
 

 

A ENTREVISTA 
Mónica, unha muller decidida, á que lle gustan os retos, caseira e apaixonada pola cociña. 
Sentámonos na aula-taller cafetaría. 
Viste de cor gris. Non deixa nada ao azar: deixa o bolso preto e apaga o seu tel. Pídolle que se sitúe á miña 
esquerda, escoitareille mellor....  

Cóntame, onde espertou a cociña en ti?  
Os meus pais emigran a Venezuela e eu quédome coa miña tía en Lira, Carnota, nunha casa de comidas... Alí, 
recordo que con sete anos limpaba cubertos e daba forma ás croquetas. Ese foi o meu primeiro contacto...  

E así xa de cabeza a unha cociña?  
Non, estiven dous anos en Venezuela.... Volvín e tiña que traballar e estudar, quedei sen xuventude. 
Caso moi nova e en 1992 vou a traballar ao “Viuda de Naveiro” en A coruña. 
Máis tarde ao restaurante “El Manjar. Recordo con moito agarimo aos seus propietarios. Aquí pasei pouco 
tempo, pero estou moi orgullosa dese restaurante.  

Non tiveches a ilusión de ter un restaurante?  
Uff si El Anguieiro, na rúa Estrela. A tortilla de 100 pesetas. Facían 
cola para levala. 
Este período da miña vida fixo que, dalgunha maneira, perderse o 
encanto de gozar da miña filla Marga. 
Máis tarde tamén abrín un local con Roberto de Mesón Pastoriza  e 
tamén inaugurei a cociña do Club de Golf de Miño.  

Como chegas a Fraga do Eume?  
Por un reto. Alguén me empuxa para que teña unha titulación. E 
aquí estou en 2º de cociña. 
Compaxino os estudos e traballo desde hai doce anos na cociña 
dunha residencia onde vivo cada momento (os seus ollos acaban 
de coller un brillo moi especial).  

E, o Celler de Can Roca?  
O BBVA abre listas para as súas becas anuais. Inscríbome, mando a 
miña carta de presentación e o meu humilde currículo e nada máis! 
Tiven a fortuna de ser seleccionada de entre 400 candidatos. Unha 
chamada estando aquí no cole, non mo cría.  
Pídenme unha lista de compra do meu prato a elaborar e alá imos.  

 

Un prato, conta....  
Mestura... bacallau con grelos, fabas de Lourenzá e puré de patacas. 
E alá véxome elaborando o meu prato galego, pasando 36 horas nun dos mellores restaurantes do mundo. 
Unha familia chea de virtudes e tan humildes como o son de recoñecidos mundialmente. Jordi, Joan e Josep coa 
súa nai Montse. Non se pode un imaxinar o que eu teño deles: o aprendido, o vivido e a satisfacción persoal de 
estar alí, no espazo “MAS MARROCH”. 

Trouxeches algún recordo?  
O mandil negro, o gorro de papel e o “estadillo” do traballo. As fotos que teño xa forman parte do álbum 
familiar.  
 
 

 


