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Les primeres passes d’El Bulli
Croquis del bar projectat a la cala Montjoi

Dades arxivístiques del document
Arxiu Municipal de Roses (AMR), Fons Ajuntament de Roses, Activitats classificades,
s.n/1961. Llicència per a l’obertura d’un bar a la propietat de Johannes Schilling, a la cala
Montjoi. Castellà.

Contingut
A mitjan 1961 el doctor Johannes Schilling, a través del senyor Francisco Causa Forgas,
va demanar llicència a l’ajuntament de Roses per instal·lar un bar a la seva propietat
situada a la cala Montjoi. Cal tenir en compte que aquell mateix any el senyor Schilling
tramità també una llicència per a la instal·lació d’un minigolf en el mateix paratge.
Ambdues construccions serien les primeres passes per a l’obertura d’un negoci que
marcaria un abans i un després en aquesta cala rosinca.
A la llicència d’activitat per a la construcció i obertura del bar hi ha adjuntat el croquis
present a la pàgina anterior. En ell es mostra una petita edificació de 2,20 metres
d’alçada per 5 metres d’amplada amb una petita barra i dues obertures laterals. El local
havia de donar servei als assedegats estiuejants que anessin a Montjoi a gaudir de les
seves vacances. El dia 3 de juny de 1961 la Comissió Municipal Permanent de
l’ajuntament aprovà la concessió de la llicència i el dia 7 del mateix mes comunicà l’acord
al paleta Francisco Causa perquè pogués començar la construcció del xiringuito.
A l’AMR es conserven llicències d’activitats des de l’any 1946. Aquest tipus d’expedients
són bàsics per a donar el vist i plau i regular la instal·lació i obertura de negocis al terme
municipal.

Notificació de la concessió de la llicència

Amb la finalització de les obres, segurament a finals de l’estiu de 1961, el negoci del
matrimoni Schilling deuria començar a rutllar l’any 1962. Aleshores el negoci encara no
era conegut com a El Bulli. La seva identificació amb aquest nom fou progressiu, per la
identificació del local amb els dos gossos bulldog que tenien, els quals són coneguts
popularment en francès com a “bully”.

Amb el pas dels anys aquest petit establiment amb minigolf, un veritable i típic
“xiringuito” de platja, es convertí, a final dels anys seixanta en restaurant. A partir
d’aleshores el negoci progressà fins arribar a ser el millor restaurant del món l’any 2002,
de la mà de Ferran Andrià i Juli Soler, després de quaranta anys d’història.
Context històric
La construcció del bar a la cala Montjoi per part del doctor Schilling s’ha d’emmarcar en
el boom turístic que va viure Roses a partir dels l’anys 1960. La construcció de
complexes d’oci en paratges naturals era un reclam fantàstic per als turistes europeus
que arribaven a casa nostra. A conseqüència del descobriment d’indrets pràcticament
verges sorgiren interessos immobiliaris i turístics que anaren canviant la imatge de la
costa rosinca. L’exemple paradigmàtic és l’intent d’urbanització de cap Norfeu i el Pla de
la Guardiola, durant la dècada de 1970.
Aquesta cala, a 5 km del nucli de Roses, amb una platja rocosa, aigua cristal·lina i poc
profunda, esdevingué –i encara esdevé– un indret fabulós per a l’arribada de turistes que
volien gaudir dels seus dies de vacances en un entorn natural pràcticament verge. La
presència de dos masos envoltats d’oliveres i figueres i d’un càmping a ran de platja
convertien Montjoi en un marc incomparable perquè funcionés un negoci turístic destinat
a satisfer les necessitats d’oci, beguda i menjar lluny del nucli urbà.
Més info
www.rosespedia.cat/index.php/El_Bulli
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David Pujol (director), El Bulli, Historia de un sueño. Catálogo audiovisual 1963-2009,
Cameo, RTVE, 2010.

