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Una de les fonts d’inspiració de l’alta cuina, ja des dels temps 
d’Escoffier, l’inventor de la nostra manera de menjar, és la 
tradició. La cuina tradicional, nutritiva i saborosa, ens 
alimenta de manera regular i eficient. La gastronomia neix quan 
la cuina es converteix en l’excusa per a aplegar una família al 
voltant d’una taula, concèntricament, amb poques jerarquies, 
compartint una menja que s’ha cuinat per a que sigui 
protagonista. La cuina tradicional de festa està més elaborada, 
més feta per agradar. Sol estar protagonitzada per algun 
ingredient car convenientment acompanyat per un farciment més 
quotidià i barat elaborat amb la major cura possible.  

Els pescadors catalans solien ser gent molt pobra. L’accés als 
béns que s’havien de pagar amb diners era dificultós. La seva 
alimentació, doncs, es feia amb el que tenien a mà: els vegetals 
de l’hort, les herbes del camp i, naturalment, el peix. La seva 
cuina de festa es feia amb carn, molt cara i difícil 
d’aconseguir. La carn més barata era el pollastre, un sol 
pollastre que es comprava viu i es matava a casa, un sol 
pollastre massa car per a que arribés per a tota una família. El 
plat, doncs, s’havia de complimentar amb allò que era barat per 
ells: el peix. Per complementar el rostit de pollastre de les 
grans ocasions s’afegien, doncs, uns escamarlans, que eren 
gairebé gratis, i tota la família podia menjar. Era un plat 
especial. La cocció del pollastre és profunda. La de 
l’escamarlà, lleugera. El contrast de gustos és intens. Un plat 
de pollastre amb escamarlans té una base, el sofregit, elaborada 
amb vegetals amb una cocció molt lenta que integra tots els seus 
sabors en un i el suavitza. La base serveix per a cuinar el 
pollastre de manera adequada. Després s’hi incorporen els 
escamarlans i tens un plat estrany en el que conviuen dos 
elements discordants. Cal integrar-los. La manera de fer-ho és 
amb la picada. En un morter ceràmic o de marbre s’hi piquen 
fruits secs, all, una mica de julivert. Es deixata amb vi ranci 
o conyac i el resultat s’aboca sobre el pollastre i els 
escamarlans. La picada, que es cou més de pressa que tots els 
altres elements, fon els gustos i els harmonitza. La picada és 
democràtica. La picada aconsegueix que, mengis el que mengis, 
carn de pollastre o un escamarlà, tinguis un gust relativament 
semblant, el de pollastre amb escamarlans. Aquest tipus de 
recepta, que s’anomena genèricament Mar i Muntanya, té moltes 
variacions al llarg de la costa catalana: botifarra amb 
escamarlans, mandonguilles amb sèpia i el mític Niu de 
Palafrugell, probablement el Mar i Muntanya més elaborat del 
país: un llit de tripa de bacallà que abriga (d’aquí el nom del 
plat) tord i peixopalo. La cocció d’aquest plat pot allargar-se 
vint-i-quatre hores. El Mar i Muntanya és un miracle, per 



quotidià que sigui per molts de nosaltres. Sovint s’hi afegeix 
alguna verdura que es begui una mica el suc i permeti atacar les 
viandes per delegació: pastanaga, moniato, patata, naps, 
farcellets de col, trossos grans de ceba al cop de puny... i és 
molt desestressant cuinar una ceba al cop de puny, creieu-me: 
s’agafa una ceba, si pot ser una ceba grossa de Figueres, se li 
carda una hòstia amb força suficient com per a rebentar-la, però 
no molt, seny i rauxa alhora, es posa a l’olla i es cou. 
Orgàsmic. La verdura es converteix en una base de la base (com 
una metabase o així) que et permet gaudir de tots els aromes de 
manera subtil. I amb tot això em deixo expressament la cuina del 
bacallà, que sinó no acabaria.  

L’alta cuina catalana, quan va deixar de fixar-se en França com 
a model, necessitava un referent, una base des d’on evolucionar. 
Aquest referent va ser el Mar i Muntanya. Tots els grans 
restaurants catalans (Celler de can Roca, Racó de can Faves, 
Sant Pau i el Bulli, i ara l’Enigma, el Gresca, el Disfrutar...) 
van fer del Mar i Muntanya la culminació dels seus menús. En 
Ferran Adrià el va portar on ningú els havia portat mai: ostres 
amb pernil, nècores amb caragols, ventresca de verat a 
l’escabetx de pollastre i la gran fantasia per la homogeneïtat 
de les textures: cervellets de be amb garoines. El Mar i 
Muntanya és el responsable de bona part de la innovació de la 
cuina catalana.  

La creativitat necessita un concepte per a treballar. Aquest 
concepte converteix qualsevol element en traçable, explicable, 
estudiable. També obviable si es vol, que és quasi sempre. És a 
dir: la creativitat ha convertit aquests Mars i Muntanyes en 
història viva, una història que et pots menjar i que, per poc 
que estiris del fil, et permetrà entendre tot un país, tota una 
cultura, a partir de l’acte de menjar, que és una cosa que fem 
tots.  

