota la corporació municipal i tots els                 
organitzadors de les festes vos donarem suport en tot moment.  
 
AGRAÏMENT MANTENIDOR I PREGONERES 
 
En esta nit tan memorable per a la reina i la seua cort, vull agrair el paper del nostre                   
mantenidor, Pasqual Broch, qui, amb les seues paraules alenta encara més l’ànim de les              
nostres representants per a l’any de regnat que els ve per davant. La vinculació de Pasqual                
Broch al món de l’enginyeria agrícola i la presidència de la Comunitat de Regants de               
Vila-real fan d’ell una persona estretament vinculada a l’essència de la nostra terra. Un              
Vila-real que no s’entén sense el món del camp i del reg, que han estat sempre presents en                  
la nostra història, des que els primers llauradors foradaven les penyes per fer eixir al sol les                 
aigües, com diu el nostre himne i és que Pascual és un home lligat a la taronja, a la que tant                     
devem i als nostres llauradors, que, com els de molts pobles veïns que ens acompanyen, ho                
estan passant molt malament.  
 
També en la carta Pobla de Jaume I que ja delimitava l’ús del riu Millars. Es veu en cada                   
pedra de l’Assut, en els camps que ens envolten, en el pas de la Sèquia Major pel centre del                   
poble… El desenvolupament de Vila-real no haguera sigut mai possible sense la nostra             
estreta vinculació al món agrícola. Fins i tot el nostre estimat Sant Pasqual, a qui honrem en                 
estes properes festes, és mostra d’eixa connexió, ja que era a l’hortet del temple on acudia                
quan els més necessitats anaven a vore’l en busca d’alguna cosa que endur-se a la boca.                
De l’hortet els duia aliments, que confortaven no sols el cos, sinó també l’esperit.  
 
Un gest que ens recorda la humilitat i la senzillesa del nostre patró, exemple de vida que                 
encara ens inspira a tots i totes els veïns i veïnes de Vila-real. Al que honrem amb devoció i                   
alegria, a través d’estos dies de celebracions que ja s’apropen, que coincideixen amb la              
commemoració dels 400 anys de la beatificació del nostre patró.  
 
Com han dit molt bé les nostres pregoneres Lina Granell i Maria Elena Gimeno, en paraules                
del nostre apreciat mestre i escriptor Vicent Fausto, 
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“Del Sant de l’Eucaristia 
Del pastor aragonés 
Que morint d’amor viu al Cel… 
Ja la festa és arribada!” 
 
A elles, a Lina i Maria Elena, els done també les gràcies per ser les portadores d’un                 
missatge festiu que amb tantes ganes estaven esperant la nostra reina Carmen i tota la               
seua cort d’honor.  
 
REFERÈNCIA REINA I DAMES 2018, 50 i 25 ANYS 
 
En este moment tan especial, vull fer menció a unes altres joves que fa un any encetaven                 
un regnat que ara ja han complit. La cort encapçalada per la reina Cristina Pesudo, i les                 
seues dames Gemma Font, Gloria Manrique, Andrea Ayén i Lydia Estepa. Han ostentat el              
seu càrrec amb alegria, convenciment i amb la dignitat que el càrrec mereixia. I crec que a                 
bon segur seran capaç de traslladar-li a les seues successores els millors consells perquè              
tot ixca a la perfecció d’ara endavant. Estem molt orgullosos de vosaltres. Es nota, Cristina,               
que sou unes enamorades de Vila-real, del nostre poble, com li agrada dir a Colás. 
 
Sempre amb la il·lusió que caracteritza el regnat de les joves vila-realenques al llarg d’anys i                
anys de festes patronals. Com també ho van fer la reina Susana Pesudo i la seua cort en                  
1969, ara fa mig segle, amb Carmen Menero, Conchita Calpe, Esther Gil, Lolita Giménez,              
Lolita Pla, Mari Carmen Climent, María Luisa Moner, Maruja Pons i Mercedes Clausell. 
 
Com ho van fer altres joves de ara fa 25 anys, la reina Gisela Usó i tota la seua cort d’honor:                     
Ana María Arnal, Carmina Moreno, Gema Gil, María Jesús Prieto, Nati Luna, Noelia Bort,              
Nuria Llorens, Nuria Ortí, Pilar Pitarch i Yolanda Carda.  
 
Poden canviar les modes de cada època, els colors dels vestits, l’estil dels concerts que               
actuen, i per suposat i sobre tot les notícies del món que ens envolta. Però el que continua                  
inalterable generació darrere de generació és el compromís per encarnar a la dona             
vila-realenca. La dona forta i treballadora que, ja siga en 2019, 2018, 1969 o 1994, està                
simbolitzada en totes vosaltres, les joves representants de les nostres festes, perquè el que              
es manté inalterable es l´emoció, la il·lusió i l’orgull de formar part com a protagonistes               
d´excepció de la història col·lectiva de la que tots i totes formem part com a poble.  
 
