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RESUM
El treball de recerca “Innovació i Coneixement: El Bulli 1846” intenta analitzar i
entendre el nou projecte de Ferran Adrià a Cala Montjoi, Roses.
Amb aquesta finalitat, primer he volgut explicar els inicis del mític Bulli, la
revolució ocasionada amb l’arribada del nostre personatge, i els seus projectes
posteriors. D’aquesta manera, ja m’he pogut endinsar en aquest nou repte, El
Bulli 1846, els obstacles urbanístics amb què s’ha topat, i la seva
multidisciplinària metodologia: Sàpiens. Aquesta l’he intentat aplicar en un altre
àmbit, en aquest cas, l’ensenyament, al meu propi institut.
Com a colofó, exposo les meves conclusions a partir de les diverses entrevistes,
enquesta, i sobretot, de tots els coneixements adquirits gràcies a aquest treball.
Crec que aquest em serà útil per al futur.

RESUMEN

El trabajo de investigación: “Innovación y Conocimiento: El Bulli 1846” trata de
analizar y entender el nuevo proyecto de Ferran Adrià en Cala Montjoi, Rosas.
Para tal fin, primero he querido explicar los inicios del mítico Bulli, la revolución
ocasionada con ya la llegada de nuestro personaje, y sus proyectos posteriores.
De este modo, he podido adentrarme en este nuevo reto, El Bulli 1846, los
obstáculos urbanísticos con que se ha topado, y su multidisciplinaria
metodologia: Sapiens. Ésta la he intentado aplicar en otro ámbito, en este caso,
la educación, en mi propio instituto.
Como colofón, expongo mis conclusiones a partir de las diversas entrevistas,
encuesta, y especialmente, de todos los conocimientos adquiridos gracias a este
trabajo. Creo que éste me será útil en el futuro.
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ABSTRACT

The research project: “Innovation and Knowledge: El Bulli 1846” tries to analyse
and understand Ferran Adrià’s new project in Cala Montjoi, Roses.
In order to do this, firstly, I’ve wanted to explain the origins of the legendary Bulli,
its global succés with the arrival of the celebrity, and his later projects. In this way,
I’ve been already able to get into this new challenge, El Bulli 1846, its urbanistic
obstacles and its multidisciplinary methodology: Sapiens. That one, I’ve tried to
put it in practice into another area, in this case, education, in my own high school.
Finally, I expose my conclusions that are based on the different interviews, survey
and especially, on the knowledge acquired thanks to this work. I think it will be
useful for me in the future.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Motivacions

He escollit aquest tema, primer de tot, perquè sempre m’ha fascinat aquest gran
personatge, Ferran Adrià, mereixedor de tants premis i reconeixements
mundials. És una persona que va començar del no-res, provinent d’una família
humil, i que va anar fent camí, amb molt d’esforç, treball, i passió, fins arribar al
cim. Considero que és un model a seguir, del qual tots podem aprendre molt.
A més, la meva família materna és de Roses, on hi solc anar molt sovint -sobretot
durant les vacances d’estiu-, i m’encanta aquesta bella localitat de la Costa
Brava! Sempre ha atret un gran nombre de turistes; i especialment, quan es va
convertir en un focus internacional gràcies al seu famós restaurant, El Bulli. Val
a dir que el meu avi havia sigut taxista i coneixia Ferran Adrià i el que era el seu
soci, Juli Soler, des dels seus inicis en aquell establiment de Cala Montjoi, on hi
anava a portar clients, treballadors, stagiers… (abans el camí estava en molt mal
estat) i fins i tot, alguna vegada l’havien invitat a menjar allà! Per això, també
m’ha picat la curiositat!
Qui s’anava a imaginar que esdevindria el millor restaurant del món!
Si bé, quan el cèlebre xef va anunciar el seu tancament, tothom es va sorprendre
moltíssim, com era possible si era tan exitós? Més endavant, ens vam
assabentar de que tenia en ment un altre projecte, El Bulli 1846, i, per això estic
interessada en indagar sobre aquest.
Així, aquest és l’eix del meu treball de recerca, ja que intueixo que serà un gran
repte, on les paraules “innovació” i “coneixement” hi prendran un gran
protagonisme, i no només en la gastronomia, sinó en molts altres àmbits
(educació, empresa, publicitat...). Com que m’agradaria dedicar-me a la
docència, crec que em podran ser de gran ajuda. De fet, tot el seu treball es basa
en la metodologia Sàpiens, que consisteix a “comprendre per innovar” o
“connectar coneixement”.
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1.2. Objectius

En primer lloc, voldria conèixer aquest nou repte de Ferran Adrià més a fons i el
que ens aportarà de nou. Com he dit abans, tots sabem que El Bulli ha sigut molt
valuós, no tan sols per a Roses, sinó a nivell nacional i mundial. Llavors,
m’agradaria seguir la seva trajectòria des dels seus inicis fins a la seva
transformació actual, i comprovar el que sempre diu Ferran:
“El Bulli no torna; El Bulli no ha marxat mai”.
En segon lloc, m’he proposat indagar en el tema de l’impacte mediambiental, ja
que tots hem sentit parlar dels obstacles que Ferran s’ha anat trobant per posar
en marxa aquest projecte, sobretot l’oposició dels ecologistes; saber si aquestes
crítiques eren proporcionades i si tot plegat ens compensarà d’alguna manera.
A mesura que desenvolupi aquest tema, ho aniré comprovant...
I finalment, un altre objectiu seria fer servir aquest treball com a eina per
comprendre millor els conceptes: coneixement, creativitat i innovació,
elements fonamentals d’aquest projecte, i així poder-los aplicar en diferents
disciplines, com en el meu cas, l'ensenyament. Per això, m’he proposat estudiar
la seva metodologia: Sàpiens, i intentar traslladar-la al meu institut de Vilafant.
Es tractaria de fer suggerències per fomentar i millorar l’aprenentatge en benefici
de tota la comunitat educativa. Tot i que de moment no es podran posar en
pràctica, espero que puguin servir per a un futur (es podria fer una segona part
d’aquest treball per poder aplicar-les i comprovar els resultats obtinguts).
1.3. Metodologia

La font primordial que m’ha proveït informació pel que fa a la part teòrica, ha sigut
Internet, on he pogut trobar-ne molta sobre aquest tema des dels inicis d’El Bulli
fins aquest últim projecte: pàgines web, articles de diaris, entrevistes o
conferències de Ferran en diversos mitjans…També ho he complementat amb
diversos llibres que cito a la bibliografia.
Ara bé, això sembla un avantatge, però també és un inconvenient, ja que ha
calgut elegir amb molta cura tot aquest material, contrastar-lo i intentar
compactar el treball de la manera més adequada sense informació innecessària.
4
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Pel que fa a la part pràctica, un element clau ha sigut l’exposició: El País dels
Cuiners. De cala Teta a El Bulli, al Museu de l’Empordà de Figueres, on vaig
realitzar una visita comentada a càrrec de diferents professionals, entre ells, el
notori fotògraf dels 1846 plats d’El Bulli, Francesc Guillamet. Aquest,
posteriorment, em va concedir una entrevista que va ser molt profitosa.
Dins d’aquest marc, vaig poder assistir a la xerrada d’en Ferran Adrià, L’accent
empordanès d’El Bulli, conèixer-lo personalment, conversar una mica amb ell, i
posteriorment, fer-li algunes preguntes entre el públic.
Anteriorment, ja havia pogut contactar amb ell a través d’El Bulli Foundation. Em
va sorprendre gratament que de seguida em responguessin, i pogués enviar-los
un qüestionari que el mateix Ferran em va contestar àmpliament, i que ha sigut
essencial per al meu treball.
He pogut constatar que és una persona molt activa, que sempre està implicat en
projectes i que té molta il·lusió per explicar-los als mitjans de comunicació i a
tothom. A més, no és una persona egoista, ja que vol transmetre tot el
coneixement adquirit, i sobretot, resguardar el seu llegat per a les properes
generacions.
Seguint amb el treball de camp, vaig realitzar entrevistes a antics treballadors del
restaurant

(Mateu Casañas,

Montse Núñez...),

que

han

sigut molt

valuoses perquè he pogut obtenir-ne diferents punts de vista a partir de les
seves experiències allà. Així també a alguns rosincs, que em van donar la seva
opinió referent a això, reconeixent tots l’inestimable valor de l’antic restaurant, i
esperant amb ànsia poder veure aviat la seva transformació.
No puc oblidar-me de Sílvia Ripoll, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Roses, que em va facilitar molta documentació oficial per poder conèixer amb
més detall la part més fosca, i no tan coneguda d’El Bulli 1846. També em va ser
de gran ajuda en aquest aspecte i en el de les repercussions positives pel
municipi, en Pere Juanola, president de la comissió executiva del Port de Roses.
Així mateix, em vaig traslladar a aquell indret diverses vegades per fer fotos de
l’evolució de les obres, de la seva transformació i del seu impacte mediambiental.
En general, tothom ha sigut molt amable i assequible, ha tingut moltes ganes
d’ajudar-me i m’ho ha posat tot molt fàcil. Així he pogut comprendre una mica
millor tot el que ha representat i pot continuar representant aquest trascendental
fenomen.
5
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2. EL BULLI

2.1. Orígens
No us podeu pas imaginar com es va iniciar la història del mundialment conegut
El Bulli. No va ser des d’un primer moment un restaurant… sinó un minigolf!
El 1950, una parella ben extravagant va arribar al poble de Roses i es va
enamorar completament d’una de les seves cales, la bella Cala Montjoi: eren el
doctor Hans Schilling, un homeòpata alemany, i la seva dona Marketta, de
nacionalitat txecoslovaca. Així, van decidir quedar-s’hi a viure i crear-hi aquest
minigolf. Marketta, a més, va començar a organitzar-hi graellades a l’aire lliure
(tot i que no estava gaire ben vist).

Figura 1: Hans Schiling i la seva dona Marketta
Aquest establiment va ser anomenat “El Bulli”.
Per quin motiu? Pels gossos “bulldog” que
posseïa el matrimoni, els quals, col·loquialment
se’ls anomenava “bully” en francès.
Més endavant, va esdevenir un baret, degut a la
gran popularitat turística que tenia Cala Montjoi
com a centre de submarinisme. Figura 2: Marketta amb els “bulli”
No va ser fins el 1964 que es va poder considerar pròpiament com un restaurant,
al afegir-li una cuina i un porxo. Era una mena de braseria, que estava dirigit pel
suís Otto Müller. Primerament, s’hi servien plats senzills que es van anar
transformant de mica en mica en altres de molt més elaborats. La vertadera
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passió de Schilling era l’alta cuina; per això, visitava els millors restaurants del
continent i n’apuntava les idees.
Amb el pas del temps, van anar canviant els cuiners, fins arribar a la nouvelle
cuisine francesa a mans de Jean-Louis Neichel, que el 1976 va aconseguir la
primera Estrella Michelin -una altra dada que suposo que molta gent com jo
desconeixia. El 1981 el comença a dirigir Juli
Soler, un personatge clau en la història d’El Bulli.
Els seus inicis allà van ser per casualitat: va anar
a Roses a passar uns dies amb una amiga seva,
la qual li va presentar la Marketta mentre estava
prenent un cafè a “La Sirena”; i aquesta li va
oferir dirigir el seu restaurant! Val a dir que
encara que la seva gran passió era la música, ja
havia

treballat

a

altres

establiments

gastronòmics (el seu pare era maître d’hotel i li
havia inculcat la importància del servei i els clients).

Figura 3: Juli Soler

Llavors, va acceptar l’oferta, i per tenir més coneixements, aquell any va visitar
els restaurants europeus més selectes.
D’aquesta manera, el 1983, amb el xef lió Jean-Paul Vinay al capdavant, El Bulli
va obtenir la segona estrella i va esdevenir un dels millors restaurants de
Catalunya i Espanya. Si bé en aquella època això no tenia el ressò que té
actualment, sí que era considerat un restaurant de prestigi (així ho he pogut
constatar amb els testimonis de diversos rosincs que m’han confirmat que
anaven a aquest indret per fer-hi celebracions en dates destacades).

Figura 4: El Bulli i la bella Cala Montjoi
Finalment sorgeix Ferran Adrià i ho transforma tot…
7
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2.2. El personatge: Ferran Adrià
“Soc un cuiner nascut a l’Hospitalet de Llobregat fa 57 anys,
que he passat més de 25 anys a la Cala Montjoi, a Roses,
embarcat en la millor aventura que mai hauria pogut imaginar,
i que amb El Bulli vam arribar a explorar els límits del que és
un restaurant gastronòmic. I que, des del 2011, amb la
transformació d’El Bulli Restaurant en El Bulli Foundation,
continuem explorant els límits de la restauració gastronòmica,
però d’acord amb el coneixement i a la comprensió del que és
la nostra activitat”.1

Figura 5: Ferran Adrià
Però… com va començar a introduir-se en aquest món? Com va anar
evolucionant fins a convertir-se en aquest geni?
Ferran Adrià Acosta va néixer el 14 de maig de 1962 a l’Hospitalet de Llobregat
en una família humil. Era un nen normal i corrent, al qual li agradava molt jugar
a futbol. De fet, aspirava a esdevenir un Johan Cruyff. Però, com afirma ara, “s’ha
de tenir passió per voler ser quelcom, però també talent”. La vida li reservava un
altre lloc en el pòdium mundial…
El 1977 va ingressar a l’Institut Politècnic de la Mercè, com a “avantsala” per
cursar el grau de Ciències Empresarials. No obstant, va acabar abandonant els
seus estudis sense haver trepitjat cap universitat, quelcom que recalca moltes
vegades, tot i haver rebut el Premi Honoris Causa per part de 4 universitats
diferents. I el que és sorprenent, és que no tenia vocació de cuiner.
Tot va començar quan el 1980, entra a treballar com a rentaplats a l’Hotel
Playafels de la localitat turística de Castelldefels. El seu únic objectiu era guanyar
diners per anar de viatge a Eivissa -un dels seus somnis que va, finalment,
complir. Aquest va ser el seu primer contacte amb la cuina. El xef d’aquest petit
hotel, Miquel Moy, el qual ell considera el seu primer mestre, li va regalar un llibre
del cuiner francès Georges-Auguste Escoffer, ja que li va veure un cert talent.

1

Resposta de Ferran Adrià en la meva entrevista al demanar-li que es presentés ell mateix.
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El 1982 va haver de traslladar-se a Cartagena per complir el servei militar, on va
formar part de la cuina del capità general. Aquest fet li va proporcionar una gran
experiència.
Durant l’agost de 1983, seguint el consell de Fermí Puig, un company recluta que
treballava a El Bulli, Ferran té la possibilitat d’entrar-hi a treballar, aprofitant un
permís. Un any més tard, al acabar la mili, torna a entrar al restaurant, però
aquest cop, de manera definitiva, i a més, per la porta gran, ja que esdevé cap
de partida. L’1 de novembre d’aquell mateix any, marxa el xef Jean-Paul Vinay;
i Ferran, juntament amb Christian Lataud, el substitueixen en el seu càrrec. Tot
i que al 1986, al anar-se'n aquest últim, ell passa a convertir-se en l’únic xef.
Aquella temporada va decidir no tornar a copiar mai més cap plat d’un altre
cuiner; estava influenciat per la frase del francès Jacques Maximin: “Crear és no
copiar”.

Figura 6: Marketta amb Ferran, Christian i Juli (d’esquerra a dreta)
Un any més tard, amb el director i després soci Juli Soler, es converteixen en
propietaris d’El Bulli i aposten per una restauració creativa. Tot i que al
començament perden una estrella (un altre fet curiós i desconegut), la seva
conversió era imparable. El primer pas: destrossar els codis de l’alta cuina
imposats des de segles a França (amb la “nouvelle cuisine”) i reflectir la seva
pròpia manera de veure la cuina. Així, es dona una nova visió als ingredients,
tècniques o elaboracions autòctones, encara que respectant sempre “l’estil
mediterrani” propi de la nostra terra.
El 1990 El Bulli recupera la segona estrella Michelin, i el 1997 obté la tercera, fet
que no els va fer canviar de tarannà: van continuar treballant sense parar amb la
mateixa humilitat i passió de sempre.
9
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L’any 2000 s’obre a Barcelona el “Bulli Taller”, un local per a l’experimentació i
creació de receptes úniques, com ara: els gelats calents, o les patates amb cafè!

La seva intenció era unir art, ciència, nutrició i disseny, i crear un nou art basat
en l’originalitat, singularitat i, sens dubte, la innovació. Segons Ferran, la
gastronomia implica que el comensal utilitzi els seus 5 sentits i visqui una
inoblidable experiència al restaurant. Per això, tots els
seus plats estan plens d’imaginació, treball i, simplement,
talent innat. D’aquesta manera, inventa un nou concepte:
la desconstrucció. Consisteix a modificar la textura i
l’aparença dels ingredients, respectant el sabor original. Fa
veure que és una cosa, però a la boca n’és una altra. Així
sorgeixen les escumes i les gelatines fredes i calentes.
Figura 7: Truita de patates
I, evidentment, tota aquesta originalitat l’ha portat a guanyar els trofeus més
prestigiosos del món: com el Grand Prix de l’Art de Cuisine (1994) per l’Acadèmia
Internacional de Gastronomia; el doctorat Honoris Causa per diverses
universitats com la de Barcelona (2007); o la Medalla d’Or (2007) per part de la
Fundació del Mèrit Europeu. Sense oblidar que va ser nomenat Cuiner de la
Dècada (2010) per The World’s 50 Best Restaurants.

.

Figura 8: Ferran Adrià, Honoris Causa per la Universitat de Barcelona

10

Innovació i Coneixement: El Bulli 1846

Estel Ferrer

A conseqüència de la seva excel·lència en el seu treball,
Ferran Adrià és mundialment reconegut. Ha obtingut, a més
de nombrosos premis, alguns ja esmentats, l’afecte dels
poderosos, la curiositat dels savis i l'interès desmesurat dels
mitjans de comunicació. Fins i tot, la revista Time el
considera una de les 100 persones més influents del món!

Figura 9: Ferran a la portada del “New York Times”

2.3. Tancament
Quan en Ferran i El Bulli es trobaven en el seu punt de màxima prosperitat,
havien rebut les distincions més importants com a Millor Cuiner del món i Millor
Restaurant (cinc vegades), aquest, juntament amb Juli Soler, anuncien,
sorprenentment, al Madrid Fusión 2010 (durant el mes de gener) el pròxim
tancament del seu establiment durant dos anys, 2012 i 2013. Si bé, adverteixen
que ho feien per preparar un nou salt endavant, que al 2014 obririen amb un altre
format.
I l’últim dia va arribar: el 30 de juliol de 2011. Va ser un moment transcendental
per a la història de la gastronomia internacional. Els cuiners més prestigiosos del
món es trobaven allà amb Ferran Adrià per acompanyar-lo.
“Salen 4 fondues. El último plato de la historia de El Bulli como restaurante”- la
frase que va cridar, passades les 23:30 de la nit, totalment emocionat, entre
llàgrimes aquest gran mestre.

