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Cuina de temporada i del territori, actualitzada i creativa

Diari d'un restaurant

del Maresme

MIQUEL
ALDANA
ESTRELLA
MICHELIN

El restaurant Tresmacarrons, des del Masnou, proposa
una cuina catalana actualitzada i de temporada que ha
estat

reconeguda

amb

una

estrella

Michelin.

Al

capdavant del projecte, Miquel Aldana, que selecciona
amb cura els millors ingredients del territori per donar
forma a una carta que varia en funció de l’estació i que
incorpora l’essència del Maresme. Parlem amb ell sobre
com s’han viscut els moments més difícils de la crisi del
coronavirus, de com encaren la tornada a la ‘nova
normalitat’ en uns moments d’inestabilitat pels rebrots i
també
Avda. del Maresme, 21
El Masnou
Tel: 935 409 266
www.tresmacarrons.com

de

la

singular

proposta

gastronòmica

que

impulsen, basada en el domini just de les proporcions i
l’equilibri amb la creativitat.

Com han viscut aquests difícils mesos d’aturada
forçada de les seves activitats?
Confosos, sorpresos, fora de lloc. Ara tot sembla més fàcil,
però en aquells moments te n’adones que has hagut de
tancar el negoci. I com t’ho planteges, això?, acomiadant a
tothom? Entres en estat de xoc!, sense cap dubte. Et
planteges com ho faràs per afrontar aquests moments tan
difícils i mantenir el teu projecte, per poder tornar, tot
seguit, a fer el màxim de semblant al que feies abans. Vist
ara, després, aquests tres mesos no sabíem com acabaríem ni
fins on podia arribar la situació. I hem estat molt preocupats i
ho estem, també, per la seguretat dels nostres clients i pels
rebrots. Sembla, però, que de moment ens n’hem sortit!
Quins canvis en el dia a dia els ha obligat a fer
aquesta situació d’emergència?

El problema no ha acabat encara, estem en una segona
fase, no hem arribat a la normalitat que caldria. Estem
molt condicionats pels protocols a la feina. I ha de ser
així! No volem ser cap focus de contagi. I els seguim
amb rigor: les mascaretes, el gel de les mans..., de la
manera més estricta possible. La nostra clientela sol
ser de 40 anys en amunt, molts d’ells majors de 50 i 55
anys. Truquen i ens pregunten perquè estan
preocupats. Ara mateix, nosaltres fem molta separació
entre les taules, però de fet sempre l’hem tinguda. El
nostre aforament real són 74 persones, i de normal,
acostumem a fer entre 24-26 persones. Tenim 10
taules, de les quals n’estan agafant unes 7 o 8. En
aquest nou context cal ser una mica més estrictes per
la seguretat del client, adaptar-se a la nova situació
més bé, ser molt assenyats i responsables en el dia a
dia.

I per això treballo amb petits productors de la
comarca, com en Marc Pruna, amb qui m’entenc molt
bé. És més complicat entendre’t amb grans empreses.
I amb els petits productors tens una relació més
estreta. També fent-ho així dones un cop de mà a una
petita marca del que t’envolta, ajudant. És molt fàcil
de fer i tothom hi guanya!
Quines són les especialitats del seu restaurant?
Amb els rebrots ens hem trobat alguna taula anul·lada els
caps de setmanes. Torna aquell neguit! Van sorgint les
notícies i es crea una sensació de pànic que comporta
trucades en què s’anul·len taules. Actualment vivim molt al
dia, setmana a setmana, intentant adaptar-nos i acabant

Han decidit adherir-se al Compromís per la
sostenibilitat turística Biosphere. Quina creuen
que és la importància de propostes com aquesta
per a la comarca?

l’estiu mitjanament bé, per tornar si es pot, de cara al

Ho hem fet per un sentit de responsabilitat. La meva dona és

realitat.Però continuem amb la filosofia de cuina de

biòloga marina, amb un màster en aqüicultura. Jo soc un

temporada, ara mateix molt d’estiu, gairebé “començar amb

enamorat del mar. A casa la natura hi és present. Cal ser

meló i acabar amb síndria”, una proposta ben fresqueta. De

responsable i fer els petits actes que ens ajudin a tots, com

cara al setembre tornarem amb els bolets, un producte del

reciclar, per exemple. Hem fet el Quilòmetre Zero per lògica.

qual en soc un enamorat: les trompetes i els carlets que et

setembre-octubre, a la situació en la qual estàvem. En el
nostre cas, la carta l’hem hagut de retocar, de tres menús
degustació en fem un. No podem treballar encara amb l’equip
complet i hem hagut d’adaptar la nostra proposta a la nova

trobes per aquí. Nosaltres treballem les nostres propostes
gastronòmiques amb la cuina del territori i que els productes
te’ls trobis representats als plats i anar canviant, segons els
cicles.
Què destacaria de la gastronomia del Maresme?
Fem els nostres plats amb productes com la gamba i
el peix, tot i que és complicat: la llotja de Montgat és
testimonial perquè té pocs pescadors i captures. El
meu peixater compra a Mercabarna! D’aquí, a
vegades, cuinem amb llagostí i lloritos. El port
d’Arenys ens va molt bé, perquè és potent.
D’altres productes de la terra, com la maduixa, hem
optat per impulsar un petit cultiu amb en Marc Pruna,
en una finca que té llogada a Argentona, perquè em
costava molt, però amb el confinament hem perdut
moltes plantes. Hi tornarem! L’experiència demostra
que conreem maduixes que quan es serveixen estan
molt

madures,

al

seu

punt

màxim,

un

plaer

organolèptic pel client.
Destacaria també d’altres productes de temporada de
les hortes que hi ha al Maresme, com les albergínies i
els tomàquets. El tema de la distribució és molt
complicat pels petits productors, que fan una feina
que es paga poc i és molt dura. Cal reivindicar tota la
nostra horta, a més del pèsol que és molt conegut,
parlar també de tomàquets, maduixes, faves... s’hi fa
de tot, no només els productes que tenen més
anomenada. Hi ha uns pocs productes més coneguts i
és una sort, però també un estigma per a la resta, que
també són excepcionals.
A més, s’ha de donar una empenta als agricultors
d’aquí!

U n consell per cuinar.
L’essència de la cuina no és la
creativitat sinó la proporció.
Dominar
aspectes
com
la
proporció permeten cuinar bé, que
després sigui molt fàcil. Detalls
com el punt de sal, per exemple.
Primer s’han de dominar les
proporcions i fer les coses ben
fetes i després ve la creativitat.

