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DISCURS ACTE PLEITESIA 2020 

AUDITORI MUNICIPAL MÚSIC RAFAEL BELTRÁN MONER. 23/ 02/ 2020 

SALUDA 

Reina i dames de la ciutat, membres de la corporació municipal, 

autoritats, president i membres de la Junta de Festes, comissió de festes, 

reina i dames de 1970 i 1995. Senyores i senyors.  

Un nou cicle fester va fent camí. Les joves representants festeres deixen 

el testimoni a unes joves nervioses que veuen com el dia s’allarga, els 

arbres tornen a brotar i el treball de la Junta de Festes s’intensifica. Tot 

transcorre amb naturalitat però amb una rapidesa que mai hagueren 

imaginat. I se succeeixen els actes que van donant pas al protagonisme 

d’una nova cort festera. 

Any rere any, com hem heretat dels nostres avantpassats. Actes amb una 

ampla simbologia, on els gestos acompanyen els decorats i les paraules i 

les llàgrimes broten del cor.  

Complim amb la tradició. Ens retrobem de nou amb els nostres orígens, 

amb la nostra història i la nostra identitat pròpia que ens fa únics. Ens 

unim al voltant de la memòria col·lectiva, tot allò que ens identifica com 
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a vila-realencs i vila-realenques pren sentit i, entre tots aquests actes 

plens d’emoció i simbolisme, no pot faltar un dels més importants, el de 

la gratitud de tot el poble a la reina i dames de 2019.  

Som, per damunt de tot i volem continuar sent, un poble agraït i humil. 

Gratitud i humilitat com la que predicava el nostre patró, Sant Pasqual. I 

practicant aquesta important virtut que ens recorda constantment la 

nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia. 

I ho fem, a més, el dia que festegem el més important per a nosaltres, 

que és el nostre naixement.  

Hui, Vila-real vos dóna les gràcies i no vos diu adéu, sinó un fins sempre, 

perquè el lligam que l’Ajuntament i les entitats d’aquest poble han creat 

amb vosaltres ja és per a sempre. Heu passat a formar part, com a 

protagonistes d’excepció, de la nostra història col·lectiva. 

Estem ací per homenatjar a la nostra reina, Carmen Rubert, i a les dames 

Tania Ripollés, Bàrbara Martínez, Isabel González i Àgata Martínez. Este 

és un acte impregnat d’emoció que ens recorda la fugacitat del temps, 

però també l’empremta que deixen en el nostre cor els records més 

especials, eixos que mai s’obliden.   
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Solem dir que ‘el temps passa volant’ i més encara quan el gaudim al 

màxim. Allà per finals d’abril de l’any passat, mentre la primavera 

esclatava i esquitava de blanc els tarongers, vosaltres vivíeu l’acte de la 

proclamació. Començàveu l’any festiu amb gran il·lusió, sabent que havia 

arribat el moment d’encetar un somni: el de representar a la vostra 

ciutat, Vila-real. 

Hui esteu de nou en el mateix escenari, però amb sensacions ben 

diferents. Sensacions que han passat de la impaciència i la dolça espera a 

la satisfacció que atorga l’experiència viscuda. Hui són les vostres 

successores en el càrrec, la reina María Carmona, i les dames Alejandra 

Chulvi, Andrea Girona, Ester García, Sofía Padullés i Tamara Munuera les 

que conten els dies per convertir-se oficialment en les representants de 

les festes del 2020.  

Uns sentiments que any rere any es mantenen intactes. Estic convençut 

que amb este mateix orgull i emoció van viure el seu regnat la reina d’ara 

fa 50 anys, Maria Pilar Font de Mora, i la màxima representant festiva de 

fa 25 anys, Alicia Llop, amb totes les seues dames. Perquè totes esteu 

fortament unides per un denominador comú, un lligam molt estret que 

no entén d’èpoques ni de modes: l’estima cap a la vostra ciutat.  
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Avui es gradua una nova promoció de dones enamorades de Vila-real. 

Cinc xiques plenes d’il·lusions, de projectes... plenes d’energia i de vida. 