Figura 10: Ferran, abraçant-se, emocionat després de servir l’últim plat
11
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2.3.1. Causes
Aquesta decisió va provocar un gran impacte arreu del món. Tothom es
preguntava el per què. Actualment, encara es qüestionen les seves causes, que
són vàries, no una de sola. Així, ell les intenta explicar així:

•

“La nostra fita era arribar al límit de l’experiència gastronòmica i ho vam
aconseguir, però després què fas?” “És com el Barça de Pep Guardiola:
què havia de fer després de guanyar les sis Copes?”
Aquesta és la causa més important: tenien la necessitat de tancar, perquè
havien superat tots els límits. Com que cada any s’havien de renovar,
se’n van adonar que ja no podien avançar més, havien arribat al final!
“Ara podria estar obert, però ja no hauríem fet res més del que ja havíem
fet”

•

“Saber marxar a temps és molt important”
Si tanques en el moment de màxima esplendor, tothom sempre se’n
recordarà d’aquell lloc positivament, com el millor restaurant del món. Si
s’abandona en un mal moment, passarà tot el contrari i quedarà oblidat.
“El llegat d’El Bulli havia de continuar.”

•

“Podíem fer més plats, mantenir encara dos o tres anys el ritme creatiu.
Fins i tot oferir el menú actual durant 20 anys més, i vindria gent nova que
s’emocionaria. Però El Bulli és una altra cosa i necessita anar més allà.”
És a dir, havien de reinventar-se, de fer una altra cosa. Ja no podia ser
“només” un restaurant; havia de créixer.
“El Bulli era un monstre que s’havia de domesticar i transformar”

•

“A El Bulli es perdia mig milió d’euros a l’any - no era gaire rentable! “
Espanya, en comparació amb França, no promou tant la gastronomia
internacionalment i no atrau tant de capital. A més, com que el restaurant
només estava obert mig any, i l’altre se’l passaven intentant innovar i
12
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creant nous plats, malgrat el gran nombre de clients que tenien, no es
guanyava l’esperat. Els beneficis venien dels projectes derivats d’aquest,
de la innovació, és a dir, es tractava d’un nou model de negoci innovador.
•

“Un dia vaig anar a veure la mare a l’Hospitalet i va veure una revista on
hi sortia jo i em va dir: «Un altre cop tu?» Si la meva mare deia això, què
deuria pensar la gent del meu sector?”
La gent es va acabar “cansant” de veure’l sempre, i a la vegada, ells es
van avorrir també.

•

Potser una altra causa podria ser que els treballadors amb més
responsabilitat del restaurant es van queixar perquè estaven molt esgotats
degut a les dures jornades laborals de 14 o més hores diàries. Quan eren
joves i solters ho podien suportar, però després, després d’haver format
una família, necessitaven disposar de més temps lliure per dedicar-li a
aquesta.

•

Segons comenta el diari francès “Le Monde”, es creu que una altra causa
del tancament seria la demanda judicial que van rebre aquell mateix any
per part dels fills d’un ex soci del
restaurant, Miquel Horta. Es van queixar
que Ferran s’aprofités de la malaltia
bipolar del seu pare per comprar-li la seva
participació d’El Bulli per només 1 milió
d’euros; ells en reclamaven 44 milions!
Figura 11: Miquel horta (centre) amb els seus fills

2.4. Repercussions
El fet que El Bulli fos considerat cinc vegades el millor restaurant del món, va
significar una gran promoció per a Roses, l’Alt Empordà i Catalunya. Va situar la
nostra cuina catalano-empordanesa com una referència a escala mundial. Com
vaig poder constatar a l’exposició que vaig visitar De Ca la Teta a El Bulli, aquesta
ja havia començat a Figueres fa un segle, amb Ca la Teta, va continuar amb el
13
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Motel, que la va modernitzar, fins arribar al punt culminant, amb El Bulli. Aquest
ja intenta traspassar les línies, buscant nous camins. Així mateix, redirecciona la
cuina espanyola en general, cap a una nova direcció. Va ser quelcom únic.
Aquell petit indret de la Costa Brava atreia les personalitats més destacades de
tots els àmbits: s’hi trobava la “meca dels gurmets”! Podem destacar el prestigiós
pintor anglès Richard Hamilton, que va ser l’única persona que va visitar El Bulli
cada any des de principis dels anys 60 (quan Ferran encara era un nadó)! Per
això, és un dels clients que ell recorda amb més estima.
Llavors és evident que va beneficiar molt Roses en el sector turístic (taxis,
restaurants, port nàutic...), tot i que era un turisme d’elit. A més, moltes empreses
es van convertir en proveïdores d’El Bulli: botigues de fruites i verdures, forns de
pa, peixateries... Fins i tot, hi ha una anècdota d’aquesta última que em va
explicar en Pere Juanola a la meva entrevista: en Ferran els hi comprava raps
sencers per només agafar un tros petit dels caps que utilitzava per a un nou plat.
A més, cal esmentar la quantitat de restaurants que van néixer o es van renovar
per tot arreu seguint l’estela d’El Bulli, ja que aquest va crear tendència, i tothom
s’hi esforçava molt. De fet, en aquests hi treballa actualment molt personal que
havia estat a El Bulli, com la Montse Núñez (la qual he entrevistat), que és la
cuinera del popular bar la Sirena, abans esmentat, (conegut per les seves tapes
de calamars), i ara transformat en un restaurant amb cuina de qualitat. Així com,
en Mateu Casañas (que també he entrevistat), l’Oriol Castro i l’Eduard Xatruch…,
que tots tres van obrir el Compartir a Cadaqués i el Disfrutar a Barcelona (aquest,
amb dues estrelles Michelin, ha esdevingut el novè millor restaurant del món). O
en Toni Gerez i en Xavier Sagristà, que treballen en el fantàstic Restaurant
Castell de Peralada. En fi, l’Alt Empordà està ple de l’esperit i creativitat d’El Bulli.
En Ferran no ha sigut egoista i ha volgut compartir els seus coneixements. Ha
significat una autèntica revolució que ha canviat el món de la cuina. Però això sí,
no deixant mai de banda les seves arrels empordaneses, la nostra típica cuina
mediterrània, que és la més variada i saludable que es coneix mundialment!

Figura 12: Mateu Casañas,
Eduard Xatruch i Oriol Castro
(d’esquerra a dreta)
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3. EL BULLI FOUNDATION

Tanmateix, El Bulli, realment, no va desaparèixer mai, ja que al 2013, Ferran,
juntament amb en Juli, van crear una fundació privada, anomenada El Bulli
Foundation.
El seu objectiu principal era i continua sent avui en dia, promoure la creativitat,
la innovació i l’eficiència -d’aquí el seu lema feeding creativity (“alimentar la
creativitat”)- a través del llenguatge culinari, tot i que amb la voluntat de
transcendir a altres professions i sectors. La cuina deixa de ser el centre, i és
substituïda per aquests conceptes. A partir d’aquests, es vol dissenyar també un
model econòmic per a la sostenibilitat de la fundació i dels seus projectes; a més
d’intentar comprendre la seva professió (cuiner), sector (restauració
gastronòmica) i restaurant (El Bulli) per tenir un context.
No obstant, els mateixos valors i mètodes del restaurant han perdurat: risc i
llibertat, passió i esforç.
Al cap i a la fi, és una manera diferent
de protegir el llegat d’El Bulli.
Aquesta fundació consta d’un director
general (Lluís Garcia) i d’un equip
directiu,
coordinar

que
els

s’encarreguen
diferents

de

projectes

realitzats.
Figura 13: L’equip d’El Bulli Foundation
3.1. Projectes

El vehicle que s’utilitza per tal de complir tots aquests objectius són els
projectes. Abans de començar a explicar els més actuals, he de fer cinc cèntims
dels anteriors, ja que així podrem veure la seva evolució i els entendrem millor.
D'aquesta manera, cal destacar la creació de la Fundació Alícia (2004). És un
centre d’ALimentació i CIència que investiga, mitjançant la recerca i la innovació,
processos culinaris per millorar els hàbits alimentaris de les persones.
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En l’àmbit educatiu, cal mencionar el Màster sobre el Procés Creatiu, que té
com objectiu aprendre i adquirir habilitats de pensament creatiu per preparar la
nostra pràctica professional pel futur.
A més, s’hi ha d’afegir, entre molts d’altres projectes, un munt d’exposicions
arreu del món (“The invention of food”), llibres (“Teoría de la evolución
culinaria”); o els anomenats challenges, reptes que es plantegen per qüestionarse els seus propis projectes. Per exemple, Ideas4transformation, que és un
concurs dirigit a alumnes de prestigioses universitats d’Estats Units (com la de
Harvard) per poder recollir idees per aquesta fundació.

Figures 14, 15 i 16: alguns dels llibres que ha publicat
Com he dit anteriorment, tota la trajectòria d’El Bulli Foundation es pot resumir
en tan sols dues paraules: creativitat i innovació. De fet, segueixen sent el fil
conductor dels projectes que té en marxa actualment i que explico a continuació.
Els dos primers ja estan actius, mentre que els altres dos i els més importants,
s’iniciaran en un futur proper:
3.1.1.Bullipedia

És la primera enciclopèdia sobre gastronomia, creativitat i innovació de tot el
món. Es basa principalment en una col·lecció de 35 llibres sobre història, estils
de cuina, tècniques culinàries, productes… i
especialment, sobre innovació. Té diversos
formats: llibres impresos, digitals, a partir
d’aplicacions…

depenent

de

les

característiques de cada tema.
Figura 17: tota la col·lecció de llibres
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Actualment ja se n’han publicat alguns (per exemple el de “Gyntonics”). L’últim
és el tercer volum de Sàpiens de Vins, on s’explica tot el que li passa a una
ampolla de vi des de que surt a la bodega, fins arribar a la carta d’un restaurant.

Figura 18: inauguració del volum de Sàpiens de Vins

3.1.2. Bulli LAB

Es tracta d’un “lab-pop-up”, és a dir, d’un centre d’investigació d’uns 1500 metres
quadrats a Barcelona. Intenta promoure l’eficiència i desenvolupar un sistema
creatiu, incorporant la immediatesa, la flexibilitat, la concentració i sobretot, el
treball en diferents àrees o àmbits.
S’ha “ordenat” la gastronomia per comprendre-la i a partir d’aquí, s’ha obtingut
coneixement. Aquest és l’inici de la metodologia Sàpiens, que desenvoluparé
més endavant.
Durant aquests anys, s’ha anat creant contingut amb llibres, exposicions… que
continuarà a El Bulli 1846, el proper nou projecte.

Figura 19: Interior del Bulli LAB
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3.1.3. Bulligrafia

Serà una mena de museu-arxiu de més de 6000 metres quadrats, situat a
Barcelona, basat en l’auditoria creativa de l’antic Bulli; aquest reunirà totes les
receptes inventades allà des de la seva fundació. Les persones podran trobarhi, a més, objectes i documents que han sigut significatius per a la innovació del
restaurant. A partir d’aquests, podran aprendre què és i com s’aplica la innovació
en general.
També s’hi podrà accedir de manera online. Encara està en progrés, però es
creu que s’obrirà a partir del 2020.

Figura 20: La Bulligrafia en procés

3.1.4. Bulli 1846

Com sabeu, el meu treball gira entorn aquest eix principal, el gran repte de Ferran
Adrià, que, localitzat al seu estimat indret, Cala Montjoi, espera veure la llum ben
aviat. Així, hi dedico tot l’apartat següent i el que se’n deriva després...

Figura 21: Vista des d’un dron d’El Bulli 1846 en obres
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Figura 22: Esquema d’El Bulli Foundation
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4. EL BULLI 1846

4.1. En què consistirà?
En aquest treball, primer he volgut explicar els inicis d’El Bulli, la seva
espectacular transformació amb l’arribada del nostre personatge, Ferran Adrià, i
els seus projectes posteriors per poder arribar fins aquí i entendre millor el que
s’està “cuinant” a partir d’ara! Com ell sol dir:

“El Bulli no torna; El Bulli mai ha marxat”,

El Bulli 1846 significarà el retorn de Ferran a Cala Montjoi després del tancament
del seu mític restaurant el 2011. Té aquest nom en honor al nombre de plats que
es van servir a El Bulli al llarg de la seva història. També coincideix amb l’any de
naixement d’Auguste Escoffier, pare de la cuina moderna.
Tots aquests plats han sigut fotografiats per Francesc
Guillamet, un dels millors fotògrafs gastronòmics del
moment. De fet, té aquest renom gràcies a haver format
part de l’equip del Bulli, del qual n’està molt orgullós; i tal
com em va dir, tornarà a ser present en aquest nou
projecte.
Aquest no serà cap restaurant ni museu, ni universitat,
sinó un centre d’investigació i innovació, per entendre
què és un procés creatiu a partir de l’experiència de l’alta
gastronomia. Així, la cuina només es farà servir com un
llenguatge per expressar-se.

Figura 23: Francesc Guillamet realitzant una foto.

Figura 24: plat d’El Bulli
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Així, ara explicaré les dues parts de què constarà:
4.2. Les dues parts

4.2.1. Espai expositiu
Serà un gran espai d’uns 4.500 metres quadrats -3.500 d’aquests a l’aire lliure
(a causa dels impediments urbanístics en què s’han topat) dedicat a fer-hi
exposicions!
L’objectiu és que la gent reflexioni sobre el procés creatiu. No es vol fer cap
exposició de cuina, només hi estarà una mica relacionat.
No obstant, no sempre estarà obert al públic; només quan tinguin un programa
d’activitats de tot tipus. Així, les persones es podran apuntar per assistir-hi.
Segurament no se’n deixarà entrar a més de 50, per tal que visquin una
experiència inoblidable i única.

Figures 25 i 26: zona expositiva externa d’El Bulli 1846 (encara en obres)
La cuina i el menjador propis d’El Bulli
encara es podran veure, tot i que
reformats.
Figura 27: pati principal de l’antic Bulli,
per on s’accedeix a la cuina i menjador

Per crear El Bulli 1846, Ferran s’ha inspirat en el Watermill Center de Nova York,
el qual també l’anomenen “laboratori d’innovació”. I ara entrem a la segona part.
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4.2.2. Laboratori d’innovació, creació i experimentació

La idea és fer un laboratori de recerca, però també un lab creatiu, una fàbrica
d’idees i un centre d’experimentació.
Hi haurà un equip de professionals que passaran uns mesos allà. Aquest estarà
format per unes 15-20 persones talentoses i amb actitud creativa, provinents de
sectors ben diferents (cuiners, arquitectes, científics i artistes). Serà un equip
petit, perquè Ferran considera que s’han de conèixer tots. La seva missió
principal serà compartir coneixement i experiència en l’eficiència en
innovació. Es tracta de compartir idees, i no plats.
Ja hi ha tres convocatòries previstes, cadascuna
amb una durada d’entre 3 i 6 mesos:
1. La primera començarà el 10 de gener del
20202 - si tot va bé. El primer repte serà el
desenvolupament d’un grau universitari
de restauració gastronòmica, amb una
part més creativa relacionada amb la sala.

Figura 28: zona on es crearan les noves idees
2. La segona se centrarà a comprendre un centenar de llibres culinaris
històrics, per entendre la cuina “d’abans” i convertir-la en una nova
tècnica creativa.
3. Finalment, la tercera posa l’experiència com a eix. Com que cada
persona que va a un restaurant ho viu de diferents maneres, es vol intentar
entendre aquest procés.
Tot i que sembla que el El Bulli 1846 estigui ja enllestit, no és del tot cert. Ferran
Adrià té un munt d’idees i dubtes, per tant, qualsevol cosa pot canviar.
2

Ho va anunciar durant la presentació del segon volum de còctels de la Bullipedia el passat 11 de
novembre.
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Si bé, el gran xef està molt il·lusionat i esperançat amb aquest projecte, ja que
ha anunciat que començarà a posar-se en marxa el gener del pròxim any. No
obstant, ell descriu l'obertura com un soft opening, és a dir, serà suau perquè el
procés durarà uns dos anys, per posar-se en funcionament i tenir-ho tot preparat
per quan el públic hi tingui accés.
Així, tal com em va dir, ell hi serà present el màxim de temps possible, ja que és
una de les claus de la seva manera de fer.

Figures 29 i 30: les obres d’El Bulli (finals de setembre)
De totes maneres… davant la incertesa del futur es reserva un pla B per si aquest
repte no acaba de funcionar d’aquí 50 anys: fer-hi en aquell indret una mena de
casa-museu com la de Dalí a Portlligat. Així, el llegat del que ha sigut el millor
restaurant del món cinc vegades consecutives quedaria preservat.
He pogut constatar personalment el retardament de la finalització de les obres, i
de la data d’obertura prevista.
Més endavant, en el següent apartat, explicaré tota la problemàtica que es va
ocasionar.

Figura 31: visitant
les obres
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Figura 32: Esquema d’El Bulli 1846
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4.3. Les dues cares

4.3.1. La cara fosca
No tot han sigut flors i violes a l’inici d’aquest projecte; de fet, no tothom hi estava
d’acord. Ferran Adrià ha hagut de fer front a un munt d’obstacles per poder ferlo realitat.. Quins? Vegem la cara fosca d’El Bulli 1846…

4.3.1.1. Llicències

Primer de tot, ja es va començar amb el “peu esquerre”. Al 2015, quan va
presentar el pla a l’Ajuntament de Roses, ja l’hi van denegar. Per què? Perquè
es volia augmentar un 213% la superfície de l’antic Bulli, i això afectava el territori
del Cap de Creus, incomplint la seva normativa que només permet un 20%.
Tanmateix, la Generalitat (encapçalada per Artur Mas en aquell moment encara)
el va adequar a un 50%.
Però, malauradament, van sorgir vàries denúncies, especialment per part dels
ecologistes (ho explico més endavant), que els acusaven d’haver creat “una llei
a mida”. Un altre col·lectiu que hi estava en contra eren els propietaris de les
cases o masos d’aquella mateixa zona. Aquests es queixaven de la singularitat
que havia tingut Ferran Adrià, només pel simple fet d’ésser una persona
reconeguda. És clar, aquesta no era la raó per la qual l’administració hagués
“canviat” la normativa, sinó que Ferran va acordar que quan El Bulli Foundation
desaparegués, donaria el centre (tenint en compte els beneficis que pogués
obtenir) al poble de Roses -o fins i tot a la Generalitat-, i es convertiria en un
espai públic. Això ho compensaria tot, ja que seria un llegat molt valuós per a
tothom.
No obstant, es va intentar buscar fórmules per legalitzar-ho; però Ferran Adrià
no volia problemes, i va decidir fer un pas enrere i actuar legalment.
Així, tot anava com la seda, fins que es van tornar a aturar les obres exteriors a
causa de la manca d’autorització d’unes noves edificacions -una caseta de
vigilància, pavelló de control d'accés i aparcament- que s’havien incorporat més
endavant, i que tampoc complien el Pla Especial de la zona. Es veu que eren
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unes noves modificacions que Ferran havia creat que van requerir haver de
tornar a tramitar-ho i justificar-ho tot i esperar que s’acceptés. D’aquesta manera,
després de com a mínim 4 projectes, es va poder tirar endavant l’edificació
d’aquest complex.

