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Para el presidente de la Peña La Garull, las fiestas de 
Vila-real “están bien. Hay toros, discomóviles… aunque 
creo que tendrían que hacer más cosas para la gente 
que todavía no llega a los 18 años”.

Los integrantes de la peña, tiene claro cuáles son sus 
próximos planes de futuro para ella: “Nos gustaría tener 
un casal más grande, para poder hacer más fiesta. Nos 
gustaría organizar discomóvil, participar en las paellas, 
empedraos… Hacer mucha más fiesta, sobre todo”.

Como jóvenes que son, tienen ganas de pasarlo bien y de 
disfrutar las fiestas a tope. A veces, ello conlleva el hacer 
un poco más de ruido de lo normal, pero enseguida se 
dan cuenta y ponen remedio y son consecuentes de ello. 
“Nos han llamado a veces la atención, por el tema de la 
música, pero siempre hemos respetado a los vecinos, 
si se han quejado, hemos bajado la música enseguida”,
nos comenta su presidente.

Por último, David Salla, le diría a la gente de fuera de Vi-
la-real que “aquí se lo pasará genial, vaya donde vaya, 
a los toros, conciertos… se lo pasará muy bien y seguro 
va a repetir”.

PENYA TIO CANYA
Hi ha penyes a la nostra ciutat que són representatives 
per alguna circumstància, la més antiga, la més partici-
pativa, la més nombrosa, la més festera, la més jove... 
i també, com no, la més vila-realenca. Aquesta és, com 
no, la penya Tio Canya, una penya que no amaga el seu 
caire nacionalista i, sobretot, la seua preocupació i dedi-
cació per fer actes amb arrels de la nostra terra.

Un dels seus vocals, el conegut exregidor de l’Ajuntament, 
Maties Marín, ens conta una mica el que és l’inici de la 
penya. “La penya és molt jove, va ser creada en les 
festes de Sant Pasqual de 2009, es pot dir que som 
una penya extraordinàriament jove. La intenció era 
fer moltes activitats, amb un caire molt especial. Som 
una penya molt nacionalista, per tant, apostem per la 
música en valencià, per tot allò que té relació directa 
amb el poble, promoure tots aquells que realitzen ac-
tivitats que tenen a veure amb la nostra terra”.

El nom triat per a la penya també és molt singular, se-
gons ens comenta Maties: “Tio Canya és una cançó d’Al 
Tall, la qual versa al voltant d’un home que baixa dels 
Ports i va a València, on parla valencià i ningú l’entén. 

Aleshores és un poc aquesta reivindicació, Vila-real és 
un poble amb arrels valencianes i on es parla valencià. 
Amb arrels valencianes em referesc a moltes coses, 
com el bou per la vila, el parany, els correfocs, la Mare 
de Déu de Gràcia, Sant Pasqual...”.

Segurament, molta gent, sobretot la de mitjana edat 
cap amunt, reconeixeran en el logotip de la penya un 
conegut adob utilitzat en les terres pels llauradors del 
poble. “El logotip de la penya és, i queda ben patent, 
el logotip d’un adob anomenat Nitrato de Chile. Va ser 
un acord quasi tàcit per part de tots els membres. Els 
nostres avis anaven amb els sacs d’aquesta marca. És 
un adob molt relacionat amb l’agricultura de la nostra 
terra. Per això tenim aquest logo, som una penya que 
també arrela en l’agricultura”.

Un dels tòpics quan arriben les festes patronals és el de 
si les festes estan fetes només per a les penyes. Maties 
Marín té molt clar que no és així: “Jo fins al 2009 no he 
sigut mai de penya i puc dir que gaudia d’igual manera 
de les festes. Ser de penya o no és una cosa secun-
dària. La majoria de les penyes de Vila-real estan ober-
tes a tot el món. La gent ha de gaudir de les festes, siga 
de penya o no”.

La penya Tio Canya és una penya molt unida i que intenta 
anar a tots els actes que poden i, si pot ser, tots els mem-
bres possibles de forma conjunta. “Solem anar al tom-
bet de bou, les paelles... intentem participar al màxim 
en totes aquelles activitats que fa la Comissió. Sobre-
tot, el que intentem és fer colla, anar a altres penyes 
i participar també dels seus actes. Tenim relació amb 
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HISTORIA VILA-REAL

En la seua última sessió de l'any 1730 els 
membres del Consell de la vila van pren-
dre una decisió que va trencar la conti-
nuïtat d'un fet iniciat 456 anys enrere, 
sorgit d'una de les concessions fetes pel 
rei Jaume I en el moment de la fundació 
de Vila- real: la de dotar el nou municipi 
d'una fira anual.

