
A
mo i senyor de la bodega d’uns 200
metres quadrats d’El Celler de Can
Roca, tota d’acer galvanitzat perquè
és inert a la interacció de microor-
ganismes, Josep Roca hi atresora
més de 35.000 ampolles i 2.600 re-
ferències. Dirigeix un curs d’espe-

cializació de sommelier amb la Fundació Universitat
de Girona i és professor allí mateix del quart grau de
la Facultat de Turisme, sobre gastronomia i enologia.
Amb Marcel Gorgori, és autor de Vins compartits
(2009) a partir del programa televisiu En clau de vi.

Recorda les seves arrels? El seu germà Joan, a Els
genis del foc (1999), deia que havien bastit la seva
cuina damunt del pilar incommovible de la famí-
lia. Ni jo ni els meus germans les volem oblidar, les ar-
rels. Els pares són de Sant Martí de Llémena i una de
les satisfaccions més grans va ser l’homenatge que els
van preparar davant de fills i néts. La iaia Angeleta cui-
nava a Can Reixach. Venim de fogons d’hostal. Quan
esvantraslladaraGirona, lamareMontserratFontané,
feiadecuineraalrestaurant Lloret ielpare, Josep Roca,
era conductor de l’autobús de línia entre Sant Esteve
de Llémena i Girona.

El 1967 els seus pares obrien Can Roca, un bar res-
taurant a la zona de Talaià-Germans Sàbat, barri
obrer i popular als afores de Girona... En Joan tenia
tres anys i jo un. Jugàvem als descampats i vam créi-
xer entre olles, fums, bullici de taules. Jugàvem al bar,
fèiem els deures al menjador i flairàvem els guisats de
la mare. Aquell restaurant popular fou la peça clau de
la nostra vocació. Ajudàvem entre jocs, el meu germà
rere el taulell als vuit anys, jo omplint les ampolles de
vide labótaalssis, veient lamarecuinar ambrespecte,
tendresaihumilitat, iservintelsclientsdelamillorma-
nera possible. Allà aprenguérem generositat i hospi-
talitat. Sense aquesta base de valors mamat ben se-
gur avui no estaríem on som. Aquestes arrels no les
volem perdre de cap de les maneres. Ens acostumà-
remalesmaneres simples iencaraavui la amjoriadels
nostres treballadors mengen al restaurant dels pares
i nosaltres compartim a migdia el primer plat amb la
mare, drets a la cuina, com havíem fet sempre. Quan
ens van donar la tercera estrella Michelin, la gent del
barri i de la ciutat, espontàniament, ens acollí amb un
aplaudiment... Fou emocionant per inesperat, però
el cert és que mai no ens n’havíem desarrelat.

En Joan volgué entrar a l’Escola d’Hosteleria
de Girona, creada el 1965... En Joan va treu-

re les màximes notes a l’EGB. Quan es ma-
triculà a uns estudis professionals, vin-
gueren professors a casa per dir als pares
que uns estudis com aquells per a un noi
tan intel·ligent com ell eren poca cosa.
Peròellsabiaelqueesfeia.Als9anyss’ha-
viafetregalarunajaquetadecuineri livan
haver de fer a mida, perquè per a la seva
edat, no n’hi havia. Acabà els estudis el
1983, als 19 anys. Tres anys després, ell hi

entrava de professor... Jo també els hi vaig
acabar. Em vaig trobar amb allò que havia

de triar entre lletres i ciències i, la veritat, en
el vi ho vaig trobar tot. I ara faig de director del

curs de sommeliers de la Fundació Universitat
de Girona amb l’Escola d’Hostaleria. L’Escola

d’Hostaleria està lligada al Celler, ha estat transcen-
dent, ha consolidat la nostra proposta. La formació és
bàsica. Hi vam aprendre una cuina menys tradicio-
nal, més creativa, que la que feien els pares. En Jordi
va néixer 14 anys després d’en Joan, el 1978. En Joan
ja en portava alguna de cap, però va ser molt generós.

