






Tant en Toni com jo volem convertir la botiga 
en una botiga amb menjador. Un espai nou al 
pis de dalt. Però... l'atzar ens empeny a fer un 
tomb important. Hem comprat l'hostal Sant 
Pau.

M' he quedat muda a 
l'estrena del Sant Pau. 

Estic més primeta que mai.

1988

... des d'una botiga

El Raül te dotze anys i la Mercè sis.
Sort que hi ha els avis i les dues 

Manueles.
Inspirat en..... 



1989

1990

Ens anima veure 
clients repetidors, 
que després de 
comentar-nos les 
dificultats de 
trobar aparcament a Sant Pol, tornen 
per tastar de nou un plat 
d'arrel santpolenca.És clar! Quan ets en 

una torre de 1881 amb 
jardí romàntic cara al 
mar... 

i nosaltres, 
professionalment, venim 

d'un món carni.

Handicap davant del mar

Aposta per la cultura local

Hivern magre. Molts dies entre 
setmana fem zeros. 

Primavera. He guardat el magazín 
dominical de    La Vanguardia amb el 
primer article sobre el Sant Pau, de 

Carme Casas.

Cap client

 Bacallà a la santpolenca

... el clients et 
demanen peix



1992

 Bacallà a la santpolenca

1991
Se'ns ha duplicat la feina.

El Sant Pau al món gastròmic

Ens han donat la primera estrella Michelin
Els tres plats que recomanen:

- Suquet de rap i gambes
- Fricandó amb cama-secs
- Gratinat de plàtan amb 
maduixetes de Sant Pol

Sortim de casa
de
Barcelona 

Josc Olímpics

No trobo julivert ni porradell.

Estem tan enfeinats que els vivim a través de la premsa i la televisió! 
Hem estat triats per cuinar al 

pavelló de Catalunya de 
l'Expo de Sevilla. Ens fa molta emoció.

És la primera vegada que cuinem fora. 



1993

En Toni i jo 
tenim una vinya 

petita afectada pel traçat de l'autopista. 
Amb els diners podríem comprar la casa 
veïna del Sant Pau i fer-hi un pàrquing.

L'Alfonsito Ferrer i la 
Isabel Domènech ens han dit que quan cobrem 

de l'autopista, ja els tornarem els diners.

No parem de fer millores, seguint 
les idees de Xavier Olivé i 
Ramón Ramis. La pista de 
ball del jardí es converteix 

en un rellotge de sol, 
homenatge a la cèlebre frase 

"Sant Pol, quina hora és?"
Com diu la llegenda santpolenca, la de per 

riure, serà a l'ombra i del revés! Perquè el dibuix 
en paper vegetal de la ceramista Mercè V ila s'ha capgirat!

Un rellotge de sol a l'ombra i del revés

1994

Una autopista, una vinya, 
uns bons amics i un pàrquing



Dues estrelles Michelin

En Raül 
s'incorpora a la 
cuina del Sant 

Pau. Com jo 
mateixa, no ha 

anat a cap escola 
de cuina, però té 
talent i bon gust.

Com diu la llegenda santpolenca, la de per 
riure, serà a l'ombra i del revés! Perquè el dibuix 

en paper vegetal de la ceramista Mercè V ila s'ha capgirat!

1995

1996

Premi Millor cuiner de l'any 

demà vol a Madrid a 
recollir el premi al 

Millor cuiner de l'any de la 
guia         , de Rafael García    
 Santos, en la primera edició,

i  em confirmen que la Guia Michelin 
acaba d'atorgar dues  estrelles al Sant Pau per 

al proper 1996.

LMG

Premi Nacional de Gastronomia

Soc tan intensament feliç  que la il·lusió 
 i l'alegria em desborden

per tots els porus:



Malgrat la segona estrella 
Michelin, quan hi ha un partit de  futbol 
interessant encara patim el temut zero clients.

1997
1998

S'acaba l'any i rebem una gran 
notícia professional:

Premi Nacional de Gastronomia Espanya

el Sant Pau ha estat elegit per rebre el Premi  Nacional de Gastronomia              d'Espanya. 

Quin honor fer el pregó de la
Festa Major del  meu poble!

