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INAUGURACIÓ DE LES ESCULTURES MONUMENTALS DE JAUME PLENSA 
DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE. 12.00 HORES 
PLAÇA DEL LLAURADOR. ENFRONT DE L’ESTADI DE LA CERÀMICA 
 

Presidenta de la Fundació Hortensia Herrero, doña Hortensia Herrero, 

president de Mercadona, Juan Roig, president del Villarreal Club de 

Futbol, Fernando Roig, conseller delegat, Fernando Roig Negueroles, 

vicepresident, José Manuel Llaneza, consellers, regidors i regidores, 

comissari de l’exposició, Javier Molins, molt bona vesprada a tots i 

benvinguts.  

Benvingudes també Silvia i Maria. Dues noves veïnes, dues noves 

groguetes, que, a partir de hui, s’incorporen al paisatge urbà de la nostra 

ciutat, gràcies a la generositat i la visió territorial de la Fundació Hortensia 

Herrero i de Mercadona. Silvia i Maria, els rostres de la bellesa i la 

serenitat de Jaume Plensa, vénen a conviure amb nosaltres durant un any 

i mig. I Vila-real, com la ciutat hospitalària que som, les rebem amb els 

braços ben oberts i els hem reservat un lloc privilegiat. 

Ací, enfront de l’Estadi de la Ceràmica. Un lloc emblemàtic per moltes 

raons. La primera, és evident, perquè ací tenim el nostre Villarreal Club de 

Futbol, a qui devem també aquesta fantàstica plaça. Per ací, n’estem 

segurs, tornaran a desfilar més prompte que tard els milers d’aficionats 

groguets i de procedències de tot el món, convertint aquesta plaça en 

l’aparador més internacional de la nostra ciutat. 
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Lloc emblemàtic també pel que representa: el que som i el que hem sigut. 

La indústria ceràmica, el nostre present, en els taulells grocs de la façana i 

en el paviment que ara mateixa xafem, que va fer la plaça mereixedora del 

premi Som Ceràmica de la Diputació. El nostre passat, en l’homenatge al 

Llaurador del nostre Fill Predilecte Vicente Llorens Poy que presideix la 

plaça ací al costat. També les nostres tradicions, perquè és ací on rebem 

cada any, i ho tornarem a fer, a la nostra patrona, la Mare de Déu de 

Gràcia, per iniciar les festes en el seu honor. 

I el futur, per què no. Un futur de ceràmica i de terra, de tradicions i 

d’avantguarda, lligat a l’esport i a la innovació. Una Vila-real que es vol 

moderna i avançada, respectuosa amb el passat i defensora del patrimoni 

i de la cultura com a valors identitaris.  

Amb aquest homenatge monumental a la dona que ens ofereix Jaume 

Plensa donem un pas més en el projecte de convertir aquesta plaça en un 

punt neuràlgic de la vida social i cultural de la ciutat. Un projecte que vam 

encetar l’any 2016, de la mà del Villarreal, amb l’enderrocament del vell 

pavelló Campió Llorens i que ha comportat també la construcció d’un nou 

pavelló poliesportiu. Tot a cost zero per a la ciutat, com ho serà també 

aquesta exposició. 

Quan vam començar a plantejar aquesta important remodelació, teníem 

en ment dotar Vila-real d’una plaça moderna, un espai d’avantguarda i 

polivalent que poguera traslladar la imatge de ciutat avançada que som en 

el que és, sense dubte, un dels espais referents de Vila-real cara al món 

gràcies al Villarreal. En els 3.200 metres quadrats de ceràmica d’aquesta 
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plaça hem viscut concerts multitudinaris, com els de Loquillo o Chenoa, 

esdeveniments culturals de primer ordre, com la representació de teatre 

aeri de El Quixote, activitats socials de tot tipus o fins i tot econòmiques, 

amb la celebració, a partir de diumenge que ve, del mercat d’antiguitats.  

Amb Silvia i Maria seguim avançant en aquest propòsit, convertint ara la 

plaça de l’Estadi de la Ceràmica en un gran espai expositiu a l’aire lliure, 

amb dues peces monumentals de ferro fos i prop de vuit tones cadascuna. 

Quan elles ens deixen, a principis de 2022, n’estic segur, i en això 

treballem, que les seguiran moltes més. Fent d’aquesta plaça un espai de 

referència també en l’art contemporani.  

En aquest lloc privilegiat, com deia, rebem aquestes noves veïnes. Vull 

agrair la Fundació Hortensia Herrero i en especial la seua presidenta, 

també a Mercadona i el president, haver pensat en Vila-real per a fer 

parada, la primera de la província de Castelló, en aquest viatge que Silvia i 

Maria han emprés per tota la Comunitat. Em consta l’interés de doña 

Hortensia en portar ací, a la que és també sa casa, aquestes peces 

monumentals. Nosaltres, com no podria ser d’altra manera, vam 

respondre immediatament a aquest interés amb entusiasme. 

Poques vegades tindrem l’oportunitat de gaudir a Vila-real de dues obres 

tan destacades com aquestes. I fer-ho, a més, sense cap cost per a la 

ciutat i d’una manera tan perfectament integrada en l’entorn urbà. Perquè 

l’art, la cultura, no pot quedar reclosa entre quatre parets. I ací coincidim 

plenament amb la visió que està guiant el treball de la Fundació Hortensia 
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Herrero des de la seua creació, el 2011: fomentar el coneixement, la 

difusió i la passió per la cultura en tot el territori.  

Amb aquest esperit, la Fundació ha desplegat una important tasca de 

mecenatge i promoció cultural en tot la Comunitat. Labor que arriba ara, 

hui, a casa nostra, en les circumstàncies excepcionals que ens ha imposat 

la pandèmia. Circumstàncies que han posat en una situació 

extremadament delicada el món de la cultura, l’economia i també la vida, 

les relacions socials. En una cultura mediterrània com la nostra, tant 

d’abraçar-nos, de contacte, d’estar al carrer i compartir, alterada de 

manera importantíssima per la pandèmia, Silvia i Maria arriben a Vila-real 

a recordar-nos que la bellesa està en allò quotidià. Que l’art és patrimoni 

de tots. Perquè puguem gaudir de la cultura amb majúscules, d’un creador 

de renom i projecció internacional com és Jaume Plensa.  

Amb aquesta exposició, Vila-real lliga el seu nom a ciutats de tot el món 

on Plensa ha plasmat la seua particular forma d’entendre l’art. Nova York, 

Chicago, Barcelona, Saragossa, Korea, Noruega, Montreal, Japó, Rio de 

Janeiro... Plensa ha deixat la seua empremta en espais públics de tot el 

món. Durant el pròxim any i mig, ho farà també ací, en aquest homenatge 

a la femineitat que són Silvia i Maria. 

Gràcies, Hortensia, Mercadona, també Fernando, que les has incorporat 

ràpidament al planter groguet, com a bones vila-realenques. És un orgull 

com a alcalde de Vila-real donar la benvinguda a aquestes noves veïnes de 

la ciutat. Estan, esteu, a casa vostra.  

Molt bona vesprada a tots i gràcies per la vostra assistència.  


