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l dia és fred, però tot 
fa pensar que la cita 
ens farà entrar en 
calor ràpidament. 
Estem convidats 

a anar de tapes pel barri del 
Fondo de Santa Coloma de 
Gramenet, una ciutat que s’ha 
fet un nom en aquest tipus de 
gastronomia en miniatura, 
probablement gràcies a un 
dels seus trets més distintius, 
la multiculturalitat dels habi-
tants. De les aproximadament 
120.000 persones que hi viuen, 
s’hi compten més de cent èt-
nies...

Quedem al bar 103 i, tot i 
ser un dimarts, l’ambient pro-
met. Gent treballadora que fa 
un mos, algun veí que aprofita 
l’estona d’abans de dinar per 
prendre una tapa acompanya-
da de cervesa o una copa de vi 
i la comitiva que ens acompa-
nyarà a la miniruta de tapes: 
la sommelier Magda Pascual, 
el regidor de l’ajuntament 
Pedro Cano i l’actor i pallasso 
Jordi Martínez, que no cal 
presentar. 

“Sóc del barri d’Horta de 
Barcelona i vaig venir a Santa 
Coloma el 1991, la meva dona 
és d’aquí. Quan hi vaig arribar 
era una època en què Santa 
Coloma tenia la fama de ciu-
dad sin ley, i com ha canviat! 
Durant molt de temps hem 
estat esclaus de sortir als 
diaris només quan hi havia 
punyalades, i en realitat han 
passat moltíssimes més coses 
allunyades de tot això.” Així 
comença la nostra conversa: si 
fa temps que no passegeu per 
Santa Coloma, aquests canvis 
són molt evidents. “Quan vaig 

venir a viure aquí passar pel 
costat del riu era realment 
un desastre, ara qui passa pel 
costat del riu es queda sor-
près. Hi ha gent amb bicicleta, 
corrent, passejant el gos, 

jugant a futbol... S’ha obert 
un espai molt necessari i, com 
l’exemple del riu, la resta de 
la ciutat. S’està convertint en 
un lloc molt bonic. I sí, tot i 
ser d’Horta, que no és fàcil 

d’oblidar, ara estic feliçment 
‘encabronat’ aquí amb una 
dona i dos fills.”

Però anem per feina, que 
hem vingut a tastar tapes i 
vins de la DO Alella! L’encar-
regada de triar-los és la som-
melier i propietària del Xòca-
la, Magda Pascual, que agafa 
el Jordi per banda i l’apressa: 
“Vinga, que et serveixo el 
primer vi, el Marfil, que crec 
que lligarà a la perfecció amb 
la tapa que ara ens presenta 
el Diego.” Abans que aquest 
arribi amb la friturita de baca-
lao con boquerón y carabineros, 
la Magda ja engega el curset 
accelerat de tast amb el Jordi: 
“Primer mirarem el color del 
vi: ho has fet mai així? [...] 
Després les olors, a veure si 
t’ajuda el que faig jo, per mi 

les olors són records. No hi 
notes una mica de fruita? Al-
guna pera?” El Jordi l’observa 
i afirma atent, i aprofitem 
l’avinentesa per demanar-li 
si li agrada això del vi. “A mi 
m’agrada molt el vi, però no 
hi entenc gens, la veritat. Ara, 
sé si està bé o si és un Viña 
Úlcera. [Tothom riu] Em costa 
molt menjar sense vi. M’agra-
da la cervesa, l’aigua, però 
per menjar trobo que el vi és 
imprescindible. Segurament 

De tapes, vins i persones... 
amb Jordi Martínez

E

“La multiculturalitat de Santa Coloma és la que l’enriqueix, 
li dóna una vida i una frescor meravelloses”
TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

ENTREVISTA

Jordi Martínez brinda amb l’equip de Papers de vi, entre tapa i tapa, 
al barri del Fondo de Santa Coloma.

“A mi m’agrada 
molt el vi, però no 
hi entenc gens. Ara, 
sé si està bé o si és 
un Viña Úlcera”
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la denominació d’Alella és una 
de les més castigades que tinc, 
us ho dic amb la mà al cor.” No 
passa res, es tracta de veure 
si entre tots –però sobretot 
el vi– serem capaços de fer 
canviar aquesta percepció. 
“De fet, jo sóc més de negre 
i sempre he relacionat Alella 
amb els blancs”, afegeix. Que-
da clar, doncs, que la Magda té 
una oportunitat d’aconseguir 
un nou adepte per a la DO. 
Qui sembla ser-ne ja del tot 
és el regidor Pedro Cano, que 
exclama: “A mi amb els Alella 
sempre em passa el mateix, 
sempre hi trobo un punt salí.” 
És això el que experts i pro-
ductors repeteixen constant-
ment com una de les tipicitats 
dels vins d’Alella. 

