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ACTE DE PROCLAMACIÓ REINA I DAMES 
23 abril 2022. 21 hores 

Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 
 

 
 
Reina de les festes i dames de la ciutat, reina i dames de 2019, 1997 i 1972, 

mantenidora, president de la Junta de Festes, Toni Carmona, i presidenta de la 

Comissió de Penyes, Susana Garcia, amb els vostres equips, corporació municipal, 

autoritats i corts de ciutats veïnes que ens heu volgut acompanyar hui, honors i 

distincions de la ciutat, senyores i senyors. Molt bona nit.  

 

Voldria començar fent referència a unes paraules que tenen molt a veure amb el dia 

de hui. “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas 

dificultades”. Paraules de l’obra “El Quijote” de Cervantes, a qui s’homenatja cada 

any tal dia com hui, Dia del Llibre, dia de Sant Jordi. El destí ha volgut que l’enginy 

de l’autor plasme amb eixes paraules el sentir que hui pot existir dalt d’este escenari.   

 

La reina de les festes de Vila-real, María Carmona, i les dames de la cort, Alejandra 

Chulvi, Andrea Girona, Ester García, Sofia Padullés i Tamara Munuera, van ser 

nomenades en gener de 2020, però no ha sigut fins ara, a l’abril del 2022, que han 

pogut ser proclamades com a reina i cort de les nostres festes. Per això, com deia 

Cervantes, “el temps ha donat dolces eixides a les amargues dificultats” que ens ha 

tocat viure. Hui, reina i dames, arrepleguen el fruit dolç que els atorga eixe llarg 

temps de paciència, convertint-se, per fi, en les màximes representants festeres del 

nostre poble.  

 

El fet que estiguen hui ací és també la mostra del seu ferm compromís amb la nostra 

ciutat, les nostres tradicions i els nostres valors. Ara, per fi, amb la seua paciència i 

perseverança, tots els obstacles i dificultats s’esborren i són substituïts per la il·lusió 

de fer ben grans les nostres festes. Les festes que li rendim als nostres patrons, Sant 

Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. 
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Li preneu el relleu a la cort de la reina Carmen Rubert i les dames Tania Ripollés, 

Bàrbara Martínez, Isabel González i Àgata Martínez. Unes joves que també han 

demostrat gran responsabilitat i constància, ja que la fi del seu regnat també s’ha vist 

alterat per la pandèmia.  

 

Tres anys han passat des de l’última vegada que ens vam trobar ací, en este 

escenari, per a anunciar l’arribada de les festes de Sant Pasqual i proclamar les 

nostres representants festeres. En aquest temps han passat moltes coses. La 

principal, que hem hagut d’acomiadar, amb molt de dolor, 108 vila-realencs i vila-

realenques a causa de la covid-19. A tots ells, i a les seues famílies, el nostre record 

més sincer.  

 

Però, afortunadament, la pandèmia ha anat remetent i, a poc a poc, podem tornar a 

la normalitat. Sense anar més lluny, l’eliminació de l’obligatorietat de portar màscara 

aquesta mateixa setmana ens permet hui tornar a vore’ns les cares. I el que veiem 

és, sobretot, il·lusió, nervis i responsabilitat.  

 

La paciència que han demostrat totes estes joves ha de ser per a nosaltres motiu 

d’agraïment i d’orgull, perquè es tracta d’una facultat molt valuosa que hem de seguir 

cultivant quan més grans siguen els desafiaments. Patientia prima virtus est, deien 

els romans. Eixa capacitat de saber esperar quan una cosa es desitja molt, amb 

tolerància, sense alterar-se. Amb la confiança que després de l’obscuritat tornarem 

a veure la llum. Com deia Sant Antoni de Pàdua, “l’esperança és l’acceptació dels 

béns futurs”. Hui per fi, eixos béns futurs s’han fet realitat per a este grup de joves 

que hui presideixen el nostre escenari i que en cap moment han perdut l’esperança. 

