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LA FIRA I FESTES DE SANT PASQUAL. UN POC D’HISTÒRIA 

 

per Fernando López Bravo. Tècnic Auxiliar Biblioteca Vila-real       Maig 2009 
 

 
1. Introducció 
 

Una vegada passada la solemnitat de les festes religioses de la Pasqua, 

els vila-realencs ja comencen a preparar unes altres, més profanes, ja que es 

trobaran immersos en un tres i no res dins de les primeres festes patronals 

locals de l’any. Al voltant del 17 de maig, festa de Sant Pasqual Baylón, i durant 

10 dies aproximadament, l’escena local es transformarà radicalment, i donarà 

pas a uns dies de festa i diversió, però també de devoció religiosa. Però no 

sempre ha estat maig el mes de la celebració de la fira i festes dedicades a 

Sant Pasqual. Us convidem a endinsar-vos en els següents paràgrafs amb la 

finalitat de conèixer un poc millor l’origen i la història d’aquests actes festius i 

comprendre els actuals. Endavant. No us en penedireu. 

 

 

2. Vida del sant 

 

Però abans de començar pròpiament a desenvolupar la història de les 

festes dedicades al sant patró, 

no voldríem passar la pàgina 

sense fer una xicoteta 

referència a la seua vida, ja 

que es tracta del personatge 

principal d’aquesta història. 

 El dia de Pentecostés de 

1640, el 16 de maig, va nàixer 

a la localitat de Torrehermosa, 

a la província de Saragossa. 

Procedia d’una humil família. 

Era fill de Martín Baylón i d’Isabel Jubera. La seua joventut la va dedicar a la 

ramaderia, com a pastor d’ovelles. El 1560 va posar els peus per primera 

vegada dins de les terres de l’Antic Regne de València. Es va establir a Elx i a 

Monforte on també es va dedicar a l’ofici de pastor. Quatre anys més tard 

Torrehermosa, poble natal de Pasqual Baylón Yubero 
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Antic convent del Roser, ara Basílica de Sant Pasqual 

ingressà en el convent dels pares alcantarins d’Elx i posteriorment es va 

traslladar al convent dels franciscans reformats de Nostra Senyora de Loreto a 

Orito de Monforte, on el 1565 professà de religiós llec. Després de diverses 

estades en diferents convents, arribà al d’Almansa, d’on fou enviat a París per 

a lliurar al pare general de l’orde franciscana uns oficis i despatxos urgents. El 

1588 arribà per primera vegada al convent del Roser de Vila-real, se’n va anar 

al de Sant Onofre de Xàtiva, però va tornar el 1589 per a no deixar-lo mai més. 

A Vila-real va exercir els oficis de 

porter i almoiner. Finalment, morí a 

la nostra localitat el 17 de maig de 

1592. El seu cadàver va estar 

exposat durant 3 dies abans de 

soterrar-lo definitivament.  

El germà franciscà fou 

beatificat el 18 d’octubre de 1618. 

El beat Pasqual fou canonitzat per l’església catòlica el 16 d’octubre de 1690 i 

proclamat patró de les associacions eucarístiques pel papa Lleó XIII el 28 de 

novembre de 1897. Posteriorment, el Papa Benedito XV el va nomenar patró 

oficial de Vila-real el 14 de novembre de 1947 i el 12 de maig de 1961, el papa 

Joan XXIII el va proclamar patró de la Diòcesi de Sogorb-Castelló. 

 

 

3. Els orígens de la fira i la festa. Segles XVII i XVIII 

 

 Malgrat que avui en dia tothom té clar quan es celebra la fira i les festes 

en homenatge a sant Pasqual, no sempre ha estat així. Des dels seus inicis, la 

data s’ha modificat constantment, tant la de la fira com la de la festa, i de 

vegades, no eren coincidents en el temps. La tradicional fira no té res a veure 

amb l’actual, ja que es tractava més aviat d’un negoci que d’una atracció. Per 

aquesta raó, la justificació dels canvis de data era per qüestions econòmiques. 

Normalment, els pobles celebraven les seues fires una vegada que el cicle 

agrícola els permetia gaudir d’uns quants dies de repòs. Es tractava d’una 

espècie de treva amb els treballs relacionats amb el camp. Els articles 

d’aquestes fires eren fonamentalment de primera necessitat, però on es podien 

trobar també altres tipus relacionats amb la rebosteria, per exemple. Per aquest 
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motiu, era molt més rendible i pràctic celebrar les fires i les festes en un 

moment on els treballs agraris havien acabat i la gent disposava d’excedent 

tant efectiu com d’espècie per a comprar i vendre, però no sols per a la 

població local, sinó també per a la de les comarques dels voltants, ja que 

acudia en massa, i era beneficiós per a la localitat. 

