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Com vinarossenc, gentilici i a la vegada títol del que m’agrada presumir i exercir en gran manera, em resulta un gran honor que he d’agrair a la Corporació Municipal, en especial al seu president l’alcalde de la nostra ciutat, ser el mantenedor de l’obertura de les festes més tradicionals del nostre benvolgut poble. De l’acte de compliment a les vinarossenques que componen la cort de les festes de Vinaròs, en la que està la meua volguda neboda Marta formant part d’este grup de joves que han vist complir el seu bonic desig de representar al poble de Vinaròs. 
Tot un goig iniciar amb estes paraules unes fires que tenen el seu origen ni més ni menys, que al segle XVII, regnant Carles II tal i com se diria si fora una inscripció commemorativa, i que com el seu nom proclama estan dedicades a Sant Joan i Sant Pere, patrons menors de la ciutat 
És el primer acte de les festes per antonomàsia de Vinaròs, totes les altres han vingut després. Unes festes que comencen amb l’estiu, i com es diu a Vinaròs, Sant Joan la primera sota i a nedar, ja vindrà sant Agustí per a vestir, de moment aprofitem l’etapa de l’any més festiva i esperada, especialment per als joves després de l’esforç d’un curs d’estudis i uns inacabables exàmens, cosa que tindreu molt recent, no és veritat majestats?  Temps d’estiu que fa de Vinaròs l’atracció d’un grapat de gent que venen a gaudir de l’hospitalitat dels vinarossencs i d‘un poble que naix de la mateixa escuma de la mar, d’un poble mediterrani, lloc de sorgiment de grans cultures que originen el que s’ha vingut a dir civilització occidental. 
Un poble, Vinaròs, situat al bell mig d’una preciosa i fecunda planúria que’ls deus van posar per separar a dos amants, Irta i el Montsià, castigant-los per la seua gosadia de voler créixer fins arribar al cel, els van condemnar a viure eternament un enfront de l’altre sense poder-se abraçar. Però els enamorats desafiant el càstig diví es besent  aprofitant la bromera de la mar que el corrent porta de dalt a baix acariciant els seus costats. Per això conciutadans, Vinaròs, naixcut d’un escaxill de la blanca bromera en un dia de llevant, és un poble tan encisador com els bessos dels enamorats. 
I és d’este poble sorgit de la mateixa mar, que et voldria contar-vos a cau d’orella, o davant de tots els que m’esteu escoltan, algunes coses majestats, que vosaltres amb la vostra joventut i la vostra infantesa, tal vegada no coneixeu. I no vull que esta historia siga per fer parlar les pedres, ja que això hem resulta el dia a dia, i casi tots haveu suportat les meus baralles amb elles. Però avui per mi és un dia diferent, únic, igual que és per a vosaltres. 
M’agradaria que la meua oratòria siga, en este moment, en tant especial acte, encara que és una gosadia esta pretensió, la mateixa recitació que la dels joglars que van recórrer estes terres fa molts d’anys, un càntic d’amic cap a totes vosaltres, i un càntic d’amant cap a la terra que ens ha vist nàixer. 
Vull un record especial per a que no queden a l’oblit, per als poetes que han cantat, recordat i enyorat a Vinaròs en els seus versos. Als poetes que han trobat en Vinaròs i en els vinarossencs la seua inspiració, la seua musa, i la seua galatea. Un corrent versificador avui desgraciadament completament perdut.
Per això, m’agradaria, reines de Vinaròs, que em doneu les mans, i juntament amb totes les vostres dames com si fórem un vol d’estes aus tan nostres que són les gavines, les quals com diria Antonio Carbonell repunten la nostra amada mar, tots junts visitem algun que altre indret que ens permetrà aprofundir encara més en està relació d’amants entre la mare pàtria i els seus fills.
I com a gavines que uneixen amb el seu vol la mar i la terra, no podem més que començar la nostra volada des de la pròpia mar, veritable essència vinarossenca sense la qual no podem comprendre el caràcter i la idiosincràsia de la nostra gent.  Una mar que a cops d’onada a anat esculpint la història del poble de Vinaròs, i és que com  diu la poetessa Encarna Fontanet en el seus versos “nuestras raíces son sal y agua”. Una mar que ha segut bressol d’uns valors que han arribat a tot el món, i que desgraciadament avui en dia degut a una mala entesa globalització estan en desús. Un Mediterrani pel que han arribat fenicis, púnics, grecs i romans, aportant tot una bagatge de cultura clàssica. Ha arribat a través d’ella la llengua, creences i tecnologies que han revolucionat la Humanitat. I heu de saber vinarossencs que la nostra terra ha segut testimoni d’estos fets principals al llarg de segles d’Historia. 