Ens va esperar als dos
germanspetitsperarribar
més lluny. Gràcies a això,
El Celler de Can Roca
avui és triple, amb tres es-
pecialistes per al salat,
per al dolç i per als vins.

Els dos germans van
obrir El Celler de Can
Roca, a frec del bar dels
pares, l’agost de 1986...
Ens hi vam veure amb
cor perquè n’havíem
après l’esforç, el sobre-
esforç i l’austeritat amb
què treballaven els pares
I també l’optimisme i la
positivitat que ens oferia
unaculturadeproximitat,
del fit a fit. Encara recor-
do un plat basc, lluç amb
vinagreta d’all i romaní,
que en Joan havia après
amb en Ramon Roteta, la
cuixeta de pollastre amb
gambes o el parmentier
de llamàntol amb trom-
petes de la mort, que fe-
ien les delícies dels nos-
tres primers clients. A fi-
nalsdels80enJoanvaco-
nèixer en Santi Santama-
ria, d’El Racó de Can Fa-
ves i va passar un temps
amb Ferran Adrià al Bu-
lli. En 1991, amb en Joan,
vam fer una ruta france-
sa i, a Valence, vam visitar
el restaurant de Jacques
Pic. Allà vam decidir de-
dicar la nostra vida a la
cuina de creació.

L’any següent, en Joan
va fer una estada a Von-

nas,ambGeorgesBlanc,idescobreixlesaplicacions
de la cuina al buit per conservar les propietats or-
ganolèptiques dels aliments. Comencem el diàleg
amb la ciència. Des d’aleshores, experimentà en els
processos de temperatura i duració de la cocció. El joc,
el divertiment vinculat a l’actitud positiva ha estat im-
portant per la gastronomia. La gastronomia té èxit per
la necessitat de vàlvula d’escapament del que pot sig-
nificar la vida. Ara mateix la cuina passa per davant
de la medecina. Estem en una situació de privilegi. Tot
perquè la gent necessita sentir-se bé. Tenim molta res-
ponsabilitat i en som conscients que no volem cau-
re en la superficialitat ni en la fragilitat. Sentim molt
respecte per la gastronomia. Aquells anys treballàvem
de valent, amb sobreesforç, cosa que va durar fins al
1997, perquè no volíem endeutar-nos tot i necessitar
un nou local. El 1995 inauguràrem la Torre de Can
Roca, espai per a banquets a cent metres del restau-
rant, cosa que ens permeté renovar-lo una mica poc
després. Aquell any ens van atorgar la primera estre-
lla Michelin. No vam voler que ens pugessin els
fums al cap. Vam raonar-ho com una situació de pri-
vilegi que ens permetria treballar amb més intensió,
com hem volgut seguir fent fins ara. Mai no ens hem
volgut moure d’un projecte lligat al territori, a la ciu-
tat de Girona i al país.

El 1996 George Pralus, autor el 1985 de «La cuisi-
ne sous vide à basse température et ses avantages»,
visità Girona. Convidat a l’Escola d’Hostaleria per en
Joan. Amb en Salvador Brugués investigaren la tèc-
nica de cocció a baixa temperatura tenint en comp-
te les aportacions d’Hervé This, fisicoquímic francès.
Roca i Brugués acabarien publicant La cocina al va-
cío el 2003, obra pionera a Espanya, reeditada el 2014.
La cuina al buit tindria molta incidència en la indús-
tria alimentària.

Eren anys de molta feina? Del 1994 al 1997 van ser
anys durs. El 1996 vam fer una renovació del local,
abans de traslladar-nos, el novembre del 2007. Van ser
anys d’investigació i de treball. A partir de 1997,
amb Narcís Carner, un altre company de l’Escola, vam
desenvolupar el roner, un termòstat que permet
crear una temperatura constant d’entre 5º a 100º per
cuinar al bany maria amb la màxima precisió. Enllà

JOSEP ROCA Sommelier i cap de sala del restaurant El Celler de Can Roca de Girona

Nascut a Girona l’any 1966, es va formar a l’Escola d’Hostaleria de la ciutat; avui és sommelier, cap de
sala i propietari amb els seus germans Joan i Jordi del restaurant El Celler de Can Roca, amb tres estrelles
a la Guia Michelin, tres sols a la Guia Repsol, i el millor restaurant del món per a la revista «Restaurant».

