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ORIGENS I EVOLUCIÓ D’UNA 
FIRA CENTENÀRIA 

ÀLEX RUANO FERRER 

COCENTAINA, EL COMTAT 

Resum: Aprofitem que s’apropa la 667a edició de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina per presentar un breu resum sobre la fundació i evolució d’aquesta 

fira centenària. 

Per a fer el següent article ens hem basat, principalment, encara que no 

exclusivament, en l’estudi realitzat per M. Dolors Insa amb motiu del 650 

aniversari de l’atorgament del privilegi de la fira. 

Les fires i mercats medievals es presenten com uns focus d’intercanvi capaç 

de propiciar intercanvis però, també, fer créixer la població on se celebren. En 

eixe sentit, cal emmarcar la fundació de la Fira de Tots Sants de Cocentaina en 

el context d’una societat que encara estava construint i consolidant uns espais 

d’intercanvi econòmic com són les fires i els mercats.1 Les fires es mostren així 

com un complement al mercat però amb la capacitat de reunir més participants 

(i de més lluny), més varietat de productes... A més a més, els sistemes 

crediticis es consolidaren, adquirien importància i es diversificaren al llarg del 

segle XIII, amb el que s’afavoria l’intercanvi de mercaderies. 

Un bon nombre de fires s’havien fundat al segle XIII i encara a la primera 

meitat del segle XIV continuaren fundant-se de noves, com és el cas de la 

Cocentaina. Entre els motius d’aquesta fundació trobem, segons el pare Luís 

Fullana, el desig del senyor de Cocentaina, Alfons Roger de Llúria, nét de Roger 

                                        
1
 FURIÓ, ANTONI: Història del País Valencià. València, Editorial 3 i 4, 2001. pp.  97 i 98. 
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de Llúria i oncle del rei Pere el Cerimoniós, de millorar la vida econòmica de la 

vila. Així ho descriu Fullana: ‹‹Deseoso D. Alfonso Roger de Lauria que su villa 

de Cocentaina prosperase en todo sentido, y especialmente en su vida 

económica, procurándole nuevos medios de expansión por su comunicación con 

otros pueblos, y con ello aumentar la fuente de sus ingresos, solicitó del rey, su 

sobrino, el privilegio de la celebración de la feria anual durante un número 

determinado de días. Atento el rey D. Pedro para con su tío, señor de 

Cocentaina, concedió a esta villa el mencionado privilegio››.2  

La Fira de Tots Sants fou 

instaurada per un privilegi 

reial de Pere el Cerimoniós 

datat a 12 de maig de 1346. 

Es tracta d’un document on 

es contempla la data de 

celebració de la fira així com 

altres característiques que 

tot seguit comentarem. 

Entre les disposicions més significatives trobem la que assegura el 

salconduit a tots aquells que acudisquen o tornen de la fira de Cocentaina així 

com les seues mercaderies. A més, altra ordre estableix el que es coneix com a 

“pau de fira”, és a dir, la fira queda sota la tutela directa del rei, per la qual 

cosa serà la justícia reial l’encarregada de jutjar els delictes comesos.3 Per altra 

banda, queden eliminats els impostos sobre mercaderies i operacions 

                                        
2
 FULLANA, LUÍS. Historia de la Villa y Condado de Cocentaina. València: Obra cultural del Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, 1975. p. 129. 
3
 Durant el temps de la fira quedaven exempts de pena tots els que cometeren un crim o delicte 

exceptuant els traïdors, falsificadors de moneda, saltejadors de camins, lladres i sodomites i els 
que cometeren crim de lesa majestat. 

1. Fragment del Privilegi de la Fira atorgat per Pere el 
Cerimoniós. Actualment es conserva a l'Arxiu Municipal de 
Cocentaina. Font: www.cocentaina.es 
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comercials o es rebaixen.4 En quant a la durada de la fira, cal aclarir que era de 

quinze dies, començant el dia de Sant Miquel. 

A pesar de la importància econòmica de la fira, són pocs els documents que 

ha originat al llarg dels segles XIV i XV, arribant-nos només dos documents, que 

fan referència als preparatius per a la festa associada a la fira. De fet, les 

condicions esmentades en el privilegi poden explicar la mancança de 

documentació al respecte (no es penen delictes, no es paguen impostos...).5 

És a partir del segle XVII quan es constata una major referència 

documental a la fira, el que permet descobrir més aspectes de la seua 

celebració. Així, sabem que la fira passà a celebrar-se a finals d’octubre i 

principis de novembre.6 Pel que fa al lloc principal de celebració, sembla ser la 

plaça del Pla (la que es troba al davant del Palau Comtal). En aquesta plaça es 

munten les parades, que són arrendades als comerciants. Tanmateix, l’activitat 

comercial no només es circumscrivia a la plaça sinó que els altres carrers i 

places també eren utilitzats per mercadejar. 

