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El xef ens acull a casa seva,
la vermuteria Bodega 1900
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Diumenge al migdia, l’àrbitre fa sonar
el xiulet tres vegades. L’Albert i els seus
pares veuen des de la graderia com en
Ferran corre cap al vestuari. D’aquí a
poca estona tots quatre estaran fent el
vermut en algun bar de Santa Eulàlia.
Olives, musclos escabetxats, patates xips,
una cervesa i un vermut per als pares i dos
refrescos per als germans. Caurà alguna
tapa, potser pernil, unes croquetes o uns
seitons. El sifó anirà que volarà, els grans
explicaran acudits i riuran, un home cantarà… El nen dels ulls voraços deixa anar
la respiració continguda; arriba el millor
moment de la setmana.
Jo el coneixeré uns quaranta anys més
tard. He quedat amb ell per entrevistar-lo. Es diu Albert Adrià i és un dels
cinc fantàstics d’El Bulli. Al costat del
seu germà Ferran, Oriol Castro, Mateu
Casañas i Eduard Xatruch va ser coautor
de la revolució gastronòmica més important des del descobriment del foc. Dit
així sembla una exageració, però no ho
és. Moltes de les tècniques i conceptes
que van inventar a cala Montjoi han estat
digerides tan ràpidament que sembla
que sempre hagin existit. Però abans d’El
Bulli menjàvem diferent.
Albert Adrià simbolitza l’avantguarda
culinària i, malgrat això, en un moment
de la conversació deixa anar: “Jo volia fer
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pebrots de Padrón”. Sembla com si mai
no hagués dirigit El Bulli Taller, centre
creatiu del millor restaurant del món el
2002 i entre 2006 i 2009.
Mesos més tard de la nostra primera
conversa, quan entra per primera vegada a l’establiment que serà la Bodega
1900, l’Albert s’asseu en una de les taules
incloses en el traspàs i exclama: “Vull
morir en una vermuteria”. S’ha convertit
en un xef respectat arreu del món, però
conserva els ulls voraços d’aquell nano
que somiava amb l’hora del vermut, i
deixa anar la respiració continguda. És
la sensació de llibertat, la relaxació de
treballar sense pressió creativa. Imagineu-vos-ho: un dels xefs més importants
del món servint anxoves. Com si Messi
es posés a jugar a futbet. “Aquí tinc molt
clar el que he de fer”, diu. I és que, perquè el Tickets rodés com ell volia, van
haver de passar dos anys.
L’oferta culinària és expressament limitada: conserves, salaons, fumats i brasa.
Alguna concessió: les olives esferificades,
un toc de kimchi en un mollete, algues
cruixents amb sèsam, meló impregnat al
buit amb ginebra i vermut blanc.
La Bodega 1900 serà el refugi més sentimental i gamberro d’Albert Adrià. Hi
treballarà amb amics, en un ambient
distès, oferint tapes clàssiques. Algun

dia podràs trobar-lo fent de cambrer,
portant a taula uns triangles de formatge
sobre un paper encerat, fent-los lliscar
de la fusta a la taula amb un cop de canell… alehop!… en homenatge a la Casa
Manteca de Cadis. L’Albert gaudeix en
el paper de bodeguer. És un local catxondo… Coi, és una bodega! La millor de
Barcelona?

LA BODEGA 1900
SERÀ EL REFUGI
MÉS SENTIMENTAL I
GAMBERRO D’ALBERT
ADRIÀ. HI TREBALLARÀ
AMB AMICS, EN UN
AMBIENT DISTÈS,
OFERINT TAPES
CLÀSSIQUES

EL LOCAL
Abans era el Bar Serrano, un establiment
de menús de migdia amb un toc d’interiorisme canyí. Encara se’n conserven
elements: alguna ampolla decorativa i la
taula que assisteix el servei des del bell
mig de la sala, trobada al magatzem del
pis superior. La resta és fruit de la imaginació de l’Albert.
Va eliminar la barra o, més ben dit, la va
transformar en una superfície de treball.
Va triar la il·luminació, les rajoles, el
terra…, l’interiorisme sencer, en definitiva, per transmetre la sensació d’una bodega de començament del segle passat.
És un projecte molt personal del xef. Les
parets són plenes de petits detalls íntims:
un retrat de Ferran Adrià en un estil proper a Archimboldo presideix l’entrada a
la cuina; aquí i allà hi veuràs fotografies
amb molta història, com la d’un jove
Albert amb José Andrés o la que mostra