4.3.1.2. Ecologistes

En aquesta història hi ha uns altres protagonistes -o més ben dit, els
antagonistes: les entitats ecologistes. De fet, elles són les principals autores de
les denúncies i han mantingut una lluita contínua contra aquesta edificació en el
Parc Natural del Cap de Creus.
Grups com IADEN o Salvem l’Empordà van impulsar una campanya de recollida
de firmes a través de la pàgina web Change.org on en van aconseguir prop de
75.000 i les van lliurar al Parlament de Catalunya! Encapçalada per la
barcelonina Carolina Canpera, el seu propòsit era que es canviés la ubicació d’El
Bulli 1846.

Figura 33: Carolina Campera entregant les firmes a Núria Gispert
Després de tanta pressió, l’Ajuntament de Roses, i fins i tot el mateix Ferran, van
començar a pensar en altres llocs on poder-lo ubicar (com el mercat cobert), però
era inacceptable que no estigués en la seva estimada Cala Montjoi, que era
l’essència d’El Bulli, i un dels factors del seu èxit. Com va dir Ferran:
“El Bulli ha d’estar a El Bulli”
Cal esmentar, també, el manifest que van escriure i firmar vàries associacions,
algunes d’elles com ara: Depana, Ecologistes de Catalunya, Ipana o Cepa. Hi
apareixen frases com aquesta: “pone en peligro la conservación de los valores
naturales por los que Cala Montjoi fue preservada”.
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Ferran Adrià, davant aquesta ofensiva, es va sentir molt molest i li va saber molt
de greu que aquestes persones no el comprenguessin. De fet, ell és una persona
que vol sentir-se recolzada per tothom i que valorin el seu treball; per tant, va
intentar adaptar-se al màxim possible: va comentar la idea de tancar el centre
durant els mesos de juliol i agost (els de més èxit), o de fer arribar la gent per
vaixell, només per reduir-ne l’impacte. Fins i tot, es va reunir personalment amb
ells per sol·licitar la seva ajuda i consells en la construcció del seu projecte. Ell
tampoc volia perjudicar el medi ambient!
Després de tots aquests entrebancs, com he dit a l’altre apartat, el projecte es
va acabar acceptant i va anar tirant endavant, respectant la mateixa ubicació.
De totes maneres, aquests obstacles han suposat un gran perjudici en la seva
data d’obertura, ja que estava prevista 4 anys i mig enrere (juny 2014). Ara si tot
va bé, la data d’obertura serà el gener del 2020, però de portes endins.

Figura 34: un dels plànols actuals del projecte
4.3.1.3. Reclamacions i possibles solucions
Tot i això, segurament ens preguntem: quin serà l’impacte? Serà realment tan
perjudicial per al medi ambient?
Tal i com es pot comprovar a la documentació de l’’Ajuntament de Roses, m’he
pogut informar i descobrir aquesta part més desconeguda d’El Bulli 1846:
Els aspectes relacionats amb el medi físic són els que rebran (i reben) els
efectes més directes i de major dificultat en la recuperació, per causa de les
obres i de la construcció de noves edificacions.
Per una part, tot aquest moviment de terres ha suposat un gran impacte a simple
vista. Ara s’han ocupat zones que abans eren lliures, i “xoca” respecte els valors
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naturals i ecològics del Cap de Creus. A més, han alterat el terreny i tot el seu
relleu: s’ha produït una transformació agressiva de la morfologia de l’àmbit del
projecte. Fins i tot, s’ha perdut la capa edàfica3 pròpia de l’indret, i totes les
característiques naturals del vessant.
Per altra banda, aquests canvis tenen efectes sinèrgics4 sobre altres factors
ambientals (fauna, cursos d’aigua, espais protegits…). El més important: la
destrucció de gran part de la vegetació autòctona5, pròpia del Parc Natural.
Sense comptar l’aparició d’espècies al·lòctones6, de caràcter exòtic i invasor.
També, la fauna i flora es poden veure en perill per l’augment de partícules en
suspensió i pols.

Figura 35:
repercussió de les
obres

Un altre factor negatiu és la il·luminació: com que el projecte es troba en una
àrea d’elevada sensibilitat acústica i lumínica, es poden provocar incidències
sobre les plantes i animals del Parc.
Tothom sap que la contaminació, el canvi climàtic o la protecció de les espècies
protegides són temes ben actuals, dels quals tot el món en parla. Ara més que
mai s’ha de lluitar per preservar la Terra, la nostra casa. Per això, és normal i
entenc que les entitats ecologistes es rebel·lessin davant els enormes
desperfectes que s’han realitzat a la bella Cala Montjoi -gairebé ha fet
desaparèixer un ecosistema!
I, és que, de fet, només heu de mirar aquestes fotografies...

3

Pertanyent al sòl.
Efectes que intensifiquen l’acció dels additius alimentaris antioxidants.
5
Propi del lloc on habita.
6
Exòtic; que es troba a un indret diferent del de procedència.
4
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ARA

Figura 36: comparació de l’impacte mediambiental de les obres
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No obstant, un cop m’he informat més, me n’he adonat que tot serà temporal, i
que quan s’acabin les construccions es preveu tornar a la tranquil·litat, a la natura
característica del Cap de Creus. De fet, Ferran Adrià i tot l’equip d’El Bulli
Foundation han intentat integrar al màxim El Bulli 1846, creant així el: Projecte
de Restauració del Paisatge. Aquest estableix una sèrie de mesures (creades
a partir de criteris ecològics) per millorar els valors paisatgístics de l’àmbit. Tot i
que n’hi ha un munt, s’han de complir al peu de la lletra (estan molt controlats)!
Per tant, he realitzat la següent taula, seleccionant les més importants:
ASPECTE
RELLEU I
GEOLOGIA

REQUISITS INDISPENSABLES
•
•
•

HIDROLOGIA
SUBTERRÀNIA

•
•

Evitar efectes sobre el medi marí, ja que
actualment es troba en bona qualitat, i conté una
elevada quantitat d’espècies (de peixos i
mol·luscos).

•

No provocar incidència acústica ni lumínica, per
evitar efectes sobre la fauna.
Prevenir les emissions de pols (especialment
dels moviments de terra per la construcció).

•

•

RISCOS
NATURALS

•
•

•
•

FAUNA I FLORA

Evitar efectes sobre els cursos de l’aigua.
Impermeabilitzar el mínim el sòl.

•

MEDI MARÍ

ATMOSFERA I
QUALITAT DE
L’AIRE

Minimitzar moviments de terres i ocupació del
sòl.
Adaptar les ocupacions al relleu.
Evitar la contaminació del sòl.

•
•
•

Preveure mesures de prevenció d’incendis
forestals.
Controlar l’alt risc geològic (pels moviments de
terra).
Preveure murs de contenció de pedra o
disposició de terra esglaonada.
Evitar efectes sobre els hàbitats propis del lloc.
Conservar les espècies autòctones.
Eliminar les espècies al·lòctones exòtiques.
Dissenyar futurs enjardinaments amb criteris
ecològics.
Garantir al màxim possible la connectivitat
ecològica.
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•

PAISATGE

•
•

VIES DE
COMUNICACIÓ

ECONOMIA I
SOCIETAT

ESPAI NATURAL
PROTEGIT

•
•

Estel Ferrer

Integrar al màxim possible les edificacions
previstes.
No alterar el paisatge ni les característiques
pròpies del Cap de Creus.
Realitzar les obres amb la màxima cura.
Preveure la mobilitat que es generarà i els
futurs aparcaments.
Evitar efectes sobre les vies de comunicació
actuals.

•

Vincular la nova activitat al Parc Natural del
Cap de Creus, per ser l’espai de valor natural
on es desenvolupa l’espai.

•

No produir efectes sobre els valors naturals de
l’espai protegit.
Establir protocols de control i seguiment.
Vincular el projecte al lloc on es situa.
Desenvolupar l’activitat amb el màxim respecte.

•
•
•
•

ALTRES
•
•

TANQUES: canviar les existents per altres de
menor incidència visual, i més integrades al
medi. Esdevindran tanques cinegètiques, que
milloraran la connectivitat ecològica.
PAVIMENTS: majoritàriament permeables i
coherents amb els valors ètics de la zona.
Creació de TERRASSES i MURS DE PEDRA
SECA per la restitució de la morfologia del
terreny.

Figura 37: requisits indispensables que ha de seguir El Bulli 1846
Aquest projecte manté el compromís de respecte i conservació de l’espai natural
protegit, ja que El Bulli conserva una forta relació amb l’entorn. Ferran Adrià té la
forta convicció de que totes les coses que han succeït allà, han estat, en part,
gràcies a la privilegiada ubicació del solar. De fet, la força del paisatge i de la
gent de la regió ha estat font d’inspiració per a expressions artístiques.
Així, totes les actuacions esmentades permetran un millor funcionament de la
nova activitat prevista a El Bulli 1846, i en garantiran l’accés i la mobilitat segura
pels futur visitants.
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POSSIBLES SOLUCIONS

Figures 38, 39 i 40: Plantacions autòctones, pròpies del Cap de Creus.

Figures 41 i 42: Integració al màxim possible de les edificacions previstes.

Figures 43 i 44: Creació de murs de pedra seca, per la restitució de la
morfologia.
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4.3.2. La cara alegre
Malgrat tot l’esmentat anteriorment, la majoria de la gent ha recolzat Ferran Adrià
i el seu nou projecte. De fet, tothom té moltes ganes de veure’l ja en marxa (ho
he pogut comprovar amb les entrevistes fetes a la gent del poble). Saben que és
un geni i que El Bulli 1846 només aportarà resultats beneficiosos per a tots, com
ho va fer el restaurant (que ja us he explicat abans).
Com sabeu, aquest projecte no gira entorn a la cuina, sinó que connectarà moltes
disciplines, i es transmetrà coneixement. Així, si amb el restaurant es va
canviar el paradigma culinari, ara es farà el mateix però en una gran varietat
d’àmbits. D’aquesta manera, estic segura que tornarà a ser un referent mundial,
ja que esdevindrà un espai únic al món -ningú ha creat un edifici per tractar la
cuina tan transversalment com aquest abans. Roses, per tant, ressorgirà al
mapamundi, i el seu nom tornarà a tenir un ressò internacional. Tanmateix, les
seves repercussions seran molt diferents a les del restaurant, perquè no serà un
espai gaire obert al públic...
Com que aquest projecte estarà destinat a “estudiants” (i no a turistes), que no
seran de les classes més altes (sinó gent normal i corrent), aquests necessitaran
un lloc per residir. Llavors, hauran de viure dins de Roses, i aquí és on entren els
apartaments per dormir, restaurants o bars per menjar, o les botigues de tot tipus
per comprar-se qualsevol cosa.
Però no només es beneficiaran els propietaris d’establiments comercials i
turístics, sinó tots els rosincs i altempordanesos! Gràcies a l’acord que va fer
Ferran Adrià amb l’Ajuntament (ja esmentat), un cop la fundació desaparegui,
El Bulli 1846 es convertirà en un espai públic, on tothom hi podrà anar, semblant
a la casa-museu de Dalí a Portlligat. Això serà un gran llegat, que per a ells,
tindrà un valor incalculable. Sense comptar la quantitat de persones que voldran
descobrir com era un dels indrets més importants del món gastronòmic i més
endavant d’experimentació i innovació de la història.
I sobretot recordeu que el fil conductor de tot aquest procés, des dels seus inicis
(amb el restaurant), fins aquesta última fita (El Bulli 1846), ha sigut i continuarà
sent la Metodologia Sàpiens (ja esmentada anteriorment). L’apartat següent està
dedicat al seu estudi:
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5. METODOLOGIA SÀPIENS

5.1. En què consisteix?

Es tracta d’una metodologia de recerca i investigació que serveix per comprendre
qualsevol tema d’estudi, projecte, empresa o sector, i així, obtenir coneixement.
Per això, els seus lemes són “comprendre per innovar” i “connectar
coneixement”, ja que consisteix a fer-se preguntes amb l’objectiu de tornar a
l’inici de les coses i poder-les reiniciar des d’una nova perspectiva. D’aquesta
manera, podem dir que el més important no és el contingut, sinó l’enfocament
del mètode, és a dir, les preguntes que es qüestionen i les conclusions fetes a
partir de les seves respostes.
Hi ha una sèrie de passos que cal seguir per aplicar aquest mètode:
1. Ordenar. Es comença ordenant tota la informació, eliminant el que sigui
més innecessari i destacant l’essencial.
2. Contextualitzar. Fragmentar el problema per solucionar-lo. Es duria a
terme una anàlisi de tots els elements anteriors per delimitar l’objecte.
3. Classificar. Observant el que tenen en comú els elements, es creen
categories. Classificar ens permet determinar què sabem i què ens falta
per conèixer.
4. Imaginar. L’ús d’eines, tècniques i tecnologies que ens permeten crear
l’objecte.
5. Crear. Les diferents formes o formats en les quals es crearia l’objecte.
6. Comprendre. Es podria fer un mapa amb tots els conceptes que s’han
citat anteriorment per tenir una visió global del procés que s’ha analitzat.
En resum, es tractaria de comprendre per crear.
Sàpiens, per tant, intenta qüestionar l’statu quo (“estat actual de les coses” en
llatí), replantejant les nostres pròpies creences. De fet, és la base del mètode
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científic, que també cal tenir en compte; es recomana tenir un actitud científica,
amb voluntat de rigor. Cal destacar-ne l’eficiència, ja que s’ha de decidir la
profunditat de l’estudi segons els recursos i el temps disponible.
No obstant això, Sàpiens no està centrat en l’àmbit científic, sinó que es pot
aplicar a absolutament tots els altres sectors. És, així, una mena de diàleg amb
moltes disciplines diferents, passant per l’art i les humanitats, l’empresa o
l’educació.
A més, ha recopilat una vintena de teories i fonts de tots els temps. Des de
Descartes amb “cogito, ergo sum”, fins l’actual “design thinking” que proposa
“dissenyar per innovar”.
Tal com em va dir en Ferran Adrià, aquesta metodologia la van anomenar
“Sàpiens”, perquè estaven implicats en l’estudi del què és cuinar, i
paral·lelament, en l’evolució de la humanitat al llarg de la prehistòria. També va
ressaltar que “tot i que la cuina es pot considerar que va néixer amb l’Homo
Habilis, no va ser fins que l’Homo Sapiens va protagonitzar una autèntica
revolució cognitiva que la cuina, amb tot un altre seguit d’activitats purament
humanes (l’art, la tecnologia, les creences, etc.) va fer un salt endavant definitiu,
el que ens diferencia de les espècies animals.“

Sàpiens és una metodologia per a tothom i es pot aplicar a la nostra vida!

Figura 45: La cuina amb l’Homo Sapiens ens va “humanitzar”
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Figura 46: Esquema de la Metodologia Sàpiens
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5.2. Aplicació a altres camps

Aquesta metodologia Sàpiens ha estat aplicada en diferents empreses d’àmbits
molt diversos:
•

L’Escola de Disseny ELISAVA ha creat el Màster del Procés Creatiu.

•

Caixa Bank ha elaborat una guia per a emprenedors.

•

La multinacional HP ha buscat com innovar en la decoració d’interiors,
aplicant l'auditoria creativa en el marc d'un repte creatiu d’ESADE.

•

El diari ARA ha estat la primera empresa que s’ha aplicat l'auditoria
creativa.

•

Telefònica ha portat la innovació a les escoles.

De totes aquestes empreses, com ja sabeu, la que m'interessa més és l’última,
la que l’ha aplicat en l'àmbit de l'educació. Per això, hi dedicaré un apartat i ho
intentaré aplicar després al meu institut.

5.3. Escoles Creatives
Telefònica ha elaborat un projecte: “Escoles Creatives” amb col·laboració amb
El Bulli Foundation, que pretén portar la metodologia Sàpiens a l'educació.
Segons Ferran Adrià, probablement, és el més estimulant i enriquidor de tots els
projectes que ha portat a terme des de l’any 2011.
Es tracta de:
1. Analitzar d'on venim.
2. Ordenar què som i cap a on ho hem de portar.
3. A partir d'aquí, ser creatius.
I no només per part de l'equip directiu, sinó de tota la comunitat
educativa.
Aquest projecte es va posar en pràctica en quatre escoles espanyoles: el col·legi
“Estudiantes las Tablas”, “l’Escuela Superior de Diseño de Madrid”, el col·legi
“Newman” i el col·legi “Alameda de Osuna”. Totes elles situades a Madrid. És
així, segurament, perquè tenen un sistema educatiu diferent, on eduquen per
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competències. De fet, al ser centres concertats, poden gaudir de més llibertat per
prendre decisions.
Per una part, els dos primers es centren en els espais, amb l’objectiu de millorarlos o fer-los més grans, degut al ràpid creixement de l’escola. Així doncs, s’han
afegit més àrees de joc al pati, i han “modernitzat” la biblioteca tradicional. Fins i
tot, han afegit un “apèndix” per solucionar el problema d’espai.

Figura 47: Construcció de l’apèndix de l’Escuela Superior de Diseño de Madrid
Per altra banda, els altres dos opten per uns projectes més teòrics. Al col·legi
“Newman” s’està duent a terme una investigació total del centre (el seu lema, la
direcció, el cor…) a través d’enquestes, entrevistes i anàlisi de dades.
També, el col·legi “Alameda de Osuna” està realitzant un mètode teòric que pot
durar uns dos anys, que serà capaç de canviar la gestió dels processos creatius
a les escoles.