Indubtablement a través de la mar, també han arribar algú que altres disgustos, com els atacs dels pirates de la part oriental.  I també desastres naturals que s’han emportat a la mar les embarcacions vinarossenques deixant orfes i vídues plorant. Eixa mar que ha vist desembarcar i embarcar una gran riquesa econòmica provenen i amb destí a milers de kilòmetres, també ha vist desembarcar i embarcar personatges importants de la Història. Però sobre tot silenciosament, a vist dia a dia embarcar als seus fills per anar a la mar a alimentar les boques vinarossenques. Dia a dia, mes a mes, any a any, segle darrere segle, llaüts, botets, barques, bergantins, paquebots, han atracat, han varat, i s’han arrossegat cap a dins de la mar..., a vegades per no tornar. Una mar que ha donat al poble en companyia del cel el seu color, el color blau. Blau d’immensitat, blau dels somnis, la saviesa i la tranquil·litat, blau de la fidelitat i del descans.
Una mar que ha donat al poble una llum mediterrània clara plena d’història i progrés, a pesar de que avui i sense sentit la preferim d’indrets que reboten de més allà d’altres mars. 
Una platja des d’a on los vinarossencs han vist tots els dies un horitzó en el que naix el sol. Una platja que al cap dels anys s’ha tornat un lloc d’oci tant per als del terreny com per als forasters. L’esforç d’abans s’ha convertit en festa, “panxa al sol que trau vanbolla” com diria Sebastián Farga. 
Una platja que ha segut catalitzadora d’un turisme començat al caliu dels anys 60 que va portar a francesos i alemanys, els primer biquinis i també els pollastres a’last. Tota una època amb unes característiques pròpies que van permetre un nou sorgiment d’un poble que des de la fil·loxera, mal de vinyes i per tant de la nostra riquesa, havia quedat ancorat.  
Junt a ella el port, tot un emblema vinarossenc, tot un esforç d’un poble, barques del bou, del tresmall i de la llum, canyes de pesca i xarxes del rall. Xarxes esteses al sol cuidades per les mans fatigades de les remenadores, cobertes per el seu sombrero de palla. Un port refugi de mariners, amb una barraca on es ven l’esparrall, i el seitó, les vetes i les galeres, també sèpies i palaes,  la boga i els mabres.
Des del moll al contramoll, des del transversal al varadero, abans tot arbrat de pals de barques que han sofrit a la mar, avui arbrat per pals de vaixells d’oci que venen a desfruitar. Moll de records de passeigs dominicals, festes marineres i olor de calafat. 
Port que al poble va donar duanes, cambres de comerç, comandàncies i consolats. Administracions que van fer d’este poble punter del progrés, i que avui han desaparegut tal vegada per falta d’interés. 
Mariners!..., avui pràcticament inexistents, que han travessat la mar, desafiant corrents i ones, fins arribar al far. Mariners!..., que tenen el seu origen en un llinatge d’herois que ha perdurat al llarg de la historia fins l’actualitat. 
Junt a tot això la plaça de bous, tant unida a les festes com a la mar, i es que com va dir Amela i Vives “Vinaroz tiene una plaza de toros junto al mar, donde celebra corridas en la tarde de San Juan”. 
Corrida de Sant Joan presidida per totes vosaltres lluïn blanca mantellina, donant-li encant especial a la festa.
Plaça de bous construcció redona com cal, però més gran del que és habitual. Construcció que a sol o a ombra ha fet les delícies dels aficionats a l’art de Cuchares. Han passat per este ruedo els millors toreros, i per les seues grades tants d’espectadors que en una tarde de festa podien doblar la població. També en estes festes sigué la plaça receptora de xarlotades que feien riure a la gent amb la banda de l’Empastre. Avui, a més a més de l’art de la tauromàquia acolleig com bé sabeu, diversos tipus d’espectacles i diversions que sense dubte fan vibra a altres aficions. 
