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estionar una carta 
de quasi vuit-
centes referències, 
acostar i emocionar 
amb els vins del 

territori i també els de més 
enllà i buscar noves combina-
cions i reptes amb la cuina que 
proposa Carme Ruscalleda al 
restaurant Sant Pau de Sant 
Pol de Mar. Aquesta ha estat 
una part de la feina durant els 
últims deu anys de Joan Lluís 
Gómez, sommelier nascut a 
a la Palma de Cervelló ara fa 
quaranta-sis anys. Però el 27 
d’octubre passat, després de 
trenta anys, es va servir l’últim 
sopar al Sant Pau...  

Probablement t’ho han de-
manat centenars de vegades, 
però deixa’m que ho torni a 

fer: com arribes a ser somme-
lier al Sant Pau?
Doncs tot comença el dia que 
hi vaig anar a dinar. Havia es-
tat mig any a Irlanda i feia un 
temps que treballava al restau-
rant Casa Nostra de Corbera 
de Llobregat, que va ser la 
meva escola: allà ho vaig apren-
dre tot. Dinant al Sant Pau va 
ser quan vaig decidir enviar-hi 
un currículum i provar sort. 
Crec que no em van trucar fins 
ben bé al cap d’un any. La veri-
tat és que quan vaig començar 
estava convençut que hi seria 
poc temps, una experiència 
més, per tot el respecte que 
m’imposava. És evident que la 
visió que tenia de la Carme no 
és la que en tinc ara. Em feia 
molt de respecte [riu]. Abans 
l’admirava, ara l’estimo. 

I del principi anem al final: 
tot i pensar que t’hi estaries 
poc temps, d’això ja en fa deu 
anys! Com t’agafes la notícia 
del tancament?
És difícil de dir. Dins l’equip, 
cadascú a escala personal s’ho 
ha pres de maneres diferents. 
Es barregen molts sentiments. 
És evident que em sap molt de 
greu, em fa una mica de ràbia 
perquè hi ha moltes coses que 
queden per fer, però per una 
altra banda, a escala familiar, 
feia temps que em plantejava 
anar-me’n per millorar la con-
ciliació. Els horaris d’hostale-
ria són poc compatibles amb 
el fet de poder gaudir del meu 
fill. Però si la Carme no hagu-
és decidit tancar, paradoxal-
ment amb el que acabo de dir, 
també estaria molt content 

per poder fer totes aquestes 
coses pendents.

I quines coses són?
Res i tot. Sempre coneixes 
productes nous, gent nova que 
et dóna idees, maneres inno-
vadores de servir el vi... So-
bretot, parlant de maridatges, 
que és on sempre tens idees 
de noves combinacions i has 
de trobar el bon moment per 
posar-ho en pràctica.

Per aconseguir bons mari-
datges, el repte de qualsevol 
sommelier és establir un bon 
diàleg entre vi i cuina? Així 
ha estat la teva experiència al 
Sant Pau?
És i ha estat fonamental. Un 
dels motius que ho ha permès 
és la fluïdesa de comunicació 
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“La DO fa molta feina, és un territori viu, que creix; 
però encara no s’ha aconseguit canviar la visió 
que en té el client”
TEXT: SÍLVIA CULELL / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
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és el fruit d’una llarga tradició familiar
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amb la Carme. M’ha donat via 
lliure i m’ha deixat fer el que 
he volgut amb la carta, també 
amb els maridatges, evident-
ment a través d’aquest diàleg, 
sempre parlant amb ella i jo 
buscant el producte que em 
semblava que feia la combina-
ció perfecta, fos vi, cervesa o 
sake.

I la política de vins del restau-
rant, quina ha estat?
La carta sempre l’he estruc-
turada en tres blocs: vins 
històrics, que entenc que el 
restaurant Sant Pau ha de 
tenir, com poden ser els de 
Grands Châteaux, vins de 
renom, vaja; per una altra 
banda, clàssics com Remellu-
ri, Marqués de Riscal..., que 
et demana un tipus de públic 
que també rebem al Sant Pau; 
i a partir d’aquí hi incorporo 
també vins més moderns 
perquè el client, cada vegada 
més, valora les novetats. Des 
de vins amb molta expressió a 
biodinàmics, naturals, criats 
en àmfora i el que faci falta.

Tot i així, la proximitat 
sempre s’ha tingut en compte 
i, per tant, un 50% de la carta 
es dedicava als vins catalans, 
el 35% a la resta d’Espanya i 
el que faltava a vins del món. 
Quant a maridatges, al res-
taurant sempre ha volgut dir 
una copa per plat. En alguna 
ocasió, per reduir una mica, 
havíem posat un vi per cada 
dos plats, però la norma gene-
ral era aquesta. Per una altra 
banda, no tots els vins que 
fèiem servir per al maridatge 
eren inclosos a la carta i, per 
tant, quan s’acabava el mari-
datge s’acabava el vi. 