 

Crec que és de justícia també reconéixer la tasca que durant tot este temps han fet 

pares i mares i la família en general de totes les nostres representants festeres. El 

seu suport incondicional als somnis i projectes de la reina i les dames ha sigut una 

peça clau en les circumstàncies excepcionals que els ha tocat viure. Gràcies a les 

famílies pel seu suport i per haver-los transmés a les filles el seu amor i la seua 

estima pels costums i les tradicions més arrelades de Vila-real.  
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La reina, Maria Carmona, i totes les seues dames són des d’ara el rostre humà de 

les nostres festes, encarnant eixa llarga tradició de corts d’honor que representen a 

la dona de Vila-real. Tradició que hui tenim ací també molt ben representada, en les 

reines i corts que van tenir l’orgull de complir aquesta tasca fa 25 i 50 anys.  

 

Salude de tot cor i agraisc la tasca de Paloma Sanz, reina de 1997, i les seues dames 

Cristina García, Ester Gumbau, Eva Eixea, Mª Carmen Cortés, Raquel Rochera, 

Rosana Carda i Sandra Copoví. També, 25 anys abans, la de María Vicenta Pitarch, 

reina en 1972, amb una cort formada per Amelia Carda, Amparo Folch, Amparo 

Rambla, Carmen Goterris, Ester Basiero, Inmaculada Andrés, Lina Vidal, María 

Antonia Pérez, María Carmen Tellols i Rosa María Ribelles.  

 

Totes vosaltres representeu una llarga tradició que compleix enguany 75 anys. 

Efemèride que celebrarem com cal en una acte en el mes de juny.  

 

Mª Vicenta, Paloma, Carmen i Maria, amb les vostres dames, representeu la nostra 

festa i la nostra història en el seu sentit més lligat al camp, a la dona llauradora, a 

una dona forta i combativa, que ja siga baix el sol o sota la pluja, fa prosperar les 

fèrtils terres a la vora del Millars. Però també a totes les dones de Vila-real.  

 

Aquelles que, com la nostra mantenidora de hui, Dolores Font, són moltes dones en 

una mateixa. La metgessa i l’empresària. La que fa créixer junt amb sa mare un 

negoci de tradició familiar, que naix a Vila-real i arriba a tot el món. Una empresa 

mereixedora de nombrosos premis i reconeixements, de la que n’estem ben 

orgullosos en esta ciutat. Com ho estem de la nostra Filla Predilecta Dolores Cortés. 

Eixe esperit emprenedor que caracteritza a dones i homes de Vila-real és una de les 

senyes d’identitat de la nostra mantenidora, a qui li agraïm el seu paper ací i les 

magnífiques i encoratjadores paraules que ha dedicat a les nostres joves 

representants festeres.  
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Gràcies, Dolores, per seguir l’estel i l’exemple de la teua mare, per fer gran el nom 

de Vila-real, treballant a l’empresa familiar junt a José, el teu home, i els teus fills, 

per donar faena a més de 80 dones, per crear riquesa. Però em permetràs que, hui, 

davant del poble, t’agraïsca especialment de tot cor l’ajuda que em vas prestar, que 

vas prestar, no només al poble, des del primer moment per a cosir mascaretes i 

intentar protegir als nostres sanitaris en el pitjor moment. Sempre vas estar ahí. Mai 

ho oblidaré.  

 

Hem demostrat que, quan estem units, quan fem equip, quan treballem junts i juntes, 

ho superem tot i som imparables. Vila-real avança. Eixa és la Vila-real solidària i 

compromesa de la que tant orgullosos ens sentim, que ho ha demostrat tantes 

vegades durant la pandèmia, en el volcà, en la brutal guerra d’Ucraïna i dia a dia. 

 

Un agraïment també a Paula Rico, reina de les festes de Vila-real de 2014 i Miriam 

Sánchez, dama d’eixe mateix any, a les quals els hem de reconéixer que, tants anys 

després del seu regnat, continuen estimant les nostres festes i tradicions. Haureu 

reviscut sens dubte aquelles sensacions d’ara fa 8 anys, i les heu sabut plasmar en 

les paraules de José Pascual Colás, qui, després de molts anys de treball en la Junta 

de Festes, ens ha deixat a més a més un valuós llegat en forma del seu pregó 

particular. Eixos versos que ens fan sentir que, per fi, el dia és arribat.  