Més enllà del port, xicotetes cales, com teatres marítims de l’antiguitat clàssica amb una cavea que arriba d’un a l’altre confí del Mediterrani, on si pareu atenció majestats, escolteu, encara podeu oir l’eco de belles paraules d’amor, com diu la cançó, de joves enamorats dites un diumenge de Pasqua o algun dia de la màgica nit de Sant Joan. Nit de verbena, el desitjat i esperat ball de Sant Joan, veritable obertura de les nits de l’estiu
 Cales que formen la nostra costa. Des de la “¡Punta del Moll! ¡La Farola! ¡Gavina que, rauda, vola!... Visió que mos fa saliva, de Sol de Riu a Aigua Oliva....¡Com vos portem dins lo cor!”, tal i com va cantar el sinyor Foguet
Cales unides fa anys per camins solitaris acotats per atzavares i pins, camps de pobres cultius i boverals, i barrancs en baladres. Avui, carrers i parets, dèdal de carreronets i atzucacs, veritable monument al sense sentit del paisatge urbà. Afortunadament encara es pot desfruitar d’imatges idíl·liques mirant la mar, el Saldonar, la Barbiguera, el Triador o Sol de Riu al nord, o les Llavateres, les Salines o Cala Puntal i Aigua Oliva al sud, ens inviten a contemplar una mar assossegada si bufa Mestral, o brava pel Llevant.
Aprofitant la tempesta de llevant si us pareix majestats, pujarem per Surrach cap a l’interior del nostre terme com fan les gavines cada vegada que hi ha temporal, i contemplarem en un bell entorn de vegetació de ribera els roures, arbre de la força, els roures més propers a la mar que hi ha en la nostra benvolguda pàtria, formant un paratge tan interessant com desconegut. Així com un paisatge on les construccions fetes en la més ancestral de les nostres arquitectures conformen un conjunt únic en les Soterranyes. Arquitectures que ens recorden els esforços dels nostres avantpassats, que pedra a pedra, sense més que les seues mans, van erigir els seus refugis per continuar suant. Mentre darrere l’haca o ajupits amb l’aixada a la mà, cultivaren oliveres, amelers o garrofers que tal vegada serien els seus fills qui replegaren el fruit de la terra regada per la seua front. Pensament i esforç que no es pot concebre amb la societat egoista d’avui en dia, en la qual els guanys han de ser immediats. Paisatge de parets de dura pedra cau de conills i alguna que altra rabosa, ple de garroferes i oliveres on niden els verderols, tórtores i gafarrons.
Amb un vol podem continuar mirant el nostre terme, passant de les Soterranyes, a la Carrasca i la Murtera, d’allí a la Parreta on entre dos cims s’obri pas el nostre benvolgut Cervol. Rascant roques s’estretigs creant un peculiar indret, l’Estret. Un riu que a partir d’aquí es farà ample, entrant a la seua última etapa del viatge des de que el va començar a la muntanyosa Vallibona. Per desembocar al costat del poble, on encara recordem, i suposo que vos coneixereu per haver-lo sentit, i molts dels que esteu aquí per haveu-lo viscut, les festes de les escoles, Santa Catalina i Sant Nicolau. Tota una explosió d’alegria escolar que recorria com la traca els carrers de la ciutat, per explotar les últimes carcasses al riu de Vinaròs, i allí menjar-se la dolça prima que els escolars traïen de la caixa de sabates que havien estrenat.
Un riu que a pesar de la seua sequedat en més d’una ocasió ha fet corre als vinarossencs atemorits per la gran onada que anava cobrint la població, i es que com ja va dir Sebastià Farga al versa la última inundació,  “Encara que es riu, no té gracia”.  
Podem continuar per la partida del Puig, travessar la Barbiguera per damunt la Cova del Vent, remuntar les Planes Altes fins al medieval Moli de Noguera, els Dos Vilars i les Cabanyes. I a ull de gavina vore els aljubs, els lligallos, les sènies i els reguers, alguna que altra era que afortunadament... encara és, els camins que travessen de dalt a baix, i de part a part el terme ple de cultius de secà que poc a poc, no sé si es bo o roí, van perden la partida contra els tarongers. Avui en dia vinyes, símbol del nostre escut, impulsores de la prosperitat vinarossenca, garroferes, oliveres van deixant pas a mandariners i tarongers, però també a asfalt i formigó. Podem vore com les camaraes, eixes que cantem en el nostre ball, amb el matxo i el carro, amb els llauradors i llauradores, amb els sacs del fruit de les terres, han segut substituïdes per infernals animals de ferro que tronen i vomiten fum, el que no serveix ni per adobar. Lo que amollava el matxo al camp, si que era avançar el modern concepte de reciclar!
