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’ha passat la vida 
entre fogons. Enca-
ra ara cuina per als 
amics que li de-
manen un àpat de 

festa major. O ni tan sols això, 
un plat de macarrons, si fa falta. 
“M’agrada omplir neveres”, diu, 
perquè estar-se sense fer res 
l’avorreix. Ho diu una persona 
que ha estat quaranta anys 
delectant els paladars més exi-
gents, sense pausa, sense tenir 
pràcticament cap dia de festa. 
I que ara, quan ja fa onze anys 
que va tancar el restaurant, 
continua gaudint de la cuina 
com el primer dia. Igual que ho 
feia quan casa seva era l’enveja 
de la comarca i pel seu menjador 
hi passaven personatges reials. 

La Maria Salvans –la Maria 
del Niu, encara li diuen– va 
néixer a Barcelona fa setanta-
dos anys. Ja de petita s’en-
ganxava com una paparra a la 
seva mare, al costat de la cui-
na econòmica que funcionava 
amb carbó. Agafava les seves 
cassoletes de fira i imitava 
la mare en tot allò que feia. I 
quan arribava el pare la petita 
Maria “l’obligava” a tastar el 
que havia cuinat. “Pobret, el 
pare, feia una cara de víctima, 
però sempre em deia que era 
boníssim, més bo que el que 
havia fet la mare.” No tenia 
experiència i tot el que sabia 
quan va començar li ho va 
ensenyar la mare, que cuinava 
com ningú. 

La mare, bona cuinera, i el 
pare pagès. Els van expropiar 
els camps que tenien a Barce-
lona per fer-hi pisos, i això la 
va portar a ella –amb tretze 
anys– i tota la família a Alella, 
on van llogar la masia de Can 
Serra. Hi conreaven les ma-
teixes verdures que anys més 
tard serien protagonistes de la 
cuina de la Maria, i que el seu 
pare s’encarregava cada dia de 
portar al restaurant. N’estava 
molt, del seu pare, i defensa 
amb passió allò que l’hort els 
donava: “A Alella fèiem els mi-
llors pèsols del Maresme. Aquí 
la gent vivia de dues collites, la 
del raïm i la del pèsol. Però mai 
no es va saber vendre la marca 
‘pèsol d’Alella’.”

El juny del 1967 obre el Niu
Tot plegat l’havia de portar, 
tant sí com no, a obrir una casa 
de menjars. Ho va fer el juny 
del 1967, pocs dies després 
de casar-se amb Joan Duran. 
Aquest va ser el seu viatge 
de noces, un viatge culinari 
que va durar quaranta anys. 
Amb ell va obrir un Niu a mig 
fer, amb només un menjador 
acabat i la meitat de rajoles 
posades. Aquells primers anys 
el matrimoni va tenir l’ajuda 
de Joan Salvans, el germà 
de la Maria: “Va ser la meva 
sort, la meva mà dreta, ens va 
ajudar molt.” El primer que hi 
va servir era el que la mare li 
havia ensenyat: entremesos, 
canelons, calamars farcits, 
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Quan Alella tenia una estrella Michelin
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Maria Salvans va ser l’ànima del restaurant el Niu i una de les primeres dones a Catalunya 
que va rebre la distinció de la guia francesa

Joan Duran i Maria Salvans 
a un carrer d’Alella. 
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una “bona paella i uns rostits 
tremendos”. Durant molt de 
temps, la seva gran il·lusió va 
ser arribar als cinquanta anys 
de vida del restaurant per 
rememorar aquells primers 
menús i tornar a fer la carta 
del primer dia al mateix preu 
de l’any 1967. “Jo mirava de 
treure-li-ho del cap –diu Joan 
Duran– perquè m’hauria ar-
ruïnat!”