Ara la vida vos durà per molts camins, però del que estem segurs és que, 

després d’aquesta experiència, estigueu on estigueu i passe el que passe, 

aneu a convertir-vos en unes excel·lents transmissores i ambaixadores de 

l’estima per Vila-real. Esta és una de les lliçons més grans que vam 

heretar, amb aquesta tradició, dels nostres avantpassats.  

 

FESTES FUNDACIONALS 

Precisament eixa estima ens fa sentir orgullosos del que som, orgullosos 

del Vila-real que entre tots i totes hem construït. Satisfets i enormement 

agraïts als nostres avantpassats, a aquells que a base d’esforç i treball van 

empentar al poble cap al futur. 

Com deia l’escriptor Luis Sepúlveda, “es molt important conéixer el passat 

per a entendre el present i imaginar el futur”. I nosaltres cada any, quan 

arriba el mes de febrer, tenim l’oportunitat de retornar als nostres 

orígens, a la nostra essència, perquè celebrem la fundació de la nostra 

ciutat per part del rei Jaume I.  
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Este acte de pleitesia, d’homenatge, s’insereix en plenes festes 

fundacionals de la ciutat, sempre al voltant del 20 de febrer que marca el 

nostre aniversari com a poble. I no és una casualitat. Perquè en el que 

vosaltres representeu, en la reina i cort d’honor, està també l’essència de 

la nostra història: la devoció als patrons, sant Pasqual i la Mare de Déu de 

Gràcia, la identitat de poble, l’arrelament a la terra que ens recorden els 

vostres vestits tradicionals de llauradora, doncs a la terra, als llauradors, 

ho devem tot. Lamentem el moment que està passant el nostre llaurador. 

Des d’ací, tota la nostra estima i suport.  

Una història que va arrancar amb força, amb la mateixa valentia que 

caracteritzava el Conqueridor. De fet, només un any després de la 

fundació de la ciutat, el rei Jaume I va concedir els drets de construcció 

d’un pont sobre el riu Millars i d’una nova séquia per al transport de 

l’aigua als camps de regadiu. Poc a poc, ens vam convertir en una ciutat 

important per als monarques, que tenien el seu hospedatge a l’edifici del 

carrer Major conegut com l’Hostal del Rei. Únic monument nacional, 

juntament amb el pont del Millars. Edifici protegit i únic que estem 

lluitant des de l’Ajuntament per a retornar al poble, d’on mai deuria 

d’haver eixit. Un dels últims vestigis del nostre origen medieval. 
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Per suposat, vam haver de superar obstacles per avançar i aprendre dels 

errors comesos. Però és així com les societats avancen: alçant-nos quan 

caem a terra, superant límits i adversitats, com les gelades de la segona 

meitat del segle XX que ens van obligar a reinventar-nos per convertir-

nos en el que som hui: una ciutat capdavantera que ha sabut adaptar-se 

als nous reptes i que és referent en molts àmbits com la indústria, 

l’agricultura, la cultura, l’esport o la innovació.    

 

RECORDS FESTES 

Feta aquesta menció a la nostra història, m’agradaria centrar-me de nou 

en les protagonistes d’este acte d’homenatge. La reina Carmen, i les 

dames Tania, Bàrbara, Isabel i Àgata.   

Potser este sembla un acte protocol·lari, un acte més de l’agenda festiva, 

però per a mi, com per a totes vosaltres, té una significació especial. 

Perquè és un merescut homenatge, un reconeixement a tot un treball 

que començava amb la vostra proclamació i que heu desenvolupat amb 

la màxima delicadesa i responsabilitat.  
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Heu estat sempre al peu del canó, demostrant a tots els vila-realencs i 

vila-realenques l’estima pel vostre poble i les nostres tradicions. En els 

dies bons i en els no tan bons, perquè sobretot a finals de les festes el 

cansament a tots apreta. Des del primer dia fins a l’últim, sempre heu 

mostrat el vostre somriure i eixa energia i entusiasme tan envejables, 

propis de la joventut.  