I fen un altra volà, esperó majestats que no estigueseu cansades del meu parlar, ens situen al cor del nostre poble, en ple carrer Major. Arteria neuràlgica de la ciutat de Vinaròs. Punt d’atracció de tota la població i de la contornada, ja que allí podies trobar des de puntilles i entredos, fins a cobrellits, estoretes, passant per formatges i pa. Un carrer Major al que com canta Farga, “no és ample ni és estret, ni és tampoc carreró; a tot hora molt distret lo nostre carrer  Major”. 
Este carrer comercial continua avui en dia sent fita urbana, encara que si abans es retolava amb noms  del veïnat, ara a vegades són difícils de pronunciar. 
Paral·lel un raval Socors, naixcut fora de la muralla medieval, muralla que tant ha donat a parlar estos dies amb les obres de la plaça Parroquial. Carrer solera de les famílies nobles de la població, lloc en altres temps de teatres, tavernes i festes, avui competència comercial del carrer principal.
En tots dos, quan cau el dia en una tarde tranquil·la si us fixeu majestats, encara podeu trobar en qualssevol racó la mirada enamoradissa de Sastià, que no ha tingut l’acceptació amb el somriure de Catalineta quan es va creuar amb ella fen una volteta. I allí com penant el seu atreviment ha quedat per l’eternitat vagant com anima en pena.
Una volteta que ha segut més que l’esperança d’uns enamorats. Ha segut el recorregut de la traca, veritable soroll de la festa que avui comença, veritable riu de gent per corre la traca, ple d’espentes i tronpicons i algú que altre rebolco entre espurnes i soroll. Traca que acabarà amb les carcasses que fan tremolar lo campanar, deixant tan sols fum i olor a pólvora. És recorregut de cavalcades i processons, d’homenatges i celebracions. Xaranges festeres que trauen les penes. De nanos i gegants amb el seu tranquil compàs acompanyat de joglar, dolçaina i tabal. I des de fa més de cent anys pas de les bandes de música, grup de seguidors d’Euterpe que acompanyen tots els actes públics de l’any, música en estat ambulant. Indudablement en esta setmana gran de Sant Joan la seua música festiva retrunyirà a l’espai urbà de sons que omplin el cos de goig. Des d’un pasdoble a una marxa, d’una rapsòdia a una opera, d’una banda sonora a una fanfàrria, ja siga amb l’instrument de vent com en el de percussió el pentagrama no té secrets per a estos músics vinarossencs.
L’essència de la ciutat posada entre quatre carrerons. Vitalitat i energia concentrada en el cor de la població. 
I a la punta del carrer Major l’edifici de l’església. Mostra de segles i història, currículum de molts vinarossencs. Allí han segut presentats a la societat, allí, amb celebrat el seu pas a l’adolescència, allí davant d’amics i familiars s’han casat, allí també, per amics i familiars han segut acomiadats al finalitzar. Un edifici que simbolitza totes unes creences que han guiat als vinarossencs. Un edifici que ha aguantat durant quatre segles passats, alegries i tropelies, el que demostrà la fermesa dels fonaments de Vinaròs.
Junt a l’església, com un fadrí, tot plantat i eixerit, lo campanar, amb un ulls que vigilen cada part de la ciutat. Veritable veu del poble, amb una gola plena de campanes que igual criden a festa que a dol. Que han marcat durant segles les etapes del treball del vinarossenc amb el seu so de campana, o amb les manilles del rellotge que té com a melic al mig de la panxa. Campanar!... on fa anys feia cap a la seua perrera el pobre emborratxat. Tot un símbol que encara que s’ha vullgut tapar per altres torres més altives sorgides amb la mala i interessada excusa d’un progrés, continua sent referència indiscutible d’un poble mariner. I com no podia ser altre lo campanar és també veritable pregoner de la nostra fira amb el seu millor toc festiu.
Una plaça Parroquial amb sons de camaraes, de jotilla i de boleros, de música tradicional que no s’oblida per Sant Joan. Les dones amb calça de colors, faldó i mocador. L’home amb calça blanca, jupetí, faixa i calçó. Amb el so del caragol, les guitarres i panderetes, per que les nostres camaraes ja sabeu tots que són molt alegres. 
