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SALUDA 

Reines de les festes i dames de la ciutat, corts d’honor de 1970 i 1995, 

representants de la Junta de Festes, membres de la Comissió de Penyes, 

corporació municipal, senyores i senyors.  

 

Finalment, ha arribat el dia. El dia de retrobar-nos i poder donar compliment a 

una de les nostres tradicions més entranyables: l’homenatge a les dones 

que, fa 25 i 50 anys, vau donar un pas endavant per a representar el món de 

la festa a Vila-real.  

 

La pandèmia ha marcat la nostra vida durant l’últim any. També, com no 

podia ser d’altra manera, ha influït en els nombrosos actes i tradicions de la 

nostra ciutat, que han hagut d’adaptar-se o d’ajornar-se a l’espera que les 

condicions sanitàries permeteren celebrar-los. Per això, ens il·lusiona poder 

celebrar hui este esdeveniment, ja que és sinònim de què, a poc a poc, anem 

tenint l’ocasió de retrobar-nos. Amb l’esperança que ens dóna la vacunació i 

els resultats de l’esforç que hem fet entre tots i totes. Però sempre sense 

abaixar la guàrdia, perquè encara no podem cantar victòria.  

 

El de hui és un d’eixos actes que no vam poder celebrar l’any passat, quan 

les festes de Sant Pasqual van haver de ser cancel·lades, en un dels 

moments més complicats de la pandèmia. Enguany, tot i que el Consell 

Rector de Festes també ha decidit de forma unànime que era més prudent 

no celebrar festejos en honor del nostre patró, comencem a poc a poc a 

caminar cap a la normalitat amb la recuperació d’actes institucionals com 

este, adaptat a allò que les circumstàncies ens permeten, tot sempre amb les 

condicions de seguretat establertes. És un primer pas per a, molt prompte, 
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tornar a retrobar-nos amb les nostres tradicions, amb molta més intensitat i 

ganes de viure-les, perquè si alguna cosa ens ha ensenyat esta pandèmia, 

és a tractar de fer de cada moment un instant molt especial de les nostres 

vides. Assaborint-lo amb tota la intensitat, i descobrint el luxe de gaudir de 

cada xicotet moment. Com ara volem fer en aquest homenatge i com farem 

aquest dilluns 17 de maig, dia del nostre patró, Sant Pasqual. Perquè, tot i 

que enguany no tindrem festes, Vila-real no pot deixar d’honrar i recordar al 

sant que ens uneix al voltant de la devoció i els valors de la humilitat, el 

treball i la generositat. 

 

SANT PASQUAL 

El nostre patró, Sant Pasqual, ha estat molt present en estos últims mesos. 

En situacions tan complicades com esta, hem sigut molts els vila-realencs i 

vila-realenques que han llançat una silenciosa súplica a eixe patró tan volgut 

per tota la ciutat.  

 

Inclús des de quilòmetres de distància de Vila-real, la silueta de la nostra 

basílica i les seues dues torres continua sent ben visible, recordant-nos en tot 

moment que Sant Pasqual està sempre al nostre costat.  

 

Així ho hem sentit molts vila-realencs i vila-realenques durant estos mesos. 

El dia 17 es compliran 429 anys de la mort del sant, i passats més de quatre 

segles, probablement és ara quan més a prop el sentim i més el necessitem. 

Un símbol de Vila-real que ens ha ajudat a mantenir l’esperança en el futur i 

ens ha fet sentir un mantell protector i de generositat per damunt de tots 

nosaltres. Insuflant-nos al cor i a la ment el convenciment que, una vegada 

més, Vila-real serà capaç de superar açò i de seguir mirant endavant. Serà 

capaç de renàixer.  
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Per això, ja albirant la llum al final d’aquest camí en la foscor que ha suposat 

la pandèmia, volem recuperar la il·lusió i homenatjar com cal a la reina i 

dames de 1970 i 1995, ja que l’any passat no vam poder.  

 

Ens acompanyen ací, a més de les homenatjades, dues corts que tenen en 

comú amb eixes generacions anteriors la gran alegria de ser representants 

festeres de Vila-real. Les reines Carmen Rubert López i María Carmona 

Altava, que en aquest moment comparteixen corona. Carmen i la seua cort, 

formada per Tania Ripollés Gil, Bàrbara Martínez Andreu, Isabel González 

Montesinos, i Àgata Martínez Andreu; i María, acompanyada de les seues 

dames: Alejandra Chulvi González, Rocío Castrillo del Sol, Tamara Munuera 

Moreno, Ester García Segura, Sofia Padullés Beltrán i Andrea Girona Nieto. 

Totes coincidiu en mantenir viva la flama de les festes, especialment en 

temps tan complicats com els que hem viscut. En meitat d’ells, la vostra 

il·lusió, la il·lusió de la joventut, és motiu de satisfacció per a la resta de 

veïnes i veïns de Vila-real.  