En aquells dies, a principis del segle XVIII, 
d'aquesta fira d'origen medieval quedava 
només un residu a finals del mes de nov-
embre, però molt decaigut en el seu con-
tingut comercial ja que els governants lo-
cals no només li havien anat escurçant la 
durada, sinó sobretot perquè les circums-
tàncies econòmiques i productives de la 
població i el seu entorn havien variat molt 
en el transcurs dels anys. Els regidors del 
municipi li van suprimir les exempcions 
d'impostos amb els que estimulaven als mercaders que 
a la fira havien acudit durant segles, aplicant-los a una 
nova convocatòria firal relacionada amb la festa religiosa 
en honor de Sant Pasqual.

En temps successius i per similars dates d'Advent van 
anar sorgint diversos mercats d'un dia dedicats a la venda 
de carns de xai i de moltó, de derivats de la matança del 
porc, com les típiques llonganisses, i de dolços i fruits 
secs, en general productes preparatoris del Nadal. Com 
es pot comprovar en la premsa de principis del XX, cap 
d'ells tenia especial rellevància anual i la seua realització 
a la ciutat al voltant de l'Església Arxiprestal i la plaça 
Major no apareix destacada de cap manera. Només en 
l'últim terç del passat segle, en anys recents, la "fire-
ta", o "porrat" prenadalenc l'últim diumenge de novem-
bre prendrà un cert alè comercial, mitificada per la falsa 
idea de respondre a l'antiga celebració medieval, a partir 
dels errors d'interpretació difosos en la seua "Història" 
per mossèn Benito Traver, que no va arribar a comparar 

adequadament la documentació existent a l'Arxiu Muni-
cipal.

La fira medieval
La fira amb la qual Jaume I va dotar a la nova població 
per ell creada començava a celebrar-se cada any el dia 
21 de setembre, festivitat de Sant Mateu i, com era habi-
tual, tenia una durada de quinze dies, convocant a la vila 
agricultors, ramaders i comerciants de tot tipus que aquí 
oferien i permutaven les seues mercaderies. Per motius 
de conveniència econòmica, i sense fer-la coincidir amb 
la fira de Castelló, el 16 setembre 1347 es va acordar 
traslladar-la al mes de novembre, donant començament 
a la mateixa el dia 11, festivitat de Sant Martí, i conclo-
ent per aquest motiu el dia 25, celebració litúrgica de 
Santa Caterina d'Alexandria, de la qual va acabar prenent 
el nom, encara que sense relació de caràcter religiós. 
Com es dedueix d'aquest marc de dates, aquella fira mai 
va arribar a celebrar-se el diumenge posterior a la festa 

LA FIRA ANUAL DE VILA-REAL 
Jacinto Heredia Robres. Doctor en Història                        
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VILLARREAL C.F.

El Villarreal CF tomó la decisión de cesar 
como entrenador a Julio Velázquez el pa-
sado 13 de enero. El técnico salmantino que 
tomó las riendas del equipo al inicio de la 
temporada 2012-13, tras el malogrado Ma-
nolo Preciado, dejó de ser el técnico del pri-
mer equipo en la última jornada de la pri-
mera vuelta. Su último encuentro al frente 
del equipo amarillo fue en Los Juegos Medi-
terráneos ante la UD Almería en un partido 
que concluyó en empate a un gol.

Le sustituyó en el banquillo el  preparador 
asturiano Marcelino García Toral formado 
futbolísticamente en la escuela de Mareo 
de Gijón. Su trayectoria como entrenador 
se inició con el Sporting de Gijón en la se-
gunda división A para posteriormente pasar 
por el Recreativo, club al que ascendió en 
la temporada 2005-06 a la primera divi-
sión, Racing, Zaragoza con el que también 
logró ascender a la máxima categoría en la 
temporada 2008-09, Racing, equipo al que 
clasificó en la 2006-07 para la Copa de la 
UEFA y Sevilla que fue su último equipo al 
que dirigió la campaña 2011-12. Su reto en 
el Villarreal CF no es otro que conseguir su 
tercer ascenso a la máxima categoría del 
fútbol español.

Con la llegada de Marcelino al banquillo 
amarillo y con toda una segunda vuelta por 
disputarse, el equipo se reforzó debidamen-
te en el mercado de invierno en busca del  
ascenso a la primera división. Asimismo, ju-
gadores que llegaron al inicio del campeona-

La llegada de Marcelino al banquillo y los fichajes en el 
mercado de invierno han resultado claves para la remontada 
del equipo hacia el ascenso

Presentación de Marcelino García Toral

Javier Aquino en uno de sus lances.


