Una plaça Parroquial amb l’Ajuntament, càtedra de la sobirania ciutadana, que tant gran que es va fer fa més de dos-cents anys, s’ha quedat xicotet i s’ha degut d’ampliar per tots els costats per fer la gran quantitat de papers que sempre necessitem els vinarossencs.
Travessant el carrer Major, carrers on en les nits del calorós estiu els majors junt a la porta de la casa i seguts en la cadira de boga, arreglaven al poble i al veïnat, mentre que els xiquets continuaven els seus jocs que havien deixat abans que sa mare aguaitant per una finestra o de peus al portal els cridara per anar a sopar. Tot això enmig del carrer sense més interrupció que la temor de tombar a la senyora Maria, que poc a poc, aprofitant la fresca estiuenca passejava pel veïnat arrastrant amb els seus peus un munto d’anys, recordant temps passats que per a ella sempre havien segut millor comparats amb la bogeria a la que s’havia arribat.
Jocs de carrer, sense necessitat ni de piles ni de bateries, tròlics,  xurro, a pam o a terreny. I si jugant, jugant, et feies un trau tot ple de sang no podies reclamar, ja que no s’estilaven les assegurances a tercers per traure diners de les gamberrades dels xiquets.
Prop, la plaça per antonomàsia, la de la Mera. Encara alguns dels nostres majors quan la veuen recorden la oloreta a fira en ella. Oloreta que anunciava l’arribada de la setmana més esperada, la de Sant Joan i Sant Pere. Una oloreta que primer ha desaparegut abans que tots els sesuts savis del poble amb les seues teories hagen esbrinat com es produïa.  Allí va nàixer la fira, amb les seues barraques plenes d’il·lusions per als xiquets, però també per als majors. En una època en que tindre una pilota era tota una excepció, i et convertia en el desig d’amiguets interessats. Quan passejar davall d’un rastre de joguets penjats era suficient per ensomniar....  fins al pròxim any que tal vegada el puga comprar. De moment un mosset de coco, de xufes o poma confitada..., algú de vosaltres en vol? Una volteta als caballitos, a la noria o als autos de xoque, sinó una passada pels tirets, no el estalviarem. Un ambient que descriu molt bé P. Argemi:
“Ja sento’n dies de fira la cridadissa infernal de la gent que ve de fòra, dels botigues ambulants, dels orguins dels monos sabios, dels tíos dels jocs de mans, de les figures de cera, les parades d’a real”. 
A l’altra banda la plaça del mercat, edifici que surt de l’enderroc de l’antic convent de Sant Agustí, concentració de la gent de la mar i del camp per a vendre els seus productes que havien aconseguit amb l’esforç de les seus mans, amb l’esforç d’hores i dies un darrere dels altres, ja que no podia hi haure descans. Un mercat de sorolls de peixateres i llauradores que omplien la cistella de les dones vinarossenques. Un mercat avui remodelat, encara més gran, ocupant l’antic hort del frares, convertit després en pista esportiva, però que continua marcant el pas d’una plaça d’algaravia plena de vida festiva.
Una plaça tancada per l’edifici omnipresent del Grupo de Baix, que va tindre la seua replica en el de Dalt, on tants i tants vinarossencs van aprendre a llegir i escriure, i on encara el record dels vostres iaios i pares reviuen les bones ensenyances de mestres de vocació, que no de professors, que  tan sols amb la seua voluntat i ganes d’aportar el seu coneixement per una millora de les generacions futures, van ser capaços de formar vinarossencs que han donat la volta al món. 
Rematant-lo tot un passeig vora mar, orgull del poble. Un passeig on abans hi havia aigua, un passeig on abans hi havia les humils cases dels pescadors. Un passeig on abans hi havia una barana on els vinarossencs passejaven junt a ella o damunt d’ella, on se sentaven mirant la mar o el poble, on es menjaven pipes, on es deien galanteries les parelletes, on s’abstreia de tot, on es feien plans per al futur mentre veies a la gent passar. Un passeig on les iaios contaven les seues històries i batalles..., i sobre tot com havia canviat el món. Des d’a on s’enviaven discretes mirades a les primeres turistes que prenien el sol. On la calor de la nit es convertia en fresca per a dormir. Un passeig encarat a la platja del Varador, que no de l’invent del Fortí.  Platja que es va batejar amb pedra i a l’arena s’ha convertit.