«La nostra
filosofia és

estar a prop
de la gent»
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SEGONA GIRA D’ESTIU

� L’equip del Celler
de Can Roca va fer
l’estiu passat, amb
el suport de BBVA,
una gira per Estats
Units, Mèxic, Perú i
Colòmbia. «Va ser
una experiència
fabulosa», assegura
Josep Roca. Tant,
que l’han repetit
aquest any. Abans
demarxar, Josep
Roca explicava que
«començant per
BuenosAires,
viatjarem després a
Miami, Birmingham,
Houston i acabarem
en una ciutat de
mestissatge ètnic,
religiós i
gastronòmic
impressionant:
Istanbul». En
aquesta segona gira,
que s’acaba el
proper 3 de
setembre, «seguirem
aprenent, sabent
que ens convé sortir
de la zona de
coneixement i
reconeixement per
comprendre que
som petits i que a
cadamercat, a cada
país tens la
necessitat d’escoltar
per comprendre.
Mantenir la
innocència i la
passió és bàsic per
encendre el foc del
coneixement»

TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
I ENRIC CALZADA I SALAVEDRA
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de les precoccions, desenvolupem la manera de
cuinar en la immediatesa del servei, disminuint les
temperaturesdecocció.Coincidintamblareformadel
restaurant, es retira el carret de postres. Havia arribat
al celler un mestre de la cuina dolça, el gal·lès Damian
Allsop, xocolater extraordinari, i el germà petit, en Jor-
di, s’havia fet fortal seu costat coma ajudant.Tres anys
després,el 2000, en Jordi es faria càrrec de la cuina dol-
ça del restaurant. Ja estàvem tots tres germans ubicats:
en Joan, per a la cuina salada; en Jordi, per a la dol-
ça, i jo, per a la mentalitat líquida. En aquells finals del
90 havíem entrat en una nova fase de cuina d’autor.

A partir del 2001 el vi esdevingué punt de partida
per al procés de creació dels plats. Després incor-
poraren el fum... Sí. En les postres «Viatge a l’Hava-
na»s’aconseguípoderreteniralabocaelsabordelfum
d’un havà. Foren unes grans postres d’en Jordi, que
aquell mateix any s’introduí en el món de la gelate-
ria amb el mestre Angelo Corvito. I la introducció de
la bergamota fou el punt de partida dels postres amb
perfums. La primera «Adaptació del perfum Eterni-
ty de Calvin Klein» obrí un reguitzell de plats que par-
tien d’un concepte inèdit en cuina fins aleshores: cap-
tar l’ànima volàtil d’un perfum, desxifrant-ne la fór-
mula i adaptant-la a una realitat comestible. Amb «Es-
camarlans al fum de curri» vam aconseguir fixar les
aromes volàtils de les espècies en torrefacció en el pro-
ducte durant la cocció.

La segona estrella no podia fallar i arribà aquell
2002.Quinaactitudvanprendre?Enprimerlloc,que
érem un equip de moltes persones. El Celler no som
només tres germans. L’equip és transcendent i im-

pactant. Això justifica el
creixement. Creativitat i
transversalitat. També la
sort suada i la de la gas-
tronomia avui. Actual-
ment som 75 persones
en plantilla per a 55 co-
mensals. En segon lloc,
volíem ser conscients de
l’aspecte èpic de l’actual
gastronomia, i adonant-
nos de la responsabilitat
que ens va caient al da-
munt. En tercer lloc, que
amb la nostra cuina no
volíemrenunciara sentir;
enllà de la faula i el relat,
hi el sabor, els sabors del
Mediterrani, més enllà
d’altres factors intangi-
bles: sort, excel·lència,
innovació, gestió... En el
futur serà important l’ex-
cel·lència des de la inno-
vació. Revolució emo-
cional. Necessitat de la
societat a no renunciar a
sentir, a compartir el que
té a veure amb els intan-
gibles. Però no volíem
perdre per res la part lím-
bica i emocional de la
cuina. Volíem seguir ofe-
rint menjar i beure amb