REINA I DAMES 2019 
 
CARMEN RUBERT LÓPEZ 
 
D’això és un bon exemple la nostra reina Carmen Rubert. Ella arreplega el testimoni d’eixes               
dones vila-realenques que deixen la seua empremta generació rere generació. I en el teu              
cas, Carmen, agafes l’exemple d’una dona molt especial per a tu… una dona que, com tu                
ara, va ser reina de les festes en 1990, amb la mateixa alegria i il·lusió que hui veiem en els                    
teus ulls. Eixa dona és ta mare, Maristela López. Fa 29 anys que ta mare va ostentar el                  
màxim càrrec de les festes de Vila-real i, circumstàncies del destí, hui eres tu qui ocupa eixa                 
posició. Una estima per les festes que tant ta mare com ton pare, Francisco, t’han traslladat                

2 



des de ben menuda, i que sembrada la llavor, dóna hui els seus fruits. Segur que mare i filla                   
compartireu confidències que faran encara més especial este any de regnat.  
 
Arribes a este càrrec just quan toca. Fins ara, la teua participació de les festes s’ha centrat                 
en la part més lúdica: la música, les penyes, els sopars i dinars amb els amics... Però                 
aquella adolescent que s’ho passava pipa amb la gent de la seua edat, ara es mor de ganes                  
per participar en tots els actes més protocol·laris, des de l’ofrena a Sant Pasqual fins la                
baixada de la Mare de Déu de Gràcia. Senyal inequívoca que has adquirit la maduresa               
necessària per convertir-te en la nostra reina, amb la responsabilitat que això implica. I és               
que ja has demostrat en anteriors ocasions, que saps estar a la festa però també a la feina,                  
amb una implicació constant en entitats locals com la Puríssima o el grup COM de la                
Consolació de Vila-real. L´altre dia et vam veure presentar ambt tota la naturalitat el Festival               
Missioner de la Puríssima.  
 
No tenim cap dubte que sabràs portar endavant el teu càrrec amb la mateixa elegància i                
generositat amb què ho va fer ta mare. Tens el millor espill on mirar-te en casa.  
 
 
TANIA RIPOLLÉS GIL 
 
Tania. Ets una de les dames de la cort d’honor de Carmen. Sabem que sabràs correspondre                
amb orgull i dedicació al privilegi de formar part d’esta cort, que cada any es converteix en                 
una xicoteta però unida família al voltant de les festes. Enguany no voràs tant als teus amics                 
de la penya Atavalà, però segur que l’esforç val la pena.  
 
Encara no hem encetat la setmana de festes de Sant Pasqual, i ja sé que en gran mesura,                  
ja han començat a enfortir-se en esta cort els llaços de l’amistat, de l’equip, de la unió per                  
una mateixa causa. M’agradaria que eixe esperit el mantinguéreu durant totes les festes i              
per tota la vida, com una demostració més de l’esperit dels i les vila-realenques. L’ànima               
d’un poble que sempre es manté unit quan té un digne propòsit en ment.  
 
Enguany viuràs les festes amb gran intensitat, aportant noves vivències a la teua trajectòria.              
Una trajectòria en la que ja has plasmat prèviament el teu compromís amb la cultura i les                 
tradicions de Vila-real, com a purissimera, membre del Cor de Jesús, o pastoreta de Sant               
Pasqual. Hui en dia et prepares per treballar en el món de l’educació infantil, i desitgem que                 
siga transmetent-li a eixes futures generacions de xiquets i xiquetes de Vila-real l’estima per              
la nostra terra i la nostra manera de ser.  
 
Quii sap, potser un dia els contes totes les anècdotes viscudes en estes festes que estan a                 
punt de començar. Et desitgem que les disfrutes molt, en esta cort i també en companyia                
dels teus pares Sergio i Ivana, que segur que no poden estar més orgullosos de tu.  
 
ISABEL GONZÁLEZ MONTESINOS 
 
Com també ho estan Ulises i Mari Carmen, al vore a la seua filla Isabel convertida hui en                  
dama de la cort. Isabel, ets una de les dames més joves de les ací presents, nascuda en                  
2002. Tot i així, dus moltíssims anys vinculada al món de la festa i de les tradicions del                  
nostre poble, a través del Grup de Danses el Raval. El ball és un llenguatge sense paraules,                 
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un llenguatge que traça en l’aire línies rítmiques i invisibles que acaben dibuixant un retrat               
dels nostres orígens i la nostra cultura. La bellesa de les danses tradicionals és que, en un                 
instant, aconsegueixen traslladar-nos a dècades i dècades enrere, viatjant al passat i al             
mateix temps, sentint eixos orígens més vius que mai.  
 