En què has canviat tu i la teva 
visió dels vins en restauració, 
gràcies o per culpa de la teva 

experiència al Sant Pau?
He canviat, sobretot, amb el 
que he conegut. El Sant Pau 
m’ha donat l’oportunitat de 
tastar vins i conèixer gent, 
però són els anys i l’experièn-
cia el que et posiciona i, volent 
o sense voler, vas canviant de 
criteri. El client també t’obliga 
o t’ajuda a anar canviant. Al 
mateix temps també et tornes 
més tolerant.

I els vins d’Alella, on se situen 
en aquest trajecte?
Els he anat afegint a la carta. 
Són de proximitat i hi havien 
de ser. També és veritat que 
ara n’hi ha més que quan vaig 
començar. Fent sempre rota-
ció, n’he tret i n’he afegit, però 
sempre han tingut un bon posi-
cionament a la carta. Ho tenen 
més fàcil perquè la carta, la 
tinc ordenada primer per vins 
catalans, i aquests per ordre 
alfabètic, i amb això Alella 
sempre guanya. Però proba-
blement si hagués fet un ordre 
diferent, els d’Alella també 
haurien estat els primers.

Durant aquesta dècada, i des 
de la perspectiva del restau-
rant, com ha canviat el pano-
rama vinícola de la DO?
Crec que malauradament no 
ha canviat gaire... Sí que ho ha 
fet per part meva, perquè com 
que trepitjo molt el territori, 
he pogut conèixer molta gent, 

visitar molts cellers i veure 
que aquesta realitat d’Alella 
s’ha ampliat i millorat. És 
una DO viva, que creix, que 
té ganes de fer coses noves, i 
amb molts cellers amb coses 
molt interessants per donar 
a conèixer i explicar. Com a 
DO es fa una gran feina. Però 
per al client, la visió és la ma-
teixa. I us poso un exemple 
per il·lustrar-ho. En l’últim 
menú maridatge acompanya-
va un peix amb un blanc del 
Priorat –que ja sobtava– i una 
carn amb un negre d’Alella. La 
sorpresa era enorme, perquè 
ningú no associa la denomina-
ció Alella amb vi negre. 

Però el client final d’un tres 
estrelles, demana o aprecia 
aquesta proximitat?
Sí, cada vegada més. També 
és veritat que quan vaig en-
trar i vaig introduir més vins 
catalans en el maridatge se’m 
va criticar, però vaig notar 
que qui més ho valorava eren 
els clients de fora d’Espanya. 
Vaig mantenir-me ferm en 
la decisió veient que aquesta 
mena de client ho apreciava. 
Quan pots explicar el territori 
i, a més, lliga i queda bé amb el 
plat que proposes, el maridat-
ge és doblement satisfactori.
 
I ara el temps et dóna la raó?
De fet, ara sóc una mica rebel 
i a algú que sigui d’Alella li ofe-
reixo coses de fora i a l’inrevés 
[somriu]. Per sort hi ha vins 
espectaculars a tot el món. I 
el vi és un dels pocs productes 
que pot viatjar sense fer-se 
malbé. Això també ho hem 
d’aprofitar.

No hem parlat de l’equip. Què 
t’emportes del Sant Pau, par-
lant de les persones?
Doncs la veritat és que no és 

una resposta fàcil. Al Sant 
Pau hi havia molta rotació de 
gent, he conegut moltíssima 
gent i, si ara muntés un res-
taurant sé a qui trucaria i a 
qui no.

Teníem la sort que la gent 
que hi venia a treballar, en-
cara que fos per poc temps, 
arribava molt motivada i amb 
moltes ganes d’aprendre, i 
això ha ajudat molt a tirar en-
davant el Sant Pau, però falta 
temps per fer un equip fix, un 
equip sòlid quant a persones. 
La màquina sempre funciona, 
però has d’anar canviant les 
peces. Sí que és veritat que 
tinc molt bona relació amb 
tots els qui vam coincidir du-
rant els dos primers anys, els 
segueixo, ser què fan, però els 
d’ara no tant. Suposo que tam-
bé hi ha el fet que són cada 
cop més joves! He anat crei-
xent i ara la meva vida és molt 
diferent. Tot i això, és evident 
que el record que em quedarà 
de la gent amb qui he coincidit 
serà molt bo. Passa una mica 
com amb els grans amics, que 
de vegades els escanyaries, 
però també els vols abraçar.

I ara què?
De fet, ara estic una mica 
espantat. Tothom em diu 
“Trobaràs feina”, però surts al 
món, vas a picar portes i molts 
llocs ja són ocupats. Tinc clar 
que he d’esperar les meves 
oportunitats de nou. M’estic 
movent per impartir classes, 
perquè la formació m’atrau 
i és la cosa més compatible 
amb l’estil de vida que busco 
ara. Ja ho feia abans del Sant 
Pau. És una bona oportunitat 
per replantejar-me, i aquesta 
serà la meva primera opció, 
però també tinc clar que si 
he de tornar a l’hostaleria, ho 
faré encantat. 

“Els clients estran-
gers són els que més 
valoren la presència 
de vins catalans en 
una carta com la del 
Sant Pau”




