
 

 

 
 

Sant Julià de Vilatorta, 26 de maig de 2014 
 

Èxit de participació a la 6a Fira del Tupí. 
 

 
La sisena edició de la Fira de Ceràmica “El Tupí” repeteix èxit de públic, incrementa les 
parades i el nivell dels productes artesanals respecte a l’última edició i introdueix més 
activitats complementàries relacionant la cuina i la terrissa. 

La Fira de Ceràmica “El Tupí” de Sant Julià de Vilatorta repeteix èxit. Durant el cap de setmana del 24 i 
25 de maig, Sant Julià de Vilatorta ha viscut novament  la seva gran festa de primavera, on els veïns i 
l’Ajuntament com a últim responsable de l’organització, van oferir a amics, familiars i visitants una 
diada de festa.  

Tenint en compte l’actual context econòmic i que el temps no ens va acompanyar gaire, amb 
temperatures baixes per l’època de l’any en què ens trobem, els artesans ceramistes varen valorar 
positivament la seva participació a la sisena edició de la Fira del Tupí. 

INAUGURACIÓ 

La inauguració de la 6a edició de la Fira del Tupí va anar a càrrec del Sr. Joan Carles Rodríguez, 
alcalde de Sant Julià de Vilatorta, l’àvia Remei, com a presidenta d’honor de la Fira i va cloure l’acte  
l’Hble. Sr. Felip Puig Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

EXPOSITORS 

Finalment la 6a edició va comptar amb la participació de 35 expositors, tots ells artesans de la terrissa i 
de la ceràmica, 10 dels quals eren nous ceramistes, que varen presentar una oferta variada: des de la 
terrissa utilitària, fins a la decorativa i la joieria ceràmica, sempre amb productes de qualitat, molts 
d’ells diferents als que havien pogut trobar els visitants en la darrera edició i que contribueixen al 
prestigi de la Fira del Tupí. Enguany vàrem poder comptar amb estands d’arreu de Catalunya, un de 
Pereruela (Zamora) i dos de França: de Toulaud i de Sabarat. 

Com sempre nou parades dels comerciants i entitats del poble, que com cada any han participat en la 
fira, varen complementar l’oferta de productes locals. Tots ells varen valorar molt positivament la seva 
participació. 

 

 



 

 

 

PROJECTE I+T “MEMORIAL JOAN CAPDEVILA” 

Una de les activitats més destacades de la Fira del Tupí és el projecte I+T, que ha continuat amb la línia 
encetada l’edició passada: la d’incorporar la ceràmica en utensilis de la vida quotidiana. En el projecte 
I+T l’ofici i la creativitat es fusionen per crear noves formes que connecten amb la societat actual. 
Enguany es va apostar per la fórmula d’un concurs obert i els guanyadors, Ramon Fort, ceramista, i 
Ramon Torrent i Marta Tintó, dissenyadors, varen treballar en un projecte conjunt que exposaren de 
forma ordenada i seqüencial a l'Aula de Cultura durant aquests dos dies, mostrant tot el procés de 
gestació i la peça definitiva com a resultat final. Aquest projecte finalment  va desvelar la seva sorpresa 
el dissabte tot just després de la inauguració oficial de la Fira: els guanyadors varen presentar un 
aspersor per regar jardins fet de ceràmica basant-se com a inspiració en una antiga peça, una regadora, 
cedida pel Museu d’Oristà. Realment els dos artistes han demostrat les possibilitats que el món de la 
ceràmica pot suggerir a la vida moderna. 

L’import del projecte, de 2.500 €, fou lliurat per l’Hble. Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació, 
després de la inauguració de la fira. 

 

BECA DE RECERCA JOSEP ROMEU 

Davant el mateix conseller el regidor de cultura, Sr. Lluís Vilalta, va fer públic el veredicte del jurat de la 
Beca de Recerca Josep Romeu 2014-2015 el passat dissabte 24 de maig durant els actes d'inauguració 
de la Fira del Tupí a l'Aula de Cultura. 