Avui continua sent un passeig obert a la mar, orgull del vinarossenc, seu de la fira i del guirigall. Un passeig ple de bars i restaurants, tot un goigs per als sentits on pots desfruitar de les caixetes, els dàtils i els llangostins. Este marisc emblema del nostre poble, insígnia del vinarossenc, animal pel qual un noble francés embogit pel seu gust va perdre el sentit, i este any en farà 300 que va ocorri. Encara que a vegades com diu Farga, “Savi de nobles quimeres, de pensaments peregrins... qu’ensomiaves llangostins i’t vás conformà en galeres!” Llangosti, veritable gust i sabor de Vinaròs.
Podríem parlar d’altres barris i carrers, tots plens d’història i records. El carrer Sant Francés on estigué el convent de mendicants franciscans, transformat després en jutjats, presó, maternitat i guarderia, però sobre tot convertit en el cine del senyor vicari, on desfruitaven els actors aficionats. Carrer on vivia la burgesia de finals del segle XIX, professions liberals, industrials i hostalers. La millor avinguda des del riu Ebre al Millars encara que era carretera nacional, per on els carros i algun que altre camió feien d’este carrer el més transitat. Amb parada quasi obligada a la plaça Jovellar, per aprofitar-se dels servicis de les tavernes i cantines, i si no a la foscor del carrer Sant Ramón, a descarregar el cos, si no t’agafava el municipal. 
Carrer Sant Francés que sortia cap a la veïna població de Benicarló, i per aixó, per esta via van passar damunt de camions “Convensuts de la victoria siudadans vinarosencs en un domenxe d’eufòria plens de satisfacsió y de gloria al futbol se’n van contents”... . Per a que continuar recitant els versos, si més d’u ja coneix com va acabar el partit en camp benicarlando, ja siga per haver llegit  la poesia l’Odio-sea, per haver-lo sentit contar, o per haver estat allí “De nasos en sang i chaps, de blaüres i ulls de vellut, de rascaes y mals de cap i de sustos homes muts”
Carrer Sant Francesc on una creu de ferro anuncia, encara que avui s’ha quedat en medi urbà, el començament del poble, on es concentraven les industries, químiques, d’alimentació o tèxtils, ja que encara que no ho parega en una etapa com l’actual, Vinaròs tenia el seu pedigrí industrial.
També hi havia els carrers de llauradors, Sant Gregori, que portava la gent cap a la veïna Alcanar. Camí de trist record per als liberals. Lo raval de Càlig, oficialment Rafels Garcia, noble alcalde vinarossenc, però conegut com del Pilar, des d’a on sortien cada mati per els grans portals de les cases els llauradors amb el seu carro i matxo per anar a cavar el solc. Carrer que arriba a Sant Jordi, però també fins l’Aragó, encara que més d’u procura amb molt d’esforç, que esta veritat no tinga raó. Carrer de records d’estudis, matinades cap a l’institut. Pujades a l’estació i sortides cap als pobles de l’interior.
Indubtablement no podia faltar els barris mariners. Carrer Sant Josep, Santa Magdalena i Costa i Borràs per als armadors i pescadors, que després de la construcció del port van arribar dels pobles del costat per poder dormir amb més seguretat. I es que Vinaròs era l’únic port des de València a Tarragona.
La plaça Santíssim advocació de fa més de 400 anys, per als calafats, que van construir barques que solcaren els set mars. Però també encara que no el cregueseu majestats, una plaça amb platja per a prendre el bany en les aigües netes d’un port completament sanejat. Uns banys a l’ombra d’uns coberts junt a una palmera, junt a una ermita de Santa Magdalena, que al cap del temps originà l’actual parròquia marinera.   
I com no, el ja fa temps desaparegut, el popular barri de Sant Pere, a l’altra punta del poble, veritable origen dels pescadors vinarossencs. Zona convertida avui en lloc de festa i bureo. Qui se l’ho anava a dir als pescadors que tenien la seua llar en este lloc! 
El poble s’ha anat engrandint en més barris que encara han de crear la seua història, però les muralles sempre marcaran un espai molt especial. 
Vosaltres també, poc a poc anireu al llarg de la vida creant-vos la vostra pròpia topografia vinarossenca, on cada racó del poble, cada carrer o paratge, tindrà un record, una experiència, i coneixereu la seua història, i serà on guardareu cada una de vosaltres un sentiment que us embargarà quan per allí passeu, i a través d’ells voreu el poble d’altra manera, sentin-vos cada vegada més unides i formant part de la terra i de la comunitat vinarossenca. 