Figura 48: pràctiques dels alumnes de l”’Alameda de Osuna” per tal d’elaborar
el mètode teòric
Com ja he dit anteriorment, m’agradaria intentar aplicar aquest mètode Sàpiens
al meu institut, és a dir “muntar” El Bulli a l’Institut de Vilafant. Tot i que de
moment serà d’una manera més teòrica, espero que amb el temps es pugui
posar en pràctica. Per això hi dedicaré el següent apartat.

38

Innovació i Coneixement: El Bulli 1846

Estel Ferrer

6. JO HO APLICO

6.1. Objectius
L’objectiu principal és promoure la creativitat i així augmentar la productivitat i la
implicació del centre; tant alumnes com professors podran ser més curiosos i
autocrítics.
Però això no és tot. Tota la comunitat educativa es veurà capaç d’analitzar tots
els espais de l’institut, fer una anàlisi crítica i proposar idees realistes per crear
un ambient més còmode i agradable per a tothom.
Sé que sembla molt complicat o impossible. Però, al cap i a la fi, només hi ha
tres simples fases a seguir:
1.Com hem arribat fins aquí?
Per plantejar-nos propostes de futur pel nostre centre, primer cal que coneguem
el seu passat i les circumstàncies que l’han portat a la situació actual.
He d’indagar sobre quatre factors ben importants:
•

ESPAIS: com era físicament el centre des que es va inaugurar? quines
diferències hi ha actualment?

•

PERSONAL: quanta gent entre professors, personal administratiu i la
resta de personal hi havia al principi i quants ara?

•

ALUMNAT: quants alumnes hi havia al principi i quants n’hi ha ara? com
ha variat el nombre d’alumnes per classe?

•

REFORMES EDUCATIVES: quantes reformes educatives hi ha hagut des
de que el centre ha estat obert?
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2. Repensar el present
He de relacionar els 4 factors esmentats a l’apartat anterior, buscar les relacions
causa-efecte, i finalment, treure conclusions sobre l’evolució del centre.
Bàsicament, respondre a:
•

Què ha millorat?

•

Què ha empitjorat?

•

Quins elements es podrien haver canviat i no s’han fet?

•

En quina situació ens trobem actualment?

3. Construir el futur
Consisteix a fer una anàlisi del passat i de com ha afectat a la situació actual de
l’institut. Ara toca buscar les noves idees o propostes.
És la fase més important, ja que he d’utilitzar les dades de la segona fase,
juntament amb totes les propostes de millora rebudes, per tal de fer una llista de
prioritats.
Consta de dues subfases:
•

Recaptar i contrastar idees
Registrar totes i cada una de les idees recaptades, sense descartar-ne
cap.
Després, preguntar-me: “la proposta x realment millorarà la qualitat de tots
els integrants del centre?” Així, descobrir quines vertaderament
beneficiaran a tots els grups.
Un cop hagi establert les preferències, les hauré de relacionar amb la fase
2. Llavors m’hauré de tornar a preguntar:
•

Alguna

d’aquestes

idees

s’havia

proposat

ja

amb

anterioritat?
•

Va funcionar o no?

•

Què podem fer perquè sigui realitzable o es pugui millorar?
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- Posar fil a l’agulla!
Malauradament, aquesta subfase ja no la realitzo, perquè consisteix a
posar a la pràctica les propostes seleccionades. M’agradaria que en un
futur es poguessin dur a terme, i comprovar després els resultats. Però
això ja seria en una segona part d’aquest treball.

Una vegada he exposat els passos a seguir, ara vaig a intentar aplicar-los.

6.2. PRIMERA FASE: com hem arribat fins aquí?
Així doncs, l'Institut pròpiament dit es va iniciar l’any 2008, però 5 anys abans ja
s’havia creat una “plataforma Pro-Institut de Vilafant” formada per les Ampes de
les escoles de Navata, Vilafant, Borrassà o Avinyonet, entre altres, que van estar
lluitant, reivindicant-se, recollint firmes… per aconseguir-ho. Cal destacar la seva
valentia per fer un pas tan gran i confiar en l’institut, que s’iniciava totalment des
de zero. Al cap i a la fi, tots aquests esforços van tenir la seva recompensa.

Figura 49: primera reunió amb els interessats per la construcció de l’edifici
Aquest institut inicial constava de 3 mòduls prefabricats anomenats
“provisionals”, tot i que s’han mantingut fins a l’actualitat. A mesura que el centre
ha anat evolucionant, i es van començar a impartir estudis postobligatoris
(Batxillerat i Cicle Formatiu d’Activitats Comercials), hem acabat amb 12 mòduls.
Sí, sempre hem estudiat en “barracons”, encara que no són els mateixos dels
seus orígens. S’han anat impulsant projectes per millorar la seva atmosfera:
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Primer de tot, físicament hi ha una clara diferència: fa uns anys que els
hem començat a pintar i decorar, perquè el color blanc trist no sigui el
predominant.

•

Pel que fa a les aules, han variat força, ara estan molt més equipades.
Totes tenen un ordinador, pissarres digitals, i especialment, aparells d’aire
condicionat ben potents i eficaços, tant per a l’estiu com per a l’hivern.
Aquests van substituir les estufes per poder reduir el consum elèctric i no
passar més fred ni calor!

•

Fa un parell d’anys va arribar una altra gran millora: uns panells de
protecció per a la pluja i per al vent.

•

Tampoc cal oblidar que aquest mateix any ens han instal·lat amariets per
als alumnes de batxillerat, unes pantalles digitals enormes Promethean i
una bona quantitat d’iPads per fomentar les noves tecnologies i
l’ensenyament digital. Val a dir que això comporta un esforç molt gran per
part del professorat en quant a la seva formació.

•

Els professors també s’han enriquit al rebre una millor formació (cursets,
instruccions...); fet que beneficia encara més als alumnes.

•

I finalment, les aules específiques (taller i laboratori) han millorat molt amb
el nombre de recursos. A més, la biblioteca cada vegada és més completa
-actualment posseeix una gran varietat de llibres amb més de 4.100
exemplars, en català, castellà, anglès i francès.

Figura 50: l’institut actual
L’Institut de Vilafant és una petita gran família. Primerament, tenia 63 alumnes
en dues línies a 1r d’ESO, 6.5 professors (una persona amb mitja jornada) i un
sol conserge. Després van passar a ser 484, repartits en: 4 línies a 1r d’ESO, 3
a 2n, 3r i 4rt; 2 línies a 1r i 2n de BAT, i 1 línia a 1r i 2n d’Act CF. Sense comptar
els professors, que ara n’hi ha 43.5 (hi hauríem d’afegir-hi els 2 professors
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jubilats que continuen venint com a col·laboradors). A més, també consta d’un
auxiliar administratiu i 2 conserges.
Com va dir el nostre director Jordi Montero: “el creixement és exponencial”. I té
tota la raó! Per això, cada vegada més s’està lluitant per la construcció d’un
edifici. Especialment ho hem reivindicat aquest any, que l’institut ha celebrat el
seu 10è aniversari!

Figures 51 i 52: acte de reivindicació de “La Primera Pedra”
Al llarg dels 10 anys de l’institut, el centre s’ha topat amb dues reformes
educatives. La primera, l’any 2009, amb La Llei d’educació de Catalunya, que
és quan, tal com diu el seu nom, la nostra comunitat autònoma aconsegueix una
llei educativa pròpia. Aquesta defensa l’ús i el coneixement del català, però al
mateix temps, garanteix un ple domini del castellà. Així, ja no es fa possible la
separació per grups en funció de la llengua (ni per part d’alumnes nous que no
sàpiguen parlar cap de les dues). A més, tot el professorat ha de conèixer les
dues llengües perfectament.
La segona llei, acceptada el 2013, és la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa), amb l’objectiu de convertir l’educació en el motor que
promogui el benestar d’un país. Per això, es volia adequar el sistema educatiu a
la nova demanda per competències, impulsar l’esforç, el treball i l’excel·lència.
No obstant, l’institut, també ha experimentat un munt de reformes internes en
tots els àmbits. Ara en comentaré les més destacades, i que penso que han
marcat més:
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Començant pel cap d’estudis, que ha anat variant. Així, al 2008 ocupava aquest
càrrec la Lídia Canet (actual Coordinadora Pedagògica), després en Gerard
Sardeña i avui dia, la Cristina Mallol. Al mateix temps, la secretària també ha
canviat. Als seus inicis era la Concepció Escapa i actualment, l’Adriana Sala.
En referència al sistema educatiu, hi ha hagut, un gran nombre de millores. Per
exemple, pel que fa a la llengua anglesa, que sempre s’ha volgut fomentar el seu
ús i notorietat, fa uns 3 anys que s’ofereixen els Erasmus +, que ajuden a obrir
noves maneres d’aprendre, treballant en projectes basats en els problemes
reals. Durant aquest curs escolar, n’hi ha tres en marxa: Young Students as
political game changers -2n ESO-, Mission based Learning -3r ESO- i Young
Europeans -3r ESO.
A més, són molt interessants els intercanvis arreu d’Europa: a Holanda,
Dinamarca, i especialment, el que s’ha organitzat per primera vegada aquest any
per als alumnes de Cicle Formatiu, amb els d’un institut de Ceret, per tal de
compartir experiències entre el comerç de Figueres i de Perpinyà.
Cal destacar també que des de l’any passat, el nostre institut és pioner de
Catalunya com a seu dels exàmens oficials d’anglès de la universitat d’Oxford.
Així mateix, ja portem dos anys amb la inestimable ajuda d’auxiliars de conversa
natius. Gràcies a ells, hem pogut practicar més la parla i la pronunciació.
No podem deixar de banda la llengua francesa, ja que rebem una bona formació
a l’ESO que ens permet a molts alumnes obtenir el títol del DELF un cop
finalitzats aquests estudis.
Finalment, cal ressaltar la gran implicació de l’institut amb valors essencials com
la solidaritat, l’empatia i la generositat. De tal manera que sempre s’involucra
molt en projectes externs, lligats a causes socials com: el Gran Recapte, la
Donació de Sang, la Marxa contra el Càncer, o col·laborant amb entitats com el
Centre d’Avis, la Marató de TV3 o l’Associació Malalts d’Alzheimer i Afectats.
Aquestes experiències tan positives ens ajuden a madurar i créixer com a
persones.
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6.3. SEGONA FASE: repensar el present
No en tenia ni idea de la majoria de dades que acabo d’esmentar, ni de la gran
quantitat de canvis (i nous projectes) que s’han dut a terme en el meu propi
institut.
Però no us penseu que tota aquesta informació no és en va. Absolutament tot
s’ha de tenir en compte per entendre l’evolució del centre i la seva situació actual.
Anem a analitzar-la!
Des d’un punt de vista general, és obvi que l’institut sempre ha anat progressant.
Si bé, quan he indagat més, m’he adonat que els 3 factors que he parlat a
l’apartat anterior (espais, personal, alumnat) han influït en el centre i al mateix
temps entre ells mateixos, tan en el bon sentit com en el dolent (uns més que
altres). Tots estan connectats. Ara ho desenvolupo més detalladament:
•

Un dels elements més visuals és l’espai. És evident que cada vegada ha
anat millorant: més quantitat de mòduls, més equipats i vistosos. Això ens
ha beneficiat a tots. Tenim ara molts més recursos perquè les classes
siguin més dinàmiques i eficaces. Ens sentim més còmodes, en un millor
ambient, tant els alumnes com la resta de personal. Si bé, no tot és
perfecte: quants més mòduls hi ha, més feina de neteja o més professors
es necessiten (més costos). Òbviament seria tot molt millor si enlloc de
“barracons” tinguéssim un edifici; però ja se sap que de moment és
impossible a curt termini.

•

L’alumnat, el factor clau, és contradictori. Per una part, al haver-hi el
major nombre d’estudiants s’ha traduït en més benefici per a l’institut. Així,
tota la decoració de les aules està feta per nosaltres, perquè tingui una
atmosfera més acollidora. Però per altra banda, com que la ràtio
d’alumnes és més alta, ha provocat un empitjorament del sistema
educatiu. És més difícil ensenyar en una aula; el professor no es pot
centrar tant en resoldre els dubtes de cada persona o de les que tenen
més necessitats educatives. És un gran inconvenient.
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Per últim, el personal depèn directament de l’alumnat. Si aquest
augmenta, l’altre també (o viceversa). Cada vegada en disposem de més.
És un fet beneficiós perquè no hi ha tant de descontrol, i aporta més
professionalitat. No obstant, amb la incorporació de nous docents, no hi
ha tanta comunicació i familiaritat. Així mateix, amb una plantilla de
professors fixa, els alumnes es podrien sentir més confiats i còmodes.

6.4. TERCERA FASE: construir el futur
Per poder realitzar aquesta fase, vaig elaborar una enquesta, la vaig difondre a
les xarxes socials (Instagram, WhatsApp, Gmail i el Facebook de l’Institut) i vaig
aconseguir obtenir 123 respostes. D’aquestes, 56 són de pares/mares, 48
d’alumnes i 20 de professors.
Ara, per tant, les aniré analitzant, per seleccionar primer les propostes que tenen
més acceptació, i després arribar a una conclusió.
6.4.1. Recaptar i contrastar idees

He realitzat preguntes en relació al passat, present i futur de l’institut. Comencem
per la seva història. De fet, m’han sorprès molt els resultats de la primera
pregunta.
1. Quan es va iniciar el centre?

Jo em pensava que era ben conegut i evident que el centre es va iniciar durant
el curs 2008-2009, i sobretot després que aquest any s’han fet activitats per
“celebrar” els 10 anys de l’institut, i al mateix temps, reclamar la construcció d’un
edifici! Tot i així, 51 persones l’han fallat!
2. Saps quants alumnes tenia l'institut durant el seu primer any?
3. Quants blocs prefabricats tenia l'institut al principi?

46

Innovació i Coneixement: El Bulli 1846

Estel Ferrer

En referència a les 2 següents, la resposta correcta no ha sigut la més votada.
Entenc perfectament que la gent no sàpiga ni el nombre d’alumnes ni de
barracons que hi havia durant el primer any de l’institut - jo segurament tampoc
ho sabria-, no obstant, això també reflecteix que no coneixem gaire els orígens
del nostre institut!
4. Com valores la teva experiència a l'institut?

Tot seguit, em centraré en el present. Estic contenta que la majoria de persones
han valorat la seva experiència al centre amb un 7 o més. Això significa que ens
trobem, al cap i a la fi, en una bona situació; però no perfecta. Estadísticament,
la nota mitjana ha estat un 7 (35 persones). Val a dir que 3 l’han qualificat amb
un 1, i per contra, 10 amb la nota màxima! A més, lògicament, els professors són
els que han votat més positivament (mitjana de 9) i els pares han sigut els més
crítics.
5. Com és la relació amb els professors?
6. Com és la relació amb els alumnes?

Els resultats són satisfactoris, ja que a ambdues la mitjana ha sigut de 4 (sobre
un total de 5), que equivaldria a “molt bona”. Per ser més precisos, la meitat de
la gent l’ha votat (un 54% i un 50% respectivament).
7. En quins aspectes creus que cal millorar?

La majoria han destacat per sobre de tot les aules i el pati, és a dir, que s’haurien
de millorar les instal·lacions. Finalment, un altre element important ha sigut el
sistema educatiu -hi estic totalment d’acord!
8. Ara et toca a tu! Fes alguna/es propostes realistes perquè l’institut pugui millorar
en certs aspectes.
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Un cop les he llegides totes, n’he fet una anàlisi:
Hi ha un factor que m’ha sorprès i m’ha generat controvèrsia: tot i que a les
preguntes anteriors, la relació entre pares-alumnat-professorat ha resultat
molt bona (4 sobre 5), la majoria de propostes han estat vinculades amb aquesta.
Crec que actualment és “correcta”, però segueix havent una manca de confiança
per poder parlar de les preocupacions i motivacions que tenim uns i altres. Cal
millorar en aquest aspecte, perquè de ben segur ens en beneficiaríem tots. No
obstant, sense sobrepassar en excés la implicació dels familiars.
Així, havent estudiat les respostes, proposo fer de tant en tant excursions
conjuntes o organitzar àpats (com el del Dia de la Primera Pedra) que permetin
interactuar entre tots, i per tant, conèixer-nos una mica més. Cal afegir que
encara seria millor si estiguéssim envoltats per la natura, a prop d’un riu, a la
platja… i de passada, aprendre a preservar aquests indrets. A més, fer-ne una a
principi de curs seria una bona idea, perquè es poguessin conèixer professors i
alumnes i agafar energies per al nou curs escolar.
També he rebut moltes propostes en relació a millorar l’aspecte del pati. Per
exemple: plantar-hi arbres tots plegats, posar-hi més taules o bancs…crear-hi un
cobert per quan plogui (que no tothom estigui al passadís) i que serveixi d’ombra
a l’estiu (que és insuportable). Sense oblidar reparar la tanca que l’envolta!
Una altra idea original per l’hora de l’esbarjo, és la creació d’espais lúdics; és a
dir, deixar un parell d’aules obertes on s’ofereixin alternatives a jugar a futbol o
bàsquet, com ara els jocs de taula.

Figura 53: imatge del pati actual
Per altra banda, m’ha quedat ben clar que els vertaders protagonistes som
nosaltres, els alumnes, i que si tenim algun problema es nota i afecta a la resta.
Molta gent s’ha preocupat pel nostre benestar i han optat per intentar afegir més
personal d’assessorament als joves (psicòlegs, coaches…); i així contribuir a
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disminuir el bullying a les classes -molts professors no se n’adonen, però es veu
que hi ha alguns nois que pateixen depressió! Personalment, penso que les
xerrades no ajuden gaire, però algunes activitats o jocs didàctics segur que sí. I,
és clar, l’institut també ens ha d’ajudar a formar-nos per afrontar els reptes que
ens puguem trobar en moments crítics (com és l’adolescència!).
Això no és tot. Parlant més tècnicament, s’hauria de construir un altre mòdul, ja
que necessitem més espai. I, òbviament, es podria aprofitar per afegir-hi més
classes específiques (de música, d’art, STEAM, d’informàtica…). Una altra
mancança són els armariets; n’hi haurien d’haver per a qualsevol curs (no només
batxillerat). I també seria molt convenient i pràctic instal·lar unes màquines
expenedores per subministrar aliments i begudes (ja es va proposar i el seu cost
era massa elevat, però potser l’Ampa ens podria ajudar a solucionar-ho).
Pel que fa a lavabos, s’han embellit gràcies als
alumnes

(amb

habilitats

artístiques

molt

desenvolupades) que els han pintat. Tot i que sovint
els falta sabó, paper... Així, s’hauria de conscienciar
(per mitjà dels delegats, per exemple) a saber fer-ne
un bon ús, pel bé de tots. També de les papereres, que
potser n’hi haurien d’haver més.