El Jurat de la Beca de Recerca Josep Romeu 2014-2015, format pels senyors Joaquim Albareda i 
Salvadó –Professor d’Història Moderna a la Universitat Pompeu Fabra-, Francesc Orenes i Navarro –
Doctor en Belles Arts i responsable de l’Arxiu Històric de Sant Julià de Vilatorta, Jordi Vilamala i 
Salvans –Historiador i Arxiver de la Diputació de Barcelona- Joan Carles Rodríguez i Casadevall –
Alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta- i Lluís Vilalta i Vivet –Regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta-  es van reunir per valorar els projectes presentats i seguint els 
criteris objectius i la seva ponderació, descrits en les bases específiques i fent-ne la valoració i 
deliberació corresponent, el Jurat ja va emetre un veredicte. Va decidir atorgar la beca per un import de 
2500€ a la proposta núm. 1 presentada per Montse Piqué i Val amb el projecte: “L’estiueig a Sant Julià 
de Vilatorta (1880-1950) i un accèssit de 500 € a la proposta núm. 2 presentada per Carles Fiter i 
Verdaguer, Meritxell Vilamala i Bové i Amy Von Arend amb el projecte: “Aquí, Ràdio Sant Julià de 
Vilatorta!”.  

El conseller Felip Puig també féu lliurament d’ambdós premis. 

 

 



 

 

 

CONFERÈNCIES 

Paral�lelament a la Fira, vàrem comptar  amb una sèrie d’activitats complementàries, entre les que van 
destacar les dues conferències: el dissabte, la Sra. Dolors Ros, directora de l’escola de ceràmica de la 
Bisba, que ens va oferir una interessant xerrada resseguint els seus 42 anys de trajectòria professional 
en el món de la ceràmica i el diumenge, el ceramista rossellonès, el Sr. Jean-Paul Azaïs va delectar al 
públic assistent, la majoria professionals del món de la ceràmica, amb la seva saviesa, explicant noves 
tècniques per tractar la ceràmica recopilades en el seu llibre Un camí de terra i de fum, on detalla la 
seva particular tècnica de terra sigil�lada i de com el fum arriba, transforma i acaba de configurar les 
seves peces. 

PROJECCIONS 

També cal destacar les  projeccions: el dissabte un documental titulat Terrissa negra que va mostrar tot 
el procés de manufactura, des de pastar fang, entornar les peces una a una, fins a arribar a coure-les al 
forn de llenya amb l’experiència de tota una vida, la del mestre terrisser de Serra de Daró, en Lluís 
Heras Colomé. L’altra projecció fou la de diumenge, el documental titulat Quadern de fang, de Miquel 
Barceló, que tractà la posada en escena de l’espectacle Pas Doble representat a Mali, on ell ha passat 
llargues temporades. 

TALLERS DE CERÀMICA I DEMOSTRACIÓ DE TORN 

També cal destacar els tallers de ceràmica, on com ja és habitual cada any els nens gaudeixen fent fang i 
es poden endur les peces que ells mateixos fan amb l’ajuda d’alumnes de l’Escola d’Art de Vic, que els 
ensenyen la tècnica d’emmotllar el fang.  Una de les activitats que habitualment tenen una gran acollida 
i una molt bona participació del nombrós públic assistent  és la demostració del torn a càrrec dels 
artesans que participen activament a la Fira, i de voluntaris com en Salvador Capdevila, fill de l’últim 
terrisser de Sant Julià de Vilatorta, que any rere any col�labora amb nosaltres per ensenyar a fer anar al 
torn i regala les peces als nens i nenes que bocabadats admiren la seva destresa. 

TROBADA D’AUTOCARAVANES 

Un altre fet destacable és que  per segon any consecutiu i durant tot el cap de setmana vàrem acollir la 
2a Trobada d’autocaravanes al parc de les Set Fonts, que es va encetar l’any passat amb un gran èxit de 
participació. Vint-i-cinc autocaravanistes varen aprofitar la trobada per venir a visitar la Fira del Tupí i 
conèixer i visitar Sant Julià de Vilatorta. De la trobada se n’han pogut llegir molt bones crítiques a les 
xarxes socials i als mitjans de difusió especialitzats. 

VISITES GUIADES 

I com a activitats complementàries cal destacar que des de l’estand de promoció turística de Sant Julià 
de Vilatorta, va oferir una vegada més als visitants la possibilitat d'apuntar-se a dues de les rutes 
guiades que es poden fer al nostre municipi: la del Modernisme-Noucentisme i la de l’aeròdrom. Per un  



 

 

 

preu simbòlic de 3€, i els nens fins a 12 anys gratuït. Els visitants varen poder gaudir d’aquestes rutes 
amb un guia que els acompanyava i donava les explicacions detallades dels llocs que visitaven. El més 
destacat és que la gent ja en coneixia l’existència, gràcies a la tasca de difusió que se’n ha fet, 
especialment pel que fa a  l’aeròdrom. Van ser moltes les persones interessades en recollir informació al 
punt per preparar properes visites a les dues rutes. 

