LA PLAÇA

ENTREVISTA

David García
Cuiner de 20 anys

“Si tornés a
competir al
Japó, segur que
m’enduria l’or”
avid Garcia Cantero viu i treballa a Palà de Torroella i s’ha convertit en el cuiner revelació de
Catalunya i Espanya. A l’Escola
d’Hoteleria Joviat ha estudiat els títols
de tècnic de pastisseria i forneria, tècnic de serveis de restaurant i bar i el de
tècnic de cuina.
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Després de participar i guanyar diversos concursos de cuina convocats
arreu de la geografia catalana, el passat
mes d’abril va aconseguir l’or en el
Campionat SpainSkills. Això li ha permès representar Espanya a la 39a edició del Campionat Worldskills que s'ha
dut a terme a Shizuoka (Japó), entre el
12 i el 22 de novembre, i en el qual es
promocionen els estudis desenvolupats en els centres de formació professional. Ha obtingut la 14ena posició,
amb els mateixos punts que el participant de França i ha rebut la medalla al
millor participant de l’equip espanyol.
- Quan vas decidir dedicar-te a la
cuina?
- A casa meva tenim un negoci familiar de restauració, i des de ben petit
m’ha agradat la cuina. En acabar l’ESO
no volia estudiar batxillerat ni cap carrera universitària, així que vaig veure la
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bona oferta que feia la Joviat, on he
estudiat durant 4 anys.
- Quins passos has hagut de fer per
arribar a representar Espanya al Japó?
- Quan estava fent segon de cuina
em van oferir presentar-me al concurs
de Joves Cuiners de Sant Pol de Mar,
on vaig guanyar el premi a la imaginació i la creativitat. I a partir d’aquí
m’he anat presentant a concursos i
campionats.

- Hi havia algun tipus de selecció
prèvia per competir al Japó?
- Sí! Primer vaig haver de presentarme al CatSkills que es va celebrar a
Tona el mes de març. Allà em vaig classificar per a les semifinals de
l’SpainSkills, on hi havia representants
de totes les comunitats autònomes.
- I l’SpainSkills, com va anar?
- Vaig guanyar l’or, tot i que la competició va ser molt ajustada. En tres
dies, havíem de presentar 6 plats: un
aperitiu, un de peix, un de pasta, un de
carn, un de cuina espanyola i les
postres.
- I després, cap al Japó!
- Sí, amb la delegació espanyola vam
marxar cap a Shizuoka el dia 10 de novembre. Allà tot era grandiós, exagerat...

- Hi havia molta pressió?
- Sí, molta pressió mediàtica, del públic
i, evidentment, del jurat. Mentre cuinaves
estava atapeït de gent que t’observava.
Hi havia més de 150.000 persones cada
dia. Mai no havia vist tanta gent junta!
- Has aconseguit el que esperaves?
- Estic content del resultat obtingut
defensant la meva línia. Vam presentar
plats amb la mentalitat de la nova cuina
de Catalunya i Espanya amb un estil
net, sobri i elegant que no van entendre. El concurs no anava enfocat així
sinó que buscaven un tipus de cuina
molt més clàssica. Però estic segur que
si hi hagués de tornar, m’enduria l’or.
- Tot i això, ha estat una experiència
positiva?
- Em quedo amb el país i l’experiència que n’he tret. He pogut intercanviar opinions amb gent de països molt
diversos amb una cultura i una
filosofia davant la cuina molt diferent a
la nostra.
- Com et planteges el futur?
- Continuaré treballant al negoci familiar, on fa quatre anys vaig iniciar una
línia de plats d’elaboració pròpia. I vull
obrir un nou menjador per potenciar el
poble, que està una mica apagat.