 

Reina i dames de 2022, vosaltres sou, com deia, l’emblema de la festa i representeu 

a la dona vila-realenca i el seu fort esperit, que s’ha posat de manifest durant tot este 

temps en què hem hagut de combatre la pandèmia. Llauradores que han seguit 

treballant la terra perquè hi haguera aliment al rebost. Metgesses i infermeres lluitant 

braç a braç contra la covid-19. Professores que no han deixat d’educar. 

Emprenedores buscant noves oportunitats de negoci en meitat de la incertesa. 

Farmacèutiques, botigueres, perruqueres, mestresses de casa, netejadores… que 

no han deixat mai de costat al veïnat al que atenien. Mares i àvies sent el vertader 

motor que manté viu i unit l’esperit de tota la família. 
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Vosaltres, Maria i tota la cort d’honor, encarneu a totes elles, però sabem que 

cadascuna de vosaltres teniu els vostres propis somnis i anhels.  

 

El primer d’ells és, per suposat, poder per fi dur a terme el vostre regnat. Estem 

segurs que, després d’este temps d’espera, assaborireu encara més tots els capítols 

d’esta nova història que ara enceteu. Vos espera un any d’actes que seran històrics, 

perquè molts d’ells no els hem pogut viure des de 2019. Però cal fer de la necessitat 

virtut: el vostre és un regnat que va a quedar imprés en lletres d’or en la història de 

la nostra ciutat, així que gaudiu de cada pas com si fora el primer de la vostra vida.  

 

Torna a la nostra rutina tot allò que estimem i que tan llunyà ha estat durant molt de 

temps: les processons i els actes pels nostres estimats patrons, Sant Pasqual i la 

Mare de Déu de Gràcia, el bou per la vila, la música al carrer, la germanor entre 

penyes, la il·lusió de compartir amb família, amics, companys de treball, veïns i 

veïnes, visitants, tot eixe esperit de festa i unió.  

 

Ho vaig poder veure l’altre dia en la inauguració del Manifest amb el qual hem 

estrenat la recent restauració del saló de sessions del Sindicat de Regs, Medalla 

d’Or del nostre poble, una joia patrimonial que hem fet accessible i recuperat els 

seus espectaculars frescos del pintor Bosch, gràcies a la col·laboració de l’empresa 

Porcelanosa, Diputació i Ajuntament. Gràcies al seu president, Pasqual Broch, en 

nom del Sindicat, per cuidar el nostre patrimoni i treballar junts. 

 

Voldria adreçar-me ara breument a totes vosaltres. Comence per la nostra reina. 

 

Maria, eres una persona compromesa amb la nostra societat, preocupada pel nostre 

entorn i implicada amb el nostre futur. Ho has demostrat amb escreix en tot aquest 

temps en què t’ha tocat exercir d’alguna manera sense haver rebut la banda que 

t’acredita com a reina. Ara arriba el teu moment. 

 

Et desitgem que gaudisques enguany de totes eixes activitats que t’interessen i que 

demostren el teu sentir per la cultura i tradicions vila-realenques, com ara la 
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pertinença a l’Associació de Filles de Maria del Rosari o el grup COM de la 

Consolació de Vila-real.  

 

I les festes, les teues estimades festes, on per fi ara es materialitzaran els teus 

anhels: eixa proclamació amb la qual somiaves ja ha arribat, l’estàs ja vivint, i 

prompte ho faran les ofrenes als patrons o la baixada de la Mare de Déu de Gràcia, 

actes que sabem que guardes al teu cor i que estàs desitjant que arriben. 

Enhorabona Maria, perquè el teu moment ja està ací.  

 

Al teu costat tindràs, sense dubte, la millor companyia i guia. La del president de la 

Junta de Festes que més orgullós haurà estat mai d’una reina, ton pare, Toni, 

juntament amb ta mare, Marga. En ells, i en el teu germà Alejandro, tindràs segur el 

suport que necessites quan arriba el cansament de tot el que està per vindre.  