una contundència transversal i apassionada. La nos-
tra havia de ser una parcel·la justa, clara i contundent.
En Ferran Adrià i també nosaltres hem canviat el món
de la cuina. El sabor del Mediterrani del Ferran és l’i-
nici del trencament. El prestigi ens obria grans pos-
sibilitats i les havíem d’entomar amb responsabilitat.
Cuinar amb llibertat sense el pes de la tradició, ha es-
tat fonamental. També compartir amb d’altres noves
tècniques, nous coneixements, nous productes. A
França això és el que ja no es fa... Dediquem 250.000
€ a l’any en investigació i per poder formar cuiners fent
pràctiques al nostre restaurant.

A Catalunya hem passat del Motel Empordà, a El
Bulli i a El Celler... Sí. Vam passar d’una cuina bur-
gesa amb tocs de ruralitat al parc d’atraccions i focs
d’artifici de Ferran Adrià, la reinterpretació de la
Nouvelle Cuisine. La feina de l’Adrià va ser descomu-
nal. Els cuiners vam passar a jugar a la NBA. L’any 94
Ferran fa la «Menestra en textures» i la desconstruc-
ciómarcaunmomentimportantíssim.L’altregranmo-
ment és quan alNew York Timeshi surt en Ferran amb
un «Aire de pastanaga» i es parla en portada de «La
nova Nouvelle Cuisine que ara és a Espanya», llavors
Europa i Amèrica van mirar cap aquí. Quan el titular
vaser:«Elmillorcuinernoésfrancès»,fouunescàndol.
En Ferran va alimentar el 50best, un monstre mediàtic
que no el va devorar perquè va saber plegar abans que
no se l’engolís, el 2011. Val a dir que és un premi del
que se n’ha de prendre distància. En tot cas et pot de-
vorar, si te’l creus... Els prescriptors dels mitjans ne-
cessiten credibilitat i això vol renovació. Maten les se-
ves pròpies creacions...per subsistir.

Vostès també han arribat a ser mediàtics... Estem
encantats de viure el moment de privilegi i acceptem
elrepteambmoltaresponsabilitat i il·lusió.Sí,somme-
diàtics, però no en tenim vocació. No en sabem. L’è-
xit, segons com, és pompós, altiu, atzarós i pot crear
enveges i gelosies. En volem extreure les possibilitats
que t’ofereix ser a la cresta de l’ona, sabent que això
té data de caducitat. Ens mou la proximitat i la recerca.
Ens importa molt la gent que ens ve i això ens permet
la recerca i l’anàlisi del que fem. Ara ens podem per-
metre fer una aturada els dimarts, que dediquem a re-
unions amb cuiners i cambrers i a analitzar el que fem
i com ho fem. Cal sentir la veu de tothom. No neces-
sitem que ens diguin que som molt bons per ser fe-
liços. Ens mou el feedback amb la gent. Ens fa feliços
el nostre propi treball d’exigència.

Crítics gastronòmics com Luján, Domingo o Bet-
tonica, ja no en queden... Internacionalment els crí-
tics gastronòmics han perdut importància per dues
raons: una, els pressupostos per moure’s són escas-
sosi lamobilitatnecessàriaperestaralcasdelquepas-
sa al món de la cuina es difícil d’assumir; dues, les xar-
xes socials especialitzades, com el TripAdvisor, els han
suplantat.Améshihaelsblocaires, lescolumnesadia-
ris i també els llibres de cuina... Però ja dic, avui la gent
fa més cas a la llista del TripAdvisor o a The S. Pelle-
grino World’s 50 Best Restaurant que publica la revista
britànica Restaurant Magazine, que Ferran Adrià va
serquilivadonarcredibilitat iquenosaltres,ambdub-
tes això sí, tenim la sensació que és l’important.... I
ambdues ens posen com els primers del món. Qui vol
informació d’un restaurant la troba.