Figura 54: lavabos actuals

A tutoria s’hauria de parlar sobre el reciclatge o residu zero -és fonamental!
En referència al sistema educatiu, sé que és ben difícil canviar-lo ja que depèn
d’estaments més alts, però estic d’acord en canviar les dinàmiques de classe: no
tanta teoria i més part pràctica.7
Finalment, vull destacar dues propostes diferents que són ben importants, però
que no es poden dur a curt termini:
•

La primera, l’ús de transport públic des del poble de Vilafant a l’institut. No
només suposaria una comoditat per a les famílies, sinó un bé per al medi
ambient.8

•

La segona, dedicada al cicle formatiu: que tots els seus estudiants
tinguessin previsió de feina real a llarg termini. Tant de bo es pogués
aconseguir!

7
8

Especialment per ESO i Bat, ja que el Cicle Formatiu passa exactament el contrari!
Per contra, hi ha un carnet per l’autobús (quasi gratuït) pels residents a Figueres molt avantatjós.
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Figura 55: resum de les propostes
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6.5. Registre i revisió

Com havia comentat abans, mai es pot descartar cap proposta rebuda; qui sap
si en un futur es podria dur a terme! Per això, aquí us en deixo algunes que m’han
cridat l’atenció, però que a hores d’ara, són impossibles de realitzar:
•

Convertir l’institut en privat perquè la direcció agafi més poder i així triar
millor el professorat.

•

Reduir el nombre d’alumnes per classe.

•

Instal·lació d’un sistema de reg automàtic per mantenir en bon estat les
zones verdes del centre.

I per acabar, n’s’esmento dues que depenen de la Generalitat però que penso
que serien un gran encert:
•

Canviar els horaris lectius. Enlloc d’acabar a les 14:45, que s’arriba a casa
molt tard per dinar, fer una pausa al migdia per menjar i reiniciar les
classes després. Si bé, per fer això, seria necessari instal·lar una cantina.

•

Disposar d’una plantilla de professors estable. No és possible, perquè es
necessita aprovar les oposicions per ser fixe, i òbviament, no tots les
tenen. Una opció semblant seria que els tutors i professors fossin els
mateixos durant el mateix cicle, de dos anys (1 i 2n d’ESO, 3r i 4t…).
D’aquesta manera, ja es coneixerien tots mútuament i seria molt més fàcil
i beneficiós per a ells.
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6.6. Conclusions

Com heu observat, he intentat aplicar la metodologia Sàpiens al meu propi
Institut -tot i que de moment només de manera teòrica.
Ara he pogut entendre millor els seus lemes (“comprendre per innovar” i
“connectar coneixement”), perquè, de fet, m’he basat en aquests: he ordenat,
classificat i connectat tota la informació cronològicament (present, passat i
futur) per intentar comprendre la situació actual del centre i treure’n
conclusions per a un futur proper. A partir d’aquestes, he buscat propostes que
ens ajudin a innovar, i al mateix temps, a convertir l’espai en un de més favorable
per a l’aprenentatge.
A més, he pogut comprovar la importància de fer-nos preguntes, ja que al llarg
del procés me n’he hagut d’anar plantejant per anar comprenent més. Cal afegir
que he intentat ser el màxim d’eficient possible, depenent dels recursos i del
temps que he disposat.
Per tant, els meus objectius s’han acomplert: gran part de la comunitat educativa
s’hi ha implicat i ha sigut hàbil per fer una anàlisi crítica del centre (i de les seves
instal·lacions). També han utilitzat la seva creativitat en el moment de pensar
les seves propostes! Per això, estic segura que si es posessin en pràctica,
l’institut milloraria moltíssim! De fet, hi ha una proposta que, a l’inici del curs 20192020, ja s’ha posat a terme: la d’afegir més bancs al pati! M’ha sorprès
gratament. En general, estic molt contenta amb la seva participació i resposta.
Gràcies a Sàpiens he après que l’humil Institut de Vilafant ha anat evolucionant
i innovant al llarg dels anys en benefici dels alumnes i professors, però sempre
des del punt de vista dels directius. A partir d’ara, he pogut canviar aquesta
perspectiva, i mirar-ho globalment, en diferents sentits, que és en realitat del que
tracta aquest mètode. Així, espero que un cop s’apliquin les meves mesures
tinguin una repercussió més gran i positiva.
Després de transformar el centre en un “Bulli”, he pogut demostrar que Sàpiens
és una metodologia que es pot aplicar des d’un simple pa amb tomàquet, fins a
un institut de secundària! I el més important: tothom és capaç de fer-ho; només
s’han de seguir uns senzills passos, i sobretot... ser creatius!
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7. CONCLUSIONS FINALS
Amb l’execució d’aquest treball, he pogut complir els objectius que m’havia
proposat inicialment, i extreure unes conclusions a partir dels nous coneixements
adquirits. A continuació ho desenvolupo:
Primerament, mitjançant la part teòrica, he pogut conèixer la trajectòria d’El Bulli,
i descobrir que el millor restaurant del món havia sorgit d’un minigolf i d’un
“xiringuito”; també, que alguns dels seus treballadors -entre ells la cuinera
Montse Núñez, o el propi Ferran Adrià- es van iniciar en el món gastronòmic per
casualitat -no tenien vocació! A més, els començaments van ser molt durs, i no
disposaven de gaires recursos. És per això que és tan complex d’entendre l’èxit
assolit. Tanmateix, ara he descobert quina ha sigut la vertadera clau: la qualitat
humana, és a dir, tots van treballar i es van esforçar molt, i al mateix temps, van
gaudir molt. “Potser ens hi estàvem hores i hores, però ens ho passàvem pipa”
em comentava la Montse (en Ferran també ho deia). Tots sabien perfectament
el que volien, i que no s’aconseguiria sol.
Llavors aquí entra el paper de la innovació, la creativitat i el coneixement.
Gràcies a aquest treball he entès millor aquests conceptes i he comprovat la seva
importància: un dels factors claus per triomfar és el fet d’ésser diferent, és a dir,
innovar; i això només és possible si ets creatiu, i encara més, si ets capaç de
comprendre el teu entorn (obtenir coneixement).
Evidentment, tot això ha sigut possible gràcies a la Metodologia Sàpiens, un
altre element imprescindible, com heu pogut comprovar al llarg del treball. Al
principi de la investigació pensava que seria ben complicat indagar en aquest
tema, però al cap i a la fi, tot està connectat. Així mateix, poder-la aplicar al camp
de l’ensenyament m’ho ha permès corroborar. Perquè encara que em basi en
Ferran Adrià i El Bulli, aquest NO és un treball sobre cuina; va més enllà.
Sàpiens, per tant, m’ha ajudat a ser més eficient, creativa i autocrítica, i ho he
pogut promoure al meu institut, per tal d’afavorir l’aprenentatge. M’he adonat que
els lemes “comprendre per innovar” i “connectar coneixement” ens envolten en
el nostre dia a dia sense que ens n’adonem. De fet, el meu treball de recerca
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n’és una prova - l’he aplicat sense saber-ho: per poder “crear” el meu treball ha
fet falta una llarga recerca d’informació que he hagut d’entendre (comprendre) i
relacionar-la entre ella (connectar coneixement). Per exemple, he hagut de
conèixer El Bulli (i la seva història) per entendre El Bulli 1846. En part, és com el
lema de tot historiador (“conèixer el passat, per entendre el present i predir el
futur”) - “tot i que la intenció no era assemblar-s’hi” em va dir Ferran Adrià. Tot
està interrelacionat.
D’aquesta manera, he pogut concloure que El Bulli no ha sigut un “simple”
restaurant d’alta categoria, sinó una complexa xarxa d’investigació culinària,
que a través dels seus “experiments”, ha canviat el paradigma de la cuina.
França havia sigut durant 400 anys la “reina” gastronòmica (amb la “nouvelle
cuisine”). Si bé, El Bulli ho va revolucionar tot: va fer reflexionar als professionals
sobre el que era realment la cuina.
I no només es van diferenciar en això, sinó que tenien un model de negoci molt
més innovador: al restaurant s’hi intentava fer avantguarda, i és clar, això per si
sol no aportava diners (ni n’era la seva intenció), però gràcies a tot el que se’n
va derivar (assessorar multinacionals com Nestlé o Telefònica, conferències,
projectes…) en van treure beneficis!
Per altra banda, m’he adonat que sempre s’ha de protegir el llegat de les “coses”
importants, perquè si no es materialitzen, cauen en l’oblit. Això és el que Ferran
vol preservar en aquest nou projecte: tot el treball que s’ha fet fins ara a El Bulli.
Tanmateix, ara s’ha transformat: el seu eix no és la cuina, sinó la innovació.
Així, El Bulli 1846 serà un centre d’investigació únic al món sobre el procés
creatiu a partir de l’alta gastronomia. Si bé, ara tots treballaran amb 30 anys
d’experiència i sense estar sotmesos a fer un servei, cuinar… amb més llibertat.
He pogut analitzar bé els problemes mediambientals sorgits amb la construcció
d’aquest complex i observar els canvis ocasionats a l’ecosistema. Per això,
entenc les crítiques dels ecologistes, tot i que crec que amb moltes de les
solucions aplicades, el seu impacte serà mínim. A més, com diu en Ferran,
aquesta ubicació enmig del parc natural (un altre element clau), no s’ha de veure
com un factor negatiu, sinó al contrari, ja que ajudaran a articular un model de
parc sostenible, amb projecció de futur. De totes maneres, els beneficis que ens
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proporcionarà seran tan immensos que ens compensarà en escreix (potser fins
i tot més que l’antic Bulli)! I no tan sols per a Roses (renom, popularitat, nous
residents, un increment de l’economia...), sinó per a tot el món.
I no oblidem que quan deixi d’existir la fundació, aquesta creació es convertirà
en un espai públic. Serà un gran llegat per a la humanitat!
El Bulli ha fet història, i no dubto que el que està per venir seguirà les seves
passes!
Personalment, aquest treball no només m’ha ajudat a comprendre-ho tot des
d’una altra perspectiva, sinó que m’ha reafirmat en dedicar-me a la docència, i
així mateix, m’ha proporcionat una sèrie de consells per al meu futur.
Sempre tindré present les frases d’en Ferran, ja que com ell diu: “Una frase et
pot canviar la vida” :
“Jo miro d’aprendre de tothom, des de sempre.”
“Sense la gent de qui podem aprendre no som res.”
“Cada dia aprenc, cada dia es pot aprendre si se’n té la necessitat i les ganes.”
“Sense capacitat de treball és impossible arribar a res a la vida.”
“Si no creus que faràs el millor treball de la història, no el faràs.”
I especialment, la que va adoptar d’en Jacques Maximin i que li va canviar a ell
la vida:
“Crear és no copiar”

Finalment, cal esmentar que aquest treball podria tenir una segona part, on es
comprovaria si s’obtenen els resultats esperats, tant pel que fa a l’aplicació del
mètode Sàpiens al meu institut, com en el repte d’El Bulli 1846.
Les meves prediccions són molt optimistes i esperançadores.

Així que ja sabeu… pròxima parada: Cala Montjoi!
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11. ANNEXES
11.1. ANNEX 1: Entrevista al meu avi, Miquel Juanola
1. Coneixes en Ferran Adrià? A quin any el vas conèixer?
Sí, especialment de vista, tot i que també he parlat amb ell personalment
per temes de negocis, i em trucava a casa. Bé, no me’n recordo
aproximadament de la data, però devia ser cap al 1980 aproximadament;
era quan encara ni el Bulli ni Ferran Adrià eren gaire famosos.
El que coneixia molt va ser en Juli Soler, el soci d’en Ferran; el que portava
tots els comptes, i que ja hi era abans que aquest.
2. Quina relació tenies amb El Bulli?
Jo era taxista, i anava a portar-hi gent. Després ens havíem d’esperar a
que la gent acabés de menjar per tornar-los a Roses. A més, també
portava treballadors (fins i tot tenia un pis llogat a un treballador!).
3. I com era el camí cap a El Bulli?
Sincerament, cap taxista volia anar-hi jaja, perquè era un camí de rocs
molt entortolligat, que podia fer malbé les rodes! No obstant, sempre
recordaré aquell paisatge, tan maco.
4. Has alguna vegada anat a menjar a El Bulli? Va ser una bona
experiència?
Sí (però no gaires vegades eh), els plats eren boníssims. De fet, tinc una
anècdota molt bonica: una vegada vaig portar uns estrangers al
restaurant, perquè celebraven l’aniversari d’un d’ells. I saps què? Aquests
em van convidar a dinar allà amb ells!
5. T’esperaves que Ferran Adrià arribés a esdevenir el millor cuiner del
món, i que aconseguiria tant de renom?
La veritat és que no. Val a dir que s’ho mereix, perquè era molt treballador
i ingeniós; era una cuina innovadora. A l’hivern molts cuiners anaven allà
amb ell per aprendre -n’havia de saber molt!
6. Tu vas poder veure tot el canvi: de passar a ser un bar, a un
restaurant normal i corrent, al millor del món, que n’opines? Vas
notar aquest canvi?
Sí; el primer propietari no va ser en Ferran, sinó una parella alemanya,
que no tenia gaire gent, no era conegut. Ha sigut, òbviament, un gran
canvi. Al principi, cal dir que no tenien ni els diners suficients per pagarme els desplaçaments, i m’ho anaven pagant quan podien! Però més
endavant... hi venia gent de tot el país i del món a menjar-hi! És
impressionant. I, és clar, s’havien de fer molts més viatges cap allà, sí que
es va notar.
7. Saps per què es deia Bulli?
Ostres, no exactament. Però sé que té alguna relació amb el gos que
tenien, que per això hi havia una escultura a fora d’aquest.
I
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8. T’agrada el nou projecte que té en marxa? O preferiries que hagués
sigut un restaurant com sempre?
Mira, si vols que et digui la veritat, prefereixo que sigui un restaurant, de
tota la vida. Perquè tot això que vol fer és molt… caòtic.
9. Creus que en Ferran Adrià se’n recordaria de tu?
Home… no ho sé. Ha passat molta gent a El Bulli, i… molts d’anys. Però
qui sap, potser sí que se’n recordaria, perquè quan esperàvem als clients,
a vegades ell es sentava amb la resta de taxistes i parlàvem. *
* I tant que se’n va recordar d’ell! Li ho vaig preguntar quan el vaig veure personalment,
i fins i tot, va voler que li enviés aquestes imatges de les seves llibretes, perquè, com
tots sabeu, ell vol que es guardi el llegat d’El Bulli d’aquella època.

Logotip dels taxis del meu avi

1

2

1. Llibreta on el meu avi apuntava tots els seus viatges. Es poden observar els
del Bulli, i que solien estar pendents de pagament. Un cop els pagaven, els
ratllava.
2.Com a curiositat: l’últim viatge que va fer el meu avi quan es va jubilar (18 de
juny del 1997) va ser a El Bulli!!

II
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11.2. ANNEX 2: Entrevista a Ferran Adrià
1. Molts periodistes comencen les seves entrevistes amb una breu
presentació del personatge. Però, aquest cop, m’agradaria que fos
vostè mateix el que es presentés en poques paraules.
Si m’he de presentar en poques paraules, diré que soc un cuiner nascut
a l’Hospitalet de Llobregat fa 57 anys, que he passat més de 25 anys a la
Cala Montjoi, a Roses, embarcat en la millor aventura que mai hauria
pogut imaginar, i que amb elBulli vam arribar a explorar els límits del que
és un restaurant gastronòmic. I que, des del 2011, amb la transformació
d’elBullirestaurant en elBullifoundation, continuem explorant els límits de
la restauració gastronòmica, però en base al coneixement i a la
comprensió del que és la nostra activitat.
2. El meu avi, en Miquel, que era taxista a Roses, m’ha parlat molt d'El
Bulli, dels viatges que feia allà a portar clients, personal... en aquella
època inicial del restaurant, quan la carretera per anar a Cala Montjoi
era tan dolenta. Per cert, l'últim viatge que va fer quan es va jubilar
(18 de juny de 1997), va ser a El Bulli. Sent nostàlgia dels seus
primers temps allà? Com van ser? Devien ser difícils, veritat?
Jo no diria nostàlgia, perquè des d’aleshores ens han passat tantes coses,
i en continuen passant, que no et deixen temps per a aquest sentiment.
Ara, sí que en guardo un record meravellós, d’aquella època en què tot
era nou, en què tot el que fèiem ho fèiem per primera vegada. I sí que van
ser uns temps difícils, perquè hi havia dies que no venia ningú! Ara, de
mica en mica, gràcies al boca orella i a alguns articles de premsa, el
restaurant va anar essent cada cop més conegut, i ja deus saber que al
final, més aviat, el que teníem eren problemes per poder enquibir tota la
gent que hi volia menjar. Era impossible. Però tornant a aquella època, tot
era molt diferent, treballàvem menys gent, en una cuina molt més petita,
però cada dia descobríem alguna nova tècnica o alguna nova elaboració
que dúiem a taula. Va ser una època fantàstica.

III
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3. He llegit que el mateix any que vostè es va incorporar al Bulli, aquest
ja era un dels millors restaurants de Catalunya i Espanya, però es va
perdre una Estrella Michelin. No obstant, poc després es va
recuperar, i més endavant se’n va aconseguir una altra. En tot aquest
procés, per arribar a convertir-se en el millor restaurant del món,
segur que van intervenir diversos factors; podria dir-me quins han
sigut els més importants?
En efecte, en el nostre progressiu reconeixement hi van intervenir molts
factors, i tots ells van ser importants. No sabria dir-te l’ordre d’importància,
però entre aquests factors hi va haver la sort de treballar amb un equip de
qualitat immillorable; també el lloc, la Cala Montjoi, amb totes les dificultats
per arribar-hi, que no feien sinó incrementar el plaer i la màgia de
l’emplaçament; també la sort, la casualitat, els cops de fortuna que et fan
decidir coses o t’empenyen cap a unes altres; i per acabar, potser (però
de fet segur que hi ha molts més factors), molta feina, moltíssima. Crec
que tots els que formaven l’equip d’elBulli van demostrar sempre una
capacitat de treball increïble, sense la qual és impossible ja no et dic ser
un restaurant reconegut, sinó arribar a res en la vida.
4. Vostè és un home molt inquiet i actiu, per això, sempre mira cap al
futur. Actualment té un gran repte amb aquest nou projecte, que es
troba a punt de fer-se realitat: El Bulli 1846. En una entrevista va dir
“serà increïble, més que el Museu Dalí de Figueres”. Això significa
que serà quelcom revolucionari i únic, que fins i tot podrà superar a
El Bulli?
Aquesta pregunta ja me l'ha contestat públicament a l'acte que s'ha fet a Figueres
“Repensar el menjar; de Ca la Teta a elBulli” del dia 21 de juny de 2019. Ho tinc
gravat per vídeo.

