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?La Fira d'Abril de Sevilla la van
inventar un basc i un català
El certamen més important de la capital andalusa se celebra aquests dies
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Aquests dies se celebra a Sevilla, del 5 a l'11 de maig, la popular Fira d'Abril.
(https://feriadesevilla.andalunet.com/) Una festa que es va iniciar a mitjans del segle XIX i que
està plenament consolidada i arrelada a Andalusia.
Els orígens del certamen són curiosos. Els seus inventors van ser... un basc, José Maria de
Ybarra, i un català, Narciso Bonaplata, dos regidors de l'Ajuntament de Sevilla que van demanar al
ple a celebració d'una fira de compravenda de bestiar.
El permís els va ser concedit després d'uns "estires i arronses" amb l'alcalde Comte de
Montelirio, qui pensava que ja existien d'altres dues fires molt properes, entre les quals la
ramadera de Mairena del Alcor (la qual és la més antiga d'Andalusia, des del 1441, i primera de
l'any en celebrar-se, una setmana abans que la de Sevilla).
Finalment, l'alcalde va veure que que la idea del basc i del català era bona i a més estava
recolzada per nombrosos ramaders i agricultors.
Un cop aprovada la petició per part del ple, la primera fira es va celebrar el 18 d'abril de 1847 amb
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una duració de tres dies, 18, 19 i 20 d'abril. Es va fer al ?Prado de San Sebastian? amb un total de
19 casetes, però l'èxit va ser tan gran que en només 11 anys es va passar a 119 casetes.
L'any 1914 els tres dies es convertiren en cinc, i sis al 1952. I a partir de la dècada de 1920, la
fira comença a prendre la seva forma actual, una ciutat artificial i efímera de només uns dies de
duració on s'instal"len casetes per al goig dels visitants forasters i oriünds, venedors, festers,
curiosos, artistes i famosos.
La fira només va tenir una aturada de dos anys durant la Guerra Civil.

Primera portada de la Fira d'Abril de Sevilla Foto: Wikipedia
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