Amb l’arribada del segle XVIII, la celebració de la fira se suspengué durant 

el període comprés entre 1700 i 1717, segurament a conseqüència de la Guerra 

de Successió i la ulterior repressió contra les ciutats i viles austriacistes. Al llarg 

del segle XVIII s’observa també un allargament de la fira d’uns pocs dies per 

motiu de les inclemències meteorològiques que afecten els dies de celebració 

habituals. Però el canvi de la celebració des de la data original fins a finals 

d’octubre i principis de novembre així com l’allargament de la fira per motius de 

climatologia adversa o altres eventualitats van originar conflictes amb altres 

fires al coincidir la seua celebració en el temps, com és el cas de la d’Ontinyent. 

Les autoritats d’Ontinyent es queixaren per la coincidència de la fira de 

Cocentaina amb la seua i el perjudici que açò els ocasionava, per això 

                                        
4
 INSA, M. DOLORS. Mercado local y feria en Cocentaina: 1346-1900. Cocentaina: Instituto de Cultura 

"Juan Gil-Albert", 1996. p. 114. 
5
 Ibíd. p. 115. 

6
 Ibíd. p. 117. 
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reclamaven que la fira se celebrara en les dates estipulades al privilegi. 

Finalment, després d’un contenciós que durà díhuit anys, es donà la raó a 

Cocentaina i es determinà que la seua fira durara quinze dies des del vint-i-huit 

d’octubre.7 

Al segle XIX la fira seguí celebrant-se en les dates habituals exceptuant 

períodes concrets en què es deixa de celebrar per motius de força, com en la 

guerra del Francés o davant el perill de pesta. Açò no vol dir que, encara que es 

celebrara la fira, totes les edicions foren rendibles, sinó que hi hagué algunes 

marcades pel mal negoci. Un exemple és la de 1870, any  que començà l’11 de 

desembre, aplaçada per una sèrie de calamitats, especialment la febre groga.8 

Però a pesar de l’ajornament, la 

climatologia adversa així com el 

propi retard, van fer d’ella un 

esdeveniment poc beneficiós. 

La ubicació al llarg dels segles 

XVIII i XIX es manté igual que en 

segles passats, si bé ja des del s. 

XVIII s’eixampla i ocupa també la 

plaça del Mercat amb parades.9 

Aquestes ja es muntaven 

anteriorment, com a mínim des de 

mitjan segle XVII.  

Les parades suposaven un 

benefici important per a l’erari 

municipal, que en treia profit del seu arrendament. Aquests llocs de venda se 

situen de forma consecutiva, bé recolzades sobre les parets de les places, bé 

                                        
7
 Ibíd. p. 132. 

8
 JOVER, FRANCESC. “La Fira de Cocentaina, tot un símbol”. En: DD. AA. Revista Oficial Fira de Tots 

Sants 2002. Cocentaina: Ajuntament de Cocentaina, 2002. p. 30. 
9
 INSA, M. DOLORS. Mercado local..., op. cit., p. 136. 

2. Un dels productes més tradicionals en el passat 
eren els arreus dels cavalls i els animals de 
llaurada. Font: AURA, JAVIER (coord.). Cocentaina. 
Un passeig pel temps. Alcoi: Edicions Tivoli, 2003. 
p. 73. 



CLAPIR  JOVES HISTORIADORS I HISTORIADORES VALENCIANS  OCTUBRE 2013 

5 

 

enmig de la plaça formant carrers pels quals poden transitar els compradors. 

Els comerciants que desitjaven un lloc ho feien saber a l’ajuntament perquè 

aquest manara instal·lar les parades. A partir de 1770, la gestió de 

l’arrendament de les parades se subhastà anualment.10 

En quant a la morfologia d’aquests llocs comercials, estaven compostos per 

una estructura de fusta que suportava les bigues del trespol, que era compost 

de canyes cobertes per algeps per evitar la filtració de l’aigua de la pluja, que 

més tard, a partir de 1796, es recobriren de teules. 

Troballes arqueològiques recents han donat informació sobre la forma i 

construcció de les parades a finals del segle XIX i principis del segle XX. Amb la 

remodelació de la plaça del Pla, en agost de 2002, van aparéixer “cinc pedres 

retallades amb un orifici central perfectament tallat de forma rectangular”.11 

Després de moltes elucubracions i especulacions, José Doménch Molina, pare 

d’Elisa Doménech, tècnica en patrimoni de Cocentaina i autora de l’estudi 

arqueològic, recordà que el seu besavi li contava com es muntaven aquelles 

botigues de fusta que “consistien en  unes casetes de fusta i teula de 3,8 

metres quadrats i una altura aproximada de 2,5 metres”12. Els pilars de fusta es 

col·locaven sobre les bases de pedra, enterrades al sòl, que servien de 

fonament. Sobre els pilars es col·locaven llistons de fusta damunt dels quals se 

situaven les teules. Els costats i el fons eren coberts amb fusta, deixant una 

obertura en la part davantera, si bé en ocasions podien unir-se diverses 

paradetes. 