 

Estaràs, Maria, especialment acompanyada per la teua àvia, que, des del cel, dins 

del teu cor, al costat de Sant Pasqual i de la Mare de Déu de Gràcia, vorà orgullosa 

com la seua xiqueta es va convertint en una dona que ara representarà al poble que 

ella tant estimava. 

 

Totes tindreu aquests dies aquests sentiments, perquè els nostres éssers estimats 

no estan físicament en aquest món quan se’n van, però no ens deixen mai 

d’acompanyar i cuidar des del cel.  

 

Alejandra, tu també estàs molt lligada als nostres costums i a tot allò que 

representen les senyes d’identitat de Vila-real. Com a bona purissimera i membre de 

la Confraria de Santa Maria Magdalena, has mantinguda viva sempre la passió per 

les nostres tradicions i per les festes. Pascual i Maria José, els teus pares, poden 

esta ben orgullosos; com segur que també ho estarà el teu germà Pascu.  

 

Comparteixes penya, per cert, amb la nostra reina, la penya Gairell. Què orgullosos 

estaran allà de tindre estes dues grans representants festeres. Estos dies de festes 

que vindran per davant sabem que seran per a tu moment d’il·lusió, on es 
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materialitzarà això que tu tant desitges, que cada carrer i cada cantó de Vila-real 

estiga impregnat de germanor, festa i amistat. Elements que s’han revelat tan 

necessaris per al nostre benestar, i que prompte reviurem de nou. 

 

Perquè, a pesar de les greus dificultats que travessa el món, amb els efectes de la 

pandèmia encara cuejant i la devastadora guerra d’Ucraïna que ens ha commocionat 

a tots, les societats necessitem de l’alegria per a seguir avançant. I això són les 

nostres festes: el somriure que tots i totes estàvem necessitant ja, també per salut 

física i emocional. 

 

La meua neboda Andrea. Tu també estàs íntimament lligada a les nostres tradicions 

i a les nostres festes, amb l’associació d’Amics del Calvari o la penya Desaire. La 

proclamació que tant anhelaves s’ha fet realitat i sabem que ets sents molt orgullosa 

de representar la figura de la dona de la nostra terra. Ara, ho podràs fer a multitud 

d’actes que ompliran la teua agenda en els pròxims mesos. Ho pots tocar per fi amb 

els teus dits. Eixa ofrena de Sant Pasqual o la baixada de la nostra moreneta, les 

viuràs amb la il·lusió de fer-ho com a dama de la cort d’honor de les nostres festes. 

Una oportunitat única que desitgem que deixe en tu, com en la resta de 

representants festeres, un record inesborrable. 

 

Andrea, tens una ànima artística que enllaça amb la gran passió per totes les arts 

que sempre ha demostrat la nostra ciutat. Segur que eixa passió artística et permetrà 

viure encara amb més intensitat estos dies de festes, sempre baix la mirada 

orgullosa de la teua família: del meu cosí, Javi, i Andrea, els teus pares, i els teus 

germans, els meus nebots Cristian i Óscar. I no ho dubtes: des del cel, la companyia 

de la tia Carmen, que ens ha deixat fa molt poques setmanes i que se sent molt 

orgullosa de tu. 

 

Em dirigisc ara a tu, Ester. Una altra jove compromesa amb les necessitats del 

nostre poble i la nostra societat. Tens un ferm compromís amb el nostre poble, des 

d’entitats com el Grup de Danses de la Puríssima, l’associació del Crist de l'Hospital 

o l’Associació Cultural Taurina Amics del Bou, a més a més ser de la penyà Xiulà. 
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Compromís que, a bon segur, han sabut inculcar-te ton pare, Raúl, i ta mare, Marta. 

Amb ells, i amb el teu germà Iván, estàs a punt d’endinsar-te en una experiència 

única. 

