
La Mostra Gastronòmica de 
Cabrils torna per omplir quatre 
nits d’agost de gastronomia i vi

Tastem les darreres anyades 
del 3 de Testuan i diverses 
proves que no són al mercat

Gelats del Rocambolesc 
i vins DO Alella. 

Amb Jordi i Josep Roca

Visitem les millors 
vinateries del territori on 
prendre una copa de vi

Papers de vi
Núm. 59  ·  Estiu 2019 D O  A L E L L A  ·  E N O T U R I S M E  ·  G A S T R O N O M I A  ·  C U LT U R A



10

ACTUALITAT

Girona avui fa 
molta calor, com 
a tot Catalunya. 
Estem en plena 
onada de calor i 

la idea de tastar gelats amb 
vins d’Alella no ens pot ve-
nir més de gust. Però abans 
esmorzem al bar-restaurant 
Can Roca, el que va veure 
créixer els tres germans i el 
que encara els acull per fer els 
àpats de família. Fa mig segle 
que és obert i els pares Roca, 
amb més de vuitanta anys 
cadascun, continuen sent-
hi. Un restaurant de menú, 
senzill, autèntic; en un barri 
obrer de Girona, el mateix 
que fa alguns anys, a escassos 
metres, va veure néixer el que 
s’ha convertit en un dels mi-
llors restaurants del món. La 
trobada havia de ser a Bar-
celona, al Rocambolesc que 
hi ha instal·lat al costat del 
Liceu, però l’atapeïda agenda 
dels uns i els altres ha fet més 
senzill trobar-nos al Celler de 
Can Roca, al “centre d’opera-
cions”, prop d’on Jordi Roca 
té el taller.

Deixem la calor al carrer 
i entrem al restaurant. Ens 
acompanyen fins a l’espai on 

farem el tast, a la taula del 
costat del celler, el lloc on 
Josep Pitu Roca guarda la 
col·lecció de vins testimonis 
de la passió, estudi i conei-
xement de l’altre germà que 
avui protagonitzarà el tast. 
No cal dir que el recorregut 
el fem acompanyats de l’ex-
quisit tracte que dispensa 
tot el personal del Celler. Tot 
i que no estiguin de servei, 
les formes no es perden. 
Després de fer una ullada al 
darrer projecte dels Roca, la 
reutilització d’ampolles de vi 
per reconvertir-les en gots 
i recipients que utilitzarem 
per refrescar-nos amb aigua, 
preparem els vins al nostre 
costat, alineats i formant fila 
com si esperessin torn.

Els primers a entrar en es-
cena seran els gelats, les cre-
acions nascudes a partir de 
les postres del Celler, amb la 
idea de portar-les al carrer. La 
força de Rocambolesc, amb 
tot, ha fet que agafin prou 
entitat perquè el record de les 
postres sigui només anecdò-
tic. Acompanyarem cada gelat 
amb un o dos vins del nostre 
territori, els que el Josep ha 
considerat més adequats.

A

Gelats i dolços DO Alella: 
un retorn a la infantesa
M’atreviria a dir que si algun producte s’ha guanyat el títol de “rei de l’estiu” –amb permís 
dels republicans–, no hi ha dubte que és el gelat. Pel seu poder refrescant, pel seu atrac-
tiu visual i per haver sabut treure el nas en la nostra infantesa per quedar-s’hi i veure’ns 
créixer, deixant en nosaltres records inesborrables. Tots tenim el nostre gelat preferit, oi? 
“No hi ha amor més sincer que l’amor pels gelats”, diuen, i curiosament és el petit dels ger-
mans Roca, el Jordi, qui fa alguns anys va proposar emprendre una nova aventura amb la 
marca del Celler. De nom, hi va posar Rocambolesc, una paraula que amaga el cognom de 
la família, una família que ha fet de la gastronomia la seva vida... i, dels gelats, un “invent” 
que, després de tastar-los i fer tornar més d’un a la infantesa, sembla que ha funcionat.