L’experiència a còpia de 
treballar i treballar es va com-
binar amb la inquietud culinà-
ria: “Tenia el cap molt despert, 
sempre anava provant coses. 
I els dies de festa, ben pocs, 
només volia anar a restaurants 
boníssims.” D’allà on anava, en 
treia alguna cosa: “No copiava, 
però n’aprenia moltes coses.” 
I fruit d’aquest treball va ar-
ribar el reconeixement més 
gran. Va ser una de les prime-
res dones a Catalunya a tenir, 
el 1989, una estrella Michelin 
(la primera de Catalunya i de 
l’Estat va ser Núria Serrat, del 
Mas Pau d’Avinyonet de Puig-
ventós, el 1982). Alella tenia un 
restaurant amb estrella en una 
època en què n’hi havia poques 
fora de Barcelona, ciutat on es 
destacaven restaurants com 
Via Veneto, Reno, Neichel i la 
Dama. Va ser precisament el 
xef d’aquest últim restaurant 
qui li va donar la notícia: “En-
cara no eren les nou del matí 
i jo ja era a la cuina, quan em 
truca el Josep Bullich, de la 
Dama: ‘Felicitats!’, em diu. I jo 
li responc: ‘Felicitats de què?’ 
‘Què no has llegit La Van-
guardia? Que t’han donat una 
estrella!’.” A la Maria li brillen 
els ulls quan recorda què va 
significar: “Va ser molt maco, 
perquè va ser una estrella molt 
treballada. M’esforçava com 
una boja per fer-ho bé i vaig 
aconseguir el reconeixement.” 
Però era una arma de doble 
tall, perquè a partir d’aquell 
moment tothom li exigia més: 
“És com anar dalt d’un tren 
que marxa a tota velocitat i no 
pots parar ni baixar-ne de cap 
manera.”

Producte de proximitat
Els inspectors de la guia ver-
mella devien valorar l’autenti-
citat de la cuina de la Maria i 
la bona qualitat d’un producte 
de proximitat, allò que anys 
més tard es coneixeria com a 
Km. 0. La verdura, de l’hort 
del pare; la carn, de Girona; 
i el peix, de Roses. “Anàvem 

a buscar-lo directament de 
la subhasta i quan a les vuit 
arribàvem a casa ja hi havia 
gent esperant, per veure el 
peix com bellugava.” La cuina 
va anar evolucionant amb els 
anys, a la Maria li agradava 
improvisar i experimentar: 
“Comprava unes cloïsses i 
pensava: ‘Com les he de fer, 
així obertes i ja està?’ I llavors 
decidia farcir-les.” Es tracta-
va de pensar molt i de llegir, 
d’investigar. Hi ha molts plats 
per recordar: “La patata amb 

caviar, que tenia un èxit tre-
mendo, és clar que el caviar 
llavors no anava tan car com 
ara; i el turbant de poma amb 
foie, l’ànec farcit amb fetgets 
i tòfona…” Canviaven la carta 
sovint, però hi havia plats que 
no podia tocar, com l’espatlleta 
de cabrit al forn: “Hi havia una 
gent que venia expressament 
des de Suïssa per menjar-lo. 
I l’amo d’una important em-
presa, que era el primer cop 
que venia, va demanar-lo, i li 
va agradar tant que el va voler 
tant de primer com de segon 
plat. I encara el va tornar a 
demanar, segurament una 
mica avergonyit, per postres. 
Li vaig dir que no, que això 
no m’ho fes. Primer perquè 
s’embafaria i, després, perquè 
m’estimava més que quan en 
volgués menjar, tornés tantes 
vegades com calgués.” Un altre 
plat que recorda amb afecte 
és la flor de carbassó farcida 
amb carn i tòfona: “La flor del 
carbassó quan li toca el sol es 
tanca. I el pare es llevava a les 
sis del matí per collir les flors 

de carbassó i me les baixava 
al Niu. Havia de ser a aquella 
hora, abans que sortís el sol.”