 

Enguany, viuràs els teus actes preferits des de l’orgull de fer-ho com a part  de la 

cort d’honor, reposant sobre els teus muscles la responsabilitat de representar les 

festes al costat de totes les teues companyes. Són oportunitats úniques a la vida. 

Esta oportunitat agafa-la forta a la mà, i disfruta d’estos dies de festes que vindran 

per davant.  

Sofia, en el teu cas el teu respecte i passió per les arrels de la nostra cultura i 

tradicions els plasmes com a membre del Rosari, la Confraria de la Puríssima Sang 

o la teua penya Desfalcà. Des de ben xicoteta somiaves en ser membre de la cort i 

ara comproves que allò que desitgem ho podem aconseguir si mantenim intactes els 

nostres anhels i els perseguim amb constància i paciència.  

Today’s dreams are tomorrow’s realities. 

Enguany viuràs les festes d’una manera diferent a com ho has estat fent fins ara. 

Compaginant sempre les teues responsabilitats i inquietuds que formen part de la 

teua vida. Com comprendre les nostres peculiaritats com a societat, i tot els 

fenòmens que en ella ocorren. Des dels més apassionants, com les mateixes festes 

i tradicions de Vila-real, els seus orígens i els seus segles de vinculació a Sant 

Pasqual. Però també els capítols més complicats, com els que està vivint el món 

actual amb conflictes com la cruel invasió russa d’Ucraïna.  

Enguany seràs representant de les nostres festes, i estic segur que ho faràs amb 

l’èxit que reflecteix el teu nom, Sofia, que en grec significa precisament saviesa. 

Enhorabona també als teus pares, Pepe i Loles, i al teu germà Borja, que 

t’acompanyen amb il·lusió en esta aventura. 

Tamara, una altra jove digna representant de la joventut de Vila-real, amb molts 

interessos, en haver-se format en idiomes, l’atenció a les persones en situació de 

dependència o l'Educació Infantil. Demostrant així que és una persona compromesa 

i amb una sèrie de valors que pretenen deixar, en definitiva, un món millor.  
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Tamara, a tu les festes no et venen de nou. Ja fa anys vas ser festera, com ho vaig 

ser jo també, del barri de l'Hospital, el nostre barri, i des d’aquell moment hi va arrelar 

en tu el somni de ser part de la cort d’honor de la ciutat. Si allò va ser una experiència 

inoblidable, la d’enguany serà sens dubte la guinda del pastís a la teua passió per 

les tradicions del nostre poble. Ofrenes, cavalcada, actes gastronòmics… Sempre 

els havies viscut lligada a les teues penyes Xeguebà i No Problem, però enguany 

serà molt diferent.  

Veuràs que el bon ambient que es veu a les penyes, encara es multiplica més, per 

tot arreu, quan es viu des de la cort d’honor i pots arribar a tots els actes i tots els 

racons de la nostra ciutat com a protagonista. Ta mare, María Nieves, i el teu germà 

Miguel et miren orgullosos i sabedors que faràs un gran paper.  

 

En un acte com el de hui, crec que paga la pena recordar i posar en relleu com els 

nostres patrons, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia, tenen el gran valor 

d’aglutinar el sentir de tot un poble.  

Representen ideals que ens inspiren cada dia, com el treball esforçat, la humilitat, 

els braços oberts a qui ve de fora, i la capacitat de, des d’un xicotet racó al costat 

del Millars, tindre una dimensió més internacional capaç d’arribar a tots els racons 

del món. Així va ser Sant Pasqual, el nostre frare seguidor de Sant Francesc, al qui 

prompte retrem homenatge en els seus dies grans del pròxim mes de maig, i eixos 

són els valors que volem recordar cada dia en la nostra manera de ser i estar en el 

món. De ser vila-realencs i vila-realenques. Una ciutat que avança cap al futur, cap 

a eixa nova Vila-real del segle XXI que estem construint ja tots junts.  

Una Vila-real que, sense oblidar el seus orígens, d’on ve, ha de mirar endavant, no 

perdre el tren de la modernitat, del futur, mantenint els valors que l’han fet 

progressar. Mantenint, com m’agrada sempre dir, un cor de poble en un cos de ciutat. 

