
PATERNA, CIUTAT DEL FOC- 2021 

L'origen de la tradició de Paterna amb la pólvora és de diversos segles. En 
l'últim quart del segle XIX, la presència de la Cordà és ja continuada en els 
programes festius publicats. L'Arxiu Municipal ja disposa dels seus primers 
llibres de festes durant el segle XX, amb nombroses cites i referències que 
anualment incloïen lloances, lloes i poesies referides a la celebració. 
 
I és que parlar de la Cordà a Paterna ens condueix a submergir-nos també en 
la tradició i, amb notable arrelament, en els més diversos àmbits de la cultura i 
el foc, totalment integrades en les representacions festives que se celebren 
anualment en la Vila, amb una alta participación de la comunitat representada 
majorment per les entitats de Paterna: Junta Local Fallera, Federació 
Intercomparses, Reial Confraria del Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent 
Ferrer, Federació d’Interpenyes i l’Hermandat de Sant Antoni, entre altres. 
 
A més, Paterna compta amb un himne de la Cordà, un monument al tirador, un 
logo propi registrat, un Consell Sectorial, un Coeter Major i una Regidoria del 
Foc específica. 
 
Paterna es va convertir en capdavantera d'alguns reptes recents referits a la 
cultura del foc. Com la restricció en l'ús de coets solts en la via pública que va 
desembocar, durant 2001, en la creació de l'innovador coetòdrom i el 
començament de la celebració de la Recordà al Parc Central.  
 
També resulta especialment meritòria la presència paternera a Brussel·les l'any 
2009 enarborant la defensa de les tradicions, davant la normativa de control 
dels artificis pirotècnics aprovada per les institucions europees. 

Això desembocaría en l'organització de cursos RGCRE i CRE, que habiliten els 
tiradors i les tiradores a participar activament en quants actes de foc 
s'organitzen. 

Com a mostra de reconeixement i merescuda confirmació a la cultura del foc 
desplegada a Paterna durant generacions, la Cordà va ser distingida com a 
Festa d'Interés Turístic Autonòmic a l'abril del 2007 i, 10 anys després, el 
Govern del nostre país la declarava Festa d'Interés Turístic Nacional. 
 
Pròximament comptarem amb una sala d'exposició històrica tradicional de la 
Cordà de Paterna i la nostra vinculació amb el foc, inclosa en el projecte “Entra 
a Paterna” de l'Espai Cultural dels Coves del Batà.  
 
Per tot l'exposat anteriorment, i reconeixent la identitat cultural de Paterna 
entorn del foc, es proposa al Ple de les Corts Valencianes recolzar a Paterna  
com a ciutat del foc. 