Clients de renom
En aquells anys d’èxit, reconei-
xement i prestigi van menjar al 
Niu clients de renom. Al llibre 
de visites hi ha les firmes de 
l’expresident Jordi Pujol, el 
marquès de Griñón, el perio-
dista Àngel Casas, el dibuixant 
Perich… Però si n’hi ha una que 
en destaca és la del rei emèrit 
d’Espanya, Joan Carles I. Fins 
a quatre vegades hi va anar, la 
primera el 1987, i sempre acom-
panyat del seu fidel amic Josep 
Cusí, empresari i armador 
del vaixell de regates Bribón: 
“En aquell moment, que el rei 
vingués a casa era un honor 
molt gran. Li reservàvem la 
taula tres, la rodona, però mai 
vam haver de tancar el restau-
rant per a ell i el seu seguici. 
Es barrejava amb la resta de 
clients. La primera vegada van 
venir abans els escortes, amb 
gossos i tot, però al final era tot 
més improvisat, d’un dia per 
l’altre em trucava un guàrdia i 
em deia: “¡María, mañana ven-
drá el rey!” Va ser sempre molt 
atent amb nosaltres i amb les 
nostres filles. No pensava que 
això em pogués passar a mi, en 
un restaurantet d’Alella.”

La història d’amor, passió 
i sacrifici va durar quaranta 
anys. El gener del 2008 ho van 
deixar córrer i es van jubilar. 
En aquell moment, la Maria 
s’encarregava de la cuina del 
Niu i de dos establiments més 
que es van anar sumant a l’ofer-
ta gastronòmica d’Alella, el Niu 
Petit i la Masia Can Cabús. Va 
ser una decisió a l’estil “o ara o 
mai”. Van vendre el Niu perquè 
cap de les seves tres filles, la 
Lourdes, la Irene i la Maica, va 

voler continuar. “El Joan tenia 
la pressió alta, i jo físicament 
ja no podia i em passava el dia 
enfilant-me per les parets. Va 
arribar un moment en què vaig 
dir al Joan: ‘O ens venem el 
Niu o em separo.’ Era com si 
fóssim esclaus.” I no era només 
cansament físic: “Pensava que 
ja no tenia idees, ja no sabia què 
cuinar.” I és que van ser qua-
ranta anys non stop. Al principi 
obrien cada dia, per dinar i per 
sopar. Després van començar a 
tancar el dimarts. El seu dia a 
dia era de dedicació exclusiva 
al restaurant. “A les vuit ja me 
n’anava al Niu. Feia la llista de 
la compra al Joan i se n’anava 
a la Boqueria o a algun altre 
lloc mentre jo començava a 
preparar el dinar. Perquè per 
obrir a la una, a les vuit jo ja 
havia de ser al Niu.” I a la tar-
da sempre tenia feina: que si 
rentar estovalles i estendre-les, 
que si planxar, que si preparar 
flams. I de vacances, poques: al 
principi, ni un dia, després una 
setmana i al final, dues. Quinze 
dies va ser el màxim de temps 
que van arribar a tancar el res-
taurant. És per tot això que la 
Maria creu que les seves filles 
no van voler continuar el nego-
ci, perquè van veure el ritme de 
vida dels seus pares: “Les vam 
cremar.” Tot i així, a la Maria 
i al Joan els agrada destacar 
que les tres filles els van ajudar 
molt, sobretot els caps de set-
mana. La Maria a vegades es 
pregunta si els va dedicar prou 
temps, si no hauria estat millor 
anar al festival de l’escola que 
no pas haver de cuinar per a un 
casament o una comunió: “Han 
tingut tot el que han volgut. 
Tot el que ens han demanat, 
ho han tingut. I arriba el dia 
en què et diuen que s’haurien 
estimat més una pizza informal 
per sopar i més moments de 
família. Això és dur, quan t’ho 
diuen. Penses si has estat bona 
mare.”

“I tot i això m’ho he passat 
bé”, conclou la Maria Salvans, 
la Maria del Niu, com li agra-
da que li diguin pel carrer. 
Tots els records i totes les 
anècdotes, li agradaria que 
quedessin plasmats en algun 
lloc: “La Maica m’ha empès a 
escriure, a fer un receptari. No 
sé si arribarà a bon port, però 
m’agrada pensar que som part 
de la història d’Alella i que això 
pot quedar recollit en un llibre. 
Podria titular-se La cuina de la 
Maria.” 

“Tenia el cap molt 
despert, sempre 
anava provant co-
ses. I els dies de 
festa només volia 
anar a restaurants 
boníssims”

“Anàvem a buscar 
el peix directament 
de la subhasta i 
quan arribàvem ja 
hi havia gent es-
perant, per veure 
com bellugava”

L’entrada del Niu en una foto 
dels anys 90.


