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ermí Puig ens rep 
al restaurant que 
porta el seu nom, al 
carrer de Balmes 
de Barcelona, un 

dimarts a les cinc de la tarda, 
després del servei. Arribem 
just en el moment en què els 
darrers clients surten per la 

porta. Ens rep efusivament i 
ens convida a seure i a pren-
dre el que vulguem. Prudents, 
demanem cafè i comencem 
a xerrar com si fóssim amics 
de tota la vida: ens explica 
anècdotes, comentem l’actu-
alitat del país, riem. En algun 
moment indeterminat, sense 

ni tan sols adonar-nos-en, 
comencem l’entrevista. 

En quin moment professional 
es troba Fermí Puig?
Ara estic enretirat. Quan el 
2011 ens van tancar el Drolma 
de l’Hotel Majestic de Barce-
lona vaig decidir fer un pas al 

costat, com en Mas. Ho vaig 
fer per una raó molt clara: 
tant jo com el meu soci, l’Al-
fred Romagosa, teníem molt 
clar que hi havia una etapa 
de la nostra vida que es va 
acabar amb el tancament del 
Drolma. Tenir un restaurant 
com aquell no és possible per-

“M’he mirat al mirall i sé on sóc: 
vull fer una gran aportació a la 
cuina catalana tradicional”

Fermí Puig, cuiner 
mediàtic nascut 
a Granollers

TEXT: ISIS CELSONA / ÒSCAR PALLARÈS

ENTREVISTA

Fermí puig a la porta del seu restaurant, 
al carrer Balmes de Barcelona.
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què, entre més motius, ni te-
nim els diners ni és el temps. 
Per això vam decidir fer una 
cosa totalment diferent, que 
definim com un “utilitari de 
qualitat”. Oferim una fórmula 
en què la relació qualitat-preu 
és molt important, i la nostra 
carta és cuina catalana. Si un 
cuiner amb una certa projec-
ció podia fer alguna cosa de bo 
un cop retirat de la primera 
línia era cuina catalana. I des-
prés de cinc anys de restau-
rant, n’estem contents. 

Hi és sempre, al restaurant?
I tant! Sempre que puc surto 
a saludar perquè el primer 
deure d’un cuiner és saber que 
la gent el va a veure i, per tant, 
ha de ser hospitalari. Sempre 
procuro passar per les taules 
a preguntar si el client hi ha 
estat a gust! Sentir-se ben atès 
és clau. Tenim un utilitari, un 
restaurant que et fa un servei, 
però que també té el seu punt 
de “seu i relaxa’t”. Pensa que 
potser de sis-cents serveis que 
hi ha al llarg de l’any, n’hi ha 
només cinquanta en què no hi 
sóc.

Amb aquest restaurant, Fermí 
Puig ha deixat de banda la cui-
na d’autor i les guies gastronò-
miques. Com és això?
–Un 90% de les propostes de 
la carta són de cuina catala-
na tradicional (bacallà amb 
samfaina, mandonguilles...) i 
un 10%, d’uns altres plats que 
formen part més del meu pas-
sat en la professió, com els ous 
mollet, que és el plat que més 
hem venut a la vida!

Per què esquiva les estrelles 
Michelin?
Les defujo perquè tinc cin-
quanta-vuit anys i en fa molts 
que em dedico a la cuina. I 
després d’un restaurant com el 
Drolma, no podré fer-ho millor. 
Vam ser considerats un dels 
millors restaurants d’Espanya, 
i això significa fer una revàlida 
diària. Però hi ha un moment 
a la vida, en què un no es pot 
equivocar de qui és i on és. 
M’he mirat al mirall i sé on sóc: 
per interès comercial propi, 
però també de manera oberta, 
vull fer una gran aportació a la 
cuina catalana tradicional.
Quina és la clau de l’èxit?

El restaurant, el vam obrir en 
plena crisi. Teníem molt clar 
que els hàbits havien canviat i 
que no volíem aparèixer en cap 
guia de manera voluntària, i 
vam decidir fer una cosa molt 
diferent: interpretant que la 
gent en aquests moments no 
vol sorpreses, vam idear una 
fórmula que inclou aperitiu, 
menjar, postres, vi blanc, vi 
negre i cava a voluntat, IVA 
inclòs. Si tries aquest menú “a 
preu fet”, que és el que tria el 
95% de la gent, et costarà 35 
euros. I al vespre, te’n costarà 
50. Ens funciona i no hem tocat 
preus des que vam obrir. 
Formo part d’una generació 
que ha voltat molt pel món: 
amb en Ferran Adrià, en Santi 
Santamaria, la Carme Rusca-
lleda, en Carles Gaig... Sense 
tenir res anàvem voltant pels 
millors restaurants del món 
i ens gastàvem el que no te-
níem per aprendre, anàvem 
amb molta humilitat. La cuina 
d’autor que es fa a Catalunya 
ha tingut aquesta projecció 
internacional tan extraordinà-
ria per dos motius: per un nom 
propi com el d’en Ferran Adrià, 
i perquè vam ser una generació 
humil que va tenir sempre molt 
clar que es podia aprendre 
cuina de tothom. En absència 
d’un passat brillant, vam ser 
menys esclaus.