TEXT: SÍLVIA CULELL

El Pur Dolç de Bouquet d’Alella maridava, fins i tot en els colors, amb 
el gelat Làctic.
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Sorbet de pinya i coco 
Una bona manera 
de trencar el gel
Roca de llima efervescent, 
pinya en osmosi de coco i arròs 
inflat amb xocolata negra

El maridem amb l’escumós 
Titiana Montalegre
(Inspirat en les postres 
Tropicalísimo)

El Jordi ens explica la compo-
sició del gelat: “La roca és de 
llima efervescent”, puntualitza, 
i tot i que, com explica, li toca al Pitu 
detallar el perquè del maridatge, creu “que funcionarà molt bé 
amb el cava justament per aquest efecte efervescent del topping”. 
Dit i fet, és el primer i el tastem de pressa –no sabem si per la 
calor, les ganes o totes dues coses alhora– i la reacció immediata 
dels dos germans no triga a arribar. Primer verbalment, amb 
l’explicació que tots esperàvem del Pitu: “Aquesta ha estat la 
intenció, buscar un escumós que ens aporti també efervescència, 
frescor, també la part guspirejant. La versió cítrica que amb el 
carboni també es pot accentuar, això és el que busquem aquí, 
jugar amb un escumós.” El segueix l’assentiment físic, en una 
mirada entre germans, un somriure i una xocada de punys en un 
gest de complicitat absoluta. No calen paraules. Ha quadrat.

 El Jordi, encara amb l’eufòria del match, ens explica que una 
de les gràcies d’aquest tipus de gelats, anomenats soft, és justa-
ment el que ha ajudat també a fer més vàlida aquesta primera 
combinació: “Ens aporten una sensació de més aire, normalment 
un gelat amb menys de 30 graus i rocós toparia amb l’efecte frà-
gil i l’escuma d’un cava. Però gràcies a aquesta part més airejada 

ens el fa més proper. Hi funciona bé: de fet, hi funciona molt bé.” 
Ho explica amb un fil de veu, la que des de fa uns quants anys 
accepta i l’acompanya. No parlarem del Jordi i la seva circums-
tància, se n’ha parlat sobradament, però sí de la seva energia i de 
com li guspiregen els ulls quan parla de la seva joguina, Rocam-
bolesc, i de les seves creacions.

Un cop trencat el gel –mai millor dit–, mentre el Jordi ens dei-
xa alguns minuts per anar a la seva “cuina freda” a preparar el 
pròxim gelat, obrim una conversa amb el Pitu per contextualitzar 
les gelateries de Rocambolesc. De fet, som a Girona per agenda 
i logística; però l’excusa del reportatge és la gelateria Rocambo-
lesc que hi ha al bell mig de la Rambla de Barcelona. El projecte 
va a tota vela i ja pensen en pròximes obertures. Parlem també 
dels gelats que Rocambolesc ofereix, un màxim de sis tipus dife-
rents per botiga i tots en l’estil soft, el gelat italià per excel·lència, 
el que recordaven de petits i el que han passat pel sedàs de la 
innovació i la creativitat de la factoria Roca. Mentrestant, el Jor-
di ja ens ha col·locat al davant el segon, el sorbet de cirera.