La setmana passada us vaig parlar dels llits d’Olot i de com 
aquest element, igual que el Mar i Muntanya, arrossega tota una 
cultura. I, com ell, també és reinterpretable. Especialment si 
ets un estudi d’arquitectura que rep l’encàrrec de reformar un 
restaurant ubicat a la planta baixa d’una masia dels afores 
d’Olot, una masia que és tota ella tradició viva: els nou 
quadrats en planta separats per murs enormement gruixuts fets de 
pedra volcànica provinent de la lava de la Garrinada, un dels 
tres volcans urbans de la ciutat, tot el conjunt verd sobre 
terra negra i parets negres, i el dins i el fora perfectament 
diferenciats amb uns espais de transició que també estan 
perfectament diferenciats. La planta baixa és el regne de les 
gallines. Als arquitectes d’ara això ens flipa, perquè aquestes 
plantes baixes són veritables cavernes on la pedra t’embolcalla 
des del paviment de còdols amb junta oberta fins a les parets 
que es converteixen en la volta que es tanca sobre el teu cap. 
Sobre ella hi ha la planta noble tota enguixada, amb els seus 
records familiars i el contrallum filtrat a través de finestres 



relativament petites i les grans sales i les habitacions i les 
alcoves i els llits d’Olot amb el seu pa d’or que reflecteix els 
mínims fotons que li arriben, i les textures de les 
irregularitats del guix, i dels drapejats i de les estores i 
dels paviments de tova amb juntes de ben bé mig dit col·locats 
sempre a quaranta-cinc graus d’alguna cosa.  

La idea de la reforma és traslladar aquest esperit cerimonial de 
la planta noble a la planta baixa sense perdre pel camí els 
valors espacials d’aquesta planta baixa, esperit cerimonial que 
va que ni pintat si es vol que el restaurant quedi revestit 
d’una certa solemnitat. La idea és, també, obrir la cuina a la 
sala, que això fa modern i la societat de la transparència i els 
processos a la vista i tot això. Excepte que la planta noble és 
a la planta noble i a la planta baixa hi ha gallines i que no 
pots ser transparent ni obert quan una habitació està separada 
de la següent per un metre de paret de pedra.  

La tradició es comença a reinterpretar per la manera de seure. A 
les cases de menjar de tota la vida tothom menjava de la mateixa 
olla a la mateixa taula. El primer és inviable en un restaurant 
d’alta cuina. El segon... bé, es pot intentar. I aconseguir. Es 
buida la part central de la planta baixa per tal de reproduir la 
gran sala de la planta superior, cosa viable amb quatre 
arranjaments estructurals, i es crea una gran sala que s’omplirà 
amb una gran taula. Només una gran taula per tota la sala. Una 
gran taula que estarà sempre al contrallum perquè la única 
posició viable és perpendicular a la finestra que s’aboca a un 
porxo que és més una bauma que un porxo. Més enllà una 
bellíssima era que és, com totes les eres de la Garrotxa, una 
circumferència trucada, era perfecta per a fer-hi un gintònic a 
la fresca després de sopar (sí: és un apunt autobiogràfic). La 
taula al contrallum dona per ella sola el clima d’una planta 
noble. La transparència de la cuina s’aconsegueix creant un pati 
amb aigua pel que s’entra al conjunt, pati que relaciona 
visualment la cuina i totes aquelles coreografies fascinants 
dels cuiners uniformats amb l’entrada i amb el celler i amb les 
primeres taules i, com que ens movem i recordem de manera 
seqüencial, el nostre cervell reconstrueix una transparència que 
realment no existeix, però l’arquitectura ho sap i dona les 
bases per a que sigui així.  

Però falta un ingredient essencial. Falta la picada per a lligar 
totes aquestes decisions que, per bones que siguin, estan un 
tant descohesionades, de moment. Aquest ingredient és el pa 
d’or. Bé, com que el pa d’or era inviable es va fer una petita 
recerca i es va suplir per una pintura de cotxe daurada que 
captava (que capta) la llum tant bé com el propi pa d’or: 
l’element més quillo que pugui existir es reinterpreta per a 
crear alta cultura. Sense transicions. El daurat és l’element 
que ho unifica tot. El daurat preparat per a ser vist a 
contrallum és el color de la gran taula, de les cadires que la 
serveixen (tot el mobiliari és d’acer i es deixa lacar molt bé), 



de les parets i del sostre. Però necessitem que aquest daurat 
s’activi, que miris on miris salti. Que la teva vista sigui 
conscient d’aquesta cultura del pa d’or a cada moment, 
independentment de la teva posició relativa. Això s’aconsegueix 
mitjançant unes platines d’acer daurades que, retorçades sobre 
sí mateixa i disposades al llarg de tota la paret, facin rebotar 
el contrallum daurat miris on miris. Platines que trobareu 
formant les baranes de les escales i els balcons de tantes i 
tantes arquitectures tradicionals, masies de la Garrotxa 
incloses. L’única llum directa de tota la sala estarà sobre el 
menjar. 

El restaurant conserva el seu nom de tota la vida: Les Cols. La 
sala va ser batejada ràpidament com la Sala Daurada de Les Cols: 
un lloc transparent, lleu, fresc, alhora cavernós, greu, un 
espai interior pur tan integrat que no hagués estat possible 
construir-lo enlloc més del món. L’estudi d’arquitectura és, com 
ja haureu endevinat, RCR arquitectes. La jugada va sortir tant 
bé que Les Cols és, probablement (i ara que han tancat el Four 
Seasons), el restaurant més conegut del món per la seva 
arquitectura.  

Les gallines segueixen menjant gra directament del terra a la 
seva planta baixa, fent companyia als comensals.  

El camí per aconseguir aquest espai és exactament el mateix que 
es va fer per a convertir el Mar i Muntanya en la base de la 
nostra alta cuina: la tradició reinterpretada a través d’una 
creativitat extrema per tal de que tot sigui nou i diferent 
sense necessitat d’haver-se inventat res. Tot era allà. Això ha 
triomfat tant que arreu del principat, i sobre tot a Olot, s’hi 
menja molt millor en restaurants molt més bonics. I ara m’hauré 
de posar a dieta.  

 