Les primeres notícies que mencionen la celebració de festejos dedicats a 

sant Pasqual són immediatament posteriors a la seua beatificació del 1618. 

Amb motiu del trasllat a la nova capella de les despeses de l’aleshores beat 

Pasqual a la seua nova arca el 1640, el govern municipal decidí honrar-lo amb 

una festa que començaria el primer dia de setembre amb una durada de 8 dies. 

El programa de festejos estava compost per actes religiosos i profans com ara 

dues comèdies, bous, lluminàries, etc. 

Posteriorment, i per a 

commemorar la canonització del 

sant per part del papa Alexandre 

VIII, un any després, el 1691, el 

govern de la vila decidí celebrar 

aquest fet amb l’organització d’uns 

altres festejos en el seu honor, però 

això sí, amb major grandiositat. Es 

conserva a l’Arxiu Municipal un 

document que així ho acredita, al qual podríem, com va dir Doñate (1958), 

atorgar el títol del primer programa de festes organitzades en honor del nostre 

patró. La data de celebració va començar el 29 de setembre. Durant les festes 

hi haurà actes de dos tipus: religiosos i profans. Entre els primers, destaquen la 

missa de pontificat, celebrada al matí del dia 30 de setembre en el convent del 

Roser amb la presència del bisbe de Tortosa, processó a la vesprada portant el 

cos del sant i que va recórrer totes les esglésies, capelles i convents del poble. 

Des del dia 29 fins a l’1 d’octubre, els veïns encengueren lluminàries. Entre els 

actes profans destaquen els castells de foc (tres en total), però també altres 

diversions com tres dies de bous reals i tres dies també de curses de cavalls. 

Amb motiu de commemoració del primer centenari de la canonització de 

sant Pasqual, el 28 de juliol de 1791 van començar altres celebracions en 

honor del sant patró. Missa major, processó general pels diversos carrers del 

poble, volteig de campanes, corregudes de bous, danses, castells de focs, fira, 

Els Bous al carrer ja es celebraven al segle XVII 
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arcs de triomf, foren entre altres, els actes i les celebracions principals que va 

gaudir tota la població vila-realenca. 

L’últim dia de l’any de 1730 el govern de la vila va prendre la decisió de 

traslladar la Fira de Santa Caterina a la de Sant Pasqual. D’aquesta manera 

s’afegia a les festes del sant patró una fira amb una durada de 8 dies que tenia 

més de 450 anys d’història. 

A finals del segle XVIII, 

concretament el 1787, el govern de la 

vila decidí reglamentar la Fira de Sant 

Pasqual. Les parades eren de propietat 

municipal i els firaires estaven obligats 

a pagar a l’Ajuntament una cinquena 

part dels seus beneficis. Atenent al 

tipus de mercaderia, concorren tres 

tipus principals de mercaders i 

artesans. Els adroguers i confiters es 

dedicaven a vendre principalment espècies i altres mercaderies de procedència 

colonial; els quincallers venien productes d’ús quotidià com objectes de metalls 

i bijuteria; i, finalment, els mercaders de teixits amb manufactures de llana i 

seda principalment. Però no faltaven els terrissers amb peces ceràmiques de 

l’Alcora o Manises. Un altre producte que va ser molt ben acceptat fou el tabac 

procedent de les colònies. 

 

 

4. La fira i la festa al segle XIX 

 

 Els actes festius del segle XIX foren en essència molt similars als del 

segle anterior. Com ja hem dit abans, la importància econòmica de la fira 

justificava traslladar la data de realització de la fira a una època on els recursos 

econòmics no sols de la població local, sinó també de la dels pobles de la 

comarca, foren més poderosos. No és d’estranyar doncs, que per aquest motiu, 

el govern de la vila decidí a finals de la dècada dels 80 celebrar la festa al maig 

i la fira a finals de juliol i principis d’agost. Els motius eren principalment de 

tipus econòmic, ja que repercutiria d’una forma més beneficiosa per al municipi, 

La tradicional Fira de Santa Caterina es va celebrar 

durant les festes de Sant Pasqual 
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tant per l’augment de la recaptació d’impostos per part del govern local com per 

la venda d’articles de fabricació local. 

 Els actes festius eren pràcticament els mateixos que els del segle 

anterior. De tipus religiós estaven la solemne missa i la processó amb grups de 

danses i carros triomfals que se celebraven el dia de la festa major al matí i a la 

vesprada respectivament. La missa podia incloure un sermó d’un orador i 

música d’algun compositor d’obres religioses. 

 Altres festejos eren la cavalcada, serenates musicals, cucanyes, 

il·luminació dels carrers i corregudes de bous reials entre altres. El bou per la 

vila era també un acte molt popular que fou llevat dels actes festius, però a falta 

de concurrència, el van haver de posar a l’últim quart de segle. 

