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al com fa un any 
exacte, tornem a 
seure amb un cafè 
al davant a la plaça 
de la Vila de Tiana 

amb Mite Diez perquè ens doni 
detalls del principal esdeveni-
ment que organitza anualment 
des de l’ajuntament, al costat 
de la tècnica de Promoció 
Econòmica Guiomar Blanco: el 
Tast Tiana. Tot i que encara se 
n’han de tancar els últims ser-
rells, la mostra gastronòmica 
i del vi d’aquest municipi ma-
resmenc de renom creixent es 
fa enguany del 8 al 10 de juny. 
La del 2018 és, a més, la desena 
edició, una xifra rodona que 

no comportarà gaires novetats 
respecte a la passada perquè, 
simplement, el model que s’ha 
anat implementant fins ara és 
el que funciona. L’únic gran 
canvi és en la imatge gràfica, 
perquè després de tres edici-
ons amb el disseny de Marta 
Arnau s’ha fet evolucionar de 
la mà de l’estudi Tentaciones 
Gráficas.

Sí que es manté dels altres 
anys l’esforç per eixamplar, 
tant com sigui possible, l’espai 
del tast, a la mateixa plaça on 
som ara: “Aquest any intentem 
ampliar-lo una mica traient 
un grup de taules que hi havia 
en un extrem i traslladant-les 

al jardí de Lola Anglada, aquí 
al costat, que il·luminarem 
adequadament.” Aquesta 
modificació, juntament amb 

l’establiment de dos punts d’in-
formació i venda de tiquets, un 
per a cada entrada del recinte 
de la mostra, en comptes d’un 

de sol, pretén alleujar els pro-
blemes de cues que hi va haver 
l’any passat. “Aquest 2018 
tornem a la venda de tiquets 
normal de talonari. L’única 
novetat és que també hi haurà 
tiquets individuals, perquè hi 
ha gent que, després d’acabar 
el talonari, vol fer una copa 
de vi o un plat extra, i pensem 
que és bo que tinguin l’opció 
de comprar-ne un d’individu-
al.” En aquesta desena edició, 
l’ajuntament preveu superar 
la xifra dels aproximadament 
sis mil assistents [vegeu re-
quadre] que s’hi van acostar 
el 2017: “Si la plaça queda més 
oberta, aquest any complirem 
les expectatives de l’any passat 
segur.” La il·luminació especial 
i l’ambientació musical de la 
plaça a càrrec de la DJ local 
Irina Flake, segurament, tam-
bé hi ajudaran.

Fina Puigdevall, pregonera
Més enllà d’aquestes millores, 
el programa del Tast Tiana no 
diferirà gaire respecte de l’any 
passat. “Com ja fa un temps, 
començarà el divendres abans 
[1 de juny] amb la sessió de 
cinema temàtic a Can Riera.” 
Aquest any el film triat és Deli-
ciosa Martha (2001), sobre una 
jove cuinera alemanya que fa 
veritables obres d’art a la cui-
na. El divendres següent [8 de 
juny] serà el torn de la inaugu-
ració de la mostra, a càrrec de 
Fina Puigdevall, cap de cuina i 
propietària del restaurant Les 
Cols d’Olot, amb dues estrelles 
Michelin i dos sols de la Guia 
Repsol a l’esquena. El pregó 
es clourà amb un concert a 
Can Riera del duo Aly Alma. 
L’“ambient italià” introduït 
l’any passat a l’entorn de l’edifi-
ci, amb taules i llums ben dis-

Fina Puigdevall, 
xef del restaurant 
Les Cols (Olot), 
pregonera de luxe 
per a l’ocasió
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posats, es repetirà a causa del 
gran èxit que va obtenir entre 
el públic.

L’endemà dissabte serà el 
dia de la presentació dels vins 
de la DO Alella a Can Riera, un 
acte que passa a ser conduït 
per una persona externa als 
cellers: la sommelier i mestra 
Eli Vidal. “Volíem donar una 
continuïtat a la presenta-
ció”, ho argumenta Diez, que 
afegeix que hi ha convidats 
tots els cellers del territori. 
A la tarda, el mateix espai es 
convertirà en l’escenari del 
TastetXef, amb el reeixit for-
mat escurçat de l’any anterior. 
Com sempre, quatre parelles 
(pares i fills, amics…) hauran 
de competir per elaborar el 
millor menú, amb un premi 
relacionat amb els fogons: un 
dinar per a dues persones al 
restaurant Axol de Cabrils.

Tallers de cuina per a nens
L’activitat a Can Riera es 
tancarà diumenge amb els 
habituals tallers de cuina per a 

nens, després de dinar, dirigits 
aquest any per la montgatina 
Ana Casanova, al darrere 
del bloc Lovefood. Quin serà 
l’objectiu d’enguany? Fer cucu-
rutxos de gelat de cara a l’estiu 
que s’acosta! “Aquesta edició 
hem decidit que només farem 
tallers infantils, en tres torns 
d’una hora cadascun perquè no 
hi hagi problemes d’inscripci-
ons”, explica Mariona Sagués, 
tècnica de Cultura de l’ajun-

tament i encarregada de la 
festa major, en la qual s’integra 
aquesta activitat del Tast Tia-
na. El programa dominical es 
completa amb la ja tradicional 
passejada matinal per les vi-
nyes del municipi, “que sempre 
ha donat molt resultat”, amb 
un tast i picapica final al celler 
de Quim Batlle.

Són els ingredients extra 
d’una mostra per als amants 
del bon beure i del bon menjar 
que ocupa enguany la plaça 
de la Vila amb els estands 
dels cellers de la DO, dels res-
taurants de Tiana i amb cinc 
més de convidats de fora del 
municipi. Els detalla Diez: “Di-
vendres vénen La Faràndula 
de Badalona i l’empresa de 
càtering Pura Vita; dissabte La 
Crosta i en Mario, tots dos des 
de Badalona; i diumenge els de 
Núvol Kinton Sushi de Mont-
gat i la Cuina de la Memé, una 
iniciativa de càtering tianen-
ca.” Alguns repeteixen de l’any 
passat, confessa: “Qui hi ve un 
any, té ganes de tornar-hi!” 

és el fruit d’una llarga tradició familiar
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El TastetXef en-
frontarà quatre 
equips per elabo-
rar el millor menú

Les grans xifres de 
l’última edició del Tast 
Tiana (2017)

- 3.000 croquetes
- 1.000 peces de pastisseria 

variada
- 25 quilos de capipota
- 1.860 canelons
- 80 paelles
- 50 quilos de musclos
- 2.000 racions de fideuà
- 1.000 tianes de crema
- 1.000 bombetes de   

carabassa
- 650 coques salades
- 50 quilos de mongetes amb 

cloïsses
- i 160 litres de cervesa   

tianenca Kusfollin

Una colla d’amics gaudint de plats i vins al Tast Tiana 2017.
La presència de les germanes Aixelà sempre és garantia de bons dolços.
El celler Talcomraja tornarà a oferir els seus vins al públic tianenc.
La Cinta, del restaurant Mas Corts, serveix un plat a la darrera edició del Tast. 