Les pases de ball que tu has donat, Isabel, ja les han dansat primer altres dones al mateix                  
ritme que tu. Dones que mai coneixeràs però a les que ja estàs unida per l’estima per la                  
tradició. Enguany seguiràs aprofundint en eixe sentiment, sent membre d’esta cort d’honor i             
descobrint altres facetes de les festes. No sols amb la teua penya la Desfalcà, sinó també                
des de dins de tota la programació d’actes: l’ofrena, les processons, els concerts…Enguany             
tens l’oportunitat de canviar una indumentària tradicional, la de les danses, per un altra, la               
de dama… Però el que no canviarà serà el teu orgull per representar, en un cas o en un                   
altre, a la dona de Vila-real. 
 
BÁRBARA I ÀGATA MARTÍNEZ ANDREU 
 
Fa una estona parlava del destí, que havia unit a una mare i a una filla en la responsabilitat                   
de ser reina de les festes amb 29 anys de diferència. La nostra reina Carmen i sa mare                  
Maristela. I ara, també veiem com dos membres d’una mateixa família estan de nou unides               
per la festa però en este cas, en este mateix any. Bárbara Martínez i Ágata Martínez                
compartiu cort i molt més que això, sou germanes. La il·lusió és per tant doble, tant per a                  
vosaltres com per als vostres pares, Manuel i Conxín.  
 
Com a germanes heu jugat, heu eixit, vos heu estimat i heu experimentat un munt de                
vivències compartides durant estos anys, i ara, se’n afegeix una ben especial. La de ser               
dames de la nostra ciutat. Diuen que la unió fa la força i no hi ha dubte que en el vostre cas                      
sereu un gran motor de força i entusiasme per al conjunt de la cort.  
 
BÀRBARA 
 
Bàrbara, durant estos anys ja has mostrat el teu gran compromís amb la ciutat de Vila-real.                
Com a membre de la Congregació de Filles de Maria Inmaculada i el seu grup de danses.                 
També com a catequista a la parròquia de Santa Isabel, i membre de la Confraria de Santa                 
Maria Magdalena, gràcies a la qual fa ben pocs dies acabem de gaudir d’una de les                
processons més singulars de la nostra Setmana Santa, la processó infantil i juvenil. 
 
Tens un gran lligam amb els referents vila-realencs, als que enguany sumes un altre: el               
d’honrar els patrons de la ciutat a través de les seues festes, vivint amb gran intensitat i                 
il·lusió eixos dies. També tens un altre tipus de compromís, en este cas, amb els veïns i                 
veïnes de Vila-real i per què no, de molts més pobles. I és que t’estàs preparant per ser                  
metgessa, un altra manera de mostrar la teua vocació de servei al món que t’envolta. Una                
vocació que et caracteritza en tot el que emprens i que segur que serà un ingredient molt útil                  
per a esta cort. 
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ÀGATA 
 
No ens hem oblidat de tu, Àgata. Ets la dama més jove de la nostra cort de 2019, amb                   
només 16 anys. Com la teua germana Bàrbara, estàs molt lligada al cor de Vila-real, a la                 
seua essència més pura, com a purissimera, confrare i catequista. Enguany compartiràs            
amb Bàrbara, amb la reina i amb totes les dames, moltes experiències noves i inoblidables,               
ja siga en les processons, en els actes taurins o en qualsevol de les desenes d’activitats                
programades que viureu estos dies. En esta cort, tu representes, per la teua edat, la               
innocència. Aquella que ens permet vore la vida amb la sorpresa i l’expectació de qui veu                
una cosa per primera vegada. Una capacitat de trobar plaer en les coses senzilles de la vida                 
que també desitge que li la transmitisques i contagies a totes les teues companyes de la                
cort. Perquè eixe regal de la innocència no l’hem de perdre mai. 
 
Així ens ho va transmetre el nostre estimat Sant Pasqual a tots els fills i filles de Vila-real,                  
tant als de fa cinc-cents anys com als que hui en dia seguim veient en este emblema de                  
Vila-real un faro que il·lumina la nostra ciutat i les nostres passes.  
 
 
 
AGRAÏMENTS I COMIAT 
 
M´agrada constantment preguntar-me el perquè de les coses. Aquesta tradició heretada           
dels nostres avantpassats, compartint amb els pobles amics i veïns, als quals agraïm             
especialment la seua companyia. 
 
Vila-real se sent orgullosa de pertànyer a aquesta terra en la que compartim tantes coses               
des de fa anys i anys de convivència i col·laboració. 
 
