




Cocentaina,
un dia de tardor

al Pla de la Font…

Ens queda una
setmana per a fer
 l’exposició sobre
la Fira que ens ha
manat el mestre!

Hauríem d´haver
començat abans.
Sempre a última

hora… No patiu. 
Mireu...

...ahí ve mon tio.
Li vaig demanar

que ens ajudara.

Hola,
xavals...

...Preparats per a
conéixer el passat
de la nostra Fira
de Tots Sants?

Molt bé.
Pareu atenció,

xiquets…
Ja hi hem anat.
Tenim llibres.

Ara et toca a tu.

Tot? Caram, tot
està en els llibres.
Teniu la biblioteca
a un tir de pedra.

Sí, tio,
volem

saber-ho
tot!
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Fa més de quaranta
anys que uns genets
de Granada ens van
deixar “socarrats”!

El meu poble
està quasi

desert.

Cocentaina, primavera de 1346.
Alfons Roger de Llúria, senyor

de la vila, està preocupat…

València,
uns dies

després…

Senyor, ha
arribat una carta
de València. Porta
el segell reial!

Necessite
fer alguna

cosa…

El rei Pere em
crida. Prepareu-

me el millor
cavall!

Bon dia,
majestat.

Ací em
teniu!

Caram, Alfons! Quina rapidesa. Precisament estava
jo pensant en el vostre poble. Per a atraure

compradors i venedors, per Sant Miquel podreu
organitzar una fira de quinze dies de duració, i
tots els que hi vagen i tornen, compradors o
venedors, tindran la meua  protecció. I signe
aquest privilegi davant les autoritats, al meu

palau, hui, 12 de maig.

Ja tinc el privilegi!
Farem una fira a

Cocentaina que serà
l’enveja de totes!
Gràcies, majestat!
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“Des d’aquell any de
1346, Cocentaina ha

celebrat la seua Fira.”

No ho entenc.
Si no coincidien

aleshores!

Al llarg dels segles cada
vegada hi han hagut més fires

i han anat reubicant-se per
tal de no coincidir: Xàtiva,
Cocentaina, Ontinyent…

En el privilegi diu
que la Fira era per
Sant Miquel. Però,

per què ara la
celebrem per
Tots Sants?

“Penseu que els comerciants
i compradors tardaven dies i dies
en viatjar i tornar a abastir-se,
per això les fires duraven dos
setmanes o més. Ara, com tots
anem en cotxe, és més senzill.”

No ho havia pensat.
Siga com siga, per Sant

Miquel tampoc haguérem
tingut escola…
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“La Fira es va convertir
en tot un esdeveniment,

i només es va interrompre
per epidèmies i guerres.”

Fins i tot hi van
haver dos fires

a Cocentaina.

Dos fires?
Quina passada!

Al segle XV, quan
Cocentaina pertanyia

als comtes de Corella,
es celebrava una Fira

per maig. Però va
durar pocs anys…

Quina llàstima.
Haguérem tingut

més vacances!

Acabem de
començar el

curs, i ja pensant
en vacances. Eres

un figura!
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“Amb el pas dels segles, la Fira de
Cocentaina rebia molts artesans i
comerciants: albarders, velluters,

ramaders, torroners…”
Torroners!
Els meus
favorits!

Que bo
que està el
seu torró!
M’encanta!

Sabíeu que alguns
torroners encara

dormen en cases de
veïns de Cocentaina?

De
veritat?

És veritat. La
meua tia Milagro té

gran amistat amb els
venedors del carrer
Major i els deixa les

claus de sa casa…

“El comerç, amb el
pas dels segles, crea
amistats que perduren

fins hui…”

Les relacions
humanes entre

socarrats i 
comerciants són
tan antigues com

admirables…
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“Hui en dia podem vore estos oficis
al mercat medieval, la jueria i el soc
àrab, als barris de la vila i del raval.”

Hi pots
trobar
de tot!

Els carrers són un
formiguer de gent.
Cada any s’ompli

tot el poble…

“A mi m’agrada molt
el te marroquí que

fan al raval…”

...i els
dolços!

“I les actuacions
musicals al Pla!”
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M’agrada
eixe moment.
S’interpreta
l’himne de

la Fira...

