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La Fermata, un nou concepte de pizza 
al taglio a Barcelona

Rafa Soldevila, les seves dues germanes i 
el seu cunyat van obrir el 2013 la primera 
pizzeria al taglio (al tall) i a pes a Barce-
lona. Al primer local de Major de Sarrià 
li van seguir el del carrer Provença i, fa 
només tres mesos, el de Calvet. 

Per què vau decidir vendre pizzes 
al taglio? 
Vaig estar treballant sis mesos a Milà 
i coneixíem gent a Roma. Allà és molt 
típic i vam decidir importar la idea a 
Barcelona. Però abans, vaig anar a la 
capital italiana a aprendre a fer pizzes 
en un restaurant, per saber quina és la 
barreja d’ingredients exacta i quina ma-
quinària necessitaríem. Vaig tornar amb 
la recepta i amb un cuiner. 

Com van ser els inicis? 
Abans de contractar personal, estàvem 
tota la família darrera el taulell venent. 
De fet va ser quan vam conèixer el Gre-
mi de Restauració perquè vam anar-hi 

tots a treure’ns el carnet de manipula-
dors, fins i tot la nostra mare. Amb el 
Gremi vam iniciar una bona relació i en 
aquest temps ens heu ajudat amb el pro-
blema de les terrasses, o quan hem tin-
gut consultes sobre alimentació i nor-
matives. A més, a accions com les rutes 
de tapes i guies que heu impulsat, hi 
hem participat i ens hem situat al mapa.

Ha tingut bona acollida el model 
de negoci?
Sí, perquè la pizza agrada molt. És un 
menjar que es pot fer a qualsevol hora 
del dia, com si fos un tapeo a l’estil ita-
lià. Nosaltres n’oferim més de 150 tipus, 
des de la pizza dolça amb xocolata per 
esmorzar o berenar, fins a les més gur-
met, amb ceba caramel·litzada i format-
ge de cabra, la mallorquina amb sobras-
sada; o una amb foie, poma i pinyons. El 
fet de tallar-la i comprar-la a pes fa que 
puguis tastar-ne de molts tipus.

La massa de les pizzes de La Fermata s’elabora 
seguint la recepta autèntica i tradicional italiana, 
tot i que després de moltes proves, s’ha fet un 
pas més per treballar amb una barreja de farina 
biològica amb farina integral, que  fa que el resul-
tat sigui més saborós. Rafa va importar d’Itàlia 
la tècnica de deixar reposar la massa entre 24 
i 48 hores perquè aquesta sigui més esponjosa 
i de més fàcil digestió. A més de la fermentació, 
tenen en compte la temperatura ambient per 
posar-hi més o menys llevat en funció de si fa 
menys o més calor.  “L’altre truc –explica- és 
menjar-se la pizza acabada de fer, al local. Si 
us l’emporteu a la feina o a casa recomano que 
s’escalfi al forn; si no és possible, en una paella al 
foc, però mai al microones”. La Fermata, des de 
fa poc, també ofereix als clients la possibilitat de 
portar-se-les a domicili. Després de consolidar 
els tres locals els  socis es plantegen obrir altres   
pizzeries al taglio a Barcelona i rodalia. “Hem 
tingut ofertes de Taiwan, Austràlia i Bielorússia, 
però de moment no volem fer-ne franquícies. 
Volem continuar portant nosaltres el negoci”.

“El secret, efectivament, 
és a la massa”

Rafa Soldevila, darrere la barra de la nova Fermata, inaugurada fa tres mesos al carrer Calvet, 1.
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