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Calaix 38 NOU9El

QÜESTIONARI A... Marc Rodellas, pastisser

Passió per la xocolata 

El 9 NOU

Tot i que va néixer a Granollers fa 35 anys, 
Marc Rodellas ha viscut tota la vida a Sant 
Celoni. Va decidir ser pastisser de poble 
quan el seu pare va dir que es jubilava. Per 
adquirir nous coneixements i noves tèc-
niques va estudiar a l’escola del Gremi de 

Pastisseria de Barcelona, on es va graduar 
amb el títol de Tècnic de Grau Superior 
en Pastisseria. Deixant-se emportar per la 
seva passió per la xocolata, Marc Rodellas 
va participar al Trofeu Lluís Santapau  
Millor Xocolater d’Espanya 2010/2011, i li 
van atorgar el títol. Recentment, la Gene-
ralitat de Catalunya li ha atorgat el títol de 
Jove Artesà Innovador.
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Sant Celoni

Tres cançons per posar a 
l’MP3.

No tinc MP-3, però si el tin-
gués segur que escoltaria So 
pallaso d’Extremoduro, Tiene 
en los ojos girasoles de Marea 
i La primavera trompetera de 
Delincuentes.

Una pel·lícula. 
El club de los poetas muer-

tos
Un llibre. 
Siddharta, de Hermann 

Hesse.
Un restaurant de la 

comarca. 
El menú degustació de 

Ca l’Eli de Santa Maria de 
Palautordera.

Li agrada cuinar? 
M’agradaria que m’agradés 

més.
Un plat.  
Dos: els ous estrellats de 

l’Oriol, els dijous a la Brase-
ria Montseny, i la paella de 
ma mare amb un toc de cara-
mel. No puc escollir.

Una beguda. 
La Coca-Cola sense gel.
On ha passat les últimes 

vacances?
No sé si compta, fa cosa 

d’un mes vaig estar tres dies 
deambulant per Madrid.

Té previst fer algun viat-
ge? A on?

No tinc previst res, però 
sempre estic disposat a viat-
jar. El viatge de la meva vida 
seria a l’Illa de Pasqua.

Un lloc o un racó on per-
dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

Prendre el sol en els bancs 
de Mosqueroles en un dia de 
primavera.

I de Catalunya? 
La Llacuna.
I del món? 
A Aquaviva de la Fontana 

a Bari (Itàlia) fent formatges 
d’ovella.

Un lloc on no portaria mai 
ningú? 

Allà on em diguessin que 
no volen anar.

Amb quin alcalde de la 
comarca se n’aniria a sopar? 

Sopo bastant sovint amb en 
Joan Castaño i la seva família 
per raons apolítiques.

Última obra de teatre que 
ha vist. 

No vaig al teatre tant com 
m’agradaria, l’últim cop que 
vaig anar-hi va ser a veure 
monòlegs.

On?
A l’Ateneu de Sant Celoni.
Què és l’últim que ha fet, 

anar al cinema o llogar una 
pel·lícula de vídeo o DVD? 

Vaig anar al cinema. 

Tinc tot el llit per a mi.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador?
La foto d’en Gerai, el meu 

fill, vestit amb el neoprè a la 
platja de Malgrat.

Esculli una paraula que li 
agradi (pel so, significat...). 

Bombolla, si la repeteixes 
moltes vegades fa riure.

Quin cotxe té? 
Un cotxe en que allò 

important segueix sent la 
persona.

L’última vegada que ha 
anat a missa? 

No ho recordo, fa tant 
temps.

Un projecte immediat. 
Acabar les obres del meu 

pis.
Un insult. 
Cràpula. 
Una floreta. 
Sexi.
Una olor.  
Mmmmmmmmm... de 

xocolata?
Un ritual diari. 
Pujar la persiana de l’ha-

bitació i mirar el temps que 
fa només llevar-me, entre 
d’altres.

Una mania. 
Només una? No suporto els 

pinyols d’oliva.
Un personatge històric 
En Josep Balcells, xocolater 

català que va ser portada del 
New York Times. Per mi va 
fer història.

Qui li agradaria ser?
Una persona que pugui 

viure fent el que li agrada.
Un hobby.  
El kitesurf, encara que sóc 

principiant.
Un lema. 
Resisteix i guanyaràs.
Què el treu de polleguera?  
Treure’m els pantalons i 

que caiguin tot de monedes 
pel pis rodolant.

Què canviaria del seu cos? 
Tot el que es pugui canviar 

de manera natural, com anar 
al gimnàs i baixar panxa.

Una expressió molt usada. 
Mare, em pots!
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per ningú.
Què el fa riure? 
El meu fill em fa riure.
I plorar?
No soc un tio que arregli 

les coses plorant.
Quin és el seu pitjor mal-

son? 
Anar al dentista. I tinc hora 

el dimarts.
Què té a la tauleta de nit?
Una girafa de peluix que 

en Quique, un amic, li va 
regalar al meu fill quan va 
néixer i un cub de rubik.

Un programa o sèrie de 
TV. 

Crímenes imperfectos.
I de la ràdio? 
El sí o sí de Manu Guix a la 

Com.
Un lloc per viure.
A casa meva.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 

En Joan Colomo.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
No vaig trobar el DNI.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
El meu fill me’n fa molt 

sovint. L’últim, una postal on 
deia que era el millor xocola-
ter del món. Encara em cau 

la baba.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
A les 8 llargues.
És partidari de les migdi-

ades?
Totalment. Haurien de 

ser patrimoni de la huma-
nitat.

A quin cantó del llit dorm?

“No suporto els pinyols d’oliva”
El pastisser de Sant Celoni afirma que no és un tio que arregli les coses plorant