 

Les circumstàncies han volgut que els vostres regnats coincidisquen i se 

superposen. I, encara que no són moments encara per a la celebració, vos 

hem d’agrair, tant a vosaltres com a les vostres famílies, la generositat i la 

predisposició per a fer front a una situació ben atípica amb el millor somriure. 

 

REINA I DAMES 1970 

Una il·lusió que també compartia amb vosaltres aquella cort de 1970,  que va 

gaudir de la seua proclamació en el Cinema Infanta de Aragón una nit com la 

de hui, 15 de maig. Eixe dia va ser proclamada reina Maria Pilar Font de 

Mora, i dames, les joves Carmen Melchor Claramonte, Rosario Canós 
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Piquer, Rosa Maria Menero Broch, Mari Carmen Amer Soler, Sari Gurrea 

Martínez, Maria Dolores Carda Monzonís, Ana Carmen Mezquita Manrique, 

Conchita Fortuño Juan, Maria Dolores Ibáñez Bodí i Conchita Pilar Goterris 

Mezquita. Podem imaginar la il·lusió d’eixe grup de joves vila-realenques. 

Elles van viure, entre el 15 i el 24 de maig, un programa de festes amb 

activitats musicals, taurines i religioses i, uns mesos després, durant les 

festes de la Mare de Déu de Gràcia, tornaven a experimentar instants plens 

d’il·lusió i a rebre l’estima de tot un poble. Segur que, de tot això, seguiran 

tenint nombrosos records ben vius en la seua memòria. 

 

Records a base de paraules, com les del mantenidor de la proclamació, 

Adrián Espí, professor de la Universitat d’Alacant. O records a base de 

música, com la interpretació de la coral polifònica Francisco Tárrega de la 

Santa Missa del Llaurador del mestre Rafael Beltrán, Fill Predilecte de la 

ciutat. 

 

A més d’eixos records festius, i de la il·lusió per ser les representants de les 

nostres festes, també hi ha altres records d’eixa època. Coses que van 

marcar la joventut d’aquella reina i dames, i que segur que comparteixen de 

manera col·lectiva altres contemporanis.  

 

En aquell Vila-real de 1970 hi va haver diverses fites, que les nostres 

homenatjades van poder viure en primera persona. En el jardí de la plaça de 

Sant Pasqual es va instal·lar la font lluminosa, que va ser inaugurada en la 

vespra de la festivitat del patró. Es va obrir un nou temple a la nostra ciutat, 

el de Santa Isabel, que l’any passat va celebrar el seu mig segle d’història i 

segueix sent la parròquia més jove de Vila-real. També en 1970, en el mes 

d’abril, es va signar a l’Ajuntament el certificat del nomenament de Vicente 
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Enrique i Tarancón com a Fill Adoptiu de Vila-real. Eixe mateix any es 

desenvolupa, sobre paper, l’anhelat projecte de desviament de la N-340, tot i 

que encara faltaven anys perquè es convertira en una realitat en la pràctica. I 

el Villarreal Club de Fútbol feia eixe any un salt de qualitat en ascendir a la 

segona divisió. 50 anys després podem dir amb orgull que l’equip de la 

nostra ciutat jugarà la final de l’Europa League. Una fita històrica i 

apassionant, que ens converteix en l’únic equip no anglès que enguany 

disputarà una final europea. Tot un assoliment.  

 

Com els contava, eixa era l’actualitat i la realitat de la ciutat de Vila-real de 

1970, que per aquells moments tenia 35.000 habitants. Però també hi havia 

més aspectes a nivell nacional que potser molts recorden. En 1970 la Llei 

General d’Educació va establir el naixement del curs del COU, el Curs 

d’Orientació Universitària. El president estatunidenc Richard Nixon visitava 

Madrid. En el plànol musical, el cantant Julio Iglesias representava a 

Espanya a Eurovisió cantant Gwendolyne i quedava en quarta posició. I els 

Beatles anunciaven la seua separació, un fet que estic segur va impactar a 

les nostres representants festives així com a la joventut de tota una època.  

 

La reina, Maria Pilar, i la seua cort de 10 dames, van viure moments molt 

especials durant aquell any, i van ajudar a mantenir les tradicions festives de 

Vila-real. Per això, la ciutat sempre estarà agraïda pel seu paper i la seua 

tasca, mantenint l’orgull de la dona vila-realenca per representar la seua 

ciutat i la devoció pels seus dos patrons, Sant Pasqual i la Mare de Déu de 

Gràcia.  
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REINA I DAMES DE 1995 

Motius d’orgull que també compartirien 25 anys després un altre grup de 

joves, en 1995. Una cort encapçalada per la reina, Alicia Llop Nácher, i a qui 

li seguien amb il·lusió les seues dames Elena Moliner Ayet, Pilar Miró Moner, 

Maria Luisa Bort Nebot, Merche Fortuño Cirac, Eva Adsuara Eixea, Maria 

Lidón García Parra, Ana Delfi Martín Moreno, Maria Ángeles Gumbau Gil, 

Cristina Navarro Ortells, i Maria Vilar Sanz.  

