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quest és un dels degans 
del còctel a Barcelona. Va 
obrir l’any 1931, i aquesta 
data la convertiria en la 

cocteleria més antiga de la ciutat. 
Però els primers anys, regentat per 
Antonio Gotarda Lashedas, l’Ideal 
era un bar típic de l’Eixample, un 
petit local amb terrassa on se servi-
en cafès, gelats i uns entrepans 
molt coneguts per la seva qualitat. 

La transformació
No va ser fins a dues dècades des-
prés, quan el seu fill, José M. Go-
tarda Quintilla, va aprendre du-
rant un any les arts del còctel al 
mític Harry’s New York Bar de 
París, el primer còctel bar obert a 
Europa. A això, cal afegir-hi les 
“necessitats” de clients tan famo-
sos i cosmopolites de l’Ideal, com 
l’Ava Gardner o en Frank Sinatra, 
que demanaven el que bevien en 
altres llocs sofisticats del planeta. 
Tot plegat convertiria aquest lo-
cal, a partir dels anys cinquanta, 
en el que actualment és: una de 
les cocteleries de referència arreu 
del món.  

El present
Actualment l’Ideal Cocktail Bar és 
regentat per la tercera generació: 
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IDEAL COCKTAIL BAR (BARCELONA)

L’ofici de tres generacions

tiquen els còctels tradicionals, 
però se saben adaptar. A en Manel 
Roldan, discret com exigeix l’ofici i 
bàrman de la casa des de fa 26 
anys, li agrada aconsellar quan se 
li ho demana. L’ampoller és ex-
tens, amb ginebres premium ex-
clusives com la Bulldog o la Bre-
con. El gintònic se serveix, des de 
sempre, en copa de conyac. Molt 
abans que les tendències imposes-
sin aquesta moda. Per alguna cosa 
van ser campions de Catalunya i 
Espanya en aquesta modalitat l’any 
2001. Preferiu un malta? O un 
Glenfiddich de 30 anys? Si no, hi 
ha 90 marques de whisky per triar. 

On anem

en Josep Maria Gotarda, propieta-
ri del local i vicepresident del Club 
del Bàrman, és nét del fundador. 
L’espai és d’estil anglès, clàssic i 
elegant, amb les parets folrades de 
fusta i decorades amb abundants 
quadres. A l’hora de beure hi prac-