I voldria deixar els vols de gavina per continuar a peu en el proper recorregut, si us pareix bé majestats, i a tots els que m’esteu escoltant, baixar a acompanyar i sempre al seu costat, als pelegrins vinarossencs que any darrere any, segle darrere segle, pugen a l’ermita, “l’ermita, la nostra ermita, la del timó i el rome, La de la groga argilaga, l’aspigol i el té roque! Armita!... La nostra Armita!... Com t’anlloro!...Sols jo ho sé!”, tal i com la va cantar M. Foguet.
Un recorregut de peregrinació amb la relíquia de Sant Sebastià, que comença des del mateix centre de la vida vinarossenca, l’església arxiprestal, per passar poc després pel que eren les portes de les muralles, i arribar al remanç on descansen en la pau de Déu els anterior vinarrossencs.  
Prop l’ermita de Sant Gregori, símbol del que va ser la prosperitat vinícola de Vinaròs. Acompanyarem al Cervol passant per la creu de Mig Camí, i travessarem el riu per començar la pujada, per arribar on com tenen gran part dels pobles de historia, el cim sagrat dels vinarossencs, com diu l’himne, “és el Puig el nostre Sinai”. Puig on troben els primers vestigis de la presència de l’home al nostre terme. 
Però sobre tot, coronant la verda muntanya, dalt la serra l’ermita, blanca com la vela marinera que espenteja el puig sagrat varat en mig del camp, l’ermita de La Mare de Déu de la Misericòrdia i de Sant Sebastià. Aquí han pujat sempre els vinarossencs per motius d’alegria o tribulació. I a l’igual que ells, majestats, en posició de reverència i respecte per tot lo que per al nostre poble han significat..., callats i en recolliment, als peus dels nostres patrons, preguem tots junts per la salut dels vinarossencs a Sant Sebastià, i per la fecunditat dels nostres camps a la Misericòrdia. Sense oblidar a altres patrons, ja que com diu Argemí, i repleguen les nostres camaraes: “Lo poble de Vinaròs, està ben patrocinat: Sant Roc, ne te les Salines, Sant Jaume ne te’ls Boverals, la Mare de Déu l’ermita i la mar, Sant Sebastià”
Amb el record dels sants i amb el de tots els vinarossencs aguaitem a la nostra plana, des del volgut cim que ofereix este bell mirador format per pedres centenàries que conformen darrere nostre un escenari ple de glories del nostre poble, i amb els peus sobre la terra de la nostra sacra muntanya, suportats per el símbol de les nostres raïls, sense perdre la nostra identitat i valenciana procedència, la nostra realitat, amb la ment clara i els ulls oberts, contemplem al fons cap a on surt el sol, com una miniatura lo nostre Vinaròs. 
Lluitem per este immens horitzó de futur que podem vore des d’aquí i que tenim davant nosaltres si sabem guiar-lo en seny. Un horitzó de futur, del qual vos majestats, i totes les vostres dames avui, aquí al començar les nostres volgudes festes sou i representeu amb la vostra joventut i infantesa amb el vostre compromís, l’esperança amb ell. Un futur i un recorregut ple d’esforç, paraula poc volguda avui en dia. Futur en el que no estareu soles, en el que no començareu de res, ja que pares, iaios, avantpassats us han presidit i continuaran al vostre costat “En nuestro viejo barco seguiremos buscando”, tal i com diu Encarna Fontanet, i “Navegaremos tras una estela, sobre huellas casi borradas. Sólo polvo de siglos propiciarà –mariposa de luz- nuestros ojos“
Per anar tancant, vull desitjar-vos a vosaltres majestats, a totes les dames i amb elles a tots els joves vinarossencs, que Eol os ompliga de bon vent les blanques veles de la vostra joventut per que tingueseu una profitosa travessia per el particular vinós mar Mediterrani de la vostra vida, i que trobeu la Itaca de cada ú, on tan totes les penelopes com els eumeus, que us estimen de tot cor, estaran esperant-vos per abraçar-vos.

Reines, dames, que este festes estic segur recordareu de per vida, les desfruiteu de la mateixa manera que jo estic desfruitant ara, i amb la mateixa alegria que jo he tingut d’obrir-les en el meu humil verb.

Vinarossencs!!
Bones festes de Sant Joan i Sant Pere