Bé, vaig dir això, tot i que parlant de les dimensions. És veritat que
superarà El Museu Dalí de Figueres, però en quant a la superfície, és a
dir, serà molt més gran. Encara no hem arribat al nivell de Dalí!
I, és clar, s’ha de ser ambiciós, si un no creu en les coses que vol fer, no
es podran fer mai. El Barça -que jo soc del Barça- no va guanyar la
Champions perquè realment no va creure en guanyar-la. Si no creus que
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faràs el millor treball de la història, no el faràs. El nostre subconscient juga
un paper fonamental.
5. Tots coneixem els problemes que ha tingut aquest projecte per
obtenir la llicència d’obres. Creu que les administracions, i sobretot,
els ecologistes, no poden entendre el seu projecte, i només els
interessa els resultats? Es va sentir malament per això?
Tanmateix,

què

oferirà

El

Bulli

per

contrarestar

l’impacte

mediambiental?
Penso que sí que s’entén el projecte, però al mateix temps, pel que fa a
les organitzacions ecologistes, jo ja entenc que parteixen d’un grau de
tolerància molt baix per poder justament defensar el territori. Ara, després
podem seure, explicar-nos, i veure si el projecte és o no és perjudicial per
l’entorn. Per exemple, i responent a la teva darrera pregunta, sempre hem
defensat que la nostra ubicació enmig del parc natural no s’ha de veure
com una intrusió o com un factor negatiu, sinó al contrari: aportarem el
nostre granet de sorra per ajudar a articular un model de parc sostenible i
amb projecció de futur.
6. El mètode Sàpiens, que ha sigut la llavor d’El Bulli, basat en
“comprendre per innovar” i “connectar coneixement”, no el troba
semblant al lema de tot historiador: “conèixer el passat, per entendre
el present i preveure el futur”?
Per què l’ha anomenat així? (ja sabem que vol dir “savi” en llatí, que
hi ha una revista catalana del mateix nom…)
Bé, la intenció no era assemblar-se al lema dels historiadors, però és
indubtable que, al mateix temps, el compartim: ¿o és que no és
indispensable conèixer tot el que ha passat en la pròpia disciplina i fins i
tot en la història, per comprendre el que s’està fent i, d’aquesta manera,
ser més eficients, creatius, innovadors? El vam anomenar Sapiens perquè
estàvem implicats en l’estudi de què és cuinar i paral·lelament, en
l’evolució de la humanitat al llarg de la prehistòria. I tot i que la cuina es
pot considerar que va néixer amb l’Homo habilis, no va ser fins que l’Homo
sapiens va protagonitzar una autèntica revolució cognitiva que la cuina,
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amb tot un altre seguit d’activitats purament humanes (l’art, la tecnologia,
les creences, etc.) va fer un salt endavant definitiu, el que ens diferencia
de les espècies animals.
7. Tot i que vostè és un molt bon exemple d’autodidactisme, de quins
personatges ha après o admira més?
Jo miro d’aprendre de tothom, des de sempre. Sense la gent de qui podem
aprendre no som res. El meu primer mestre va ser Miquel Moy, un cuiner
d’un restaurant de Castelldefels on jo vaig anar, sense cap vocació, a
fregar plats. Des d’aleshores, he après de moltíssims cuiners, tant
coneixent-los i treballant amb ells com llegint les seves obres: Michel
Guérard, Alain Chapel, Georges Blanc, Juan Mari Arzak, etc. Però també
aprenc de la gent que ha vingut a treballar a elBulli, perquè tothom porta
un bagatge, uns coneixements i una manera de treballar de qui és
possible aprendre. I després, de les empreses amb qui he treballat, de les
figures punteres d’altres disciplines com la tecnologia, l’art, la ciència, el
disseny. Cada dia aprenc, cada dia es pot aprendre si se’n té la necessitat
i les ganes.
8. Aquesta metodologia es basa en el diàleg amb professionals de
moltes disciplines diferents, és a dir, aporta una visió global, que és
el que el diferencia del que s’ha fet a Europa. Per què creu que sent
això tan essencial, allà sigui tan poc comú?
No sé si es pot ser tan categòric i dir que a Europa no s’han intentat
metodologies basades en un diàleg amb altres disciplines. Imagino que
sí. El que crec que aporta la nostra és aquesta visió holística que permet
poder contextualitzar els temes, disciplines, conceptes que s’estudiïn, des
de diferents perspectives, de manera a poder comprendre-les millor. I
aquesta visió global de què parles s’obté, justament, enfocant el tema en
qüestió a partir de les diverses disciplines amb què es dialoga. Hem de
pensar que cap disciplina és independent, autònoma, “autista”, podríem
dir. Totes tenen ponts que s’estableixen amb altres disciplines i activitats.
Per posar un exemple que ens és proper, la restauració gastronòmica es
pot enfocar des del disseny, des del món empresarial, des de la publicitat,
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des de l’arquitectura, des de la ciència, des de la història, etc. Reunir,
connectar tots els ítems que surtin de les diferents anàlisis ens permetrà
una comprensió global, holística, repeteixo, de la matèria d’estudi.
9. A més, Sàpiens s’ha aplicat a diferents àmbits; per exemple, jo que
em vull dedicar a l’ensenyament, m’he interessat molt en la seva
aplicació

a

les

“Escoles

Creatives”.

Com

va

ser

aquesta

experiència?
Potser com a part pràctica d’aquest Treball de Recerca, ho podria
aplicar en el meu institut. Quin consell em donaria?
És molt possible que, entre tots els projectes que hem fet des de l’any
2011, el de les Escoles Creatives sigui un dels més estimulants i
enriquidors, sinó el que més. I començant pel final, per la pregunta que
em fas del teu institut, el primer que caldria saber, és que es requereix
una implicació màxima i absoluta de tots els protagonistes, començant
pels professors, que són els garants de l’èxit de la proposta. Si això ha
funcionat ha estat perquè, justament, totes les persones que hi han
participat, des d’equip directiu fins a alumnes, passant, repeteixo, per
professors i professores, s’hi involucren amb tota l’ànima. El resultat ha
estat espectacular, la qual cosa fa pensar que segurament l’ensenyament
necessita d’aquesta mena de projectes integradors, que engresquen i que
impliquen a tots els agents.
10. En aquest nou projecte, El Bulli 1846, es vol transportar el que es va
fer a la cuina, al coneixement, la creativitat i la innovació; és a dir,
ara no toca compartir plats, sinó idees, experiències. Per què són tan
importants aquests termes?
Com ja he dit, l’objectiu és comprendre cada cop més la restauració
gastronòmica, entre d’altres coses per veure quin és el seu límit, quines
són les seves derivades i conseqüències, com interacciona amb altres
disciplines. Això ho vam fer des d’un punt de vista més empíric, més
aplicat a la pràctica, des del restaurant. Quan vam començar les nostres
investigacions a elBullifoundation, aquesta recerca va adquirir un caire
molt més teòric, però l’objectiu sempre va continuar essent el mateix. Pel
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que fa als tres termes, s’ha de contextualitzar convenientment, però de
manera resumida, podríem dir que el coneixement és el conjunt de
continguts que es van assimilant per comprendre i conèixer una
determinada activitat, disciplina o fenomen. La creativitat és una habilitat,
una capacitat humana que afavoreix els processos creatius. La innovació
és la possibilitat d’aprofitar aquests processos creatius per assolir
resultats completament nous i que es puguin aprofitar des d’un punt de
vista utilitari (industrial, empresarial, educacional, conceptual, etc.).
11. L’art de la cuina comença amb l’elaboració dels plats… i acaba amb
la sobretaula. Podria explicar alguna vivència, anècdota, de
personalitats amb qui hagi fet sobretaula que l’hagi marcat?
La

veritat

és

que

va

haver-hi

tantes

i

tantes

sobretaules

interessantíssimes, amb personatges únics, que em costa assenyalar-ne
una de sola. Et diria potser que recordo amb un “carinyo” especial les
sobretaules que vam tenir, fins a ben entrada la matinada, amb en Richard
Hamilton, que va morir ara fa pocs anys. Es dona la circumstància que
aquest prestigiós pintor anglès, pioner del pop-art, va ser l’única persona
que va visitar elBulli absolutament cada any des de principis dels anys
seixanta, quan l’hi va portar en Marcel Duchamp, des de Cadaqués. És a
dir, quan jo era amb prou feines un nadó, ell ja anava a menjar a elBulli, i
ho va continuar fent fins pràcticament el final de la seva vida. Vaig
aprendre moltíssim d’ell, vam fer un llibre junts, i va ser la persona que va
identificar en la nostra cuina una voluntat d’establir un llenguatge per
expressar-nos.
12. Per acabar, li fa il·lusió tornar a Cala Montjoi, tot i que ja sabem que
El Bulli no ha marxat mai? Hi serà molt present allà?
I una curiositat (si me la vol respondre): per què sempre sol anar
vestit de negre o colors foscos? Té quelcom a veure en què solia
anar de blanc a la cuina?
Durant els més de 25 anys que vaig estar a elBulli, pràcticament cada nit
era present a la cuina. Sempre hem identificat una de les claus de la
nostra manera de fer en aquesta presència contínua. Ara, quan tornem a
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la Cala Montjoi, la idea és que el més important de la nostra activitat es
faci allà, a elBulli1846, la qual cosa requerirà, sens dubte, que estiguem
també presents el màxim de temps possible.
Pel que fa com solc anar vestit, et diria que el negre, com el gris i altres
colors foscos són els meus colors preferits, i sí que potser és una manera
de distingir-me respecte del meu “uniforme” blanc, però la veritat és que
no ho havia pensat mai.

Foto pròpia, realitzada a la Sala Caputxins de Figueres, abans de la
xerrada d’en Ferran Adrià, “L’accent empordanès d’El Bulli”.
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11.3. ANNEX 3: Entrevista a Mateu Casañas
Antic col·laborador en creativitat d’El Bulli. Quan el restaurant es va tancar, va obrir dos
nous establiments, juntament amb altres companys seus, l’Oriol Castro i l’Eduard
Xatruch: el Compartir a Cadaqués, i el Disfrutar a Barcelona. Aquest últim ha
aconseguit obtenir dues Estrelles Michelín, i estar al Top 9 del rànquing mundial!
1. Quan va començar a treballar a El Bulli? Ja li interessava la cuina? O
va ser per causalitat, com el mateix Ferran Adrià? I en quin apartat hi
treballava?
Bé, tu t’interesses per quelcom, i després a vegades la vida et porta
casualitats o no. Jo volia estudiar cuina, i de resultes de Roses, del meu
pare (que té el Si us Plau allà), de conèixer en Ferran i en Juli, vaig arribar
a treballar a El Bulli. De fet, precisament el dia que estava buscant escoles
de cuina i fent entrevistes, ens els vam trobar. I em van dir que anés un
dia a El Bulli. Això va ser el 1996, primer hi vaig anar a provar, però em
vaig quedar.
La cuina ja venia de casa meva; és potser una qüestió vocacional, però
bé, que es va esdevenir en això.
2. Va ser una experiència positiva? Què és el que n’ha après de
treballar-hi? Què en destaca de la manera de treballar-hi?
Sí,i tant! Bé, hi ha moltes maneres d’interpretar-ho, d’entendre-ho, i de
desxifrar-ho, al cap i a la fi. Al final, com tota revolució, el moment en què
El Bulli comença a despuntar, en el punt de vista que comença a fer coses
diferents, fora del comú, de marcar una línia pròpia, que deixa de copiar
l’antiga cuina francesa (nouvelle cuisine) i comença a marcar estil... allò
comença a esdevenir de mica en mica en una revolució, que arriba al seu
punt àlgic l’any 2000, 2001… Així, posa noves tècniques i conceptes, en
la professionalització del mètode de treball, al laboratori…
El que m’ha aportat, doncs, és mètode, rigor, constància, ofici, regularitat.
Al final tot això és treball, treball, i més treball.
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3. Creu que Ferran Adrià és un geni, que té talent únic? Se li han pujat
els fums al cap?
Ell és un geni, perquè va saber veure coses on la resta de la gent no sap
veure-les o directament no veu (i això és la creativitat); les coses hi són,
no és que les coses desapareixin i un dia comencen a existir; és saber
llegir entre línies: ell veu una finestra, altres persones una paret, i en
realitat és una finestra. Ell des d’aquest punt de vista és un geni.
Però això vinculat al món de la cuina, és evident que és un treball en equip.
Llavors, tu pots tenir una idea molt bona, però també s’ha de traslladar.
La gran diferència entre un personatge com Dalí i en Ferran, és que en
Dalí amb colors i una tela en tenia prou; ell expressava el que volia, quan
volia i com volia. Després sí que havia de trobar un mercat perquè li
proporcionés el client. La diferència amb El Bulli és que això és un sector
de serveis “puro y duro”, hosteleria i restauració, i cada dia s’havia d’obrir
a l’hora que estipulava. Per tant, una idea no en tenia prou amb tenir-la,
s’ha de tenir un cuiner perquè la pugui portar a la pràctica, i després
produir-ho, i aquí és on el treball en equip agafa la seva màxima
importància. Una cosa és diferent de l’altra; no té res a veure, des del meu
punt de vista eh.
4. Ara vostè ja té 2 restaurants, un d’ells Top 9 dels millors restaurants
del món amb 2 estrelles Michelín. Hi ha aportat els coneixements d’El
Bulli? O més ben dit… en què es diferencia d’El Bulli? Quines
innovacions hi ha aportat?
Bueno, al final és un camí propi. Mira, El Bulli era un restaurant amb menú
degustació, i nosaltres quan vam obrir el Compartir era per deslligar-nos
una miqueta de la idea o el concepte de degustació. Volíem fer un menú
a la carta, amb primers i segons -com ho heu vist vosaltres-, que us posem
la eina del menú, però no deixen de ser plats que ja estan reflexats a la
carta. No és diferent, els mateixos plats que has menjat en un menú, els
pots demanar en format de carta i cap problema. El tema és que hi ha uns
primers, uns segons, on tu has d’escollir i triar. A El Bulli fèiem un menú
degustació que et marcava ja el que tu havies de menjar.
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Per altra banda, ara al Disfrutar, en el moment en què tu decideixes jugar
a això, tu has de prendre decisions. Llavors, tu has de decidir com fas el
menú, triar què hi poses, què aportes, des del punt de vista conceptual
(amb les tècniques, processos, mètodes, productes, noves tècniques…).
Tot això és un treball que fem allà.
Compartir és un restaurant de cuina moderna amb arrels tradicionals, que
intenta buscar la creativitat o l’avantguarda una mica en la “punta de la
llança”. I aquesta és la gran diferència. La gran diferència del Disfrutar i El
Bulli, és que tu marques el teu camí allà.
5. Quin creu que va ser l’èxit d’El Bulli? O elements (si ens va haver
més d’un)
Bé, al final hi ha moltes variables que en el moment precís no te les
imagines i formen part del paper. Primer, que hi havia molt recorregut per
fer. Més enllà de la nouvelle cuisine, l’Arzak, en Perdo Subijana... la cuina
vasca, per exemple, sí que havien fet una feina important. Aquí podies
trobar el Motel, que va modernitzar la cuina catalano-empordanesa. Però
és veritat que El Bulli intenta traspassar una mica les línies, a més de
modernitzar, i buscar nous camins. A més, posa la cuina catalana, la cuina
vasca… la cuina espanyola cap a una nova direcció. I això és el més
important que va fer El Bulli en aquell moment.
Però per què va poder passar tot això? Perquè hi havia productes nous
per explorar; a Espanya en aquell temps no hi havia tota una sèrie de
productes. Ara és molt fàcil trobar un aguacate, un kiwi, salmó, salsa de
soja… això fa 35 anys no passava, ni existia, i tot era molt més nou. No hi
havia Instagram fa 10 anys! O la “pornografia” que hi ha a través d’internet,
on pots trobar tots els plats d’un restaurant abans de sentar-t’hi; això fa
que la teva experiència vital sigui molt diferent. Quina comparació a que,
per exemple, tu vinguis de Chicago, agafis un avió fins Barcelona, tinguis
2 hores de trajecte per arribar aquí, una carretera horrible fins Cala
Montjoi, sense llum, arribes, et trobes 50 “tios” treballant en una cuina,
saps. Tu no podies tenir una reunió a la tarda; si anaves a El Bulli, anaves
a El Bulli.
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Tot això són connotacions que van fent que tot allò sigui una cosa única
que ha passat i que no tornarà a passar; i que ara a Espanya, per no dir
al món, no tornarà a passar mai més.
6. Creu que era necessari el tancament d’El Bulli? Se l’esperava?
Mira, el que estava clar és que allà s’havia estat formant un equip, que
durant uns anys obrien dos serveis, que al 2001, quan ja tenen més
desgast, en Ferran aposta per un sol servei al dia, després els matins
s’ocupava molt en altres projectes paral·lels, el treball a les nits requeria
molta feina els dies anteriors… al final arriba a un punt en què perquè la
criatura no es mengi la bèstia, per dir-ho així, s’havia de parar. Si era
perpetu o era temporal, això no ho sabia jo.
Ja et dic, que això de tancar, va ser una decisió personal seva, de dir:
mira, parem, descansem i a veure què passa. Si s’havia de tancar o no,
això t’ho hauria de respondre ell.
7. Què ha sigut el més difícil després de tancar El Bulli i muntar aquests
restaurants? Com vau decidir entre els 3 crear un restaurant? Va ser
una decisió fàcil? Ja ho teníeu plantejat?
Quan va tancar El Bulli, ja estàvem tots inmersos al projecte de la
Fundació (la Bulligrafia). Nosaltres vam estar 3 anys més (fins el 2014),
sense desvincular-nos d’El Bulli. Fins i tot, amb el Compartir obert! Fèiem
coses

per

en

Ferran

més

teòriques

(preparar

receptes…),

i

compaginàvem una cosa amb una altra. Però és evident que quan tanca
El Bulli, hem de passar pàgina i començar a concentrar-nos en “lo nostre”.
8. En Ferran Adrià ha deixat ben clar que les peces clau del seu nou
projecte, El Bulli 1846 són la innovació, la creativitat i el coneixement.
Què n’opina vostè?
Sí, però això és en totes les facetes. Quan tu no innoves, quan tu no
inverteixes, quan tu no busques noves coses, en tots els aspectes de la
vida, es mor. És a dir, tu pots dir “ai que maco soc, que bé que ho faig” i
tal, però en 3 dies veruàs que t’han adelantat 30 persones per la dreta i
10 més per l’esquerra. Llavors, al final, la innovació és l’únic que ens pot
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aportar solucions als problemes reals que tenim a dia d’avui, qualsevol
cosa. En tema d’alimentació, sostenibilitat, canvi climàtic. Innovació, al
final és sinònim “d’espavilar-se”. L’home no sap que s’ofegarà fins que no
es tira a la piscina i no sap nedar. I és necessari aprendre a fer-ho.
9. Ara ja té en marxa El Bulli 1846. Què en pensa? Creu que tornarà a
ser un focus internacional com el restaurant? Hi serà vostè present?
Quan es va tancar el restaurant, el negoci, com a concepte, ara es busca
una altra cosa que va més enllà de donar de menjar a la gent; sinó aportar
coneixement, que jo pugui donar al seu dia quelcom nou positiu.
Mira, al final, lo de l’èxit o fracàs és una cosa que imposa o adjudica la
gent de l’aureola o satèl·lit dels projectes. Quan algú posa un projecte en
endavant, sigui El Bulli 1846, tu has de tenir molt clar cap a on vas. Perquè
un dia et diran que és molt maco, i l’altre que és una “merda”. Llavors, que
tingui més o menys èxit de cara a la gent, és relativament superflu.
L’important és que ell sàpiga – i que crec que ho sap- el que espera fer
amb allò. Si tot està clar, és indiferent. Quan en Ferran desaparegui, allò
haurà servit per fer el que havia de fer. I ho té suficientment organitzat
perquè allò funcioni.
Si t’hi fixes, El Bulli fins el 2000, a Roses gairebé ni el coneixien; estava
allà sí, però només estava. Ell va començar a picar pedra l’any 1983, i els
Schilling, el 1957- imagina’t si feia anys! Al final, ja et dic, l’èxit o no d’una
cosa, es medeix per les ganes o perseverança que tingui algú, que és el
que marca la direcció.
10. Ell intenta anar més enllà i sobrepassar els límits de la cuina,
traslladant-la

a diverses

disciplines

(com l’ensenyament,

la

publicitat…). Creu que és realment possible?
I tant! Al final tu tens una tipologia de pensament, que és aplicable a
moltes disciplines. Com més obert siguis, més interaccions podràs tenir
amb altres maneres de pensar. Llavors, si la cuina permet pensar, buscar,
analitzar, trobar noves maneres de fer… és evident que això, combinat
amb altres disciplines, aportes molt, igual que ells et poden aportar molt a
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tu. La cuina no només dona, sinó que rep, també. Les coses estan per
experimentar; si s’ha fet la Torre Eiffel, per què no podem fer un esfèric?
Amb la mateixa Torre Eiffel, per exemple, ningú es va preguntar per què
s’ha fet un edifici que ningú hi pugui viure, m’explico?
S’ha de poder jugar, i fer el que faci falta. La gent ha de ser lliure de
pensament.