Hem ofert al 
públic 
assistent

un miler de peres 
farcides de festa major, a la manera 
tradicional, amb rostit perfumat de 
llimona i canyella, un plat molt 
medieval, salpebrat i dolç.



L'any comença 
amb els tres sols 
de la guia Campsa 

i Repsol i acaba amb el llibre de Pau 
Arenós, "Els genis del foc", i amb una 
decisió important en la qual ha estat 
clau la visió del meu pare, un home de 
pagès, avesat al moviment de terres... 

1999

Sol solet

2000

Festa Major del  meu poble!

...  buidarem tot el solar de la casa del costat 
per fer la cuina més gran.

Cuina nova!
Després de més de vuit mesos, ja la tenim! 
Una cuina de somni, amb setze metres de 
façana de vidre davant del jardí.

Tres patrons majors de les confraries d'Arenys 
de Mar, de Blanes i de Palamós han portat 
gambes pescades del dia. Les hem fetes a la planxa 
per descobrir quina és la pubilla de les gambes.
El resultat? És al llibre de Jaume Coll, "Carme 
Ruscalleda, del plat a la vida". 

Entrem a Relais & Châteaux.



Hi ha una frase de              que va dir-me fa 
molt anys i que continua donant-me corda:
"Si no et canses,
t'en sortiràs". A la vitrina exposo 

l'àlbum dels 
berenars culturals 
que fem amb l'staff 

cada mes.

Es fàcil adonar-se que la Mercè i 
l' Albert Rovira son més que amics.

Dilluns me'n vaig al Fòrum gastronòmic 
de V ic, amb en Raül, compartim cartell 
amb Robuchon, Pasard i Adrià.

Amor i sardanes

2001
2002

Avui Manuel Vázquez 
Montalbán i el seu alter 

ego,    Pepe Carvalho, cuiners tots dos i homes 
entranyables, han presentat al Palau Robert 
l'exposició "Els genis del foc".

Avui és Sant Cristòfol i la Cobla 
Farnesenca s'ha presentat al jardí per 
interpretar la sardana que ha compost 

per a mi Pere Vilà.

La vitrina
genis del foc

L' estimat amic Carles Santos presenta a La  Boqueria el   meu primer llibre, "Cuinar per ser feliç". Tana Collados i Toni Balam m' hi han engrescat.

"Els genis del foc"

dels 

MVM



Descobrir Cuina, aquí i a Roma

2003 2004

Al començament de l'any passat 
va venir a veure'ns l'empresari japonès Yuji 
Shimoyama. Ens oferia obrir una rèplica del 
Sant Pau a Tòquio. La nostra resposta va ser tan 
ràpida com cordial: ens semblava una quimera 
irrealitzable. Dos mesos després va tornar al 
Sant Pau a menjar i 
de nou vam rebutjar 
la seva oferta. Ens n'anem a Roma, a la Città del 

gusto a fer promoció de la cuina 
catalana.

Col·laborem amb la revista Descobrir 
Cuina. Cada mes, des del Sant Pau, 
proposarem quatre receptes explicades 
amb tot detall i amb els productes de 
plena temporada.

Com plou, ni un minut de treva! 

Un any molt important per a nosaltres

Però va tornar a venir i, 
en aquesta ocasió, amb 
un present, una caixa 
gran, blanca i lleugera:

una maqueta que 
era una autèntica còpia del Sant Pau 
de Sant Pol a Tòquio.



Penso que, s'hi t'ho proposes, la cuina pot 
ser un mitjà d'expressió artística, però no 
ens oblidem pas que la cuina és un art per 
menjar!

He tingut la idea de 
girar com una mitja un plat de canelons. 
Visualment, el plat és ben bé al revés del que 
mana la tradició. Només es reconeix un cop és 
a la boca.

2004

2005

Al començament de l'any passat 
va venir a veure'ns l'empresari japonès Yuji 
Shimoyama. Ens oferia obrir una rèplica del 
Sant Pau a Tòquio. La nostra resposta va ser tan 
ràpida com cordial: ens semblava una quimera 
irrealitzable. Dos mesos després va tornar al 
Sant Pau a menjar i 
de nou vam rebutjar 
la seva oferta. 

