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26 D’OCTUBRE. INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS DE LA FIRA
2018
El divendres 26 d’octubre, a partir de les 20:30 hores i al Pati d’Armes del Palau
Comtal, s’inauguraran les exposicions oficials de la 672 edició de la Fira de Tots Sants.
Enguany, amb una àmplia oferta cultural i una gran varietat de temàtiques i formats.
Totes les podrem trobar al Palau Comtal, als carrers de Cocentaina i al Patronat Cor de
Jesús a la plaça de Mossèn Eugenio Raduan:

“LA FIRA DE COCENTAINA, LA FINESTRA D’UN POBLE” Sala d'Actes i Torre Nord-Est del
Palau Comtal.
“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU COMTAL" Sala de la Torre de les
Monges del Palau Comtal.
“ANTONI MIRÓ. SECRET POU DE SILENCIS” Sala de la Biga del Palau Comtal.
“E ROMPÍ LO VEL. CUSTODIANT EL LLEGAT DEL POBLE” Capella de Sant Antoni.
“5a MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” Sala d’Armes del Palau Comtal.
“ESPAI SAMBORI” Sala Infantil de l’antiga biblioteca del Palau Comtal
“XIII RUTA D’ART LOCAL”
“V EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Carrer dels Dolors.
“XXXII EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat Cor de Jesús.
“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA” Plaça del Cardenal
Ferris.
“EXPOSICIÓ CONFRARIA JESÚS DE L’HORT” C. Mare de Déu del Miracle, 12.

A més, durant l’acte d’inauguració de les exposicions oficials, es presentarà la “taula”
de reproducció de la Sala Daurada que el pintor contestà Paco Ferràndiz ha donat al
poble de Cocentaina, la qual quedarà exposada de forma permanent al Palau Comtal.
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“LA FIRA DE COCENTAINA, LA FINESTRA D’UN POBLE”
Organitza: Regidoria de Cultura
Comissària: Elisa Domènech Faus
Sinopsi: La Fira és la finestra que dóna a conèixer Cocentaina a l’exterior, a més de
fomentar i potenciar els elements del patrimoni cultural amb el manteniment, al
mateix temps, de la renovació de tradicions i costums, moltes de les quals estan
inspirades en el seu origen. D’altra banda, aquest esdeveniment posseeix valors de
gran rellevància patrimonial, ja que des de l’àmbit històric aquesta commemoració és
de gran singularitat, la seua celebració s’ha portat a terme de forma continuada des de
l’Edat Mitjana i perviu a hores d’ara amb una gran projecció cultural, social i
econòmica. Quant al valor etnològic, mostra un esdeveniment que s’ha convertit en el
principal símbol d’identitat de la població que el genera, la qual ha mantingut la seua
raó de ser dels seus inicis i els ha fet créixer, des de la dimensió mercantil, la lúdica i la
festiva, sempre relacionada amb l’element d’identificació col·lectiva.
Ubicació: Sala d’Actes del Palau Comtal.

“JERONI JACINT D’ESPINOSA al Museu del Palau Comtal"
Organitza: Regidoria de Patrimoni Cultural - Museu Municipal
Comissària: Elisa Domènech Faus - Tècnica municipal de Patrimoni Cultural i Museus
Sinopsi: amb motiu de la celebració del 350 aniversari de la mort de Jeroni Jacint
d'Espinosa, nascut a Cocentaina, es recorda que al museu municipal hi ha una
representació de la seua obra i, al mateix temps, s'aprofita aquesta ocasió per a
habilitar una estança dedicada a d'aquest pintor reconegut com un dels millors de
l’Escola Valenciana de pintura del segle XVII.
Ubicació: Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal

“ANTONI MIRÓ. SECRET POU DE SILENCIS”
Organitza: Regidoria de Cultura
Comissari: Antoni Miró
Sinopsi: Toni Miró, que dic, escolta això: la impertinent verbositat del temps és un
parany devastador i obscè i tu que ho saps passes de llarg i escrius, lúcidament, part
dellà del mirall. Minuciós, dibuixes clarobscurs damunt la pell cansada i vehement,
perquè la llum penetri pel teixit incert els anys i escampi claredats molt més enllà de
l’horitzó fal·laç d’aquest vaivé d’un viure trepidant sempre abocat a l’anorreament.
(Esbós de lletra a Antoni Miró)
Ubicació: Sala de la Biga del Palau Comtal
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“E ROMPI LO VEL. Custodiant el llegat del poble”
Organitza: Pia Unión de la Virgen del Milagro
Comissari: Cristian Barrachina
Sinopsi: Da. Antònia de Corella i Dàvila, X comtessa de Cocentaina, en veure que la
devoció a la patrona havia calat tan profundament en el poble, entén que la icona de la
Mare de Déu del Miracle ha de ser custodiada per una comunitat de religioses.
Ubicació: Capella de Sant Antoni del Palau Comtal i Monestir de la Mare de Déu