Esperant i esperant, va arribar maig i amb ell les festes de Sant Pasqual, 

el moment més anhelat per a vosaltres. L’anunci i el pregó marcaven el 

tret d’eixida del vostre regnat. Per fi podíeu viure en primera persona la 

setmana en honor al patró, participar del pregó des del balcó, el so del 

volteig de campanes, de la dolçaina i el tabal, l’olor a pólvora de la 

mascletà… Tot adquiria una nova dimensió per a vosaltres, una mirada 

més profunda i més pròxima a les nostres festes, que anava a canviar-ho 

tot per a sempre. 

Imagine que pel vostre cap passen ara desenes d’imatges, 

descobriments, persones ara ja amigues. Records que van i vénen i que 

guardareu per sempre en el vostre cor i en la vostra memòria. Moments 

de recolliment i d’emoció com les ofrenes i les processons, l’ofrena de 

flors a Sant Pasqual i l’encesa de la tradicional foguera, la romeria per 
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acompanyar de la Mare de Déu de Gràcia… Altres d’alegria compartida, 

com menjar al voltant d’una mateixa taula en la Nit de la Xulla, els bous, 

el confeti de la cavalcada, els moments de riures al Recinte de la Marxa… 

Cadascun dels actes ha sigut especial per a vosaltres, i el fet de viure’ls 

totes juntes, des d’una mateixa responsabilitat i des de la complicitat, ha 

enriquit encara més esta experiència. Per la nostra part, satisfets quedem 

si del vostre regnat us emporteu noves amistats i valors tan importants 

com la cooperació i l’empatia. Les nostres tradicions i el món sencer 

necessiten joves com vosaltres, compromeses, implicades, que estimen i 

valoren allò que tenim.  

Per estos motius i molts altres, vull donar-vos les gràcies. Carmen, Tania, 

Bàrbara, Isabel i Àgata. Enhorabona pel vostre regnat en nom de tots els 

veïns i veïnes de Vila-real. Perquè l’empremta que heu deixat en la nostra 

festa i la història ja no s’esborrarà mai.  

Esteu escrivint les últimes pàgines del vostre mandat, i per això vos 

anime a disfrutar al màxim del que queda.  

Les festes de Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia han passat, i potser 

vos envaeix una sensació de certa nostàlgia. Per això, en esta recta final, 

vull que sigueu ben conscients de la importància de la vostra funció en 
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les nostres festes. Sou una figura essencial, sobre vosaltres recau el paper 

principal, el protagonisme de la festa. Sou el centre de les mirades, ara 

mateix i també en els actes de carrer.  

Dia a dia heu demostrat estar a l’alçada, i per tant, podeu estar ben 

orgulloses.  Per davant queden molts reptes encara per complir i, estic 

segur, una implicació en la nostra festa que durarà per sempre. Sabeu 

que ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol cosa que pugueu 

necessitar.  

 

AGRAÏMENT JUNTA DE FESTES 

Este és un acte d’agraïment i d’homenatge. Per això, és de justícia que 

reconeguem també al gran motor que treballa en cor i ànima per les 

nostres festes. Ací cadascú juga el seu paper perquè al final tot 

l’engranatge festiu funcione a la perfecció. Per acompanyar i guiar la 

reina i cort d’honor en la seua tasca. Tot això no seria possible sense la 

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

equip. I, per suposat, sense la Comissió de Penyes i la seua presidenta, 

Susana Garcia.  
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Tots vosaltres sentiu la festa molt a dins, estimeu amb passió les nostres 

tradicions, i per això, sou capaços de mantenir viva la flama de la festa, el 

seus orígens, la nostra identitat.  

Gràcies també per estar tant pendents de la reina i les dames, per 

respondre a les seues preguntes, per guiar-les en este camí des de la 

delicadesa i la humilitat.  Enhorabona pel treball que desenvolupeu any 

rere any, conservant les nostres costums més arrelades, incorporant nous 

elements i, en definitiva, convertint les festes de Vila-real en uns dies de 

celebració, germanor i alegria per a veïns i visitants.  Un punt de trobada 

per a seguir enfortint els lligams que ens mantenen units com a poble, a 

l’hora que ens obri al món. Orgullós aparador del que és la ciutat de Vila-

real per a tot aquell que ens vulga acompanyar. 