En total varen realitzar les visites unes 60 persones entre adults i nens. Destacar que en una de les 
visites es varen poder visitar els jardins de Ca l’Álvaro gràcies a la gentilesa dels seus propietaris. La 
majoria de visitats eren de Vic, seguit pels de Sant Julià, alguns de Roda de Ter, del Bages i un parell de 
Saragossa, provinents de la zona d’autocaravanes. L’única visita que no es va fer per manca de gent fou 
la de l’Aeròdrom diumenge a la tarda, fet previsible pel mal temps que feia. 

ENTRETENIMENT I ESPECTACLES 

El públic infantil aquest any va comptar també amb l’espai familiar "Som petits!" on van poder trobar 
jocs, construccions de diferents textures per als més petits, una piscina de boles, un petit supermercat, 
un espai de disfresses i una estructura de 30 m2. Disposar d’aquest espai permet a molts pares, amb 
nens petits menors de 10 anys, de poder visitar i comprar tranquil�lament per la Fira.  També vàrem 
poder comptar amb un espectacle infantil participatiu que  va combinar la narració amb titelles i el joc i 
portava per títol: 1714, Escudellers, som-hi! a càrrec de Núria Clemares. Aquest espectacle estava 
emmarcat dins el programa d’actes del tricentenari, que pretenen ajudar-nos a endinsar-nos en la 
nostra història. L’obra va fer  participar als nens i nenes a la narració i van acabar tots ballant al ritme 
de la música que sonava al final de l’espectacle. 

Com a novetat, el diumenge vàrem comptar amb la presència de Vilatorta Teatre  que ens va oferir un 
espectacle itinerant i divertit com a element dinamitzador de la Fira. Uns músics de cobla perduts 
buscaven com bojos, amb el contrabaix carregat a l’esquena, la resta de companys del grup. Aquest fil 
conductor originà les situacions més divertides entre el públic assistent, que no sabia que era 
protagonista d’un autèntic muntatge teatral. 

POBLE TERRISSER CONVIDAT: BREDA 

En aquesta edició i com a novetat principal hem introduït el concepte de poble terrisser convidat.  I a 
partit d’aquesta edició cada any es convidarà un poble terrisser a participar de la Fira del Tupí amb dues 
vessants, la institucional i artística i la gastronòmica. El primer poble convidat ha estat Breda. 

L’Ajuntament de Breda va disposar d’un estand a Fira del Tupí per promocionar la seva terrissa i 
ceràmica local i per fer promoció i difusió turística del municipi. 

El diumenge a ¾ d’1 el Sr. Joan Antoni Frias,  regidor de promoció econòmica i turisme de Breda i 
l’alcalde de Sant Julià van inaugurar el Mos del Tupí i es van fer una foto de família amb tots els 
participants al Mos, tant els restauradors locals, com els de Breda i els col�laboradors. 



 

 

 

MOS DEL TUPÍ 

Enguany el El Mos del tupí ja ha arribat a la tercera edició, és una activitat ja consolidada i una de les 
que atrau més públic a la Fira del Tupí. Com cada any, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en 
col�laboració amb la vilatortina Núria May, cuinera i productora d’esdeveniments gastronòmics fan que 
l’hora del vermut es converteixi en una trobada cordial entre els visitants que s’acosten per tastar els 
productes servits en cassoleta de terrissa que els nostres gastrònoms els ofereixen durant la Fira.  Com 
cada any el Mos del Tupí del dissabte va estar amenitzats per Combos de l’Escola de Música de Vic. Els 
restaurants locals que varen participar aquest any van ser els següents: Bar Catalunya –Can Cuca, 
Crossandra, Bar-Restaurant la Nau, Restaurant de Puig-l’agulla, Bar-Restaurant de les Set Fonts, Bar-
Restaurant Club Tennis Sant Julià, Mas Albareda Hotel, Cafeteria I Més Pavelló, Hostal Restaurant Ca 
la Manyana i Hotel Torre Martí. Per altra banda  també varen participar quatre restaurants de Breda 
com a Mos convidat: la Fonda Santa Anna, el Romaní de Breda, Can Mariano i el Gourmet de Breda. El 
Mos ha comptat, com en cada edició, amb la col�laboració especial de: Cerveses Ausesken, Forn de pa 
Sant Julià, Tupinots -grup de joves- i voluntaris. 