Santa Coloma, tapes i vins 
amb sabors d’ara i de sempre
La segona cita, la tenim amb 
la Silvia del Bar German’s, 
que només entrar-hi ja ho té 
tot a punt. La seva tapa, un 
llit de puré de patata barrejat 
amb poma confitada, verdures 
fetes al forn i marinat amb sal-
mó noruec, sal Maldon i una 
salsa de vinagre, mel... “I un 
ingredient secret que no diré 
perquè, sinó, ho copiaríeu”, 
diu sorneguera. La tastem i 
el primer a parlar és el Jordi: 
“¿Has visto el silencio que has 

creado?” Com en el teatre, en 
gastronomia els silencis tam-
bé són importants. A vegades 
les paraules sobren. El vi, la 
pansa rosada de Raventós 
d’Alella (2016), un rosat que 
harmonitza amb el salmó: “A 
veure, ara ja hauria de fer el 
tast el Jordi”, diu la Magda: 

“Quan em parlis de teatre, jo 
et parlo de vins”, li contesta 
amb una rialla d’orella a ore-
lla. “Jo en aquest, Jordi, hi 
trobo molta maduixa”, comen-
ça la Magda: “Home, si m’hi 
posessis nata potser sí [riu], 
però això ja ho trobo més difí-
cil, la maduixa em costa.” “Oi 
que sembla un blanc en comp-

tes d’un rosat? És un rosat 
amb ànima de blanc”, conclou 
la Magda. És l’hora de dinar 
i això és comença a notar en 
aquest local que avui té una 
celebració en forma d’àpat 
dels amics de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de Santa 
Coloma, una entitat molt prò-
xima a la Silvia, la propietària, 
afectada també per aquesta 
malaltia: “Hi ha dies durs, 
però treballo per intentar ser 
feliç i fer feliços els qui vénen 
a menjar aquí”, diu aquesta 
dona plena de fortalesa.

De camí cap a la cita se-
güent parlem amb el Jordi 
sobre el costum d’anar de 
tapes, volem saber si és habi-
tual a Santa Coloma: “Aquí ho 
és molt. Hi ha molta cultura 
d’immigrants del sud i de 
molts llocs on es fa això d’anar 
amunt i avall. De fet, és aques-
ta multiculturalitat, la que 
enriqueix la ciutat, hi dóna 
una vida i una frescor merave-
lloses. I aquest costum fa veu-
re la ciutat viva, viva.” Però 
ens preguntem si el practica el 
Jordi, aquest esport del tapeo: 
“Sí, i tant! Sobretot els dies en 
què està així de ben organit-
zat. Molta cerveseta, vi, bon 
menjar i fer una volteta... Ens 
ho passem molt bé. De totes 
maneres, jo també sóc de seu-
re i dinar, d’entaular-me. I de 

tenir primer i segon, i si s’han 
de compartir coses que siguin 
de més a més. Sóc de vida, jo!” 

El regidor Pedro Cano, 
atent a totes les explicacions 
del Jordi a les quals respon 
movent el cap afirmativament, 
no pot evitar d’afegir-hi: “No 
us oblideu de dir que tenim 
un vi, a Santa Coloma també 
fem vi i el presentarem aviat. 
Seran poc més de 250 ampo-
lles de la Vinya d’en Sabater... 
Poques ampolles, però molt 
importants, són les nostres 
arrels. No podem oblidar qui 
vam ser. No podem oblidar 
que això era un poble de page-
sos i també ciutat dormitori, 
i tots els estigmes que hem 
arrossegat durant anys. Santa 
Coloma és tot això i ens n’hem 
de sentir orgullosos.” El Jordi 
no pot evitar treure la seva 
cara més pallassa: “Ho sabia, 
però a mi m’havien dit que 
encara era una mica un Viña 
Úlcera, però tot ha de comen-
çar d’alguna manera... Amb 
aquest amor que transmet el 
regidor parlant-ne, segur que 
alguna cosa gran en sortirà.”

I entre rialles i una conver-
sa cada vegada més distesa i 
animada –no deu ser culpa del 
vi d’Alella i les tapes de Santa 
Coloma?– arribem a la pròxi-
ma parada, el bar El Platazo. 
La tapa triada pel Jordi, el 

“De fet, jo sóc més 
de negre i sem-
pre he relacionat 
Alella amb els 
blancs” 

“És la multicultu-
ralitat de Santa 
Coloma, el que 
enriqueix aquesta 
ciutat”

ENTREVISTA

Tempura de seitons, bacallà i gambots (103). Salmó marinat amb puré de patata i poma (German’s). Bomba amb salsa brava (Platazo). Pastís de 
formatge amb crema de fruites vermelles (La Cuina de la Loli).
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propietari, és una bomba amb 
salsa brava que ens deixa a 
tots sense paraules. I això 
sense saber el que ve al dar-
rere, de propina... Sembla 
que no en sortirem amb gana: 
patates braves, amanida, 
carxofes al caliu i, de postres, 
pinya amb crema cremada. 
Però abans, el vi. La Magda 
presenta al Jordi el vi triat, el 
Roura Garnatxa Criança 2014, 
de garnatxa negra: “Som ja 
davant d’un plat més consis-
tent, i aquest negre crec que 
hi anirà divinament.” I així és! 
Tastem el vi: “Este ya no lo veo 
tan claro”, bromeja el Jordi. 
“Es tinto, ¿no?” I continua: 
“Això de notar olors em costa, 
les sento però no sé què sento. 
Olor de celler?” La Magda 
somriu: “És clar, perquè por-
ta barrica!” Sembla que les 
classes funcionen i la Magda 
afegeix: “Quan vagis a com-
prar no oblidis olorar-ho tot, 
és la millor manera d’anar-t’hi 
familiaritzant.” La bomba 
acompanya el vi, o a l’inrevés, 
i com si la paraula ho portés 
intrínsec comencem a parlar 
de política i llibertat, sobretot 
de llibertat. Mentrestant, el 
Jordi d’El Platazo continua 
sorprenent-nos i traient plats 
no previstos. El Pedro, el 
regidor, ens confessa que té 
un problema, ha quedat per 