Pots preparar-te per rebre les tres estrelles Mic-
helin? La nostra obsessió sempre ha estat el restau-
rant que ja teníem i això era el que volíem. Les tres es-
trelles era quelcom que teníem interioritzat. Saps que
les pots tenir. Ens les donen i el que no t’esperes és que
la mateixa nit vinguin al restaurant la gent del barri a
aplaudir-te. Aquest fet probablement és el que ens ha
impactat més i al qual donem més importància.

Hihaquidiuqueésunmalnegocitenirtresestrelles
Michelin per la pressió que suposen... , que no va,
que cal cercar el rendiment en d’altres coses... No
hi estic d’acord que un tres estrelles sigui una ruïna.
Qui ho digui vol dir que no ho gestiona prou bé. Un
tres estrelles no necessita banquets inevitablement.
Hi ha moltes solucions: franquícies, assessories, con-
ferències, relacions interdisciplinars,... La nostra
motxilla es diu BBVA (per innovació i responsabilitat
social i ens hi hem trobat còmodes). No és just que di-
lapidem la confiança que ens dóna la societat, anun-

¶
«El Celler no
som només
tres germans.
L’equip és
transcendent
i impactant»

¶
«Som
mediàtics,
però no en
tenim vocació»

¶
«No
necessitem
que ens diguin
que sommolt
bons per ser
feliços»
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ciant qualsevol cosa que no fos prou adient, si no fos
per necessitat. El dubte de futur és com afrontar el de-
creixement, com ens aprimarem. Ara som 75 perso-
nes en plantilla i no sabem si hi serem en tres o en cinc
anys. Ben segur que en un màxim de 10 anys la gas-
tronomia serà ben diferent. Avui la cuina d’atraccions,
aquella cuina màgica, sorprenent i fascinant ja no és
necessària, estic parlant de la cuina d’El Bulli. Les ten-
dències canvien. Avui cal afegir transcendència al di-
vertiment. Nosaltres, enllà de la pressió, valorem l’o-
portunitat que ens ofereix. Quan el 2009 arribà la ter-
cera estrella ens ho vam prendre com la primera: la
consciència de l’èpica generada s’havia de transfor-
mar amb més responsabilitat. Ara, seguint amb l’aus-
teritat de sempre i recordant la part dura de l’èxit. Però,
avui, tenir el restaurant ple vol dir poder permetre’ns
dedicarelsmatinsdeldimartsaanalitzartotelquefem,
escoltant a tothom, i a seguir investigant. Potser des-
aprendre de prejudicis. El futur va cap a l’ecososte-
nibilitat. Pretenem treballar per una consciència
ecològica i emocional. Ara mateix estem investigant
en cadires més ergonòmiques, en coberts.... Al nos-
tre equip, més enllà dels tres germans, hi ha assessors
externs de tot tipus: dissenyadors, artistes, artesans,
decoradors, una química en plantilla, un biòleg, un
botànic...TambétenimunenginyeragrònomaGirona,
una psicòloga i un neuròleg especialista en recepció
sensorial per saber més sobre els sentits o una antro-
pòloga per saber com percebem el menjar en relació
amb el món... Si ens preguntem què mengen i com
mengen la gent al món, som privilegiats perquè tenim
millor qualitat de percepció i d’explicació. I finalment,
des de fa set mesos, un alquimista permet poder re-
produir experiències com les d’Arnau de Vilanova, de
la que n’és deixeble o destil·lats que compara amb el
de Ramon Llull. Analitzem el que representa l’èxit de
cadascú de nosaltres, interpretar les emocions dels
clients, de nosaltres, dels treballadors... Cuidar-nos i
protegir-nos de l’èxit i aprendre’n. Aprendre de la en-
veja i la gelosia. Volem re-aprendre el camí per trau-
re l’ànima dels productes de proximita.