He rebut un dels guardons més prestigiosos 
de la societat catalana, la Creu de Sant Jordi, 

i un altre de molt simpàtic que se 
celebra cada any a Arenys de Mar: 
el Calamar d'or.

una maqueta que 
era una autèntica còpia del Sant Pau 
de Sant Pol a Tòquio.

Caneló al revés 



"Senyora, tinc una bona notícia. El 
seu establiment ha estat qualificat amb tres estrelles. 
Li avanço la notícia perquè ho pugui celebrar en 
família, ja que demà li serà impossible per l'allau de 
mitjans de comunicació que tindrà a casa. Felicitats!"

Sona el telèfon, és el poeta Carles Duarte, em 
diu que he estat escollida per rebre el trentè 
premi d'honor de la Fundació Lluís Carulla, 

per la  projecció que fem de la cuina catalana al 
Japó i pel discurs gastronòmic del Sant Pau, 
inspirat en el receptari tradicional catalá.

2005

2006

Era novembre, estàvem de vacances, en Toni era 
al  jardí decidint les plantes que renovaria 

per a la reobertura quan ha sonat el telèfon.
Em saluda una veu masculina i em diu que és 
Jean-Luc Naret, president de Michelin,
  des de París:

Estic molt impressionada. No és cap miratge!

A una altra trucada d'un poeta!D'una trucada de telèfon...



I al novembre, el Sant Pau de 
Tòquio és reconegut per la guia Michelin... 
amb dues estrelles!

2007 ha començat tan bé 
com ha acabat. El 21 de gener va néixer 

la Mar Rovira i Balam, filla de la Mercè i de 
l'Albert. Quina emoció tan especial i tan profunda, 
abraçar un nadó que és fill de la teva filla.

2007
2008

Els 20 anys del Sant Pau

Estic molt impressionada. No es cap miratge!

Una néta i dues estrelles a l'altra 
punta 

del món 
Sóc a Ponferrada, als premis Micrófono de 
Oro organitzats per Luis del Olmo. 
Comparteixo  taula amb els meus 
admirats poetes cantants Joaquín Sabina 
i Joan Manuel Serrat.    Ells dos reben premi 
a  la música, jo a la cuina.

Amb el patrocini de Caves Mont-Ferrant 
explicarem en un llibre com hem anat 

creixent any rere any: "CR20". La nostra 
amiga Anna Alberni m'ha ajudat a polir 

els textos. Editat en català, 
castellà, anglès i japonès

Les Volades Santpolenques 
ens fan un concert a  
 l'església parroquial 

amb motiu   dels 20 anys 
del Sant Pau. 



El compromís professional 
del nostre fill Raül ens 

anima a acceptar la 
proposta de la cadena 

hotelera Mandarin 
Oriental, d'obrir un 

restaurant gastronòmic a 
Barcelona: Moments. En Raül porta ja 

13 anys treballant al Sant Pau, 
està engrescat i motivat,

2008

2009

Un nou i important repte Medalla d'Or al Mèrit en les Belles 
Arts, atorgada pel Ministeri de 

Cultura d'Espanya.

és hora d'emancipar-se.



M'agrada viatjar i 
descobrir altres cultures culinàries.

A Ciutat del Cap per recollir el premi  
atorgat per la Cambra de Comerç de BCN, a 

Manhattan i a la Índia.

V iatges professionals
gratificants i emotius

A Boston per participar com a 
ponent a les Jornades de Ciència i 
Cuina organitzades per la 

Fundació Alícia a  la 
Universitat de Harvard.

2010 2011

A la Gala de la presentació de la Guia Michelin 
2013, el restaurant Moments del nostre fill, Raül 

Balam, és  guardonat amb dues estrelles  
Michelin.

IWEC 

Viatge a 
Lyon: les 5 

dones xef triestrellades del món, 
Santini, Pic, Féolde, Vallaza i jo 
mateixa, elaborem un sopar en 

honor de Paul Bocuse per a uns 
comensals ben especials, tots els xefs 

triestrellats del món. 
Hi cuinem un plat de sabors 
locals:  bacallà, pebrots i olives 
amb inspiració d'estètica 
Mondrian.