Sorbet de cirera 
La seducció de la textura
Amb bàmboles de iogurt i ametlla, núvol de fava tonca i vainilla, 
i una cirera banyada amb xocolata amb llet

El maridem amb el Marfil Violeta (Alella Vinícola) 
i el Penjat d’un Fil (Can Roda)

Sense deixar que se’ns escalfi més del compte el gelat que tenim 
davant dels nassos continuem parlant del projecte. Amb dues boti-
gues a Madrid, una a Barcelona, una altra a Alacant i la de Girona, 
Rocambolesc continua creixent. “Anem ampliant, però a poc a poc, 
cada any una nova obertura i així ho hem fet des de l’inici, sense 

Un moment del tast de gelats i vins, que va tenir lloc a la taula que hi ha a tocar del celler de Pitu Roca.
ÒSCAR PALLARÈS
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córrer”, explica el Jordi. Està content amb el seu nou espai, des 
de fa un temps l’obrador ha passat a una nau pròxima al Celler 
on treballen més còmodament. I tornem a parlar de Girona. És 
la botiga de la qual se senten més orgullosos, no només perquè és 
“la de casa”, sinó també per la seva bona localització i per com ha 
quadrat amb el sentit de pertinença dels gironins. Rocambolesc 
s’ha convertit en un lloc d’atracció turística. “Amb una gran capa-
citat de seducció”, afegeix el Pitu: “Hi va molta gent, i el que més 
em crida l’atenció és que els visitants s’estiguin només cinc minuts 
a la catedral i quinze minuts fent cua a la gelateria. Em causa cert 
desconcert, però és la societat que hem creat.” El Jordi assenteix 
somrient: “L’altre dia hi havia una guia turística davant de Rocam-
bolesc explicant el projecte amb la botiga tancada; ens hem conver-
tit també en un recurs més de la ciutat.”

I després d’aquesta breu visita turística a Girona, el Pitu engega 
el que qualsevol que no conegués la seva capacitat descriptiva pen-
saria que llegeix o ha memoritzat: “Aromes especiades d’evolució, 
però també la part d’ametlla de fruita seca, justament les aromes 
que crec que podem trobar a la pansa. Per aquí ens agafem al mari-
datge. També un record d’àcid benzoic, el que trobem dins la cire-
ra, i que pot jugar amb la fruita seca que també denota la madure-
sa de la pansa blanca. Tornem a jugar més amb els toppings que no 
pas amb la cirera.” Les seves explicacions salten del gelat al vi que 
tenim a la copa, el Violeta. Parla de tots dos concentrat en les seves 
aromes, en la textura, no es deixa res per analitzar. També mereix 
una menció especial la fava tonca, no només per la seva utilització 

en el gelat, sinó també per les seves 
aromes i per ser, tal com defineix 
el sommelier, “un expansiu, un 
abraçador d’aromes; no deixa de 
ser una suma semblant al clau, 
aquestes aromes precursores, ato-
mitzants... però l’afinitat amb el vi 
hauria de ser per l’acidesa, una aci-
desa concentrada que hi dona molt 
d’interès”. I així és, els acetats de 
la cirera juguen a la perfecció amb 
l’acidesa del vi. El Pitu fa una nova 
i interessant observació, fixant-se 
en la textura: “El bany de xocolata 

de la cirera i la fruita en si és cruixent, la masticació genera més 
salivera i aquesta és la que la fa funcionar millor amb l’acidesa del 
vi. I, seguint amb la textura, també va molt bé aquesta part sedosa 
del gelat amb l’untuositat del Violeta.” De fet, no parem de tro-
bar-hi complicitats, el marshmallow, el núvol de fava tonca, ametlla 
amarga i iogurt que acompanya el gelat també reforça –tal com ens 
avisava el Pitu abans de tastar-lo– els especiats del vi. Però tenim 
més vins que volen jugar amb les creacions de Rocambolesc i és 
per això que entra un altre dels convidats dolços d’Alella, el Penjat 
d’un Fil. Un maridatge que enllaça més amb la frescor, juga bé amb 
els toppings... Però “amb la cirera i la xocolata funciona millor el 
Violeta”, estan fets l’un per l’altre.

