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Regidor de Serveis Socials, membres de la Corporació Municipal, 

senyores i senyors.  

 

És un plaer poder compartir amb tots vostés este acte d’homenatge a 

parelles que, casades en 1971, celebren enguany les seues noces d’or 

matrimonials. En estos temps estranys que ens ha tocat viure, on hem 

hagut de fer tants sacrificis, i hem hagut de renunciar a tants xicotets 

plaers de la vida, és motiu d’alegria poder reunir-nos novament ací per 

a celebrar la vida, el compromís mutu, la família.  

 

No podria començar aquestes paraules sense recordar, com estem fent 

en els diferents actes institucionals represos per la covid-19, a tots 

aquells que hui no poden estar amb nosaltres. 82 vila-realencs i vila-

realenques, 3,7 milions de persones en tot el món, víctimes d’una 

pandèmia que ens ha capgirat a tots la vida. Una malaltia a la qual, més 

prompte que tard, com estan demostrant les xifres de vacunació, 

acabarem vencent. Com sabran, en este procés Vila-real també està 

tenint un paper clau, amb un dels primers espais de vacunació massiva 

de tota la Comunitat en el Centre de Congressos, reconvertit d’un Casal 

de Festes sense a penes ús en 2011 en un espai per a l’esperança en 

la lluita contra la covid-19.  

 

Poder celebrar hui este acte és també un xicotet triomf sobre la covid. 

Perquè al llarg d’este temps, hem descobert que, en meitat de la 

tempestat, hem de seguir buscant i trobant ocasions per a celebrar, 

encara que siga de manera diferent.  I este homenatge és, sense dubte, 

una jornada per a fer valdre les coses més importants de la vida. 
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Aquelles que de vegades ens poden semblar xicotetes i quotidianes, 

però que acaben sent les més importants i transcendentals de les 

nostres vides.  

 

Sovint, quan pensem en homenatges, ens venen al cap grans figures 

del món de l’art, l’esport o la història. Pensem en grans esdeveniments, 

com l’aniversari del final d’una guerra, d’un descobriment científic o d’un 

rècord esportiu. Però el cert és que els moments més importants en la 

vida de les persones no estan als anuaris o als llibres d’història, sinó 

que es troben en els xicotets detalls i les decisions que van canviar les 

seues vides. I entre elles, sense dubte, la decisió d’unir la vida a la d’una 

altra persona per a construir un projecte comú: una família.   

 

És el cas de les 34 parelles que homenatgem hui, que representen a 

68 persones que, en algun moment de la seua trajectòria vital, van 

adoptar una xicoteta decisió que va canviar per a sempre el recorregut 

de la seua història i la seua vida. 68 vila-realencs i vila-realenques, 

nascuts ací o arribats d’altres punts del país, perquè ser de Vila-real és 

un sentiment  que poc té a vore amb el lloc de naixement que figura en 

un document oficial. I perquè Vila-real no seria la ciutat que és sense 

tots aquells que, un dia, van decidir abandonar la seua terra natal per a 

fer de Vila-real sa casa i ajudar-nos a construir la ciutat que som hui.   

 

Una ciutat amb cor de poble que no deixa d’avançar. Una ciutat de la 

que ens podem sentir ben orgullosos, que ha sabut vèncer sempre les 

adversitats amb una fórmula tan senzilla como difícil: treballar junts, 

units. També ara ho tornarem a fer, no en tinc cap dubte.  
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Perquè si alguna cosa tinc clara després d’estos 10 anys com alcalde, 

que es van complir precisament ahir, és que Vila-real és capaç de 

renàixer i ser més forta. Hui estem més preparats per a fer-ho i, a pesar 

de totes les dificultats que hem hagut de superar durant estos 10 anys, 

a les que se suma ara la gestió d’una pandèmia que ha causat tant de 

dolor, renaixerem més forts. No tinguen cap dubte que des de 

l’Ajuntament estem posant tot els instruments, recursos i diners al 

nostre abast -més de quatre milions d’euros imprevistos gastats ja- per 

a ajudar la nostra gent a superar les conseqüències de la covid-19.  

 

Els deia que aquest és un acte per a celebrar i posar en valor la família, 

eixe refugi al que acudim i que sempre està ahí quan el necessitem. 

Sempre és molt emocionant contemplar el ferm compromís dels 

matrimonis que homenatgem cada any, i que donen compte de l’amor 

que es professen com a parella. Però em permetran que, per a mi, el 

de hui siga un dia més especial si cap. Perquè entre els matrimonis que 

hui reben este homenatge de l’Ajuntament i de tota la ciutat de Vila-real 

hi ha una parella que conec molt bé. Sense la qual hui no estaria ací 

dirigint-me a tots vostès ni seria qui sóc.  

 

Ser alcalde duu moltes responsabilitats, molts mal de caps i 

preocupacions. Però també alguns privilegis, com el de representar al 

teu poble, al que t’ha vist nàixer i créixer. El de poder honrar i agrair 

l’esforç i el treball de tots els qui, dia a dia, ens ajuden a fer gran Vila-

real. A que Vila-real avance.  