  A l’agost del 1891 se celebrà el segon centenari de la canonització del 

sant. Els actes festius van estar organitzats tant per l’Ajuntament com per 

l’església. Del programa de festejos sobreïxen els de tipus religiós, amb 

diverses misses i processons. La resta estava formada per castells de foc 

d’artifici, volteig de campanes, il·luminació a la veneciana, danses de pastorets i 

pastoretes, curses de cavalls, representacions teatrals de miracles, corregudes 

de bous, cucanyes, balls, gegants i menuts, la popular cavalcada i serenates 

musicals entre altres. 

 

5. La fira i la festa al segle XX i principis del XXI 

 

 Els esdeveniments polítics succeïts al 

segle XX marcaren, com no, els festejos 

celebrats en commemoració del sant. La 

proclamació de la Segona República, la Guerra 

Civil i la postguerra i l’arribada de la democràcia 

van influir, en la seua manera, al devenir de les 

festes. 

 En els programes de les Festes i Fira de 

Sant Pasqual celebrades durant l’època 

republicana no apreciem cap tipus 

d’esdeveniment religiós. Els actes programats estaven conformats per 

serenates, curses de cavalls al camí de l’Ermita, curses ciclistes, tir de colom, 

La Guerra Civil va supossar un 

parèntesi en els festejos 
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corregudes de bous, cucanyes i castell de foc per a tancar les festes 

principalment.  

 Acabada la Guerra Civil, es van reprendre els festejos de caire religiós, 

però no van ser tan nombrosos com abans: missa cantada i processó el dia de 

Sant Pasqual i missa de difunts un altre dia. La resta d’actes estava formada 

principalment pels bous, però a partir d’ara altres actes de tipus esportiu van 

començar a tenir més importància i major presència 

com les concursos de tir de coloms i colomins, 

curses de cavalls, partits de futbol, curses ciclistes i 

boxa. Altres actes esportius que també formaven 

part de les festes, però organitzats de manera 

periòdica, eren el tennis de taula, bàsquet i hoquei. 

Eren també importants els actes musicals, amb 

concerts de la banda local i actuacions de diversos 

cantants o grups de músics. La tradicional foguera 

dedicada a sant Pasqual era un acte que no podia 

faltar. D’aquesta època cal ressaltar l’elecció per 

primera vegada de la reina de les festes i de la seua cort. Fet que va ocórrer 

concretament el 16 de maig de 1947. 

 La restauració de la democràcia repercutí de manera beneficiosa per a 

les festes, i podem dir que en els primers anys d’aquest nou període polític es 

van començar a gestar de forma progressiva les festes com les coneixem en 

l’actualitat, unes festes amb un caràcter més popular i no tan oficialista. 

 Podem dir que l’any 1979 fou clau, doncs es van implantar unes festes 

més populars en les quals es volia impulsar les penyes. La primera penya que 

va constituir-se legalment com a associació cultural recreativa fou El Soll. 

Després d’ella, moltes més van continuar els seus passos. Altres penyes 

d’aquesta època són La Brusa, El Bigot, l’Esquella, Togego, La Merla, 

L’Embolic, etc. Era regidor de festes José Pascual Mezquita, amb qui es va 

recuperar el bou per la vila i es va integrar la xulla en les festes patronals, ja 

que fins a aquest moment era típica de les festes dels carrers. El 1985 es va 

elaborar el primer Reglament de festes, on es va incloure totes les diverses 

associacions com ara penyes, Comissió del bou, funcionaris, etc. A finals de la 

dècada dels vuitanta es va inaugurar el Festival Internacional de Teatre de 

Carrer, que si en un principi estava inclòs dins de la setmana festiva, a principis 

Programa de 1947, primeres 

festes amb reina 
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dels 90 es va avançar a la setmana anterior a la festa per coincidència amb 

altres festejos. A mitjans dels 90 es va instaurar el Casal del Vi i a principis del 

segle XXI la Fira de la Tapa i la Cervesa. 

 Però no només en les 

festes han hagut canvis 

substanciosos, sinó també en la 

fira. Per un costat la seua 

ubicació, a causa del 

creixement urbanístic de la 

localitat i per l’extensió 

necessitada per a instal·lar les 

atraccions, i per l’altra, la seua 

duració, doncs de la setmana es va passar al mes. Però també pel seu 

caràcter, ja que si en un principi era econòmic, amb productes de primera 

necessitat, ara és més aviat una diversió, amb nombroses atraccions però on 

no falten tampoc algunes casetes de comestibles com les típiques xurreries. 
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El Festival de Teatre al carrer va nàixer dins les festes de 

Sant Pasqual 