dinar amb les seves filles. Des-
prés de tot això? “Crec que no 
podré menjar gaire, però hi he 
d’anar”, diu amb relativa cara 
de preocupació. De fet, això 
era fora del guió, cosa que ens 
porta a demanar al Jordi si 
com a actor acostuma a sortir 
gaire, del guió. “Quan faig pa-
llassos sí, quan faig teatre no... 
perquè en diem guió, però en 
teatre seria el text. El que sí 
que varia és la manera de fer-
ho depenent de l’estat d’ànim. 
Amb els pallassos saps on co-
mences, saps on acabes, però 
el camí és ampli i pots jugar 
per allà on vulguis. Al teatre, 
el que canvia és un mateix, 
l’estat d’ànim. Amb això has 
de batallar. Tu no ets el ma-
teix, i cada dia cal investigar 
i jugar per trobar diferents 
estats d’ànim que et portin al 
mateix lloc. L’únic que és pro-
hibit a l’hora d’interpretar és 
l’avorriment. Tots volem que 
els espectacles siguin la pera 
i el que no pots transmetre és 
justament avorriment.” 
Durant les poc més de dues 
hores en què hem compartit 
tapes, el Jordi ha mencionat 
unes quantes vegades els 
pallassos. Sembla que són 
una part important de la seva 
vida: “Sóc pallasso a la vida i 
faig de pallasso als escenaris, 
tot i que a més a més sóc actor 
de professió [riu]”. Probable-
ment un vessant poc conegut 

del Jordi, si més no per qui 
redacta aquesta crònica, és 
el que ens comenta: “Ara, per 
Nadal, serem al Teatre Lliure 
de Gràcia des del 21 de desem-
bre fins al 15 de gener. amb 
un espectacle que ja vam fer 
l’any passat i que va tenir molt 
d’èxit. És gràcies a això que 
repetim, i amb moltes ganes, 

un espectacle que dedico en 
bona part a un nebot que va 
morir de càncer molt jove. Es 
diu Rhümia.”

I no podem acabar la ruta 
sense unes bones postres i 
un escumós. Per fer-ho, ens 
rep La Cuina de la Loli. Quin 
bullici! Entrem al restaurant 
enmig del servei del migdia. 
Realment, a jutjar per l’aflu-
ència de gent als restaurants 
de la ruta, es pot afirmar que 
Santa Coloma és una ciutat 
dinàmica i viva. El Pedro a 
aquestes altures ja ha assumit 
que veurà les seves filles, però 
no les acompanyarà dinant... I 
encara ens queden les postres! 
Que, tot i la feinada del res-

taurant, ja estan preparades i 
el cava refrescat. L’elegit per 
posar la cirereta del pastís, el 
Mirgin rosat d’Alta Alella. I el 
seu acompanyant serà un pas-
tís de formatge cremós amb 
base de crumble i acabat amb 
crema de fruites vermelles, 
que ens comenta la mateixa 
Loli. La Magda ens explica el 
perquè de la tria de l’escumós 
per a les postres: “Penso que 
ha sortit perfecta la combina-
ció. A mi m’agraden molt les 
postres i gràcies a les fruites 
vermelles, aquestes aromes 
i el toc de cireres i maduixes 
que hi posa la Loli, trobo que 
casa molt bé amb un cava 
rosat, i concretament amb 
aquest, més que no pas amb 
un dolç”. 

Després de quatre copes 
de vi d’Alella i unes quantes 
tapes made in Santa Coloma vo-
lem saber quina és la impres-
sió final del Jordi. “Probable-
ment ja conec una mica millor 
els vins d’Alella i això fa que 
tot sigui més agradable. El vi, 
les tapes, agafen valor segons 
amb qui i com te les prens. 
Cada vegada m’he sentit més 
a casa i això fa que tot agafi 
un gust més especial i millor. 
Repetiré amb vins d’Alella i 
amb vosaltres, és clar! A la 
pròxima entrevista-dinar que 
feu vinc de pallasso i així us 
animo el convidat següent, 
però no m’ho perdo!” 

“Sóc pallasso a la 
vida i faig de pa-
llasso als escena-
ris. A més, sóc ac-
tor de professió”

Jordi Martínez, acompanyat de la sommelier Magda Pascual, el regidor de l’Ajuntament Pedro Cano i la 
periodista i sommelier Sílvia Culell, a una taula del bar-restaurant German’s.


