
 

 

 

Daniel Olivella serà el pregoner 
de la FM’12 de Vilafranca del Penedès 
 

“Nascut a Vilafranca, al barri Sant Julià, 
l’any 1961. Casat amb Vanessa Jerez (Chicago), 
i pare de dues filles: Talize d’11 anys i 
Zyena Lola de 7 anys. Actualment estem 
esperant un nen, en Gael, que arribarà pels 
voltants del 18 de Juliol. 
 
Vilafranquí inquiet i no massa bon estudiant, 
amb la il·lusió de ser músic de jazz, tocant 
el saxo, van ser els motius perquè els meus 
pares m’enviessin, als 18 anys, a estudiar 
anglès i música a Chicago, on hi tenia un 
oncle propietari de dos restaurants. Vaig 
estudiar a l’ American Conservatory of Music, 
compaginant-ho amb la cuina i la mecànica de 

bicicletes, la meva altra gran passió. Als 27 o 28 anys, veient 
que amb la música era molt complicat i difícil de f er-se un futur, 
vaig decidir marxar cap a San Francisco a fer de cu iner. És allà 
on professionalment he pogut fer-me amb un nom. Ara  hi tinc dos 
establiments: des del 1999, el B44 Catalan Bistro a San Francisco 
(Califòrnia), possiblement el primer restaurant esp ecialitzat en 
cuina Catalana als USA i, des del 2008, el Barlata tapas Bar a 
Oakland (Califòrnia). Actualment estem en tràmits d e signar el 
lloguer per a un tercer: el Barlata tapas Bar a Austin (Texas), 
que té prevista la seva obertura a finals del 2012 o principis del 
2013. 
 
Tot i no haver format part mai de cap ball de la Fe sta Major, vaig 
assajar de petit amb les cotonines i el que més rec ordo és que jo 
era l'únic membre català. Des de petit he estat un entusiasta de 
la Festa Major, sovint empalmant quan potser érem n omés 15 o 20 
joves a les escales de Santa Maria, bebent moscatel l per passar 
l'estona i esperant a les matinades. He participat com a músic amb 
el grup de teatre vilafranquí CAEP III, a l'especta cle Cacaret. 
Des de fa uns 14 anys sóc membre de la colla Castel lers de 



 

 

 

Vilafranca. Les meves vacances sempre giren al volt ant de la Festa 
Major i malgrat que fa més de 30 anys que no visc a  Vilafranca 
procuro estar sempre aquí en aquestes dates”.   