 



HOMENATGE A LES NOCES D’OR MATRIMONIALS 1971 
DISSABTE, 12 DE JUNY DE 2021. 19 H. AUDITORI MUNICIPAL 

4 

 

Hui el privilegi és doble, perquè entre vostès estan els meus pare, Pepe 

i Pilar. A d’ells els ho dec tot. Molt especialment el fet de ser un model 

per a mi, que m’inspira dia a dia per tractar de ser, abans de tot, millor 

persona.  

 

No és senzill, ni ho ha sigut mai, entendre’ns els pares i els fills, perquè 

els canvis que s’han produït en els últims anys són tan importants, la 

manera de viure, les necessitats, la manera d’entendre la realitat que 

ens envolta... 

 

Ho parlava l’altre dia amb els meus germans, Pili i Víctor, en un dinar 

familiar que per fi, després de molts mesos, ja hem pogut celebrar, quan 

m’explicaven la dificultat de comunicació amb els menuts de la casa. 

Però al final hi ha algo que ho supera tot, que és el més gran pegament 

de tots, i és l’estima i el sentiment d’arrelament familiar.  

 

Vivim canvis permanents, tal volta excessivament ràpids per a adaptar-

nos-en en condicions, però allò que és perdurable i que ens ajuda a ser 

millors persones i a no oblidar-nos de les coses que de veritat importen, 

allò que és impagable, és l’educació, els valors, l’estima i respecte amb 

els quals ens heu tractat. La nostra aspiració és poder seguir el vostre 

exemple.  

 

Al final, qui no ens abandona mai quan ens equivoquem, quan triem un 

mal camí, és la família. La família que ha nascut de la seua unió i la 

capacitat d’unir i estimar que han generat durant 50 anys.  
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Segur que tots vostès se senten identificats amb les meues paraules. 

 

Els pares i les mares són els nostres referents, i en estes èpoques 

complicades ens ho han demostrat encara més a través de la seua 

capacitat de sacrifici, que ha sigut un exemple per a tots. Gran veritat la 

que deia el filòsof francés Jean Jacques Rousseau quan afirmava que 

“un bon pare o mare valen per cent mestres”. I un poc més prop de 

nosaltres, l’humanista valencià Joan Lluís Vives, ja ens deia en el segle 

16 que “no hi ha major riquesa al món, que ser fill d’uns bons pares”.  

 

Però encara que moltes vegades els fills no en siguem conscients, els 

pares i les mares, eixos exemples de compromís, de sacrifici i de lluita 

constant, també han sigut joves. I un dia, fa més de 50 anys, potser 

passejant pel Sedre o veient una pel·lícula al Bahia o el Condal, es van 

creuar amb la persona que canviaria per sempre les seues vides.  

 

Estic segur que tots vostés encara recorden el moment en què es van 

conéixer. O quan van veure a la seua parella d’una manera diferent. En 

totes eixes històries, va haver un instant que va fer que dues persones 

creuaren el seu camí, i uniren per a sempre el seu compromís i la seua 

ànima. Des d’eixe moment, ja sempre caminarien junts. Trobant, com 

cantava Bob Marley, “Un amor, un cor, un destí”. One Love, one heart, 

one destiny.  

 

Els primers anys de tota relació estan caracteritzats per la il·lusió i per 

la passió. És l’ingredient que fa que tot vaja avant, que tot es faça amb 

ganes i esperança.  Un motor per impulsar la relació, en la que es van 
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sembrant llavors que floreixen molt ràpidament, convertint el paisatge 

en un camp ple de talls tendres i de colors.  

 

Quan es van casar, també al món flotava la il·lusió i l’esperança. Al 

nostre país, Los Diablos popularitzava “Un Rayo de Sol”, unes notes 

musicals que formen part de la banda sonora de diverses generacions. 

També eixe any, l’any que tots vostès es van casar, el poeta xilè Pablo 

Neruda guanyava el premi Nobel. Un poeta que ha sabut captar com 

pocs l’essència de l’amor. “Amo tus pies porque anduvieron sobre la 

tierra, sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron”, deia 

Neruda.  

 

De la il·lusió i el neguit dels primers anys, a poc a poc i amb entusiasme, 

la relació avançava i en el camp florit que havien començat a sembrar 

anaven creixent també arbres més grans, amb arrels profundament 

clavades dins la terra. Anava formant-se eixa família, de troncs i 

branques cada vegada més fermes.  

 

El camp, i ho sabem massa bé en esta terra, està sempre pendent dels 

canvis i de l’oratge. I en la vida, com en el camp, de vegades han hagut 

pluges profitoses i altres vegades, períodes de sequera. Però allò 

vertaderament important és que, junts, cadascun dels 34 matrimonis 

que ara commemoren les noces d’or, han descobert que també són 

capaços de construir una séquia quan fa falta. Que les forces de la 

natura no es poden dominar però es poden combatre junts. Que hi ha 

moments per a sembrar, i altres per a guardar la collita, i que de tot 

s’aprén en esta vida. Per això, gran part de l’èxit dels seus 50 anys de 
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matrimoni és que han sabut construir amb el pas del temps una relació 

més madura, com la societat que anava sorgint al seu voltant, tant a 

Vila-real com al món.  