Sabem que, en els últims anys, el món de la festa ha generat algunes 

distorsions i molèsties que afecten la bona convivència entre veïns. I, per 

això, amb la concurrència de totes les forces polítiques, penyes i 

associacions veïnals, estem treballant ja fa un temps en una comissió que 

ens permeta llimar les dificultats i garantir l’harmonia i l’equilibri entre la 

vida en les penyes, motor insubstituïble de la festa, i la convivència 

veïnal.  
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AGRAÏMENT PARES I MARES 

També tenim molt que agrair als pares i mares de la reina i les dames. 

Francisco i Maristela, Sergio i Ivana, Ulises i Mari Carmen, Manuel i 

Conxín. Valorem molt el vostre esforç. Alguns, fins i tot, heu participat 

per partida doble, deixant que les vostres dues filles compartisquen 

l’experiència de ser dama durant el mateix any.  

El nostre agraïment més sincer per a totes les famílies. Vore a les vostres 

filles convertides en representants de la festa ha de ser una gran 

satisfacció, però som conscients dels sacrificis que això comporta. Per 

això volem aprofitar l’ocasió per donar-vos les gràcies públicament. Per 

acompanyar a les vostres filles en este somni, per saber mirar a través 

dels seus ulls, per compartir somriures i nervis, per fer compatible 

aquesta responsabilitat amb les altres que ens depara el dia a dia.   

Vosaltres sou una part molt important de l’engranatge festiu, perquè feu 

possible el manteniment de les nostres tradicions. Heu sabut transmetre 

a les noves generacions l’estima pel poble, per les nostres costums més 

singulars. Heu fet nàixer i créixer en la vostra casa eixe orgull vila-realenc, 

eixa manera tan nostra de sentir la festa.  
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Sé que ha sigut un any intens, amb moltes cites a les que acudir, sempre 

pendents del calendari, de l’armari, de perruqueries. Però tot arriba a la 

seua fi… i aquella aventura que sembla va començar fa no-res, està a 

punt d’acabar. Un cicle que es tanca perquè torneu a gaudir de nou de les 

festes des d’una altra perspectiva, des de la tranquil·litat i sense el pes de 

representar a la ciutat. Això sí, sempre quedaran els records dins d’una 

caixeta màgica capaç de reconnectar amb els moments viscuts en un 

obrir i tancar d’ulls.   

 

COMIAT  

I arribats a este punt, només em queda acomiadar-me i animar a les 

joves de Vila-real a seguir l’exemple de totes vosaltres, a experimentar el 

que suposa representar a la teua ciutat, a viure les festes des del centre 

neuràlgic.    

Afortunadament, els regnats roden i roden, sense descans, sense 

parades, tots empentats per un mateix sentiment. Any rere any, el cicle 

continua, com el cicle mateix de la vida. Cada mes de maig i setembre els 

carrers s’omplin d’ambient festiu i alegria, cada matí ix el sol i cada nit la 

lluna ens il·lumina. Els estels apareixen per mostrar-nos les seues formes 
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més increïbles i, de tant en tant, una estrela fugaç ens recorda que els 

somnis es fan realitat.   

Hui esteu totes ací, les representants del 2019 i les de 2020. Unes us 

n’anireu amb els somnis complits, les altres arribeu expectants, 

disposades a viure intensament este nou capítol. Totes unides per 

l’entusiasme i la satisfacció de formar part de la història de les nostres 

festes i de Vila-real. 

Una història que hem de continuar teixint, amb un cabdell de llana 

gegant d’eixos que mai s’acaba, i que només amb joves implicades com 

vosaltres conservarà la seua vertadera essència generació rere de 

generació.  

Per la meua part, res més que desitjar-vos molta sort a totes. Un 

agraïment al personal de l’auditori i a tots vostés, moltes gràcies per 

també la seua atenció. Molt bona nit a tots! 