El vaig poder entrevistar al seu propi restaurant de Cadaqués (Compartir) on, abans,
vaig poder menjar-hi i experimentar la seva cuina.

Foto pròpia.
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11.4. ANNEX 4: Entrevista a Francesc Guillamet
És un dels millors fotògrafs culinaris del país. Es va iniciar en aquest món i agafar
renom al treballar a El Bulli: va fotografiar els 1846 plats de la seva història. No
obstant, també ha col·laborat amb els millors xefs del país, com Juan Mari Arzak,
els germans Roca o Carme Ruscalleda, entre molts d’altres.
1. Els seus inicis com a fotògraf gastronòmic van ser a través d’El Bulli,
perquè, de fet, ja coneixia a Juli Soler. Si no l’hagués conegut mai,
què

creu

que

hagués

passat?

Seria,

igualment,

fotògraf

gastronòmic?
Com a fotògraf gastronòmic definitiu sí que vaig iniciar-me amb ell; el que
passa és que ja havia fet fotos de copes de gelat, plats combinats... Però
evidentment, si no arriba a ser pel Juli no m’hi hagués dedicat pas.
2. Vostè va entrar a El Bulli quan Ferran Adrià tot just començava a
destacar. Ja li va veure un cert talent únic? Pensava que arribaria a
ser tan famós a nivell mundial?
Sí, aleshores li dèiem “Fernando” jaja. Jo no sé si arribaria a ser tan famós
internacionalment. El que em vaig adonar és que sense tenir diners,
passava quelcom, i hi havia molt bon “rollo” entre el personal. De fet, totes
aquestes persones, com en Xavier Sagristà o en Juli Soler (sense ell no
hagués passat res), hi posaven unes ganes brutals.
Actualment, anem al restaurant “Disfrutar”, i hi veiem reflectit la gran
capacitat de treball, l’anticipació de la foto, el pensar com ho farem, el
rigor, les diferents alternatives… tot après d’El Bulli i del caliu que hi havia
allà. El meu ajudant nou es sorprèn.
El que cal destacar d’en Ferran era, sense dubtes, la seva voluntat.
3. Ha fet fotos a creacions de Ferran i Albert Adrià, Carme Ruscalleda,
els germans Roca, Juan Mari Arzak, entre moltíssims d’altres més.
De qui han sigut els plats més difícils de fotografiar o que han
suposat un vertader repte? Per què?
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Saps què passa? Que els que han suposat un vertader repte són els que
jo veia que no funcionaven. Aleshores no t’ho puc dir jaja. Normalment jo
estic bé amb tothom; també resulta que quan començo a treballar amb
algú, sempre resulta que faran obres a la cuina amb un espai per fer fotos.
Però després no ho fan mai jaja.
4. Quina és la clau perquè una foto sigui “perfecte”? Quin element és
imprescindible?
Si

haig

de

fotografiar

paisatges,

es necessiten

cinquanta

mil

circumstàncies i jo haig d’estar “en el moment”. En canvi, per fer una foto
a un plat, només necessito un equip predisposat. De fet, ara ja només
treballo amb 4 persones, que m’interessen i ens entenem perfectament.
És l’únic que necessito.
5. Ara tornaré a centrar-me més a El Bulli. Què n’ha après de treballarhi? Què n’ha tret de profit durant tots aquests anys?
N’he tret moltes, moltes, moltes, moltes i moltes coses. Honestament, val
a dir que aquest camí l’hem fet tot junts.
Sempre s’han esforçat perquè tingui les millors condicions per fotografiar,
han deixat espais “de la hòstia”, s’han preocupat per mi…
6. Digui alguna anècdota divertida que li hagi passat a El Bulli, o
fotografiant algun del seus plats.
He passat molts moments per recordar. Però te’n diré un perquè es vegi
la influència d’El Bulli als altres restaurants: en Ferran Adrià va crear un
nou plat: la Contesa, fet amb tòfona, nata… bé, deliciós. Uns dies més
tard, vaig a anar a un restaurant a fer fotografies i els hi vaig explicar les
instruccions d’aquest plat. La qüestió és que la setmana següent, quan
vaig tornar-hi em van dir: “mira, has de fer una foto a aquest nou plat!”. I
a que no saps quin era? la Contesa!!
7. Però, és clar, el restaurant ja és història. Actualment, Ferran Adrià té
en marxa un nou projecte allà: El Bulli 1846. Què en pensa? Creu que
valdrà la pena? Vostè també hi serà present?
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Sí sí, jo hi seré present a Cala Montjoi. De fet el Ferran volia obrir l’1 de
setembre d’aquest any, però ja ha dit que al final no podria ser tan aviat. I
seguim igual. A El Bulli hi ha un munt d’idees per anar fent, però de
moment, està tot a l’aire.
A més a més, estem tenint un altre projecte al mateix temps, a part d’això,
que consisteix en revisar i repensar tots els plats realitzats.
8. Una curiositat: hi ha algun plat/s d’aquests que amb el resultat final
en Ferran Adrià no hagi estat del tot satisfet i hagi originat una mica
de controvèrsia?
En Ferran sempre ha respectat la meva visió fotogràfica dels plats, i ha
tingut confiança amb la persona que treballava amb mi.
Mai hem tingut cap tipus de controvèrsia. En qualsevol cas, si no els
agradava per alguna raó, m’ho explicaven i tot tenia un sentit. Hi havia
vegades que per temes de composició m’agrada com quedava, però a
ells, pel seu criteri, trobaven que s’ha desfet la canella, per posar un
exemple, són coses normals.
9. Què és més fàcil fotografiar un paisatge o un plat?
A mi, personalment sempre m’ha agradat el paisatge i la foto en blanc i
negre. Fotografiar plats ho vaig començar a fer, evidentment per “quartos”.
Però ara actualment, si em diguessin de fer això, sense cobrar ni amb
exigències, no ho faria. Per altra banda, si em diguessin de fotografiar
paisatges, cobrant i amb exigències, tampoc ho faria.

Foto pròpia, realitzada al Museu
de l’Empordà de Figueres,
després de la visita guiada de
l’exposició: El País dels Cuiners.
De cala Teta a El Bulli,
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11.5. ANNEX 5: Entrevista a Montse Núñez
Antiga treballadora d’El Bulli. Actualment és la cuinera del popular BarRestaurant La Sirena, de Roses; que ara ofereix una gastronomia de més nivell.
1. Quan va començar a treballar a El Bulli? Ja hi havia en Ferran Adrià?
Eren difícils aquells temps?
Vaig començar el 1990, jo ja era gran i vaig marxar en el boom; hi vaig
estar nou anys. Sí ell ja hi era. Eren més pobres que una rata!
Començàvem la temporada i et pagaven, però amb molt de retard. Era
estiu, i molts diumenges no venia ningú...
Quan vaig entrar a treballar, encara hi havia la cuina vella, i sempre estava
buida (només érem 8 o 10). Va durar uns dos anys, i llavors van posar la
cuina nova i van agafar stagiaires, perquè en aquell moment era molt
important que la mainada estudiessin tan cuina com sala.
Vaig entrar a El Bulli de manera “accidental”. Jo treballava al “Picasso”
d’aquí Roses, i a les nits, els cuiners d’El Bulli (amb en Ferran i en Juli)
sempre venien a prendre quelcom. Un dia celebraven un aniversari, em
va convidar a menjar-hi, i és clar, vaig descobrir un altre món que no
coneixia. Em va agradar tant que vaig dir “jo haig d’aprendre a fer això”.
De fet, mai m’havia posat a fer cuina, el que m’agradava era menjar!
2. Va ser una experiència positiva? Què és el que n’has après de
treballar-hi?
I tant! Va ser molt dur, entràvem ben aviat i marxàvem ben entrada la nit.
Però en Ferran ens contagiava el seu entusiasme, volia que participéssim
tots... semblava que fos teu el restaurant!
3. Es sent responsabilitat al treballar a un restaurant de tres estrelles
Michelin?
És que no només és això, és tot el que ha vingut després, que ha
començat aquí i jo he vist com va néixer tot en aquest indret.
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Però, sí, és clar, molta. I ja des del primer moment, quan no érem res
també sentíem responsabilitat. En Ferran sabia el que volia i ens
“arrastrava” a tots.
4. Creu que en Ferran Adrià és un geni, que té talent únic? Se li ha pujat
els fums al cap?
Jo crec que sí que ho és, està en una altra “onda”. Podem estar parlant
amb ell tan normal, i de cop la mirada i el cap se’n van cap a un altre lloc.
Però no se li poden pujar els fums al cap! Ell és “super” senzill, no li parlis
de diners, ni té cotxe… per a ell aquestes coses són superficials.
5. I era molt exigent a la cuina?
Molt, molt. Ens exigia molt. Però també he après d’això. Ara jo soc molt
exigent, també; òbviament he hagut d’afluixar, perquè és totalment
diferent.
Recordo que vam guanyar les estrelles Michelin i ell ni ho va celebrar, ens
deia “que sapigueu que vosaltres també teniu aquesta estrella, ja farem
alguna festa”, però mai la fèiem jaja
6. Ara vostè treballa a la “Sirena”, un altre món. Hi ha aportat els
coneixements d’El Bulli? o alguna recepta?
Quan vaig sortir d’El Bulli, vaig sortir amb el seu esperit. Tot el que
m’havien ensenyat ho volia aplicar aquí, però no es pot, són massa
diferents.
No obstant, alguns plats sí, perquè el que al principi es feia no té res a
veure amb el que es va convertir després… era una passada.
De fet, ara he sigut més creativa que allà; no arribava a aquell nivell, però
ara he creat alguns plats al meu nivell.
7. Creus que era necessari el tancament d’El Bulli? Ell deia que ja
havíeu aconseguit arribar a tots els límits; és veritat?
Si això és el que diu, va a missa jajaj; és el meu mestre. És que és veritat,
no es pot viure amb aquesta pressió. I ara també hi viu, però ha canviat el
xip i ja fa més les coses que ell vol.
XX

Innovació i Coneixement: El Bulli 1846

Estel Ferrer

A mi no em va sorprendre que tanqués, ho vaig entendre de seguida. Com
que ja estava en el boom, ja no pensava en el negoci. Millor tancar abans
que et tanquin (que tampoc hagués passat). Ara ha arribat a un nivell que
ningú el pot arribar. Ell necessitava altres sectors.
8. Comenta alguna anècdota que vas viure al restaurant.
Ui, et podria dir totes les gamberrades que feien els cuiners i cambrers a
les nits, però són massa fortes i millor no ho explico…
Però recordo que al principi en Ferran no parava d’explicar-nos totes les
festes que volia organitzar a Eivissa (que era el seu somni anar-hi). Feia
molta gràcia.
9. En Ferran Adrià ha deixat ben clar que una peça clau és la innovació,
la creació i el coneixement. Què n’opines tu? Són tan importants?
És clar! Tot el que ha fet ell ha sigut mitjançant la creativitat i la innovació.
Al llarg de la història, en Ferran només ha fet això: innovar i crear. Clar
que és important si és el que ha fet ell!
10. Ara ja té en marxa El Bulli 1846. Què en penses? Tindrà èxit?
Jo sé el que volia fer i que els ecologistes no li han deixat fer. Es nota que
té moltes ganes de fer-ho, però li han posat moltíssims obstacles. Si li
haguessin deixat fer el que ell volia fer, era un “rebombori” de gent d’anar
i venir que per Roses hagués anat
“de conya”.
Ara amb el que faran, que és més
petit, també li anirà genial, però és
diferent. Ara la part més grossa
estarà

a

Barcelona.

De

totes

maneres, sí que li sortirà bé, ell és el
millor.
Foto pròpia, presa al finalitzar
aquesta entrevista, a la terrassa del
Bar-Restaurant la Sirena.
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11.6. ANNEX 6: Entrevista a Sílvia Ripoll
És la responsable de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Roses. Ja ho era quan Ferran Adrià va tenir tota la problemàtica
de la llicència d’obres.
1. Ja eres la regidora d’Urbanisme quan hi van haver els
problemes amb El Bulli? I també quan es va tancar el restaurant?
SÍ, jo ja fa vuit anys que soc regidora d’Urbanisme, i que va ser quan van
començar a tramitar la llicència per demanar el permís, que va ser quan
es va demanar també per part del govern de Catalunya que es fes com
una “cosa especial”, perquè el que pretén Ferran Adrià és deixar-ho al
poble de Roses i fer-ho una fundació. I jo vaig viure tota aquesta
problemàtica.
Tot i que no només depenia de l’Ajuntament de Roses, sinó que també hi
ha altres administracions.
2. Pel que jo he entès, vosaltres li vau denegar el primer pla, perquè
pretenia augmentar un 200% aprox. de la superfície del restaurant. I
va acabar amb un 50%. Però, és clar, això era il·legal (només es podia
un 20%). Com es va poder fer això? És una “llei a mida” com molta
gent deia?
Això és que ara mateix ho desconec, perquè fa molt de temps, fa 8 anys i
és clar, no m’he mirat l’expedient. Ara que ja casi quasi estan acabant, el
que van fer era adequar-se a tot el que li demanaven. El que sé és que
finalment ells sempre han anat complint tota la normativa i s’han anat
adaptant tant per part del paisatge, com pel parc natural…
3. Després hi va haver un altre problema degut a les noves edificacions
que s’havien incorporat més endavant. Què va passar més
exactament?
Les idees d’en Ferran van evolucionant contínuament, llavors les obres
també han anat canviant des d’un primer moment. Ells ha fet un munt de
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modificacions, que és clar, s’han de tornar a aprovar, parar les obres, i
tornar a començar al cap i a la fi.
4. Per altra part, també hi havia la lluita i denúncies dels ecologistes.
Què en pensa? Tenen raó o no és tan perjudicial pel parc natural?
La meva opinió sempre ha sigut favorable per El Bulli, perquè penso que
Ferran Adrià ha posat al mapa de tot el món mundial, Roses. Sí que és
veritat, que és un entorn privilegiat i no només es queixaven els
ecologistes, sinó l’altra gent que poden tenir propietats dins el Parc
Natural, per la singularitat que se li havia fet a Ferran Adrià. Però la
singularitat també és ell en el sentit de que el dia de demà, ell ho donarà
i serà un espai públic de tots; quan la resta de cases i masos que hi poden
haver, són privats i ningú té aquesta intenció (deixar-ho en benefici públic).
Si és bo o és dolent pel medi ambient, no en tinc ni idea; el que
evidentment s’intenta fer és que s’integri el màxim possible al paisatge.
Nosaltres considerem que és una cosa bona pel poble. Estarem d’acord
tots -menys els ecologistes- que la cuina amb en Ferran Adrià, va canviar
molt. I a partir d’ell hi han hagut tots aquests “nanos” joves, en Mateu
Casañas, que ara tenen tant d’èxit, i havien après d’ell.
5. Amb què troba vostè que beneficia el poble?
Turísticament ens beneficia molt, perquè porta molta gent. Si que és
veritat, que la gent que va a El Bulli, és gent amb un alt nivell econòmic.
Així, aquí podem tenir molts famosos que ni els coneixem, però tenen
alguna casa pel Puig Rom, Canyelles… i no baixen al poble i no sabem
que hi són.
Però si us fixeu, Roses, des d’un punt de vista de la restauració, ha crescut
molt. Hi ha molta restauració que s’esforça molt. No sé si m’explico; és
com si El Bulli hagués creat una tendència, i s’han anat creant petits
restaurants que volen fer-ho molt bé, per seguir la línia d’en Ferran.
6. Al final, per sort, vau acabar fent un acord amb ells. Així doncs,
quines mesures vau prendre o en Ferran perquè deixéssiu continuar
les obres?
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No ho sé, exactament ara no me’n recordo. Però abans de que s’acabés
acceptant, fins i tot ja començàvem a parlar de canviar-ne la ubicació
degut a la gran pressió dels ecologistes; pensàvem en el mercat cobert,
per exemple… Però ell va dir que El Bulli sempre havia sigut Cala Montjoi,
volia fer-ho allà sí o sí.
Ell sempre ha volgut tenir a favor seu a tothom -i mira que és difícil! Poble,
polítics, ecologistes… perquè ell fins i tot volia tancar aquest centre durant
els mesos de juliol i agost (que és quan hi ha més turisme) per reduir
l’impacte. Vull dir que ell sempre ha volgut tenir la gent al seu costat i en
aquest sentit, ell s’ha esforçat al màxim. Volia fer arribar la gent per mar,
perquè no vinguessin per la carretera… A ell li va saber molt de greu que
hi hagués tanta oposició; no podia ser que la gent no l’entengués!
7. Vostè també va rebre crítiques? i l’Ajuntament?
Més aviat l’Ajuntament en general. I encara que sigui del regidor de festes,
de medi ambient o del que sigui, la culpa sempre és de l’alcaldessa jajaj.
8. Creu que El Bulli serà un altre gran focus internacional amb el mateix
èxit com va ser el restaurant?
Jo crec que sí. Tot el que fa Ferran Adrià, té èxit.
9. Creu que compensarà aquest projecte per Roses i la seva economia?
Es veurà quan estigui en marxa, però al cap i a la fi, tot porta a altres
coses, és a dir, a una activitat econòmica. I és clar que ens beneficiarà.