“5a MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS”
Organitza: Regidories de Fira i de Cultura amb l’Associació "Col·lectiu Art Local de
Cocentaina”
Comissari: Moisès Gil
Sinopsi: Arriba la quinta MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS-2018 que es presenta plena
d'il·lusió, d’harmonia i amb la qual es pot albirar moltes ganes de treballar, però
sobretot un ànsia irrefrenable de mostrar a l'espectador allò que es cou en la intimitat
creativa de l'estudi. Sempre amb ganes de mostrar les últimes recerques en el camp de
les arts plàstiques, aquest any arrisquem i ens exposem a les crítiques judicioses dels
visitants, que són, al cap i a la fi, els protagonistes a qui va dirigida aquesta exposició
col·lectiva en el marc de la Fira de Cocentaina 2018.
Ubicació: Sala d’Armes del Palau Comtal

“ ESPAI SAMBORI”
Organitza: Regidoria de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Cocentaina, Agència
de Promoció del Valencià (AVIVA), Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat
(MAC), Coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel Valencià, Federació Escola Valenciana
(FEV), Fundació Sambori.
Comissària: Fàtima Sanmiguel
Sinopsi: Exposició dels treballs guanyadors o que han participat en les diferents
edicions del Premi Sambori de narrativa escolar de l'Alcoià i el Comtat dipositats a
l'arxiu municipal de Cocentaina. Com a novetat, en 2018 s'ofereix una exposició que
consta de 10 panells sobre el procés de creació d'un conte: "Escriu-me. L’art de
narrar".
Ubicació: Sala Infantil de l’antiga biblioteca del Palau Comtal
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“XIII RUTA D’ART LOCAL “
Organitza: Regidories de Fira i de cultura amb l’Associació "Col·lectiu Art Local de
Cocentaina”
Comissari: Luis Ardevínez
Sinopsi: Fa tretze anys que un grup d'artistes decidírem obrir les portes dels nostres
estudis perquè els visitants poguessen entrar i veure els nostres treballs. En les dotze
edicions han participat més de 40 artistes en diferents disciplines artístiques com ara
pintura, escultura, ceràmica, dibuix, gravat, joieria...
Ubicació:
PACO ALBALADEJO I JULIO REIG.
C/ Literat Azorín, 19
Muéstrame tus manos – Esencia Femenina. DIEGO MOYA.
C/ Major, 12
Mármoles Mariola – SALVA FAUS.
C/ Major, 43
Boutique Kian – PEPA REIG.
C/ Comte de Cocentaina, 12
Casa taller – NORMA PRATS – LUIS ARDEVÍNEZ.
C/ Sants Metges, 12
Kedem-Café – Pintures de KOKE – Escultures de MOISÈS GIL
Passeig del Comtat, 48
ARTISÀ – Reciclatges i nous materials de CLAUDIA PASCUAL
Cr Convent, 19

“V EDICIÓ PINTANT LA FIRA”
Organitza: Associació Cultural ISA
Sinopsi: Per quint any consecutiu els artistes de Cocentaina juntament amb la
comunitat educativa tornem a utilitzar les balconades per a exposar pintures. Les
tècnica utilitzades són l’oli, acrílics, estampació, collage i tècniques mixtes En aquestes
s'interpreta el que per a cadascú és la Fira: sentiments, sensacions, atraccions
preferides, animals, cultures, color, menjars, espectacles, olors i axial.
Ubicació: Carrer dels Dolors

“XXXII EXPOSICIÓ DE BONSAI”
Organitza: Associació de Bonsai Cocentaina
Comissària: Pedro Tortosa
Sinopsi: Els arbres que es presenten són el resultat de la cultura artística, amb dibuixos
i dedicació coherent, duta al llarg dels anys per aficionats dels municipis de la nostra
comarca: Alcoi, Cocentaina i Muro
Ubicació: Patronat Cor de Jesús (C. Mossèn Raduan)
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“ ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA”
Organitza: Parròquia de Santa Maria
Comissari: Eduardo Rengel Albert
Sinopsi: Fundada després de la reconquesta cristiana per Jaume I al segle XIII, l'actual edifici
data del segle XVI i va ser reedificada entre 1666 i 1780 en estil barroc.
És destacable, a la capella de la Comunió, la talla del Crist dels Llauradors de 1595 i els dos
grans llenços del pintor contestà Nicolau Borràs del S. XVI. Podem admirar també la volta

barroca sobre l'altar major decorada amb frescos per José Ribelles (S. XVIII) en la
tècnica de l'artifici i que representa el típic cel barroc obert, tot esperant l'Assumpció
de la Mare de Déu que es representa en el centre del retaule major.
Ubicació: Plaça del Cardenal Ferris

“JESÚS DE L’HORT”
Organitza: Confraria de Jesús de l’Hort
Comissari: La Junta
Sinopsi: L'exposició estarà composta per:
Panells explicatius de les festes de la Setmana Santa Contestana.
Exposició dels vestits típics de la confraria en les processons de Setmana Santa.
Exposició d'un Betlem fet pels cristians que viuen a Terra Santa.
Panells explicatius amb la tasca que fan els pares Franciscans a Terra Santa.
Fotos de les activitats realitzades per la confraria de Jesús de l'Hort.
Ubicació: C. Mare de Déu del Miracle, 12

+ INFO
DEPARTAMENT DE FIRA
WWW.FIRADECOCENTAINA.ORG
FIRADECOCENTAINA
699 833 858
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