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EL

MARESME,
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SOSTENIBLE

Les temptacions gastronòmiques del restaurant El Nou-Cents!!

Diari d'un restaurant

del Maresme

JOSEP

MARIA

MARTÍN

I

AMARGANT

El Nou-Cents és un restaurant amb llarga trajectòria a la
capital del Maresme. El seu propietari, Josep Maria
Martín i Amargant, ens explica com han passat aquests
mesos de confinament, de quina manera encaren el dia a
dia i els reptes de la dedicació gastronòmica per donar
Carrer Torrent 21, Mataró
Tel: 93 799 37 51
mail: contacte@elnou-cents.restaurant
www.elnou-cents.restaurant

els seus millors plats als clients, amb productes de
proximitat seleccionats i amb acurades receptes.

Com han viscut aquests difícils mesos d’aturada
forçada de les seves activitats?
Ha sigut molt estrany, l’aturada econòmica en general
i sobretot no poder veure a la família i haver de passar
aquest tràngol. Tot plegat ha estat una situació que
ens ha deixat desconcertats. I això sí, amb temps per
poder pensar molt, sobretot com millorar.
Quins canvis en el dia a dia els ha obligat a fer
aquesta situació d’emergència?
Tot plegat et deixa unes sensacions molt estranyes,

i

de

protecció,

que ha passat la primavera i... no ens hem donat

videoconferències per Zoom, que ens han servit per

compte!! La temporada dels pèsols, per exemple, no

aprendre de molts temes, poder parlar també amb els

l’hem pogut gaudir. Tenim la voluntat d’ajudar els

consellers.

pagesos de la comarca, que ja venien dels efectes del

preguntat el que hauríem de fer i també veus com en

temporal ‘Glòria’, que els havia desfet tot. I per això

algunes propostes, des del Consorci, ens han fet cas.

nosaltres ens plantegem què podem proposar als

En aspectes com promocionar el turisme interior o

nostres plats que també ajudi els productors segons

donar a conèixer la comarca, estaria bé que es

els seus conreus.

poguessin implantar les iniciatives que s’han fet. S’ha

En

hem

aquestes

pogut

fer

conferències

moltes

ens

han

vist una certa voluntat en una situació molt dura.

Aquesta aturada a zero ens ha obligat a
plantejar-nos moltes qüestions, preguntar-nos
com és que no podíem veure a ningú? I també
hem hagut d’ajustar-nos a les mesures sanitàries

Algunes propostes sembla que es consolidaran, com el
projecte Arrels!
Pel que fa al restaurant, les mesures que hem hagut de
prendre no ens ha afectat directament molt perquè
entren en la lògica. Deixar distàncies a cada taula (que
ja la teníem), mascaretes, la neteja persistent, les
cartes plastificades (les netegem amb gel)...
En definitiva, tenir més cura per la prevenció i la
neteja. (A la cuina ja no entra ningú per voluntat meva
i les caixes de vi les tenim en quarantena!).
Aquestes mesures ens han obligat una miqueta, però
no ens han afectat. Les distàncies socials no ens han
suposat un problema, ens hem adaptat molt bé, una
taula per sala. Tot i que tampoc és el mateix que
abans. Durant el confinament, els clients de fora de la
comarca o de Barcelona no podien venir. I vivim més
d’aquests que dels clients de Mataró, que van venint,
però.

Els

nostres

clients

ens

fan

visites

mes

esporàdiques!, en funció del producte de temporada
que més els hi agrada. D’altra banda, ens hem hagut
d’adaptar a l’estructura de l’economia dels anys 20082010.

Han decidit adherir-se al Compromís per la

Quines són les especialitats del seu restaurant?

sostenibilitat turística Biosphere. Quina creuen
que és la importància de propostes com aquesta

Cada vegada tenim més plats concrets que ens els

per a la comarca?

venen a buscar. Dels que oferim, cadascun té el seu

Ens ho van proposar des del Consorci de Promoció

ser diferents. A mi m’encanta cuinar i sobretot

perfil. I te’ls estimes a tots i cadascun per igual, tot i

Turística Costa del Maresme i encaixa de ple amb les
nostres

idees.

Estem

treballant-hi

i

ajuda

a

promocionar el turisme que creiem que necessita la
comarca. Nosaltres ja estem participant de les
jornades que es fan al territori, etc.. És la nostra
mentalitat!. De fet, ens va molt bé. Ens ajuda a tenir
en compte coses que ens passarien per alt. I això
també ens ajuda a adaptar-nos, a aplicar nous
protocols. El turisme sostenible és el que busquem. El
tema Biosphere el complim en més d’un 90 per cent
de les coses que ens demanen. La resta són detalls
dins un procés de millora. És bo! Et fa estar
en tensió! Estar amb una ‘xispa més’ al moment del
servei. El Compromís Biosphere s’adreça, també, al
client i al turista que ho tenen en compte.
d’atreure turisme de qualitat a Catalunya!

I hem

interactuar amb els productes, no per un volum de
cassola grossa, sinó plat a plat, els clients que venen
a buscar les elaboracions que has fet. Gaudeixo fent
plats de màxima qualitat de la zona. Per exemple,
fem servir carn de La Pobla, que considero de
proximitat, treballem el producte de temporada si el
productor el té! I el Compromís Biosphere és una
ajuda.
Què destacaria de la gastronomia del Maresme?
Productes com els pèsols, les mongetes del ganxet o
les cireres d’en Roca, els tomàquets madurats a la
mata. Ara l’estiu els Lloritos o una escórpora grossa,
desespinar-los em fa gaudir de la meva feina.
M’agrada molt destacar el consum del peix de la llotja
d’Arenys.
Això sí, Sempre estem a expenses del que hi ha!

U n consell per cuinar.
Fer-ho amb passió, però amb la
perspectiva que dona l’ofici. Has
de conèixer els productes i fer la
recerca primer. L’important és
tenir un bon producte (que al
Maresme el tenim!) i semblarà
que ets un bon cuiner, he he!
Tracta’l i no el maltractis. Un xef
que vaig tenir em deia que calia
per ser un bon cuiner “Tener un
buen producto y no echarlo a
perder”.
Sempre has de cuinar per realçar
el producte, mai per amagar-lo!!

