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SI TENS QUALSEVOL PROBLEMA TÈCNIC O JURÍDIC, FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Orgullós de l’obra que acaba de publi-
car, l’empresari barceloní considera 
que ha fet “un llibre com una partitura”. 
Cocktails&Food és un maridatge a dues 
bandes. Ha creat un còctel per a cada cui-
ner i ells, una recepta per a cada còctel. 

Què trobem en aquestes 300 pàgines?
Hi ha un treball molt personal. Són crea-
cions gastronòmiques però també un re-
cull dels articles que he escrit i una part 
autobiogràfica que comença amb els re-
cords de quan, amb tres anys, els dissab-
tes anava amb els pares a comprar a La 
Boqueria i a esmorzar al Pinotxo. 

Què és per a tu la cocteleria?
És gastronomia i el màxim exponent de 
la cultura del bar, determinant en les vi-
des de les persones. Tot i que tinc la con-
dició de bàrman, em sento més com un 
facilitador d’espais per a la gent. 

Al llibre comptes amb la col·labora-
ció de 53 cuiners. Com ha anat amb ells?
Impressionant. Tots es van prendre el 
repte amb molta il·lusió. La Carme Rus-
calleda, per exemple, em va respondre 
abans de 12 hores, tota emocionada. 
Malauradament no he pogut incloure 
tota la gent que conec i que m’estimo.

Javier de las Muelas presenta el llibre Cocktails&Food

“La meva aposta és l’exigència”

Com veus l’hostaleria de la ciutat?
Trobo a faltar més esperit de servei, de 
donar satisfacció als clients. En aquest 
sentit, els premis Insigna impulsats pel 
Gremi ajudaran que els locals es preocu-
pin més per l’atenció, la informació i les 
sensacions que hem de donar als clients.

Al marge dels Insigna, què et sem-

bla la feina que fa el Gremi ?
Veig una entitat molt activa els últims 
anys, amb un nivell de professionalitat ele-
vat i amb una responsabilitat que exerceix 
sent interlocutor del sector a nivell social i 
polític. M’agrada que mantingui i respecti 
la barreja dels negocis de gent veterana 
amb les apostes dels més joves.

Javier de las Muelas a la barra del Dry Martini, al carrer Aribau, un establiment distingit amb el premi Insigna.

De las Muelas té vuit establiments a Barcelona i desenes de lo-
cals repartits per tot el món, des de Berlín, a Tailàndia o Rio de 
Janeiro. Reconeix que per prosperar cal treballar amb dedica-
ció, humilitat i exigència. “Sóc molt exigent, començant per mi 
mateix. Ningú no és tan crític amb la meva feina com ho sóc jo. 
Crec que aquest esperit ha d’estar present en la gent que ens de-
diquem a l’hostaleria”. La cerca de l’excel·lència és el seu màxim 
objectiu, tot i reconèixer-lo un bé inabastable. Tot i la seva llarga 
trajectòria al sector, assegura que encara li queden moltes co-
ses per fer: “Vull escriure molt més. Desitjo tenir un bar a Tòquio, 
em fa il·lusió. I poder crear espais i treballar amb gent d’altres 
disciplines, on es barregin experiències, com al meu llibre”.
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