23/10/13 11:25

els dos germans amb l’equipament de
futbol; menús d’El Bulli i, màxima ironia,
un document històric: el programa de la
Documenta 12 de Kassel, la prestigiosa
quinquennal artística en què El Bulli va
entrar dins el món de l’art. Què hi fa, en
una bodega? Esperit punk?
També hi podràs veure publicitat vintage
de dues marques íntimament lligades al
vermut a casa nostra: la cervesera Damm
i l’elaboradora d’aperitius torinesa, Martini. Tot plegat recrea una atmosfera
relaxada, donada al contuberni i a les
confidències, molt diferent de la del Tickets, per exemple, que bull d’excitació a la
vorera del davant. Però, sobretot, convida
a tastar la deliciosa carta.
EL MILLOR EQUIP I EL MILLOR PRODUCTE
Un cuiner que ja no ha de demostrar res
a ningú ho hauria tingut molt fàcil per
agafar l’obertura d’una vermuteria com
un repte menor. Però Albert Adrià és un
perfeccionista. I tant a la cuina com a la
sala ha disposat el bo i millor.
Pedro G. Asensio, cuiner rocker, gentleman tatuat, és l’encarregat de domar i
doblegar la brasa del Josper. El forn l’obeeix, no deixa anar ni una flama de més.
Asensio, format al Bravo de Carles Abellán i a casa de Nandu Jubany, el domina
a la perfecció, mentre que a la zona freda
fileteja verats fumats. L’encarregat de la
sala és Angel Geriz, que abandona el Tickets per fer-se el seu racó aquí: “Això és
més petit, més controlable”. L’acompanya
el Kilian, d’una afabilitat extrema, que ens
fa sentir com a casa amb un somriure més
gran que les seves espatlles.
PER COMENÇAR
Res millor que començar amb un vermut, barreja de Martini Gran Lusso
(nou producte de la marca de Torí, amb
criança en fusta) i Martini Rosso. Un bon
trago, amb més caràcter del que esperava
i que propicia la secció de la carta pensa-

C_04-07 Tema Bodega.indd 6

da per “començar el vermut”. Les patates
xips, esquitxades amb salsa d’aperitiu,
són excel·lents (translúcides, cruixents,
absència d’oli). L’equip de la Bodega
1900 va provar una desena de patates de
marques diferents fins a decidir fer les
seves. Insuperables. Les acompanyen un
detall de picardia, molt gustós: les algues
cruixents. I, seguint amb el crec-crec,
unes rostes de porc gegants amb melmelada de llimona.
A la gambeta blanca de Tarragona, de cocció cronomètrica, no li sobra ni un segon.
Les olives esferificades són una parada
gairebé obligada, la farcida i també la
gordal amb piparra –picant, no podia ser
d’una altra manera–. Les escopinyes són
delicioses, també l’anxova San Filippo
(cantàbrica de nom italià), seleccionada
per la publicació Lo Mejor de la Gastronomía. Entrem a la següent secció de la
carta, que no ha estat res.

Rumba o rock and roll?
Rock and roll, i del dur. Tot i que m’agrada
tot tipus de música.
Canya o vermut?
Sóc birraire per naturalesa, però m’encanta començar els caps de setmana amb un
vermut.
Futbolí o pin-ball?
El futbolí, amb amics, canyes i tapes, és
l’ideal del bar perfecte. A més, et posa en
forma.
Anxova o seitó?
Anxova: és el pernil del mar. Amb permís
de la moixama.
‘Star Wars’ o ‘El padrí’?
El padrí és una de les meves pel·lícules preferides. Però, estirat al sofà, amb la família i
crispetes, Star Wars.

Pollastró o ploma ibèrica?
La ploma ibèrica és una de les millors
carns del món. Si altres la tinguessin ja
haurien fet el dia nacional de la ploma.
Barça o Madrid?
Barça, però inexplicablement he perdut la
passió pel futbol. Ja no conec ni la meitat
dels noms de la plantilla.
Tapes de tota la vida o alta cuina?
Per què sempre aquest debat? És evident
que de tota la vida en el dia a dia, i alta
cuina quan et vols donar l’homenatge. És
com la roba.
Rosses o morenes?
Morenes, encara que sigui per no fer enfadar la meva dona.
Cafè sol o cigaló?
Sol i sense sucre.

CONFITATS, ESCABETXOS,
DE PURA RAÇA I FORMATGES
Els seitons tenen la carn ferma, com no
hi estem acostumats, i els musclos de
Bouchon (francesos, més petits i més
gustosos que els nostres) vénen servits
en un escabetx casolà molt delicat. El
verat fumat (fumat a la mateixa bodega), és també excepcional. En el capítol
dels ibèrics sobresurten el pernil 5 anys
i la Coppa de Joselito. Les croquetes de
pernil ibèric són perfectes, allunyeu-les
de les criatures i els golafres. Quant als
formatges, el manxego abans esmentat
(Dehesa de los Llanos) no s’arruga davant del Payoyo (cabra i ovella) però el
veritablement excepcional és la Torta
d’Azeitao, competència lusitana de la del
Casar que es menja a cullerades. Quin tros
de formatge!
DE L’HORT I ELS MOLLETES
El món vegetal hi fa dues tímides aparicions. La primera, l’amanida de tomàquet,
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sal i oli de piqual. Incommensurable, el
tomàquet lleig de Tudela, tot i que ara que
se n’ha acabat la temporada en serveixen
un d’Alacant amb intens gust de tomàquet-tomàquet. La segona, en forma de
pebrots escalivats que no et pots perdre
acompanyant un tall de ploma ibèrica. Ja,
sona tonto… pebrot escalivat.
Tastem els molletes: el clàssic del Tickets
ha creuat el carrer Tamarit! Un, evoca
i millora el molt madrileny entrepà de
calamars, fantàstic toc de salsa de kimchi.
L’altre és un mollete de pollastre que fa
una aclucada d’ull a la cuina àrab. Som
davant d’un xix kebab? Ambdós són deliciosos i es diferencien dels del Tickets pel
pa, una mica més torrat.
EL CARBÓ
Obre la secció calenta el foie mi-cuit a la
brasa (deliciós, beneïda absència de regust metàl·lic i de greix). Segueix la ploma
ibèrica (el millor tros de carn vermella
que he menjat des de fa temps) i el pollastró: tendre i sucós, mai un ocell a la brasa
havia volat tan alt.
El que poden fer Adrià, Asensio i el seu
equip amb un forn de brasa és una impressionant demostració de tècnica culinària que hauria de fer abaixar caps.
I LES POSTRES
El gelat de xocolata 70 per cent arriba
al 100 per cent de perfecció. Gaudim
moltíssim amb el refrescant minimango
amb gelat de mango. I fem l’onada quan
arriba el meló impregnat de vermut blanc.
Bravo!

