
Ricard Camarena és un dels cui-
ners valencians amb més pres-
tigi. El sabor dels seus plats, el 
respecte absolut pel producte 
i el compromís que manté amb 
la tradició defineixen la propos-
ta gastronòmica d’un xef que a 
hores d’ara compta amb una es-
trella Michelin i tres sols Repsol. 
Ricard és un professional dels 
foguers inquiet, un home que va 
deixar una de les seues passions, 

la música i la seua trompeta, per 
a dedicar-se de ple a la cuina.

En els seus records d’infantesa 
sonen cançons tradicionals i po-
pulars com La tarara, Ja ve Cento 
de ca la nóvia, o El sereno i la 
serena. Cançó, esta última, que 
és part de la banda sonora de La 
boda dels Girau, una obra escrita 
per Isabel Canet Ferrer que forma 
part de la col·lecció «Llegir en 
valencià, les nostres cançons». El 

Ricard Camarena, cuiner
«Llegir en valencià és una 
bona forma d’estar lligats a 
la nostra llengua»

relat ofereix imatges d’un passat 
entre amics i familiars que s’em-
marquen entre les muntanyes 
i els horts de la Safor. Explica el 
cuiner que «eren el nostre parc, 
allà on hem jugat i ens hem fet 
grans. No hi havia engronsadores 
ni tobogans, però hi havia marges 
i tarongers». Barx continua sent 
el seu refugi, «és on vaig per tal 
de desconnectar, però també és 
on vaig a connectar. Per a mi Barx 
és passat, és present i és futur». 

Ricard es considera un bon 
lector, «vaig aprendre abans a 
llegir que a parlar», assegura 
el saforenc, tot i que admet 
que actualment per qüestions 
laborals no llig tant com voldria. 
Sosté que «llegir és una bona 
forma d’estar lligats a la nostra 
llengua» i lamenta que no li ha-
gen inculcat l’hàbit de llegir en la 
seua llengua autòctona quan era 
un xiquet. Considera que és molt 
important fomentar la lectura en 
valencià entre els joves.

www.llegirenvalencia.org

Ricard Camarena, cuiner arrelat a Barx.

“ Per a mi  
Barx és passat, 
és present i és 
futur ”

Dissabte, 25 de juny

I diumenge, 26 de juny
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CD «Les nostres cançons» 
amb la cartilla

GRATIS

Cuina 100%  
valenciana
En acabar els estudis, Ricard 
Camarena va decidir llogar 
el restaurant de la piscina de 
Barx, l’estimat poble de la Sa-
for que l’ha vist créixer. Allí el 
xef va optar per anar forjant 
el seu propi estil de cuina fent 
una introspecció en les arrels 
del receptari tradicional va-
lencià i en els seus productes. 
Però l’univers Camarena està 
en evolució constant, així que 
va decidir ampliar horitzons 
i hui són quatre els establi-
ments que ha obert al cap i 
casal: Ricard Camarena Res-
taurant, Central Bar, Canalla 
Bistro i Habitual. A més a més, 
regenta un servei de càtering, 
un laboratori experimental i 
un espai exclusiu. De la col·
lecció de llibres de la campa-
nya «Llegir en valencià, les 
nostres cançons» diu que és 
una oportunitat fabulosa per a 
enganxar·se a llegir en la nos-
tra llengua, ja que cada un dels 
onze exemplars que la compo-
nen han estat escrits per au-
tores i autors valencians. 

les nostres cançons