Larecercanos’acabamai? Mai.Lacreativitat laplan-
tegemdesdediversoscampsieldiàleginterdisciplinar.
A més cal una certa consciència ecològica i disminuir
l’empremta de carboni. Cal pensar en el subsòl ter-
raqüi com un ésser viu, com tot el planeta. Haurem
de comprendre més la natura. Serem transcendents
perquè s’esgota la vida a la terra. Si millorem la nos-
tra alimentació, millorarem la salut del planeta.

Els han posat talons en blanc al davant? Doncs, sí.
No hem acceptat talons en blanc ni ofertes arreu el
món per obrir delegacions. Ens volien fer obrir a to-
tes les parts del món, de París a Pequín o Beijing... Per-
què anéssim a Singapur van venir fins i tot represen-
tants del govern. Som de Sant Martí de Llémena, de
Talaià. No podem perdre aquestes referències. I els dic
una cosa: es pot comprar la distinció perquè viatgi llu-
ny, però la veritat no viatja, no es pot comprar la ve-
ritat. Llavors ets tu! Preferim portar una veritat amb
l’esforç i el coneixement per seguir aprenent. Confe-
rències, llibres, xerrades arreu del món. Podem par-
lar de responsabilitat social i ecològica...

Les franquícies són de bon cobrar. Quins tractes te-
nen amb el restaurant Moo de l’Hotel Omm de Bar-
celona i amb Mas Marroch Banquets? A més, el
2012, just quan va tornar el carretó de postres fru-
itdelacol·laboracióambeldissenyadorAndreuCa-
rulla, van obrir la gelateria Rocambolesc al centre
de Girona. Fem assessories tècniques, discretament.
Per exemple a la cadena d’hotels Riu. És el cas de l’ho-
tel Omm, on portem deu anys feliçment casats i es-
tem encantats. Això dels gelats va ser una idea del Jor-
di amb la seva muller, l’Ale, i ho vam trobar la mar de
bé. La gelateria si que es pot franquiciar

Què significa tenir al celler més de 50.000 ampo-
lles i 3.360 referències, on hi ha una rotació apro-
ximada de 5 o 6 anys El vi no acaba fent-se malbé?
El vi es vida i manté la seva condició segons consti-
tució i característiques concretes. Significa una sort
forçada,poderteniraquestreculldevinsdelmónamb
lapossibilitatdeser-neambaixadorsdeltreballesforçat
i lloatdelagentdelvi,desdelsdel’Empordàfinsagent
d’altres latituds. Hi ha vins que poden envellir molt de
temps i de fet, m’agraden els vinsamb certa maduresa.
Veure els vins massa abrivats, sovint em fa pensar amb

la voracitat del temps d’a-
vui en dia. Ens mereixem
temps,pausa,serenorien
el celler de casa hi ha vins
així, al punt, esperant el
millor moment.

El vi, per a vostè, què
es? El vi és vida, pensa-
ment, costumisme, filo-
sofia, paisatge, símbol,
mite, culte i una manera
viva de dinamitzar el
temps dins d’una ampo-
lla. Com a principi actiu,
ens dinamitza la part
emocional, és clar. El vi fa
festa i els ancestres parlen
d’una alegria que no ar-
riba a l’ebrietat però és
una de les categories de
Ramon Llull. Suposa una
certa desconnexió de la
realitat per viure-la, veu-
re-la i expressar-la millor.
No els parlaré pas de die-
tètica saludable ni d’allò
que un vaset de vi va bé
per al cor. Però tampoc
podemrenunciaralsabor
i a la coherència que aca-
ba de donar comple-
mentàriament a certs
menjars. Si tenim sabor
tenim veritat i jo crec que
la gent va a cercar la veri-
tat a un restaurant. Cal
respecte a la tradició que
enshaprecedit, peròsen-
se por a transgredir-la.

