
V
aig descobrir el bacalao l’any 
1990, a la base de submarins 
de Cartagena. Els valencians 
parlaven d’una música de 
ball miraculosa que es deia 

bacalao, senyant-se quan sonava el nom 
de cada tabernacle: Chocolate, ACTV, 
Barraca. Dibuixaven els logos als petates 
com si fossin escuts dinàstics: ratpenats 
rampants en un camp de mescalina. Quan 
vaig tornar de permís a Barcelona expli-
cant això, els meus amics van creure que 
patia un brot psicòtic. Era una escena tan 
local que, exceptuant alguns espavilats, a 
casa ningú n’havia sentit a parlar.  

Malgrat el nom aquàtic i hispànic, als 
cassets d’aquells nanos hi sonava rock si-
nistre, synthpop, industrial... tot anglosa-
xó. “Música blanca per a blancs”, com di-
uen (inquietantment) al llibre ¡Bacalao! 
de Luis Costa, publicat recentment per 
Contra. Per descomptat, el 1990 jo no fe-
ia servir cap d’aquests termes. Per a mi 
encara formaven part de Tot Allò Que No 
M’agradava. Tenia divuit anys, i la ma-
joria de les meves decisions tàctiques es 
prenien en un búnquer mental sense 
conductes de ventilació. Com que no ve-
ia punts de contacte amb allò (més enllà 
d’una afició innata per certs fàrmacs), 
vaig oblidar ben ràpid el bacalao. 

I, tanmateix, érem iguals, en rituals i 
emoció i afiliació. Fiesteros, skins, roc-
kers, gòtics, mods, punks: tots units per 
la creença irracional en el poder redemp-
tor de la música pop, la roba grotesca, el 
ball epilèptic i la il·lusió (no gaire medi-
tada) que seríem teenagers sempre.  

El llibre ¡Bacalao! m’ha ajudat a recor-
dar la sensació d’esperar aquell últim te-
ma de la nit amb els braços tan oberts que 
fa mal. Cançons que fan oblidar l’aliena-
ció, el desamor, l’odi; cançons que et sal-
ven. Els fiesteros parlen de vibrar amb la 
remescla que Fran Leaners feia a Spook 
dels Waterboys i Death in June, i no im-
porta si les seves cançons són les meves. 
“Una erupció de gent amb l’ànima famè-
lica”, va dir Jim Dodge. Parlava dels be-
ats, però seria aplicable a tants llocs, 
tants anys. El so de la jo-
ventut. Si tanco els 
ulls, encara puc 
sentir-lo, fent 
BUMBA-BUM-
BA al meu pit. ◆
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Fum. Fum. 
Fum 

The Rooftop Smokehouse. O com el fum 
transporta als millors orígens (+ tradició) de la 

cultura gastronòmica 
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I la setmana que ve, ESTEL SOLÉ

◆ ◆
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T
OT pot ser fumat. El pop, l’ànec, el pas-
trami, el verat, el formatge, la mantega. 
I tot això fumat –a part d’addictiu– és sa. 
I pràctic: ajuda a fer que els aliments es 
conservin més i millor.  

Això ja ho feien els neandertals –m’expliquen–. 
I en ple segle XXI és una tècnica que s’utilitza en 
molts països. Aquí a Barcelona, però, s’aplica al sal-
mó i para de comptar. I d’aquesta poca oferta, i de les 
ganes de tornar als orígens i a la tradició de la cul-
tura gastronòmica, Buster Turner i Jakob Zeller pa-
reixen, el 2014, The Rooftop Smokehouse. 

Va començar sent purament un food truck; però 
en poc més de zero coma van instal·lar el seu obra-
dor al pati amb més rotllo (i màgia i encant) de l’Ei-
xample, el de l’antiga fàbrica Lehmann = The (secret) 
place to be, segons la comunitat d’IG.  

No hi heu estat? Us contextualitzo. Consell de 
Cent amb Comte Borrell. Un passadís llarg, autèn-
tic. I amb les llambordes atrotinades. Al final, un pa-
ti. I pam. Aires berlinesos. Decadència elegant. So-
bredosi artística de la mà de més de 20 estudis cre-
atius. I una altíssima xemeneia que els de can Roof-
top Smokehouse utilitzen per desenvolupar tota la 
seva alquímia (inèdita) fumada.  

“Una part sine quan non de la nostra feina és estar 
en contacte directe amb agricultors i productors lo-
cals. I així poder garantir la sostenibilitat i qualitat 
de la matèria”, deixen clar a la seva web.  

També confiten, fermenten. I imparteixen works-
hops al més pur estil DIY. A més, els podràs trobar 
als (ja) mítics meeting points All Those o El Festi-
valet. I –puntualment– obren el taller per a àpats es-
pecials. Eureka! Ara que vénen dies assenyalats: 
fum, fum, fum. ◆