El Jordi continua pendent dels temps i dels seus gelats. Sigilo-
sament entra i surt de l’escenari de tast per portar eficientment i a 
l’hora la creació que toca tastar. La seva preocupació és que arribin 

bé a taula, probablement una “bona mania” adquirida de la seva 
feina com a cap de postres del Celler. Aprofitant que no ens sent, 
el Pitu fa una reflexió sobre la figura del seu germà petit. Ell forma 
part de les situacions de privilegi que els toca viure, explica, fent 
referència a la capacitat de sorpresa i d’acceptació que el Jordi té 
a les xarxes, per exemple: “És molt actiu a Instagram, on té molts 
seguidors. És un punt d’atracció i un referent en innovació, crea-
tivitat i divertimento a partir dels gelats.” Hi ajuda també el ressò 
internacional que té ara mateix la seva feina, accentuada per emis-
sions com la del capítol de la sèrie que Netflix dedica a les estrelles 
de la cuina, Chef Table, seguit internacionalment per milions de 
persones. Un lliurament de la sèrie que s’ha dedicat a parlar del 
germà petit dels Roca. “És una de les situacions de privilegi que 
ens toca viure”, diu el Pitu parlant amb total admiració del Jordi.

ACTUALITAT

El bany de xocola-
ta de la cirera és 
cruixent, la mas-
ticació genera sa-
livera i això la fa 
funcionar bé amb 
l’acidesa del vi
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Làctic
Les millors postres del Jordi
Dolç de llet, confitura de guaiaba i cotó de sucre

Maridat amb Pur Dolç (Bouquet d’Alella)
(Inspirat en Postres Làctiques)

Hem de tastar encara quatre gelats 
més, però abans de continuar cal parlar 
de la idea, de com neix Rocambolesc. 
La idea, diuen, era simple: “Volíem por-
tar al carrer les postres del Celler, fer-
ne tothom partícip, d’una manera fàcil i 

pròxima. Què millor que fer-ho 
amb gelats, aquest producte que 
tan fàcilment ens transporta al 

món dolç i a la infantesa”, explica 
el Jordi. “Volíem posar al carrer les 

postres del Celler, però també és 
veritat que ha arribat un punt 
en què Rocambolesc ja té el seu 
caràcter propi.” Així doncs, són 
gelats que tenen una història al 
darrere, la d’unes postres del 

Celler. Gelats amb una part 
conceptual i una altra de di-
vertida, la que porta inherent 
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Jordi Roca, millor pastisser del món l’any 2014, escolta atentament les explicacions del seu germà Josep, sommelier del Celler de Can Roca.
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la paraula gelat i les seves connotacions culturals i de record. 
Però sempre és així? De les postres del Celler, en surten els 
gelats? “En algun cas sí que és veritat que ho hem fet al revés. 
Recordo el cas d’un gelat d’aranyons, vainilla, ametlla amarga i 
llima, creació de l’Ale –la dona del Jordi i sòcia en el projecte–: 
era molt fresc i agradable i vam decidir incorporar-lo en for-
mat postres al Celler. No ens posem límits ni normes, en això.” 
I parlem de l’Ale, de com treballen en equip a l’obrador; i de la 
Queralt, la filla de tots dos. La família de nou, una part impor-
tantíssima en la història dels germans Roca. 

I toca tastar un dels seus gelats més mítics, justament un 
dels que marquen aquesta estreta relació entre els records, la 
família i les postres del Celler. El Làctic, un gelat que neix segons 
el Pitu del que són per ell “les millors postres que ha fet el Jordi, 

el Làctic”. Al restaurant se servia 
acompanyat d’una posada en es-
cena que aconseguia situar el cli-
ent en un camp i entre un ramat 
d’ovelles: el contacte de la cullera 
al plat recordava el soroll de les 
esquelles; un núvol de sucre, la 
llana; i, tot plegat, acompanyat 
d’un perfum que transportava.