Com viuen els pares el
canvi d’orientació men-
tal, més enllà de l’èxit.
Són els pares d’uns in-
novadors. El gran èxit
dels pares és que cada
dia hi anem dinar. La
mare sempre menja dre-
ta i nosaltres algun plat
també. Aquesta és la feli-
citat de la mare, que hi
anem. No serviria de res

ser els primers si no ens avinéssim, ni ens agradés i ells
hoviuenihoveueniaixòésimportant.L’èxitconsisteix
en suportar els moments durs, ara bé principalment
l’èxit és no voler tenir diners. L’enveja i la gelosia po-
dria destruir-ho tot. Íntimament ho vivim així. Es trac-
ta de perseverança, de sacrifici, de generositat i
d’austeritat, que és el que practiquem. Té molt a veu-
re amb la generositat d’en Joan. En Joan és el líder. De
fet ell, tot sol, podia haver triomfat, però decideix es-
perar-nos per anar més lluny. Quan els pares veuen
això, és el millor que poden tenir. Sí que és veritat que
les estrelles rejoveneixen els pares, les seves cares han
canviat. Quan ets el número u la gent et mira diferent.

D’ençàque el20 d’abril del2013 van ser proclamats
el millor restaurant del món, quin peatge han ha-
gut de pagar. Entre els tres germans vam recórrer en
unany348.000kmviatjantper19estats,cosaqueequi-
val a donar nou vegades la volta al món. I això, pro-
curant que els viatges fossin els caps de setmana o els
dimarts, per no deixar d’estar propers al restaurant.
Vamfermésd’uncentenarimigdeconferències.Hem
elaborat més de 230.000 plats, incloent-hisnacks. Vam
seguir el procés creatiu elaborant 62 plats nous. La bo-
degavapassardetenir2.600referènciesdevinsa3.360.
Vam atendre 63.000 correus electrònics de peticions
de taula i 58.800 trucades telefòniques. Quan vam ser
número 1 del 50 Best la nostra web va tenir dos mi-
lions i mig de visites. Vam atendre en aquell any 22.680
clients procedents de 54 estats d’arreu del món, amb
un 40,5% de clientela catalana... Però és un peatge que
paguem gustosos. No en diria ni peatge, vaja. Ja he dit
que la nostra filosofia és estar a prop de la gent.

Cadascun dels tres germans, quan parla, sempre
ho fa amb la primera persona del plural, «Nosal-
tres».Diguilaveritat:nos’hanbarallatmai?No.Mai.
Tots tres tenim el nostre paper i sabem que en Joan
és el líder. Fa un cert pudor explicar-ho, però és així.
L’entesa sorgeix d’una cordialitat absoluta i d’una es-
timació fraternal.

Hi ha qui diu que la cuina d’autor serà només per
a les persones de gran poder adquisitiu... Nosaltres
només tenim dos menús. El menú de clàssics està a
170 € i el festival està a 190 €. Val diners, però no és car.
La qualitat exigeix un preu. La nostra mare a Can Roca
continua fent menús a 11 €... I ja he explicat que nos-
altres hi mengem. Però és cert, hi ha qui s’escanda-
litza de pagar un centenar d’euros per un menjar. Això
també ho tenim en compte. I per això la nostra
col·laboració al Casal d’infants de Salt, a OSCOBE i a
altres organitzacions... No tenim els ulls clucs. �
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TRES GERMANS AL CAPDAVANT DEL MILLOR RESTAURANT DEL MÓN

� La fotografiamostra els germans Josep, Joan i Jordi Roca a la cuina del Celler de Can Roca, el
passat dia 2 de juny, just l’endemà que la prestigiosa revista Restaurant els proclamés com el
millor restaurant del món, distinció que ja havien rebut l’any 2013. Després de celebrar-ho amb el
seu equip al matí, a la tarda la ciutat els va retre un homenatge a l’Ajuntament. ANIOL RESCLOSA

¶
«Si millorem
la nostra
alimentació,
millorarem
la salut del
planeta»

¶
«Ens volien fer
obrir a totes
les parts del
món, de París
a Pequín o
Beijing...»

¶
«El gran èxit
dels pares és
que cada dia hi
anem dinar»

¶
«Si tenim
sabor tenim
veritat i jo crec
que la gent va
a cercar la
veritat a un
restaurant»
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