El dissabte es van repartir 470 racions i el diumenge 550, tot un èxit que amb el temps va consolidant el 
Mos del Tupí com un element més integrat ja a la Fira. 

1r CONCURS LA CUINA VILATORTINA DE CASSOLA 

Amb la voluntat de continuar reforçant els lligams de la terrissa i la gastronomia, aquest any hi hem 
afegit una altra novetat: el 1r concurs de cuina vilatortina de cassola: on les cuineres aficionades que s’hi 
van apuntar van presentar peus de porc cuinats amb terrissa i la recepta de com els havien fet.  

Han estat 12 participants, tots ells varen rebre un record d’aquest primer concurs, un tupí amb la 
inscripció de 1r concurs de cuina vilatortina de cassola. El jurat, format per la Presidenta d’honor de la 
Fira del Tupí d’enguany,  la coneguda avia Remei, el regidor de promoció econòmica i turisme, Josep 
Company i l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, varen atorgar el tercer premi a  
Mercè Grau, que va presentar uns peus de porc a la cassola. El 2n premi va ser pels peus de porc 
desossats i farcits de verdures saltejades amb bacó i xampinyons de Margarita Peroliu. I el primer 
premi per a la millor cassola fou per Mercè Vilalta, pels seus peus de porc amb castanyes, que s’ha 
endut un àpat al Mas Albereda per a dues persones. 

Al finalitzar el concurs la mateixa àvia Remei va cuinar una cassola de peus de porc amb naps i va 
explicar al nombrós públic assistent, majoritàriament mestresses de casa, petits trucs per cuinar... res 
se li resisteix a aquesta dona, un pou ple de la riquesa culinària pròpia de la cuina tradicional catalana i 
que l’Àvia Remei, coneguda sobretot per la seva participació a diferents programes de TV3 i Catalunya 
Ràdio. Ella ens va presentar d’una manera senzilla però acurada tots aquests trucs, que van interessar 
tant els qui tot just s’inicien en aquest art com als paladars més experimentats.  

 



 

 

 

CONCURS D’INSTAGRAMERS 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va impulsar, conjuntament amb InstaOsona, un nou concurs 
coincidint amb la sisena Fira de Ceràmica i Terrissa el Tupí de Sant Julià de Vilatorta. Es tractava de 
premiar la millor foto que es pengés a Instagram sobre la Fira i també la més original. Els ususaris 
podien penjar tantes fotografies com vulguessin, etiquetades amb els hashtags #firatupi14 
i#instaosona. El concurs es va tancar el passat dimarts dia 27. El jurat, format pels gestors d’InstaOsona 
i membres de l’organització de la fira, es reunirà a finals de setmana per valorar les imatges  més 
boniques que reflecteixin la temàtica de la fira, així com les més originals i creatives. Tractant-se d’una 
fira temàtica es valoraran especialment aquelles fotos que mostrin, en detall, els productes que s’han 
pogut veure a la mostra. El jurat ho tindrà molt difícil per escollir entre el més d’un centenar de fotos 
presentades i es lliuraran dos premis: un a la millor fotografia, que guanyarà un dinar per a dues 
persones al restaurant La Troballa, i un altre a la imatge més original, que s’endurà un esmorzar per a 
dues persones al Bar Catalunya "Can Cuca" i una ruta de l’arquitectura modernista, noucentista i de 
Miquel Pallàs, amb un recorregut de 3,3 km i una durada 1h30’, gentilesa del Grup de Voluntaris de les 
Rutes Guiades de Sant Julià i de MeteoVilatorta. 

Amb tot l’exposat és evident la gran satisfacció de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per la 6a edició de la Fira del Tupí. Així mateix l’Ajuntament vol agrair l’esforç de totes 
les persones que han fet possible aquesta nova edició de la Fira del Tupí: organitzadors, 
expositors, conferenciants, voluntaris i tots aquells que han col�laborat per aconseguir 
que aquesta darrera edició hagi estat un èxit. 

 

 