 

Van passant els anys i les branques d’eixe gran arbre que és la família 

segueixen brotant. Junts han viscut instants de felicitat plena. Moments 

de dificultats que han sabut véncer amb compromís i enteresa. Han 

viscut també moments històrics per a la humanitat o per al nostre poble. 

Però la seua història, la història personal de cadascuna d’este parelles, 

està escrita de moments xicotets, quotidians. Aquells que ens van 

forjant la vida i ens converteixen en el que som.  

 

Hui, 50 anys després, tiren la vista arrere i comproven que tot allò que 

han anat plantant durant temps i temps ha donat els seus fruits. Com 

els nostres avantpassats ens van ensenyar  en una ciutat com la nostra 

que tant li deu a l’agricultura, només qui sembra pot després arreplegar. 

I la seua és la collita d’una vida plena, que poden gaudir amb la 

companyia dels seus.  

 

Ara miren al seu voltant, i aquell xicotet camp de talls tendres que van 

començar a plantar junts s’ha convertit en grans extensions de terreny 

que estan omplertes de rica terra. Cada raconet del camí, cada fulla i 

cada branca, cada pedra i cada revolta de riu, són moments viscuts 

junts. Miren eixe paisatge vital i possiblement no es poden creure fins 

on han arribat els seus dominis, com de grans s’han fet, i quants camins 

els entrecreuen.  
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Ara és temps de gaudir d’eixes vistes, de mirar l’horitzó, i de seguir 

imaginant un paisatge més gran i més ric. Perquè la vida segueix plena 

de metes per complir, moments de felicitat per viure i dificultats per 

superar junts. I el camp que vostès van començar a plantar amb il·lusió 

i esperança ara fa més de mig segle, ara el sembren els seus fills i els 

reguen els seus nets. Perquè ara ens toca a nosaltres, els fills, preparar 

la terra per als que vindran.  

 

Al llarg de tota esta trajectòria, de tot este mapa de vida, cadascú de 

vostès ha pogut comprovar que no ha sigut una tasca fàcil ni ràpida: el 

nostre planeta ha hagut de donar 50 voltes al sòl perquè vostés 

construïsquen una vida sencera de convivència.  

 

Quan vostés es van casar feia molt poquet que la nau Apolo 11 havia 

arribat a la Lluna. Ara, cinquanta anys després, en 2021, la humanitat 

ha aconseguit enviar per primera vegada càmeres de vídeo al planeta 

Mart, realitzant imatges que rebem i podem veure cada dia. Un passeig 

espacial que dona bon compte de tot el que ha canviat el món en les 

dècades en què vostés han estat construint la seua relació.  

 

També vostés han canviat, ja que l’experiència i la dedicació als altres, 

en este cas a les seues parelles i a la família, els ha fet més savis. I la 

dimensió del seu univers personal s’ha fet més i més gran.  

 

Fa cinquanta anys van agafar un ferm compromís l’un amb l’altre. Es 

van assegurar que, tant a la salut com a la malaltia, en les hores felices 

i en les complicades, mantindrien la promesa d’ajudar-se i estimar-se.  
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L’homenatge que els retem hui és la prova palpable de què vostés han 

complit amb eixa promesa de vida de manera madura i amb valentia. I 

això, aquesta capacitat de compromís i complicitat, els converteix en un 

referent per a tots nosaltres.  

 

Per això, siguen generosos, compartisquen amb els altres la recepta i 

l’ingredient secret d’esta relació duradora. No perden l’oportunitat de 

mostrar eixe amor als altres, sent guia d’altres generacions de vila-

realencs i vila-realenques que poden aprendre molt de tots vostés. 

Perquè la felicitat és doble si és compartida.  

 

Quan tots vostès en van casar, el nostre país estava a les portes de 

viure un dels canvis més importants de la nostra democràcia. Totes les 

generacions s’han enfrontat alguna vegada a les seues vides a alguna 

crisi. Vostès, en estos 50 anys, n’han superat quatre: la crisi del petroli 

de 1973, la reconversió industrial de 1993, la gran recessió econòmica 

de 2008 i, ara, la crisi del coronavirus. Crisis a les que, a bon segur, se 

sumaran altre dificultats personals que han hagut de travessar. Però 

amb estima, comprensió i amor, junts, les han superat totes. 

 

Els desitgem que gaudisquen de molts més anys d’amor, tan brillant 

com estes noces d’or que hui celebren en companyia dels seus fills, 

netets i amics. En nom de tota la ciutat, moltes felicitats i la nostra 

enhorabona. Són un exemple per a tots nosaltres. 
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Acabe amb una frase, inspiradora com sempre, de santa Teresa de 

Calcuta: “Si vols portar la felicitat al món sencer, ves a casa i estima la 

teua família”. 

 

Molt bona vesprada i visca Vila-real.  

 


