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Q uina és la primera
pregunta que fa
Torroella de Mont-
grí a unes joves alta-
ment preparades

que arriben de Barcelona i cre-
en una empresa?
De quina casa sou? De moment,
no importa el currículum, ni què
has estudiat ni què fas, sinó la ca-
sa d’origen. Aquí no ets una noia
anònima com a Barcelona, la
gent et coneix, et saluda i fa petar
la xerrada.

I la segona pregunta?
Comva el negoci?No és fàcil, per-
què acabemd’arribar i de comen-

çar i coneixem unmón nou, però
no ens podem queixar perquè te-
nim feina. Fem llibres, campa-
nyes de comunicació, disseny de
productes, logotips d’empreses i
documentals... Encara hi ha mol-
ta gent que s’ho fan ellsmateixos,
però cada vegada s’entén més el
valor afegit que aporta la quali-
tat. Coma exemple, només cal ob-
servar comhan canviat les etique-
tes dels vins.

Per què la seva empresa
s’anomena Vinagreta?
Perquè som dues germanes molt
diferents però ens complemen-
tem. Som com la vinagreta i ama-

nim les idees dels altres ambmol-
ta il·lusió, professionalitat i bon
humor.

Què aporta de nou el seu do-
cumental, El territori al plat?
Una reflexió sobre què mengem.
Hem aprofitat l’immens arxiu
d’imatges del cineasta Antoni
Martí, les hemdigitalitzat i li hem
donat un ritme i una mirada molt
joves. Expliquem la gastronomia
empordanesa a través d’un pesca-
dor de Palamós, d’una cuinera
d’Ullastret, d’un arrossaire de
Pals i d’un pastor de Serra de Da-
ró.Tots són joves, però tambépar-
la molta gent gran, perquè ens

agrada aprendre dels més grans.
Què han aprés sobre el men-

jar de l’Empordà?
Que es pot anar al mercat o al pa-
gès i comprar productes naturals i
de temporada.Que és absurd tenir
espàrrecs de bosc al costat de casa
i comprar-los a una gran superfí-
cie importatsd’Argentinaodepaï-
sos amb normes sanitàries molts
menys estrictes que les de la Unió
Europea. Que tenim peix de casa,
però es crien daurades amb pinso.
Que no es facilita prou informació
al consumidor. Que les escoles no
eduquen en el fet de menjar. Que
el consumidor no parla amb el

productor. Que la globalització
dels aliments és inevitable, però
també comporta la recuperació
de plats tradicionals...

Vostès què cuinen?
Plats de l’àvia i del pare, com ous
farcits gratinats al forn amb bei-
xamel, fricandó, braç de gitano
amb puré de patata, pilotilles de
l’àvia...

Què cuinen els amics de la se-
va edat a Barcelona?
Demanenmoltes pizzes a domici-
li, escalfen menjar precuinat i
mengen molt fora de casa.

Quin és el seu fet diferencial
gastronòmic?
El temps. No tenim desplaça-
ments llargs, la vida és més
tranquil·la i podem cuinar amb
calma. No sentim tanta necessi-
tat de sortir de casa ni d’activitats
d’oci. Si ens cal relaxar-nos men-
tre treballem, sortim a la terrassa
i mirem el Mugró del Montgrí i
les teulades de Gimeno... Tot ai-
xò ajuda a endreçar les idees, a
escriure i a fer una vida més in-
trospectiva.

La gent de la seva edat té ten-
dència a marxar cap a
Barcelona.
Sí, però molts tornen. Alguns
amics de Barcelona que ens visi-
ten ens pregunten què hi fem a
una vila, però acaben reconeixent
que vivimmolt bé imillor que a la
gran ciutat. I no ens avorrim, per-
què a l’Empordà s’hi fan moltes
activitats culturals i artístiques,
mentre que més de tres setmanes
a Barcelona ens posen els nervis
de punta. També influeix que, des
debenpetites, els pares ensporta-
ven a Figueres i a Torroella.

Es valora prou això que ara
s’anomena qualitat de vida?
Sovint no valoremprou el que te-
nim prop de casa, però quan
anem a presentacions de llibres i
de documentals hi veiem més
gent jove i més interès per una
manera de viure que permet anar
a la llotja, fer tertúlies de taberna,
anar a fires i a aplecs populars...
És semblant al que passa amb la
cuina tradicional. Una àvia ens
va comprar una còpia del docu-
mental i ens va dir que el guarda-
ria pel seu nét per si de cas un dia
s’acabaven els menjars i els plats
del territori.

Vostès són d’aquelles que
pregunten si els ous són de pa-
gès?
No, perquè els ous són de gallina.
Però no fa gaire, una mestra de
Barcelona va demanar als nens
que dibuixessin un pollastre i el
van dibuixar a l’ast.
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LUMINOR 1950 RATTRAPANTE.
Movimiento mecánico automático calibre
OP XVIII, certificado COSC. Cronógrafo
split-seconds con dos contadores, escala
taquimétrica. Caja de acero de 44 mm Ø.
Cierre desplegable de acero.

THE SIMPLICITY
OF INNOVATION.
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