“La Fira gira al voltant
de l’1 de novembre, dia
de Tots Sants. Este és
el dia gran. Comença
amb la inauguració,

després de la lectura
del Privilegi des del

Palau Comtal.”

“...i sonen
les dolçaines

 i tabals!”

I què diu
la lletra de
l’himne, tio

Hipòlit?

“A la Fira no
vages si no
tens diners,
que voràs

moltes coses
i no tindràs

res…”

I ens encanta
que els iaios

ens firen!

És ben curiós: a la Fira
de Cocentaina comprar
un regal als menuts

es diu “firar”.
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I també hi ha
actuacions!

Jo baixe amb els
meus pares fins
al Pla de la Font
per a esmorzar.

El Pla de la Font
és un dels espais més
importants de la Fira...

“...Des de ben antic
ací es compren i venen
animals per al camp…”

Sí. I en
valencià!

La Fira recull
tradicions de tot
un poble i hi ha

festa per a tots.
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Actualment, la Fira
és un esdeveniment

molt important. Hi
ve gent de tots

els llocs…
I quin

és el seu
símbol?

L’any 1973 es va
crear el seu logotip.
Representa passat i
modernitat alhora.

És veritat: un
cavall i la roda
d’un tractor. No
m’hi havia fixat!

La Fira
hui en dia...

“...ocupa tot
el poble!”
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Cocentaina
és com...

“...un gran centre
comercial a l’aire

lliure.”

...camions…
“s’Hi venen

cotxes,
tractors...”

Bicicletes,
roba, llibres…

Mobles, joies,
menjar…

Per això diuen
que és una Fira

de fires…
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La nòria
és la meua
preferida…

Són genials.
I per a totes

les edats.
I què em

dieu de les
atraccions?

Tant de
bo arriben
atraccions
adaptades

per a
xiquets
com jo…

“També una gran oferta
cultural al poble amb

exposicions, el certamen
coral i grans concerts...”

Hi ha molta Fira per
als jóvens: concerts,

espectacles, atraccions.
No vos podreu queixar…

Tens tota
la raó del

món!

...I tradicions
religioses,  com

el dia de les
ànimes…
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I ens visiten 
alumnes dels
pobles dels

voltants.

“Sempre salude el meu
cosí d’Alcoi quan baixa
amb la seua classe…”

Tothom, tinga l’edat
que tinga i pense com
pense, troba alguna
cosa de la Fira que li

agrada. Què voleu trobar
vosaltres enguany?

Què vols
dir, tio?La Fira és

transversal…

“Un llibre
d’aventures.”

“Un patinet
elèctric!”

“Una bicicleta de
muntanya… i mon
pare un cotxe!”

?
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“Més de
500.000!”

90.000!

40.000!

Cada any milers
de visitants venen a
la Fira de Cocentaina.

Sabeu molts?

150.000!

Quèèèèèèè?
Però si

al poble no
arribem als

12.000!?
Imagineu-vos
si hi ha faena
per fer cada

any!!
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La Fira és
un element

diferenciador
de Cocentaina.

“A banda, hi han altres festes
que només es celebren ací,

com els Nanos i la Corriola…”

Els Nanos són a
mitjan Quaresma.
Sempre puge al
raval a vore’ls.

“I jo a Santa
Bàrbara cada

8 de desembre...”

...a menjar-me
la Corriola amb

llonganissa!

Nanos, Corriola,
Mare de Déu en abril,
Moros i Cristians per

Sant Hipòlit… però
la Fira és la Fira.

Des del 1346 fins
a l’actualitat, la Fira
ha marcat la història

del nostre poble.
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I què té
esta Fira
que no

tenen les
altres?

Una
cosa molt
important:
l’estima de

tot un poble.

Des dels inicis
la Fira ha crescut

amb el poble...

“... i el poble
amb la Fira.”

Gràcies, tio
Hipòlit. Ens
has ajudat

molt!

Segur que
farem un

bon treball!

La Fira és
molt més
del que jo
pensava…
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Cada any, per Tots Sants,
Cocentaina una gran Fira
celebra.

Compradors i venedors 
omplin el poble de soroll,
bullici i divertiment.

Una Fira de fires que és
lloc de retrobament.

Una festa que a grans
i menuts els rostres
sempre alegra.
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