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Fires i festes 
de l’aigua d’ordi 
ALBERT VILAR > TEXT

El poble d’Ordis, en constatar que l’ordi era, segons 
l’heràldica, l’origen del seu topònim, va decidir or-
ganitzar una festa relacionada amb aquesta planta, 

i amb més motiu pel fet de ser una població eminentment 
agrícola. Així, a la primavera de l’any 2005, van decidir 
organitzar la Festa de l’Ordi, que dura dos caps de set-
mana i que vol ser un record a tot el món de la pagesia. 
Per això hi ha concurs de dalla, tractorada amb models 
antics, exposició de maquinària antiga... I dins la festa 
hi ha la fira, en la qual destaca la presència de la seva 
pròpia cervesa, Ordi’s, elaborada per la braseria artesana 
Cap d’Ona, d’Argelers. A més, la comissió organitzadora, 
l’Ajuntament i altres entitats del poble han apostat per 
noves propostes, com la mostra gastronòmica amb ordi, 
la marxa de l’ordi o l’elaboració de l’ordiant, l’aigua d’ordi, 
que es diu que és l’antiga orxata abans que es decidís fer-
la amb xufes. Des del 2013, s’ha incorporat el birratast, 
en què la gent pot degustar cerveses artesanes d’arreu.

El 2008, un altre municipi empordanès, Jafre, va decidir 
explotar en una fira la cervesa artesana, quan encara era 
poc coneguda a les nostres contrades. I es va decidir fer la 

Fira de la Cervesa Artesana, a la qual es convidarien micro-
cerveseries catalanes, i que estaria complementada amb 
productes de la terra, com formatges, embotits, pa, mel... 
En la primera edició, es va inventar un tast, el jafrenc, per 
fer de coixí en les degustacions, i encara ara es manté. Els 
jafrencs estan fets amb pasta de pa de viena i un xoriç, i cada 
any en fan un miler, que aviat són consumits per les més 
de 5.000 persones que visiten la fira. En cada edició, amb la 
implicació dels visitants, s’elegeix la cervesa de la fira.

Les cerveses artesanes gironines van començar a 
aparèixer i això va fer que s’organitzessin altres fires a la 
demarcació. L’any 2011 va sorgir el Festival Birrassana de 
Blanes, amb la implicació de la microcerveseria local Ma-
rina. A la segona edició ja hi van participar cerveses artesa-
nes de l’Estat espanyol i de l’estranger. L’objectiu del festi-
val és donar a conèixer i promoure de la mà dels cervesers 
mateixos la cultura de la cervesa artesana. Actualment, el 
festival ofereix productes de més de 50 cervesers, que fins i 
tot elaboren alguna varietat expressament per a l’ocasió. A 
més, es complementa amb tallers, jornades, maridatges...

El 2013 van aparèixer tres noves fires: la Brewtast de 
Ripoll, la Fira de la Cervesa Artesana de Vidreres i la Bir-
racat de Sant Feliu de Guíxols. La Brewtast és una gas-

>> El Festival Birrassana, que se celebra 
a Blanes des de l’any 2011. >> Moska de Girona ha estat un dels deu cervesers que han 

participat a la II Fira de la Cervesa Artesana de Girona.
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trofira de la cervesa artesana que organitza el restaurant 
cooperativa La Barricona juntament amb la seva micro-
cerveseria, la Calavera. A la fira, que es fa a l’entorn del 
restaurant, també hi juga un paper important la cuina de 
la cervesa, que aplega elaboradors d’aquest producte, 
distribuïdors, consumidors habituals i curiosos. La Fira 
de Vidreres, en la qual està molt implicada la microcerve-
saria del poble, La Selvaseria, vol ser un punt de trobada 
on conèixer fabricants, marques, orígens... però també 
fòrum de difusió i promoció d’un mercat i una cultura. La 
Birracat, amb una oferta cervesera catalana diversa, no-
més ha durat dues edicions.

Aquest abril passat l’associació el Tirador ha orga-
nitzat la II Fira de la Cervesa Artesana de Girona, que ha 
aplegat nou cervesers gironins i un de Barcelona a la pla-
ça de la Independència. És una fira complementada amb 
pinxos elaborats pels bars i restaurants d’aquest espai 
públic gironí. La primera edició es va fer el 2014 i va aple-
gar 13 cervesers. Darrerament, altres pobles gironins 
han aprofitat el boom cerveser per fer fires dedicades a 
aquest producte mil·lenari.

>> La Fira de la Cervesa Artesana de Jafre, la més antiga de totes les que es fan a les comarques gironines.

>>  Diversos cartells de fires de cervesa 
de les comarques gironines.
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