La versió en gelat, ja la tenim a 
taula, i la primera cosa que obser-
vem és el preciós i brillant color 
del dolç de llet, una tonalitat que 
encaixa amb el color de la copa 

que toca tastar, la del Pur Dolç 2013. Se m’escapa un “M’encan-
ten els maridatges cromàtics” i sembla que això ens emociona 
a tots. No només ens centrarem en el color, però aquest és un 
element que també tenen en compte els Roca. “He trobat una 
carinyena grisa de la Terra Alta que, fascinantment, té el ma-
teix color que un romesco de flors, i el color vermellós el suc del 
confitat que fem al Celler; impressiona quan trobes aquestes 
similituds. I és fantàstic quan ho tastes i veus que funciona, l’aci-
desa dels confitats amb l’acidesa de la carinyena i l’afegitó del joc 
amb l’origen del romesco, també  tarragoní”, explica emocionat 
el Pitu. Clarament, en aquest cas, el primer impacte, tal com 
explica, és “la mirada visual; les harmonies físiques cromàtiques 
són les que manen en un primer moment, tot i que també n’hi ha 
d’altres, com les paisatgístiques, les emocionals...” Però veiem 
què passa en boca. Aquí és on més connectem amb la màgia dels 

records. El Jordi hi insisteix: “El núvol, aquest núvol de sucre 
que ens transporta a les fires, a la infantesa.” I a escala tàctil el 
Pitu hi afegeix: “Tenim volum, però te’l poses a la boca i es desfà. 
Hi ha poques coses que en el tacte tinguis la sensació de màgia, 
per a un nen i també per a un avi. Només el tacte del cotó, que 
per moltes generacions significa infantesa...” Màgia visual, màgia 
al tacte, te’l poses a la boca i es desfà. Quina sensació més agra-
dable.

Però hi ha més sorpreses i el Jordi ho sap. Ens observa, 
aquesta vegada està més relaxat, gaudint de la seva creació, 
mirant com ens emocionem amb el contrast, els toppings, les 
sensacions en boca... I sembla esperar alguna cosa. Ja està! Què 
és això que guspireja? El Peta Zetas, el gran record infantil... 
Quin invent!. El Jordi gaudeix ara amb l’explicació, li brillen els 
ulls quan explica: “És un invent nostre, dels catalans, aquí tenim 
molt assumit què és el Peta Zetas i no hi fem gaire cas, però la 
gent de fora al·lucina. Tècnicament és una cosa molt complexa. 
És fascinant. En aquest gelat, el que fem és embolicar-los amb 
xocolata perquè no s’humitegin i així mantenim també l’efecte 
sorpresa.”

I l’encarregat de beneir el maridatge és el Pitu: “El punt de 
caramel·lització, un vi que es va coent, els elements de criança 
combinats amb els toffees de les postres, però a l’hora la con-
centració, l’acidesa, tot plegat combina i fa bona la combinació 
del dolç de llet amb els torrats. L’acidesa de la guaiaba també es 
troba amb l’acidesa del vi. I la textura del vi amb la suavitat del 
gelat, molt aeri i poc dolç. Funciona més que bé.”

Un maridatge visual i gustatiu, d’estructura, de densitats i 
complementat amb els torrats, cremosos i àcids. No hi podem 
afegir res més. Encara ara en gaudim... en el record.

Sorbet de mandarina
I l’amor per Girona 

Maridat amb AA Blanc de Neu 
(Alta Alella) i AA Gafarró 
(Celler de les Aus)

El gelat que ens espera ara no és conseqüència de les postres del 
Celler, sinó de la ciutat que tant s’estimen. El van fer especial per 
al Girona Temps de Flors: “Ens va agradar tant que ens l’hem 
quedat per temporada.” I a les flors, els ocells, en aquest cas hi 
ha els del Celler de les Aus d’Alta Alella. Hi tastem el Gafarró, 
però també el Blanc de Neu, la seva versió del celler germà, Alta 
Alella. I sembla que aquesta última opció és la que hi encaixa 
millor: “El Blanc de Neu té una sensació més cítrica, més mà-
lica, que funciona millor amb la mandarina del gelat.” El Jordi 
ens dona un nou apunt dels seus gelats: “Estan pensats perquè 
quan te’ls mengis passin coses. En aquest, si tastes el gelat sol és 
molt àcid, però quan el combines amb les bàmboles i l’alfàbrega, 
tot és molt rodó.” I el Pitu no vol oblidar-se d’esmentar una de 
les gràcies del dolç amb què el maridem: “No és fàcil trobar en 
dolços mediterranis aquesta acidesa, aquest plus de frescor. Els 
d’Alella són dolços molt interessants justament per això.”

