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A d’Adrià, d’Albert Adrià
I

maginem-nos que Edson Aran-
tes do Nascimento, Pelé, té un 
germà petit que es diu Lionel 
Andrés Messi. O Rei ho ha gua-

nyat tot, i ara es dedica a difondre 
pel món els valors del futbol i tot el 
que va aprendre d’aquest esport. 
Imaginem-nos que La Pulga li agafa 
el relleu, i que demostra cada dia 
que és boníssim, tal com havia cri-
dat als quatre vents el seu germà 
gran. N’hi haurà que diran que el 
benjamí no ha guanyat tres Mundi-
als ni ha marcat més de 1.000 gols. 
Però n’hi haurà que veuran en Leo el 
nou messies del futbol, el crac que, 
fins i tot sent el millor, se supera ca-
da dia que passa. I trenca els seus rè-
cords, i no se li endevina sostre.
 Ara, en lloc d’imaginar, canviem 
els noms i l’esport. Parlem de Ferran 
i Albert Adrià, i de gastronomia. El 
Ferran va tancar El Bulli per crear 
la fundació que defensarà el llegat 
del local de Cala Montjoi i comparti-
rà els seus descobriments culinaris 
per tot el món. Mentrestant, l’Albert 
fa temps que s’ha independitzat (va 
marxar d’El Bulli abans del tanca-
ment) i està demostrant que, com 
diu el seu germà, té el talent i la savi-
esa per ser el number one. I això no es 
mesura en estrelles Michelin ni llis-
tes de la guia Restaurant. En té prou i 
de sobres d’anar obrint un local rere 
un altre. I tots competeixen per veu-
re quin enlluerna més.
 L’últim, el Pakta, al carrer de 
Lleida de Barcelona, que obrirà el 2 
d’abril. Els penúltims, el Tickets, el 
41º i l’Experience. I l’anterior, l’Inò-
pia. I els pròxims, el Yauarcan (mexi-
cà), el nou 41º (tapes a partir de 3 eu-
ros i còctels a partir de 12), el nou Ex-
perience (menú de 200 euros amb 

abans que seguis a fer un mos. Te’l 
creus perquè t’ho diu ell. Però ho 
confirmes quan, levitant per una 
gyoza (ravioli) de porcell i un nigiri 
de papada, raona la seva argumen-
tació. «Aquests plats surten d’un pe-
ruà [Jorge Muñoz] i una japonesa 
[Kyoko Li] que viuen a Barcelona, i 

Idees

Amb el 41º, el Tickets, 
l’Experience i, ara, el 
Pakta, converteix el 
Paral·lel en referència

41 snacks i còctels) i una vermuteria 
antiga-moderna (producte, salaons, 
fumats actualitzats) davant del Tic-
kets. 
 Al Pakta, proposa cuina nikkei 
(japoperuana) amb gestos adreçats a 
la gastronomia local. «Estem al 40% 
de les nostres possibilitats», llança 

aquí hi ha porcell i papada». I avan-
ça el seu pla: nigiris d’espardenya i de 
pernil ibèric. La barreja de la barre-
ja sublimada com només ho pot fer 
l’Albert. Aaaahh. La A és la seva lle-
tra: A d’Adrià. D’Albert Adrià.
 Enlluerna al Pakta, on proposa 
un nou llenguatge a partir del ric 
abecedari que li ofereix la gastro-
nomia del país andí i d’un equip de 
categoria, amb Muñoz i Li al capda-
vant. Això sí, amb una cal·ligrafia fi-
níssima (80 euros el cobert). Vas a al-
tres peruans de la ciutat i disfrutes, 
sí, però el traç és més gruixut. «Cada 
plat ha de ser un quadro», alliçona 
Albert a un cambrer. I el neteja fins a 
donar-li esplendor.

Bach o Beethoven

El seu germà Ferran està al petit res-
taurant, amb aforament per a 34 
persones. Calla, menja i somriu. I de 
sobte, se t’acosta a l’orella i et pre-
gunta què tal tot. I tu li respons amb 
una altra pregunta: com pot ser que 
l’Albert sigui capaç de fer el que fa si 
fa cinc anys no sabia res de cuina pe-
ruana. «Quan ets un superdotat com 
ell, tant és tocar Bach com Beetho-
ven. Sonarà igual de bé».
 Si O Rei fos modest com el Ferran, 
diria que Messi triomfaria en qual-
sevol equip. L’Albert ho fa a la zona 
alta del Paral·lel, convertint-la, de la 
mà dels germans Iglesias (Rías de 
Galicia, La Cañota, Espai Kru), en un 
parc temàtic de la gastronomia de 
referència mundial (Tickets, Pakta, 
41º, Experience, la futura vermute-
ria...). I ho farà al Raval, on instal·larà 
el Yauarcan al juny. 
 A l’Albert tant li fa el sistema tàctic; 
els gols estan assegurats. H

3 Albert Adrià, entre els cuiners Kyoko Li i Jorge Muñoz, ahir al Pakta, on serveix cuina japoperuana.

El cuiner fa temps que demostra que, com proclama el seu germà  
Ferran, posseeix el talent i la saviesa per convertir-se en el número u

CAVA PER A TOTHOM

‘La familia 
irreal’ brinda 
per les 100 
funcions
Els 1.141 espectadors que van anar 
dijous a veure el musical La familia 
irreal al Teatre Victòria del Paral·lel 
van ser rebuts amb una copa de ca-
va. El motiu era celebrar les 100 fun-
cions de la comèdia musical que 
arrasa a la cartellera. Hi van parti-
cipar grans autoritats de la vida po-
lítica polaca, encarnats pels seus in-
tèrprets habituals: Cesc Casanovas 
(Oriol Junqueras), Fermí Fernández 
(Angela Merkel), Manel Lucas (Fran-
co), Sergi Mas (José Montilla), Bruno 
Oro (Artur Mas) i Jordi Ríos (el Ser-
gio Ramos de Crackòvia). Els perso-
natges de Polònia es van unir als seus  
col·legues de l’obra Toni Albà (Joan 
Carles), Mireia Portas (Sofia), Queco 
Novell (Felip), Agnès Busquets (Le-
tizia), Anna Bertran (Elena), Xavier 
Serrano (Jaime), Mònica Pérez (Cris-
tina) i David Olivares (Iñaki). Entre el 
públic, el president de l’Espanyol, 
Joan Collet, els periodistes de TV-3 
Ariadna Oltra i Raquel Sans, la direc-
tora de cine Isona Passola, la can-
tant Lucrecia i el diputat d’ERC Al-
fred Bosch.


