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el 30 d’abril al 5 
de maig, Teià va 
ser escenari de la 
tercera edició del 
Maridatge dels 

Sentits: el festival del perfum, la 
flor i la gastronomia. Es tracta 
d’una aposta per la singularit-
zació i l’especialització que cada 
any suma més entusiastes, tant 
entre els especialistes de cadas-
cun dels àmbits com entre el 
públic profà. 
L’objectiu és que els tres sectors 
s’hi involucrin, facin coneixença 
i formulin propostes conjuntes 
als visitants que els facin viure 
experiències sensorials úniques, 
com és el cas del sopar a qua-
tre mans ofert per la cuinera 

biodinàmica Iolanda Bustos i 
el campió mundial de pizzes 
Fabián Martín; les exposicions 

de Nasevo, a Ca l’Antiga, i les 
Olors de la Mediterrània, a La 
Unió; el recital de poesia al ce-

ller romà de Vallmora, i el taller 
de bombolles comestibles de 
Plat Institute a Can Torrents, 
que va atraure l’atenció de 600 
persones. A més de l’esperada 
demostració d’art floral de Jordi 
Abelló, per primer cop els cor-
responsals del Casal de Joves 
van vendre rams de muguet per 
sufragar les despeses del viatge 
de fi de curs a Londres. També 
hi van tenir un paper molt des-
tacat els cellers de la DO Alella, 
així com la implicació activa de 
les entitats, els comerços, els 
viveristes i els jardiners locals.

Elements distintius
A més de les activitats diàries 
de tota mena (tallers infantils, 

sortides guiades, presenta-
cions i taules de debat), el 
Maridatge dels Sentits té 
dos punts àlgids que li donen 
personalitat: el Concurs Inter-
nacional de Perfumeria i la fira 
del perfum.

La fira pròpiament es va 
celebrar el cap de setmana 
del 4 i 5 de maig i va omplir 
d’olor i de color el torrent de 
Casa Bru amb una dotzena 
d’estands professionals. Com 
de costum, la plaça de Sant 
Martí i el Mercat Municipal 
van concentrar el bo i millor 
de la restauració de Teià i de 
les poblacions de l’entorn. En 
total es van vendre 9.486 ti-
quets de consumició. 

ACTUALITAT

El Maridatge dels Sentits, una 
alquímia de petites obres d’art

D

El programa combina amb harmonia tres motors econòmics que converteixen el 
Maresme en la Provença de Catalunya: la perfumeria, els vivers de plantes i la 
tradició vitivinícola.
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Alta Alella, Can Roda, Invita, Pensa, Quim Batlle i Raventós d’Alella 
van ser presents al tast gastrònomic.

Més de 200 persones van ensumar els 23 perfums del Concurs 
Internacional i van votar els seus preferits. 

L’aposta pel vi ha 
dut l’Ajuntament 
a confiar l’orga-
nització de la fira 
gastrònomica en el 
Consorci d’Enotu-
risme DO Alella 
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Acte institucional 
La inauguració de la fira va 
comptar amb la participació 
de l’alcaldessa de Montgat, 
Rosa Funtané, com a dipu-
tada de Territori i Soste-
nibilitat de la Diputació de 
Barcelona; de l’alcalde de 
Premià de Dalt, Josep Tria-
dó, com a president del Con-
sell Comarcal del Maresme, 
i de l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, com a president 
del Consorci d’Enoturisme de 
la DO Alella. Per la seva ban-
da, el director dels Serveis 
Territorials del Departament 
d’Agricultura a Barcelona, 
Josep Pena, va destacar 
l’aposta del Maridatge “per 
la producció primària i el 
contingut agroalimentari” i 
va definir-la com “una alquí-
mia de vivers, restauradors, 
viticultors i floristes que fan 
petites obres d’art”.

Projecció mundial
Després de realitzar dues 
presentacions del certamen 
–una a la seu del Consell 
Comarcal, adreçada al ter-
ritori, i una altra a l’Hotel 

Pràktik de Barcelona, diri-
gida al sector professional–, 
el 4 de maig es va celebrar a 
Ca l’Antiga el lliurament de 
premis de la segona edició 
del Concurs Internacional de 
Perfumeria Mouillette d’Ar-
gent. Els participants havien 
d’incloure en les seves com-

posicions una nota de gessa-
mí, que era la flor que feia de 
fil conductor del Maridatge 
dels Sentits de 2019.

Després d’avaluar 23 
creacions olfactives, el jurat 
presidit per Rossend Mateu 
va escollir com a guanyador 
el perfumista brasiler Daniel 
Pescio amb Effluves de Jasmins 
et Magnolias, una fragància 
floral que destaca per les seves 
notes de fusta, especiades i 
orientals. El jurat en va res-
saltar “l’equilibri i estructura 
excel·lent” amb una “sortida 
verda i cítrica, un cor floral 
i un fons de vainilla”. D’altra 
banda, la perfumista catalana 
Sandra Iruela es va endur el 
premi del públic amb la com-
posició Jasmin d’un raíd ma-
rocain, una fragància tendra, 
floral, subtil i amb notes de 
fruita i ambre. Després d’Iru-
ela, les 203 persones que van 

participar en la votació popu-
lar van triar un altre autor del 
país, Pelegrí Granel, i la seva 
proposta Maresme, seguit de 
la francesa Julie Pluchet amb 
Jasmin Defendu.

L’alcalde de Teià, Andreu 
Bosch, va destacar que el con-
curs “és únic a Catalunya i a 
tot l’Estat” i va assegurar que 
en tan sols dos anys ha ad-
quirit “una pàtina de prestigi 
gràcies al renom dels mem-
bres del jurat”. Per a Bosch, 
“la participació de perfumistes 
procedents de nou països i 
tres continents demostra la 
projecció i difusió que ha as-
solit el certamen”: “Això vol 
dir que estem fent bé les coses 
i que anem pel bon camí”, va 
concloure, i va atribuir aquest 
ressò a la “coordinació tècnica 
d’Ainea Perfums i al suport del 
Beauty Cluster Barcelona i de 
la premsa especialitzada”. 

Cada any, durant 
uns dies, Teià esde-
vé punt de trobada 
de perfumistes 
d’arreu del món
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de productes gurmet.
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Ca l’Antiga va acollir el sopar inaugural ofert per Iolanda Bustos 
i Fabián Martín, maridat amb vins de la DO Alella.

Durant un cap de semana, Teià acull una fira de perfumistes d’autor 
amb una dotzena d’estands de Catalunya, Balears i el País Valencià.