I els que vénen al darrere?
La generació que hi ha ara s’ha 
format en bons llocs, ha accedit 
a la cuina d’una manera més 
protocol·lària que fa quaranta 
anys. Però l’alta cuina s’ha 
tornat molt elitista. El Celler 
de Can Roca i el Sant Pau de la 
Carme Ruscalleda són uns dels 
tres estrelles Michelin més 
econòmics que hi ha. A París i 
Londres, sopar en un restau-
rant així et costa al voltant de 
500 euros per cap, i això deixa 
aquests restaurants fora de 
l’abast de molta gent. Hi ha 
molt bons cuiners, però no es-
tic segur que puguin disposar 
de gaires bons restaurants per 
treure tot el seu potencial.
elBulli “va desdramatitzar” 
el fet d’anar a dinar a un gran 
restaurant, ho va fer tot més 
fresc i còmode. L’alta cuina ha 
canviat de format i s’ha adap-
tat, i Barcelona és un exemple 
de gent que fa molt bona cuina 

i a preus molt econòmics. La 
cosa més bonica és que cuiners 
que s’han format en grans 
cases, han après que per ex-
pressar-se culinàriament ho 
havien de fer a un preu que els 
permetés fer-ho.

L’oferta gastronòmica s’ha 
multiplicat els últims anys.
Vivim actualment una bombo-
lla hostalera, és cert. Però la 
professionalitat sempre s’aca-
ba imposant. Els establiments 
amb certes pretensions que 
han de tancar abans d’un any 

és perquè no han estat ben 
plantejats. Jo no sóc creient, 
però no tempto la sort. Hi ha 
tanta competència que has 
d’oferir les peres i les pomes 
més boniques, al preu més pru-
dent i rebre cada dia el client 
com si rebessis la teva família. 
Els cuiners han d’entendre que 
són uns amfitrions que s’ex-
pressen culinàriament per fer 
gaudir els seus comensals.

Té gent molt jove treballant.
M’agrada treballar amb gent 

a qui dono la primera feina 
professional, pagada. Vull gent 
que sàpiga que al meu restau-
rant, hi poden treure el suc 
durant un any, no més, i no els 
vull amb vicis adquirits. Els 
vull al principi i els dono res-
ponsabilitats des del primer 
dia. Hi pringuen molt, però 
també n’aprenen molt. I quan 
els tinc apresos, els facturo! 
[Riu] Crec que és una actitud 
honrada, es troben en una 
edat en què han de fer la seva 
progressió professional. 

És fill de Granollers.
Sí! Però no hi he treballat mai. 
Hi tinc família, però cap a la 
vintena me’n vaig anar. Veus? 
Granollers em fa pensar en 
la Fonda Europa i en Ramon 
Parellada, bàsic a la cuina 
catalana. A mesura que vas 
fent anys veus evolucionar 
la ciutat, i m’agrada com ha 
evolucionat Granollers: té un 
comerç de proximitat extraor-
dinari, té indústria, té rama-
deria... És una ciutat agrada-
ble i acollidora. Quan passejo 
per Granollers, passejo per 
casa, m’agrada. És una ciutat 
on tothom que hi viu, s’hi sent 
molt identificat. Ho resumeixo 
pensant en l’handbol: quan 
jugava a pista descoberta i 
s’havia de suspendre el partit 
perquè plovia, quan acabava 
de ploure tothom sortia car-
regat de serradures a fregar 
i eixugar la pista. Aquest és 
l’esperit que sempre ha tingut 
Granollers!

Abans parlàvem del boom gas-
tronòmic: creu que el vi també 
en forma part? Té vins de la 
DO Alella a la seva carta?
Els cuiners han capitalitzat 
aquest boom gastronòmic, 
però el que ha passat amb 
el vi també és formidable, és 
espectacular.
Sempre hem tingut DO Ale-
lla. Anem canviant de vins, 
però sempre en tenim perquè 
treballem amb vins del país. 
El meu soci és qui els tria, i 
durant l’any els va canviant. 
Però la nostra idea és ser un 
restaurant amb presència al 
país i, per tant, la cosa més 
normal és que donem veu i 
presència a totes les DO de 
casa. Però sempre en tenim, 
de vi d’Alella! 

“La cuina d’autor 
que es fa a Cata-
lunya ha tingut 
aquesta projecció 
internacional tan 
extraordinària 
per dos motius: 
per un nom propi 
com el d’en Ferran 
Adrià, i perquè 
vam ser una gene-
ració humil que va 
tenir sempre molt 
clar que es podia 
aprendre cuina de 
tothom”

“Defujo les estre-
lles Michelin per-
què, després del 
Drolma, no podré 
fer-ho millor”