ACTUALITAT

La mirada visu-
al, les harmonies 
cromàtiques són 
les que manen en 
un primer mo-
ment, tot i que 
n’hi ha d’altres

Tots els vins que van acompanyar els gelats, un cop acabat el tast.
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El de Poma al forn 
El saber i el record de 
la cuina de la mare

Maridat amb Marfil Generós Semi 
(Alella Vinícola)

Després d’una petita pausa per 
atendre una trucada, encarem la 
recta final del tast amb un dels ge-
lats que, tot i la relativa joventut de 
Rocambolesc, ja s’ha convertit en un 
clàssic de la casa: el de poma al forn. “És 
un gelat que forma part de la tradició de la família, la nostra mare fa 
una poma al forn molt simple, rostida amb mantega al forn.” Tenim 
clar quin és el vi que hi funcionarà, no hi ha dubte. L’afortunat és el 
Marfil Generós Semi, un vi amb clares notes d’evolució, amb conno-
tacions de cuir, de madur... que lliga a la perfecció amb els elements 
del gelat: “La fruita compotada de tots dos, l’oxidació amb les notes 
de vainilla, la sablé de mantega que combina molt bé amb el gelat i 
fa una harmonia plaent amb el vi”, conclou el Pitu. El Jordi explica 
que en aquest cas va ser la tradició, la que va inspirar el gelat, però 
a l’hora de crear... “Ens ho permetem tot, en la creativitat no ens 
imposem límits, qualsevol cosa pot inspirar. Potser l’exemple més 
clar és en les postres de pinya i coco, un homenatge a un conegut 
venedor de cocos de la Costa Brava.” (Feu una ullada a l’instagram 
del Jordi Roca per gaudir de la peculiaritat del personatge.)

Xocolata
Sempre hi ha d’haver 
xocolata...

Maridat amb AA Dolç Mataró 
(Alta Alella)

És l’últim maridatge i el que més 
relaxats encarem. El Dolç Ma-
taró ha demostrat en sobrades 
ocasions les seves aptituds per 
maridar amb xocolata. I el Pitu i el 
Jordi li han reservat el gelat de xocolata. 
És per això que ja donen per fet que funcionarà: “És un gelat 
de xocolata i el vi hi posarà la salsa”, afirmen tots dos. I és per 
això que el que busquen és anar més enllà. “Saps què hi podries 
posar? Toppings de regalèssia, oliva negra i tomàquet confitat. A 
més, és umami el tomàquet confitat. Funciona superbé i amb la 
xocolata i amb aquest vi, brutal segur.” Hem aconseguit que els 
germans Roca conversin com si no hi fóssim, o potser seria mi-
llor no ser tan pretensiosos i admetre que, simplement, ells són 
així. Humils, directes, sincers i apassionats de la seva feina. No 
actuen, simplement han compartit generosament una estona del 
seu temps per valorar de nou un patrimoni, el dels dolços –en 
aquest cas els de la DO Alella–, amb un altre, el dels gelats, que 
Rocambolesc ha sabut portar al carrer amb tot el coneixement i 
experiència dels Roca. 

  

Els germans Roca en un dels diversos esclats de riure que es van succeir durant el tast. La complicitat entre ells i el tracte proper que ens van 
dispensar van fer l’experiència encara més enriquidora.
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