10. Ferran Adrià és un geni i té un talent únic? o al cap i a la fi és una
persona normal i corrent?
Jo penso que té un talent únic i que l’ha sabut escampar. Perquè a partir
d’ell tot són “còpies” per dir-ho d’alguna manera. Ell va començar, per
exemple, amb les esferificacions, i ara ja tothom ho pot fer. Crec que va
ser ell el que va innovar, i a partir d’això, tots ho han volgut copiar.
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11.7. ANNEX 7: Entrevista a Pere Juanola
Antic regidor de l’Ajuntament de Roses. Actualment també
hi forma part, a més de ser el president de la comissió
executiva del Port de Roses. També és el director d’una
assessoria d’empresa.
1. Vostè ja hi era a l’Ajuntament quan hi va haver
tota la problemàtica de les llicències?
No, jo vaig marxar el 2011 i llavors tot això va començar una mica més
endavant. Però ara que he tornat a entrar, estic assabentat de tot el que
va succeir.
2. M’ho podria explicar una mica?
El major problema era pel Parc Natural. Primer li van denegar el pla
perquè volia augmentar massa la superfície. Després, la Generalitat li van
dir que adequarien una mica la normativa per un tema especial d’interès
nacional; com que això es feia a través de la seva fundació, quan deixi
d’existir, deixarà els seus beneficis i patrimoni al municipi, o fins i tot a la
Generalitat. Així, li van poder deixar fer l’ampliació (no la que volia
inicialment), però més del 20% (que permet la normativa).
Artur Mas (que era el president que encara hi havia) va pactar aquest
acord amb en Ferran. No obstant, a nivell polític, el Parlament no va donar
la majoria per poder fer aquesta ampliació. Per tant, al final, es va quedar
amb el 20% que la normativa estableix.
3. Molta gent diu que si s’hagués fet aquest acord seria una “llei a
mida”. Hi està a favor?
No, perquè una cosa és a mida, però en aquest cas és molt diferent. Si la
fundació fa aquest espai i quan aquesta desaparegui serà públic, no és
igual que jo em construeixi una casa, que sempre serà privada. És com si
jo em gasto uns diners per crear una empresa i quan em mori la deixo
(amb els beneficis que pugui crear) a la localitat. A més que tampoc trobo
que perjudiqui tant al Parc Natural.
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4. Ara hem vist que les obres estan molt avançades. Sap quan obriran?
Tenien previst fa 4 anys abans, però si tot va bé, en teoria l’any que ve ja
obren.
5. Després hi va haver un altre problema degut a les noves edificacions
que s’havien incorporat més endavant. Què va passar més
exactament?
Es veu que es van fer noves modificacions, i és clar, això requereix haver
de tornar a fer els tràmits i, sobretot, justificar-ho molt bé. Si ells volen
construir una mica més del 20%, i fan una “caseta pel gos” per dir-ho
d’alguna manera, ja han de justificar perquè ho han fet. Van justos justos
i tothom ho té molt controlat.
6. Per altra part, també hi havia la lluita i denúncies dels ecologistes.
Què hagués fet davant la seva opressió?
Jo hagués fet una enquesta a la gent del poble de Roses, o fins i tot de
tota la comarca de l’Alt Empordà. Dient: voleu que hi hagi aquest projecte
aquí o no?
Perquè al cap i a la fi, són ells els que es quedaran amb el centre i ells
haurien d’haver-ho decidit.
7. Pensa que El Bulli va aportar molt de benefici a Roses?
Sí, és clar que sí. No m’allunyo gaire, un parent meu, que té una
peixateria, me’n recordo que em deia que ell li comprava els raps sencers,
només per agafar-li un trosset petit del coll per a un plat nou d’El Bulli.
Després hi havia molt volum en tema de taxis, de barcos… Al port de
Roses hi havia un munt de vaixells que hi passaven allà la nit per anar a
El Bulli.
El que passa que potser no ha afectat tant en el comerç d’aquí, del poble,
ja que la gent hi anava a menjar i després ja marxaven; o bé eren persones
de més categoria que no solien anar tant al comerç local.
I sens dubte, la nomenada de Cala Montjoi o Roses sempre quedarà; és
com Figueres amb el Museu Dalí.
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8. Li va sorprendre el tancament d’El Bulli? Per què pensa que el va
tancar?
Sí, en un primer moment, però al cap i a la fi, et canses de fer les coses,
no? Potser estava en el punt de més èxit, però com més alt estiguis,
l’alçada serà més alta per caure; si estàs a baix, total, no cauràs gaire més
ja.
Però poden ser moltes causes, les que he anat escoltant a la premsa.
9. Creu que El Bulli serà un altre gran focus internacional amb el mateix
èxit com va ser el restaurant? Creu que compensarà aquest projecte
per Roses i la seva economia?
Estic segur que sí que tindrà èxit, ara bé, potser igual que el restaurant ja
no tant, pel simple fet de que ja no estarà tan obert al públic.
I tant que compensarà per Roses; fins i tot, crec que més que el
restaurant, perquè com que serà un lloc més universitari, els estudiants
necessitaran un lloc per residir. En aquest cas, Roses serà un lloc de
retorn;

així,

els

hotels,

restaurants…

hi

podran

guanyar.

10. Finalment, penses que Ferran Adrià té un talent únic?
Definitivament, sí. I el seu germà Albert, també.

* Aquest llibre me’l va deixar en Pere Juanola, que, de fet, va ser un regal
del propi Juli Soler! Aquest, com tots sabem, també va ser l’artífex d’El
Bulli, i malauradament va morir l’any 2015.
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11.8. ANNEX 8: Resultats de l’enquesta: El Bulli a l’Institut de Vilafant
Total persones enquestades: 123

R: 2008-2009

R: 60-70
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R: 3

(0=dolenta;
10= genial)

R: 40-50
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(0=dolenta;
5= genial)

(0=dolenta;
5= genial)

=Material
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Notes més ajustades a la realitat
Primer són les persones!
Més espai, que hi hagi un edifici.
Igualtat tant per uns alumnes com per altres.
Posar sortides d’emergència als barracons de cicle i batxillerat.
Fer grups per controlar la higiene.
Fer una millor distribució dels alumnes.
Posar un mini bar / màquines i també taquilles per a tothom per no haver de portar
pes.
Treure els barracons i pot ser màquines expenedores, la resta la trobo perfecte.
La manera d’ensenyar.
Millorar l’actitud de molts alumnes i professors.
Millorar el professorat i el tracte amb els alumnes.
L’institut, de bons professors, n’és ple. Si fos per mi, el convertiria en privat, no per
cap tema econòmic, sinó pel fet que la direcció podria agafar més poder i triar millorar
el professorat. Tot i que n’estic molt content.
Unes cadires més còmodes.
Canviar les dinàmiques de la classe. En el cas de batxillerat a part de veure la part
teòrica introduir petites practiques per veure el que estem estudiant a la vida real.
D'aquesta manera estaríem molt més motivats pel aprenentatge.
Poder portar escotes.
Que arribi millor el Wi-fi ja que per els exàmens en ordinador va molt malament.
Un sistema educatiu diferent que no es centri en “empollar” temes i temes de teoria
per acabar sense aprendre res.
El professorat.
Canviar gran part del professorat.
Reorganitzar i deixar escollir els tres dies dels exàmens trimestrals pel alumnes de 2n
de Batxillerat. A l'hora de tutoria escollir quina es la millor organització i quins dies
Millorar el professorat.
Organització en tots els sentits.
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Els horaris o el professorat.
Fer més coses pràctiques.
Una aula que estigui oberta al pati, on hi hagi un professor i que es pugui debatre
temes d’actualitat.
Posar sabó als lavabos i que estiguin més nets.
Horaris.
Organització.
Mejorar las aulas, que dejen de ser prefabricades. Y mejorar o mejor dicho poner
transporte a Vilafant centro.
Continuar així...
Acondicionar el patio de manera que se pueda sacar más provecho al espacio con
que se cuenta actualment.
Fer comissions per implicar més als profes, pares i alumnes.
Trobo que encara que a l’institut no es vegi gaire, per les xarxes socials hi ha massa
bullying. Tinc proves d’uns alumnes de 2n bat a un de 1r cf comerç. Trobo que s’hauria
de fer xerrades a tothom sobre aquest tema. Aquesta persona te una depressió de
cavall. Respecte a l’institut per fora, tinc entès que la generalitat de Catalunya no
acaba d’ acordar que es faci l’institut de “pedra”. Tots sabem que no són les condicions
adequades per estudiar però s’ha de tenir en compte tots els diners que s’haurà
d’invertir per tants pocs alumnes. Perquè realment són pocs en comparació a altres
centres de la comarca.
Canvi de direcció.
Fer una cantina.
1. Reduiria les hores lectives, perquè acabessin a una hora més normal, però ja sé
que no depèn de l'institut.
2. Faria més grups flexibles perquè els alumnes que no poden aguantar les 6 hores
asseguts escoltant teoria, poguessin fer activitats més feixugues
3. Més treballs per projectes i menys de memorització
Més comunicació professorat amb els pares.
Canviar el sistema educatiu, no tants deures, més pràctica i menys exàmens. Més
treball cooperatiu i manipulatiu.
Més bancs a la zona del pati.
Els professors haurien de ser valorats per les notes dels seus alumnes, pels propis
alumnes, etc.
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Crear més espais que ajudin al medi ambient, ja sigui creant alguna assignatura per
conscienciar o semblants. Els de ef, podrien fer més excursions a altres rius/platges,
a part del Manol i ajudar a netejar-les.
Canviar el sistema educatiu en totes les àrees, em consta que en algunes ja s’està
fent. S’ha n d’evitar les classes magistrals i l’excés de deures a les tardes.
Més relació personal entre alumnes i professors.
Mestres més ben preparats i amb vocació.
Plantar més arbres o fer zones d’ombres amb teles.
L'únic que caldria canviar és la secretaria, una part de la seva feina és el tracte amb
la gent i sota el meu punt de vista és molt deficient (et fa sentir malament). No serveix
per estar cara al públic
Promoure els jocs de taula a l’hora del pati deixant dos aules obertes durant el primer
esbarjo, cada dia de la setmana. D’aquesta manera, hi haurà una més bona
comunicació entre alumnes.
Jo milloraria els professors perquè alguns tenen faltes d’educació contra els alumnes
quan mai es pot permetre. Les hores de pati són molt curtes perquè sincerament crec
que hauríem de fer 3h de pati de 35-45min i llavors acabar les 3h perquè se’t passa
més ràpid.
Fora barracons.
Poder tenir una plantilla de professorat més estable.
Més llocs amb ombra per l’estiu.
De tant en tant posar-se a la pell d’un adolescent és molt important.
Més educació i més política.
Millora del pati: amb més arbres, fer diferents zones (una zona tranquil·la per a
conversar allunyada de la pista, per exemple), oferir diferents jocs del món (de taula
o de moviment) durant el pati llarg... Treballar més la cohesió de grup, STOP
BULLYING.
Més entesa entre pares i mares, alumnat i professorat pel que fa a decisions
pedagògiques i d'altres criteris educatius.
Ombres pel sol i cobert per quan plou al pati.
Com que fa falta espai, els barracons poden tenir pisos i per tant es pot ampliar així, i
sobre tot poder-los mantenir en bon estat.
Més atenció als alumnes.
Tot està bé.
Continuar potenciant el treball per projectes encara més, valorar positivament en els
informes i a les àrees de valors o ciència aquelles actituds que aporten qualitat a la
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societat com anar amb bicicleta, a peu o servei públic a l'institut, treballar pel residu
zero, reciclar bé, l'embolcall de l'esmorzar reutilitzable, ...
Intentar fer més classes mes divertides, dinàmiques, canviar els horaris escolars, fer
més hores d’algunes matèries que d’altres
Millora TIC
Un menjador, més papereres, un altre sistema educatiu.
Més personal d’assessorament als joves. Psicòlegs, coaches, etc... Molts tenen
problemes personals i afecta a tothom.
Seients al pati per l’hora d’esbarjo.
Organitzar àpats (com el que es va fer a propòsit de la reivindicació de la primera
pedra) que permetin interactuar alumnes, professors i pares en un ambient distès per
tal de conèixer-nos millor
Millorar zona pati: més ombra i mobiliari esbarjo.
Millorar instal·lacions actuals, més manteniment.
No pintar ni les parets ni les taules de classe.
Millora de la brossa en el pati amb la indispensable implicació de l'alumnat, evitar el
moviment d'alumnes entre hores amb la implicació decidida del professorat i
finalment, instal·lació d'un sistema de reg automàtic per tal de mantenir en bon estat
les zones verdes del centre.
Fer classes més dinàmiques i no valorar tant l’alumnes a partir de les notes dels
exàmens...
Conseguir que los professores y alumnos tengan la confiança suficiente para poder
hablar de las preocupacions y motivacions que tienen y viceversa.
Fer activitats amb defenents cursos relacionats.
Afavoriria un bon ambient entre alumnes i també entre alumnes i professors poder fer
activitat conjuntament: sortides junts, exposicions dels treballs fets, presentacions de
lectures...
Més professionalitat, més responsabilitat, més compromís i més disciplina.
Més intercanvi informació directe pares i professors no només una reunió any tutor.
Més activitats lúdiques
Crec que les instal·lacions s’haurien de fer noves!! Que comencin ja les obres del nou
institut! I per altre banda més comunicació amb els professorat!
Posar taquilles per a tothom
Intentar que les classes siguin més dinàmiques, amb professorat que realment li
agradi el que està fent.
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Que ens donessin també la informació important en dossiers, perquè així podríem
rellegir-ho i tenir ho d’una forma q s’entengués més. Que hagués menys alumnes per
classe i que els d una branca poguessin anar tots a la mateixa classe, no barrejats
amb els de l’altra!
Un cicle formatiu amb previsió de feina real i a llarg termini.
Millorar l’atenció a famílies i alumnes.
Que al pati es proposin alternatives al futbol i diferents jocs o espais lúdics.
Deixar els lavabos oberts almenys per batxillerat, perquè si tens una urgència has
d’anar a l’altra banda de l’institut. Des d’aquí demano la petició per acceptar que els
exàmens de carnets de conduir siguin una justificació vàlida per no poder fer un
examen el dia assignat, si coincideixen.
Tenir un bus escolar pels veïns de la zona gratuït.
Una altra ubicació.
Pensar entre tots mesures per tal que tant alumnes com professors se sentin l’institut
com a seu. D’aquesta manera millorarien molts aspectes com ara el manteniment dels
espais (aules, mòduls, pati més net, convivència...). També caldria millorar el respecte
cap als adults i entre iguals.
Tenir pissarres digitals, equips de so de qualitat, un equip directiu amb unitat de criteri
i seriós. treure poder als directors, que l'equip directiu sigui equitatiu amb els/les
alumnes, etc.
Aules i pati més nets i cuidats, millorar el reciclatge...
Tot i que no és indispensable, crec que la tanca del perímetre de l’Institut està molt
malmesa i caldria modificar-la.
Cal ampliar els espais, pot ser afegir un barracó ja que algunes classes semblen
llaunes de sardines.
Fer una aula de dibuix i una altra de música, ja que són matèries amb materials
específics.
Hi ha moltes altres coses que caldria millorar, però depenen d’estaments més elevats.
Els WC no són gaire aptes, es podrien millorar.
Técnicas de estudio con las nuevas tecnologies.
Crec que hi ha bon ambient, però alguna sortida a la natura a prop d’unes hores, no
cal de tot el dia, podria estar bé.
Aire acondicionat pels mesos de calor, perquè cada vegada són més llargs.
L’objectiu d’un centre educatiu com l’institut és ajudar els alumnes a formar-se per
saber afrontar els reptes en un moment crític com és l’adolescència. A part de millorar
instal·lacions o plantejar.se el sistema educatiu (les sortides esmentades anteriorment
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per la gent que no vol estudiar en el mètode clàssic), és molt important establir
complicitats amb els pares /mares / tutors dels alumnes, anar tots d’acord i buscar la
millor manera d’ajudar-los. Al cap i a la fi, els estudiants sou els protagonistes.
Miralls a tots els lavabos i dispensadors de sabó i paper.
Reciclatge de llibres, ja que és l’institut amb llibres més cars.
Uns espais (aules, passadissos, pati...) més agradables, que transmetin més caliu.
S’ha activat la comptabilitat amb el lector de pantalla.
Disminuir la ratio i així poder treballar millor amb els alumnes.
Intentar entre tots mantenir l’institut en bones condicions.
Implicar a alumnes famílies i professors per millorar l aspecte del pati, plantar arbres,
posar taules de fusta ,sense masses despeses intentar fer un lloc més acollidor.
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11.9. ANNEX 9: Evolució de les obres del complex: El Bulli 1846
He visitat aquest indret diverses vegades, des de l’octubre de l’any passat fins
ara, inicis de desembre. Si bé, destacaré les imatges més significatives de
diverses construccions en tres dates diferents:
21 octubre 2018

18 agost 2019

1 desembre 2019
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Totes són fotos pròpies.
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Imatges que he pogut plasmar de l’interior:

Imatges diverses que m’han cridat l’atenció:
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11.10. ANNEX 10: Fotografies curioses de la història d’El Bulli
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Crear és no copiar.
Jacques Maximin

Una frase et pot canviar la vida.
Ferran Adrià

Estel Ferrer