El 85è aniversari
  Paul Bocusede 



2012

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar em concedeix 
el títol de Filla predilecta de la vila marinera.

A la Gala de la presentació de la Guia Michelin 
2013, el restaurant Moments del nostre fill, Raül 

Balam, és  guardonat amb dues estrelles  
Michelin.

2013

El matí d'una Candelera "riallera, 
freda i nevada" va arribar al món la 
Tina, la néta més petita.
A la primavera, rebo la Medalla de Plata al 
Mèrit en el Treball, en un acte amb la ministra 
de Treball i Inmigració.

La segona néta i més
reconeixements a la feina

Emocions locals
i institucionals

L'equip professional de Sant Pol 
de Mar, Tòquio i Barcelona és 
un potent motor humà amb 
talent, ben format i que estima la 
filosofia d'una marca que hem 
creat sense adonar-nos-en. 

Rebo la Medalla d'Or del Parlament 
de Catalunya



Roser Torras ens invita de nou al 
congrés San Sebastián Gastronomika. 

Hi presentem un estudi sobre el color 
dels aliments, sense artifici ni colorants.

Hem creat un nou menú degustació 
amb el títol"Paleta de colors, naturals 

i gastronòmics". 

2015

I a Barcelona, al Mandarin 
Oriental, també festa grossa,

5 anys de l'hotel i del restaurant 
Moments a la ciutat.

2014

Arrel d'una investigacióL'equip professional de Sant Pol 
de Mar, Tòquio i Barcelona és 
un potent motor humà amb 
talent, ben format i que estima la 
filosofia d'una marca que hem 
creat sense adonar-nos-en. 

El temps vola!
No es cap frase feta, el 
temps vola!  Aquest 2014 
festassa a Tòquio. Hi 

celebrem els 10 anys a la placeta de 
Coredo Nihonbashi. 



2017
Sóc investida Dama Cofrare d'Honor per la Cofraria del Cava, i el cercle empresarial Japó-Espanya ens lliura el premi Keicho.

2016
Premis glamurosos

Menús amb títol i guió El magnífic programa Imprescindibles de         , 
dedicat al Sant Pau amb el títol "Sinfonía de estrellas", 

ha estat guardonat a Nova York i  Hamburg.

Un nou repte: des 
d'aquesta primavera dirigim totes les àrees de  

gastronomia de l'hotel Mandarin Oriental
    Barcelona.

El públic rep amb entusiasme el menú 
dels colors, i això ens porta a servir-lo 

fins a estrenar un nou títol, "Músiques 
ballables". I un altre, "Estils pictòrics".

Estrenem nous menús 
guionitzats: "Inspirat en l'Univers" i 

"El món de les espècies". 

Aquest nou menú temàtic que teniu a les mans, 
l'inspira la il·lusió que ens acompanya des del 
primer dia. Volem que visqueu la nostra 

taula amb plaer gastronòmic i felicitat.

També en Raül, al Moments, ofereix 
menús temàtics relacionats amb els 
productes de temporada. El seu primer 
menú temàtic porta el títol "El viatge".

Rebo el premi de les revistes Mujer Hoy i 
Elle Gourmet, i el de l'Acadèmia 

Catalana de Gastronomia. 

"Inspirat en el setè art", "Ecosistemes" i "Òperes".
I al Moments:

TVE



2018

El magnífic programa Imprescindibles de         , 
dedicat al Sant Pau amb el títol "Sinfonía de estrellas", 

ha estat guardonat a Nova York i  Hamburg. Han passat 30 anys 
des d'aquell 1 de juliol 

del 1988. Amb en Toni, 
gaudim cada dia 

treballant i observant l'equip humà 
que ens fa costat i que estima la casa. 

Ens fa feliços el camí que hem fet, la gent que 
hem conegut i que ens ha ajudat. Moltes, moltes, 
moltes gràcies a tots!

Aquest nou menú temàtic que teniu a les mans, 
l'inspira la il·lusió que ens acompanya des del 
primer dia. Volem que visqueu la nostra 

taula amb plaer gastronòmic i felicitat.

30 anys de
gastronomia
  santpolenca

...






