
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                         PROGRAMA: 
 
DIVENDRES 19 de Juliol 
 
20,15h. PRESENTACIÓ de L’Associació “AMICS DE LA CORDÀ DE 
POLOP”. 
 
20,30h. CONFERÈNCIA-COL.LOQUI: “Aplicació de la Nova Normati-
va per a l’Autorització d’ús d’Artificis Pirotècnics a les Festes Popu-
lars organitzades” a càrrec de Joan Lluís Rodrigo Ventura,  Enginyer 
Industrial i Coordinador Tècnic de la Colla de Recuperacions Extraor-
dinàries de València. 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ – PROGRAMA D’ ACTIVITATS PRESENTACIÓ - PROGRAMA D’ ACTIVITATS 

    Les persones creem cultura. La forma de pensar i actuar, la llengua que parlem, 

la celebració de les festes, són expressions de la nostra cultura. 

   Tots els pobles, amb la seua idiosincràsia, posseeixen costums i hàbits que es 

transmeten de generació en generació. Representen la forma d’expressió de la seua 

identitat. 

   La Comunitat Valenciana compta amb tradicions molt arrelades en què la pólvora 

és inherent a la majoria d’elles. En el període històric del Renaixement sorgeix el 

concepte de "pólvora festiva" antagonista amb el de "pólvora militar" i apareixen els 

petards, coets i altres artefactes que donen pas a la "Mascletà", la "Cordà", etc. 

   En la diversitat de festes populars i tradicionals el "Coet" és el protagonista per 

excel·lència de la celebració, ja que perdria sentit si faltés aquest element. 

   En la majoria dels pobles valencians un dels espectacles més representatius i 

tradicionals, protagonitzats pels propis veïns, és l’anomenada "Cordà". Se sol 

realitzar amb nocturnitat i a la plaça Major del poble. Consisteix en llançar una gran 

quantitat de coets penjats d’una llarga corda que creua tot el recinte de la qual penja 

un artefacte on van lligats diverses dotzenes de coets. El portador de la corda tira 

d’aquest artefacte i es van despenjant els coets encesos. 

   Igual que es perden certes formes de vida i es generen altres, per diversitat de 

motius, moltes d’aquestes manifestacions culturals han anat desapareixent amb el 

transcurs del temps com va passar a Polop a finals dels anys vuitanta del passat segle. 

   La tenacitat d’un grup d’amics, amants de la pólvora i defensors de les tradicions, 

han impulsat la comesa social de recuperar la "Cordà" al nostre poble, intercedint per 

la tornada a les nostres arrels, difonent aquesta manifestació festiu cultural. 

   Una normativa dictada per la Unió Europea ha fet perillar la "Cordà". La invocació 

als costums ha obligat a regular, per part del Govern Central, excepcions a la 

directiva europea sobre l’ús d’elements pirotècnics. Aquesta normativa estatal permet 

que puguen ser usats per participants no professionals, que hagin rebut algun tipus de 

formació, en manifestacions culturals o tradicionals, amb l’obligatorietat d’estar 

organitzades per grups amb personalitat jurídica. 

   Amb gran esforç i gràcies a la memòria històrica de certes persones es van 

recuperant les tradicions de determinats llocs que han format part, des de temps 

immemorials, de la nostra cultura i s´aconsegueix que tornen a tenir protagonisme. 

Tenim l’ineludible compromís de conservar aquestes tradicions practicant-les a 

través dels diferents costums. 

 

 

RECUPEREM LA CORDÀ !! 
 
 