BODEGA 1900

B

Carrer de Tamarit, 91. Barcelona. d Poble Sec.(L3).
( 93 325 26 59. C De dimarts a dissabte, de
13 a 20h. € Preu mitjà: 35 euros. No adaptat.
www.bodega1900.com.
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L’origen de la paraula vermut és el mot
alemany wermut, que, en català, és el
donzell (Artemisia absinthium). Aquesta
planta herbàcia s’empra en la fabricació
de licors del tipus de l’absenta i, evidentment, en l’elaboració del vermut.
Malgrat que hi ha qui atribueix el terme
canya al presumpte costum dels antics
egipcis de beure cervesa utilitzant-ne
una, sembla molt més sensat pensar que
el nom de canya prové del tub pel qual la
cervesa puja des que surt del barril fins
que brolla pel broc.
Sabries definir què és un vermut? Per si
de cas: és un vi aromatitzat que es prepara partint d’altres vins que es deixen
macerar amb una selecció de plantes i
herbes aromàtiques. L’artemísia hi és
fonamental. El resultat s’endolceix amb
sucres i most de raïm.
I la cervesa, què és? Eh? Doncs, a més de
ser alegria líquida, és aigua en què es fan
fermentar diferents cereals germinats,
sobretot ordi, i que s’aromatitza amb
llúpol. Els testimonis històrics més antics
situen el seu origen prop del 3500 abans
de Crist, a l’actual Iran.
Vinga va, una altra: L’origen de la paraula tapa. Aquesta és difícil i controvertida!
Uns diuen que Alfons X va voler que les
gerres de vi es tapessin amb un tros de
pa. Altres defensen que els Reis Catòlics
van obligar que les ventes castellanes
servissin el vi amb un mos per evitar
l’embriaguesa. També hi ha qui hi implica
Alfons XIII, a qui un bodeguer de Cadis
podria haver tapat la copa de vi amb una
llesca de pernil perquè no hi entrés la
pols. Però el gastrònom Jorge Guitián publica en el seu blog que la paraula etapa,

de què tapa seria una variació, apareix
al Diccionario General de Cocina d’Ángel
Muro, publicat l’any 1892, definida com a
“ración de menestra u otras cosas que se
da a la tropa en campaña o en marcha”.
La humanista i gastrònoma Carmen
Alcaraz del Blanco assenyala l’origen
d’algunes tapes: la bomba va néixer a la
Cova Fumada de la Barceloneta, les patates braves a la Casa Pellico de Madrid i
les gildes van sortir del Bar Casa Vallés de
Sant Sebastià.
El primer vermut, tal com el coneixem
actualment, va fer-lo el bodeguer Antonio
Benedetto Carpano, l’any 1786, a Torí.
Precisament, l’establiment que va
popularitzar el consum de vermut entre
la burgesia de Barcelona va ser el Café Torino, una joia del modernisme que l’italià
Flaminio Mezzalama va obrir l’any 1901 a
l’encreuament del carrer Escudellers amb
Avinyó. Un any més tard, obrí un segon
Café Torino, encara més reeixit, al passeig
de Gràcia amb Gran Via. En la decoració
d’aquest segon establiment hi van participar Antoni Gaudí, Pere Falqués i Josep
Puig i Cadafalch. Avui, el local del primer
Café Torino l’ocupa el restaurant Grill
Room, que encara en conserva detalls
originals a la façana i l’estructura interior.
El propietari del Cafè Torino, Flaminio
Mezzalama, era el gerent de Martini
& Rossi a Espanya i sembla que el seu
vermut era força popular. Tant que la
policia va detindre a dos falsificadors del
vermut de Torí: “La policía se incautó
de 42 cajas de botellas perfectamente
imitadas de las verdaderas”, diu una
notícia del 3 de gener del 1892 publicada
a La Vanguardia.
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