Amb tot l’entusiasme de la joventut, aquella cort va afrontar la important 

tasca de representar a tot un poble.  

Amb les paraules de l’escriptor Fernando Delgado com a mantenidor, vau 

viure un acte de proclamació que vos va convertir en les màximes 

representants festeres. Aquell any, Delgado publicava algunes de les seues 

obres més conegudes, com “Autobiografia del hijo” o “La mirada del otro”. 

Però aquella nit, les seues línies i les seues paraules més íntimes i personals 

anaven dedicades de manera personal a aquella cort d’11 joves 

representants festeres. 

Vos esperaven al davant dies d’orquestres, actes religiosos i taurins que 

omplien els carrers de festa. Entre les activitats principals, un Festival Taurí 

amb les grans figures de l´època com ara César Rincón, el Litri o Ponce.  

També es van celebrar actes gastronòmics de gran format, com una amanida 

monumental, una paella d’arròs negre per a 5.000 persones o una truita 

gegant per a 2.000 comensals. En els anys 90 tot es vivia intensament. 

Segur que ho vau gaudir molt, i que aquells temps formen part dels vostres 

records més alegres. 
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També recordareu com en aquella època l’esport nacional estava en ple 

auge, amb Miguel Induráin guanyant el seu cinquè tour de França i Arancha 

Sánchez Vicario convertint-se en la tenista número 1 de món.  

I eixe any, vam començar a familiaritzar-nos més amb el món tecnològic, en 

crear l’empresa Microsoft el Windows 95 i llançar l’Internet Explorer. 

En l’àmbit internacional, moltes generacions recordem els anys 90 com els 

anys de la guerra de Bòsnia. Eixe mateix any, 1995, es produïen alguns dels 

seus episodis més terribles, com la matança de Sbrenica, però finalment 

també eixe any s’arribava a signar un acord de pau. Algunes de les famílies 

d’aquell conflicte bèl·lic van ser acollides a la província de Castelló i també a 

Vila-real. Persones que amb el temps han fet de Vila-real el seu lloc de vida i 

de treball. Una ciutat que mai ha eludit l’ocasió de tendir una mà per la 

justícia i per la llibertat.  

La reina Alicia i la seua cort van ser en aquells moments testimonis dels 

grans instants de les nostres festes de Sant Pasqual i la Mare de Déu de 

Gràcia, però també van ser atentes observadores de tot allò que ocorria a 

Vila-real i al món. Interioritzant reflexions que de segur els han anat 

convertint en grans dones i grans ciutadanes de Vila-real. 

 

COMIAT 

Ser representant de les festes de Vila-real és una missió molt important, siga 

la que siga l’època en la qual es duga a terme. Bé en 1995, bé en 1970. Bé 

enguany. Totes heu mantingut l’excel·lència a l’hora d’assumir eixa 

responsabilitat.  
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Són experiències viscudes i compartides, que de segur tindreu ocasió de 

rememorar entre vosaltres en el dia de hui, amb motiu d’este encontre en 

este Auditori Músic Rafael Beltrán Moner. De tot allò que vau aprendre, de tot 

allò que vau viure, espere que guardeu un grat record.  

 

La ciutat sempre vos agrairà haver assumit amb dignitat i responsabilitat 

aquella tasca. No importa quantes dècades passen, sabeu que la gent 

sempre recorda amb estima a totes aquelles joves que han sigut reina i 

dames. Perquè sou les representants de la il·lusió, de l’orgull per les 

tradicions, de l’estima als patrons. Uns patrons que són en definitiva el motiu 

pel qual els vila-realencs i vila-realenques seguim fidels a les nostres festes, 

que molt prompte tornarem a viure al carrer i a gaudir de ple.  

 

Moltes gràcies per la vostra aportació a la història de les festes de Vila-real, 

que conserveu sempre l’emoció i la devoció pel nostre sant patró, i que molt 

prompte puguem tornar a celebrar totes les tradicions que ens uneixen com a 

poble i que són part de la nostra identitat. Mentrestant, mantenim viva 

l’estima a sant Pasqual, amb actes molt controlats i amb tots els protocols de 

seguretat, com la santa missa que farem dilluns, els tres castells simultanis 

que llançarem per la nit o l’ofrena escalonada de penyes i entitats que s’ha 

celebrat entre ahir i hui i a la qual ens sumarem ara amb una xicoteta 

representació institucional.  

 

Molt bon dia, senyores i senyors. Visca sant Pasqual! Visca Vila-real! 

 

 


