
Divendres, 25 de novembre de 2011

Calaix 36 NOU9El

QÜESTIONARI A... Regina Santamaria, empresària de la restauració

Gestionant restaurants 
El 9 NOU

Regina Santamaria Serra (Granollers, 1985) 
es considera “sant celonina” des de sempre. 
Després d’acabar els estudis obligatoris a 
Sant Esteve de Palautordera va estudiar 
ADE a Esade, i va fer l’últim curs a Van-
couver, Canadà. La seva primera feina va 
ser al Departament de Màrqueting dels 
restaurants d’un hotel a Dubai, on es va 

adonar que la restauració li agradava més 
del que es pensava. Acabada l’etapa a Dubai 
va començar a treballar amb el seu pare, i 
conjuntament van començar el projecte del 
nou restaurant Santi, a Singapur, on va fer 
l’obertura i hi va viure durant un any mig, 
fins que el febrer passat va tornar a Sant 
Celoni per tirar endavant el projecte de Can 
Fabes, que gestiona juntament amb la seva 
mare, Àngels Serra, i Xavier Pellicer.
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Sant Celoni

Tres cançons per posar a 
l’MP3.

Better Together, de Jack 
Johnson; Lemon Tree, de Fools 
Garden; Boig per tu, de Sau.

Una pel·lícula. 
Cometas en el cielo.
Un llibre. 
La bona sort, d’Àlex Rovira. 
Un restaurant. 
La Costa del Montseny. Un 

restaurant del qual sempre 
tindré bons records de totes 
les estones que hi he passat.

Li agrada cuinar? 
Sí, però no en sé! És el que té 

haver crescut en una cuina... 
Un plat.  
Un pa amb tomàquet amb 

un bon pernil. És el primer 
que menjo sempre que torno 
d’un viatge. 

Una beguda. 
El Porto negre. 
On ha passat les últimes 

vacances.
A El Caire.
Té previst fer algun viat-

ge? A on?
A Singapur, però no de 

vacances.
Un lloc o un racó on per-

dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

El Montnegre. 
I de Catalunya? 
La platja de Santa Cristina. 

Potser no és el lloc més maco 
però hi anava de petita amb 
els pares i hi continuo anant 
ara... La bellesa dels llocs la fa 
les experiències viscudes.

I del món? 
Bali (Indonèsia).
On no portaria mai ningú? 
A fer una volta per 

Barcelona conduint jo! Sem-
pre m’equivoco de carrers, 
crido als altres cotxes i m’en-
fado amb mi mateixa.

Amb quin alcalde de la 
comarca se n’aniria a sopar? 

Doncs no tinc cap priori-
tat... amb el que em convidi 
primer.

Última obra de teatre que 
ha vist. On?

El musical d’El rey León a 
Singapur. 

Què és l’últim que ha fet, 
anar al cinema o llogar una 
pel·lícula de vídeo o DVD? 

Anar al cinema. 
Quina pel·lícula era? 
Friends with Benefits, per 

passar una estona divertida.
Un programa o sèrie de TV. 
Lost, l’única sèrie que n’he 

vist totes les temporades i 
capítols. Això sí, en V.O.

I de la ràdio? 
El matí i la mare que el va 

parir, de Flaix Back. 
Un lloc per viure.
M’agrada Sant Celoni. Un 

Quin fons d’escriptori té a 
l’ordinador?

Una foto de Montreal 
nevat... canvio les fotos per 
temporada.

Esculli una paraula que li 
agradi (pel so, significat...). 

Inshalla, pel seu so. És àrab 
i significa ojalá, esperem. 

Quin cotxe té? 
Alfa Romeo 147. 
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Mmm, no sóc d’anar a missa.
Un projecte immediat. 
Tirar endavant Can Fabes. 
Un insult. 
Fill de... Si vols insultar 

algú, fes-ho, però no la seva 
mare.  

Una floreta. 
Quan una cosa està ben feta 

i t’ho reconeixen.
Una olor.  
L’olor dels forns de pa, a 

primera hora del matí quan 
acaben de coure el pa. 

Un ritual diari. 
Encendre la cafetera abans 

de res quan em desperto. Fins 
i tot abans d’anar al lavabo. 

Una mania. 
Comptar les hores que dor-

miré quan em poso al llit.
Un personatge històric 
Coco Chanel. Per la seva 

personalitat i el seu afany de 
superació, el perfeccionisme 
en el seu ofici i el seu valor de 
lluitar per aconseguir allò a 
què aspirava.

Qui li agradaria ser?
David Copperfield, per des-

aparèixer d’allà on a vegades 
no vols ser. Per totes les altres 
coses, jo mateixa.

Un hobby.  
Esquiar.
Un lema. 
Per molt malament que es 

plantegin les coses, sempre hi 
ha una mica de llum per con-
tinuar lluitant i treballant.

Què la treu de polleguera?  
Que tinguis una hora 

de visita i et facin esperar. 
Sobretot els metges!

Què canviaria del seu cos? 
Les cuixes i els malucs. 
Una expressió molt usada. 
Jolines.
Per què o per qui diria una 

mentida? 
Pel que o per qui s’ho 

mereix sempre i quan sigui 
per un resultat positiu.

Què la fa riure? I plorar?
Em fan riure les pessigolles, 

els bons moments amb els 
amics, la família... La impo-
tència em fa plorar.

El seu pitjor malson? 
Els malsons els oblido. 
Què té a la tauleta de nit?
Moltes coses! Llibres, el 

mòbil... i una foto del meu 
pare.

Santamaria diu que el primer que menja quan torna d’un viatge és pa amb tomàquet i un bon pernil

“M’agrada cuinar però no en sé”

cop et passes temporades a 
fora hi trobes l’encant que no 
veus quan ets aquí, i ho tro-
bes a faltar.

Coneix algun grup de 
música de la comarca? 

La veritat és que no. 
Ha votat en les últimes 

eleccions? A qui?

Sí. A aquells que crec que 
algun dia aportaran un canvi 
positiu pel país.

L’últim regal que li han fet? 
Roba d’hivern pel meu ani-

versari. Després de tres anys 
vivint en països càlids em 
vaig adonar que no en tenia. 

A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
Cap a les 9.
És partidària de les migdi-

ades?
Si es pot, sí, però curtes i 

evitant despertar-se de mala 
lluna.

A quin cantó del llit dorm?
Al més allunyat de la porta.