Perquè aquest és el nostre èxit. Estar units, treballar junts, és fonamental per a poder 

competir amb els més grans, doncs som un gran poble i una ciutat xicoteta. 

L’exemple el tenim ahí en el nostre equip, la il·lusió de tot un poble, el Villarreal club 

de futbol, que després de fer història guanyant l’Europa League o ascendint l’equip 
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femení a la Primera Divisió, jugarà el dimecres que ve a Liverpool la semifinal de la 

Champions i anirà a París i ens durà la Copa al poble. 

La nova Vila-real del segle XXI necessita noves infraestructures, nous serveis 

públics, millorar la digitalització i modernització de l’Ajuntament. I tot açò amb el 

reimpuls de l’aliança amb la societat civil. Mai en la història hem estat tan units com 

ara i açò ens dona una força com mai per a treballar com a equip.  

I és ara el moment, perquè ara podem aconseguir pagar eixa nova Vila-real del segle 

XXI amb fons europeus. Vos anime a participar, a treballar junts. La setmana que ve 

començarem a treballar en l’Agenda Urbana Vila-real 2030, amb més de 100 

projectes damunt la taula. 

No vull acomiadar-me sense agrair de tot cor la feina desenvolupada per tota la Junta 

de Festes i el col·lectiu fester durant este temps. Per saber adaptar-se a les 

circumstàncies i haver treballat perquè les festes de Sant Pasqual siguen de nou una 

realitat. Prompte veurem els resultats, hui mateixa ja ho estem comprovant, amb 

este magnífic acte, amb l’excel·lent ambientació de l’empresa local Lima Limón, que 

dona inici al regnat d’estes joves que encarnen totes les nostres il·lusions com a 

poble. Felicite a totes aquelles persones que han fet possible que, de nou, es respire 

al nostre carrer eixe aire de festa, de germanor, i de veneració pels patrons que tant 

estàvem esperant després d’estos durs anys.  

 

Menció especial al nou president de la Junta de Festes, Toni Carmona, elegit en el 

seu càrrec en plena pandèmia, un repte al qual ha fet front amb fortalesa i 

responsabilitat. I que hui és a més a més pare orgullós de la reina de les nostres 

festes, Maria. Així que des d’ací l’enhorabona per partida doble. Amb el teu equip, i 

de la mà de Susana Garcia i la Comissió de Penyes, estic segur que farem unes 

festes de Sant Pasqual inoblidables.  

 

I per finalitzar, un agraïment especial als pobles veïns, doncs junts fem província i 

compartim valors, tradicions i germanor. Vila-real no s’entendria sense vosaltres i 

vos agraïm especialment la vostra companyia en estos moment de reencontre.  
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Deesitge a tots els ací presents i a tota la ciutadania de Vila-real que, una vegada 

més, demostrem en estes setmanes que vindran la nostra unió, el nostre amor per 

les tradicions i els orígens, i fem del 2022 un gran any per a les festes de Vila-real.  

 

És habitual escoltar a molta gent que diu que la pandèmia ens ha robat més de dos 

anys de la nostra vida. Cert és que ens ha frenat, ens ha alterat l’agenda i hem hagut 

de prioritzar els pocs recursos que tenim. Però ací estem. És temps de reencontre, 

de reconnexió, de renaixement. Els valors, la nostra identitat, la nostra manera de 

ser, estan intactes. És moment de recuperar, amb responsabilitat, el temps perdut, 

de tornar a omplir carrers, places i penyes. Moment de dissenyar i construir un futur 

millor amb il·lusió i esperança. Com sempre ho han fet els nostres avantpassats 

davant les dificultats. 

 

Com deia l’enyorat Manuel Villarreal en el seu pregó:  

Que tots junts matem la pena i la tristor, que revisquem en el poble la festa 

anyal, vos desitja el Senyor Alcalde de Vila-real. 

 

Visca Sant Pasqual 

Visca Vila-real 

 