Sempre he pensat que, donada la importància de les festes per a un poble, doncs és el                 
moment d’exhibir el que som, els nostres símbols, les nostres tradicions, cultura, manera de              
ser, el talent de la nostra gent; compartir des de Ca la Vila amb un grup de dones                  
adolescents que arriben a la maduresa en aquest moment aquesta experiència, és la millor              
manera de crear un exèrcit de dones enamorades de Vila-real, del seus poble, que              
transmetran els seus valors als fills, nets…Un exèrcit del que ja formen part 73 reines               
majors i tres reines infantils, i les 592 dames majors i 30 infantils que les han acompanyat. 
 
La mostra més clara és que quan vam inaugurar el manifest als Mundina el dimecres               
passat, dues coses em van cridar l’atenció: la primera, que tot el poble vos vol com a filles,                  
netes, germanes seues. Les cares d’emoció ho diuen tot. La segona, que totes recupereu la               
roba de vostra família, complements, adreços que fan que inclús aquells éssers estimats             
que jo estan al cel descansant, estiguen presentes en aquestes moments especials entre             
vosaltres. 
 
I és per això que continuarem amb la tradició que ens van deixar els nostres avantpassats,                
perquè és bo per al nostre poble, perquè es bo per a tots crear lligams, i és important no                   
perdre la identitat. 
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Falta poc de temps per encetar eixes festes que honraran al patró, i vos desitge, Carmen,                
Tania, Isabel, Bàrbara i Àgata, que les disfruteu plenament. També desitge que siga un any               
molt especial per als vostres pares i mare, als que els transmitisc per anticipat les gràcies                
per tots els esforços, que faran enguany perquè tot ixca redó. Tots agraïm la vostra               
implicació, Francisco i Maristela, Sergio i Ivana, Ulises i Mari Carmen, Manuel i Conxín. Com               
agraïm també la dedicació de les famílies de la reina Cristina i les seues dames. Enrique i                 
Maribel, Vicente i Montse, Jesús i Ana, Santiago i Mª Creu, i Montse, per a vosaltres és                 
també el nostre agraïment i reconeixement.  
 
Reina i dames, arriba el temps de compartir, de compartir entre vosaltres però també amb               
tota la ciutat, l’orgull de ser de Vila-real. Un orgull que ens fa posar empenta, energia i gust                  
pel detall en tot allò que fem, i això són valors dels que des d’ara sereu ambaixadores.  
 
Eixes mateixes fortaleses són les que han fet que, un any més, la Junta de Festes i la                  
Comissió de Penyes hagen treballat intensament per dissenyar un ampli programa de festes             
que pensa en tots, una tasca que hem de valorar i agrair. Un programa que pensa en gent                  
de totes les edats, de tots els gustos musicals, de tots els perfils, penyistes o no…                
simplement ciutadans de Vila-real i de tots aquells d´altres pobles que seran benvinguts en              
les properes setmanes se sentiran germans i germanes de tots aquells que tenen al costat.               
Un programa al qual enguany afegim l’orgull d’haver aconseguit per a la nostra Xulla el               
reconeixement de la Generalitat com a Festa d’Interès Turístic Provincial. Una festa que ens              
identifica i ens uneix, com a part d’un tot que és Vila-real, des que l’enyorat Batiste Carceller                 
la va recuperar dels nostres barris per a convertir-la en una cita de germanor imprescindible               
per a totes les nostres festes.  
 
En nom de la ciutat de Vila-real, gràcies José Pascual Colás, David García, i tots els vostres                 
equips en la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, per tot el treball per fer de les nostres                    
festes aquest espai de concòrdia, celebració i, per què no, també diversió, que tots esperem               
amb tanta il·lusió cada maig i setembre. 
 
Carmen, Tania, Isabel, Bárbara i Ágata. Sou ja membres destacades d’esta gran família. És              
el vostre moment. Ací estarem per a tot el que necessiteu. 
 
Acabe amb uns versos de l’enyorat Manuel Villarreal en el seu pregó: 
 
I per aixó, bones festes, salut, diners, pau, treball, joia, rialla, gust i deler; alegria, goig,                
gatzara i germanor; que tots junts matem la pena i la tristor, que revisquem en el poble la                  
festa anyal, desitja el Senyor Alcalde de Vila-real. 
 
Personal de l’Auditori, que heu fet possible aquest emotiu acte, personal de la Regidoria de               
Cultura; Gràcies a l´equip de la junta de festes, el seu equip de protocol, amics de                
poblacions veïnes, reina i dames d’ara i de sempre. Senyors i senyores, moltes gràcies a               
tots per la seua atenció i ens veiem molt prompte en les nostres festes de Sant Pasqual.  
 
Visca Vila-real 
Visca Sant Pasqual 
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