                                        
10

 Ibíd. p. 155. 
11

 DOMÈNECH, ELISA M. “Les parades de la Fira a principis del segle XX”. En: DD. AA. Revista Oficial 
Fira de Tots Sants 2003. Cocentaina: Ajuntament de Cocentaina, 2003. p. 28. 
12

 Ídem. 
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Per altre costat, hi havia més llocs de venda a banda de les paradetes que 

hem descrit, ja que els comerciants podien vendre els seus productes en les 

portes de les cases o inclús muntar “barraques” fora del recinte firal. Açò arribà 

a ocasionar alguns desacords entre l’Ajuntament, que volia que aquests 

comerciants pagaren una taxa per vendre els seus productes, i els venedors, 

que van al·legar que el privilegi de la fira els eximia del pagament.13 

Però no tot eren beneficis, puix que hi 

havia una sèrie de despeses associades al 

muntatge de les parades, la vigilància, la 

neteja de les places i carrers... D’entre totes les 

partides, la més important eren els salaris i la 

fusta, necessària per al muntatge de les 

parades i la seua reparació. De fet, la fusta 

fou, per la seua escassetat, un dels majors 

problemes per a l’organització de la fira.14 

En quant al tipus de mercaderies que es 

podien adquirir a la fira, trobem productes molt variats, des de productes 

agrícoles fins a teles, robes, encaixos, draps i tot tipus de teixits fins a joguets, 

etc. Així mateix, altre aspecte fonamental de la fira era el tradicional mercat 

d’animals que, ubicat inicialment a la plaça del Mercat, posteriorment va ocupar 

                                        
13

 INSA, M. DOLORS. Mercado local..., op. cit., p. 146. 
14

 Ibíd. p. 172. 

3.  
a) Pedra rectangular apareguda durant la remodelació de la plaça del Pla. 
b) Reconstrucció d’una de les parades descrita per José Domènech Molina, dibuixada per Josep 
Domènech Faus. 
c) Parades de la fira de principis del segle XX ubicades a la plaça del Pla. 

Font: DOMÈNECH, ELISA M. Les parades de la Fira..., op. cit., pp. 28-30. 

a c 

4. El logotip de la Fira, creat el 1973 per 
Eduardo Abarca, combina la tradició (el 
cavall) amb el present (la roda d'un 
tractor). Font: www.cocentaina.es 
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el carrer Dolors i el Pla de la Font, plaça on actualment encara s’ubica la fira 

ramadera, especialment de cavalls i someres. 

5. Els llauradors i ramaders es reunien a l’ombra dels arbres del Pla de la Font, on 
examinaven els animals acuradament abans de comprar-los. Font: AURA, JAVIER (coord.). 
Cocentaina..., op. cit., p. 66. 

Però al marge dels productes tradicionals, la fira era una gran festivitat on 

hi havia lloc, a banda del comerç, per a la diversió dels adults amb balls al 

carrer, tómboles, rifes, teatre, etc.15 Ja des de les acaballes del segle XIX també 

hi havia per als més menuts el que coneixem com a fira d’atraccions (barques, 

circ, carrusels...). 

                                        
15

 INSA, M. DOLORS. “La Fira de Tots Sants a Cocentaina: tradició i modernitat”. En: DD. AA. Revista 
Oficial Fira de Tots Sants 2004. Cocentaina: Ajuntament de Cocentaina, 2004. p. 18. 
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En definitiva, la Fira de Tots Sants ha perdurat fins l’actualitat gràcies a un 

cúmul de circumstàncies: el comerç i la festa continuen en l’actualitat com en el 

passat com els principals atractius de la fira, si bé ha hagut una adaptació tant 

del comerç com de la festa als nous gustos. Es mantenen productes tradicionals 

alhora que s’innova en un procés que ha restat protagonisme a la raó de ser 

essencial primitiva de la 

fira: constituir un punt 

de referència de la 

venda i comerç de 

productes agraris i 

ramaders. Tanmateix, 

hui com ahir la fira 

congrega any rere any 

milers de persones que 

es reuneixen per 

comerciar i divertir-se. 

7. Actualment la fira ocupa, a més dels llocs tradicionals, bona part 
del poble. A la foto, Plaça del Pla amb el Palau Comtal al fons. Font: 
Elaboració pròpia. 

5. Les atraccions començaren a aparéixer a finals del segle XIX. Ací veiem la ubicació original de les 
atraccions a la plaça del mercat. Font: DD. AA. “Peguem una volta per la Fira? Anem!”. Cocentaina: 
Ajuntament de Cocentaina, 2006. pp. 12 i 13. 
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