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“El Químic et 
marca per a la 
resta de la vida”
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Així són
Así son

The way they are

Per què va decidir estudiar a l’IQS i quins 
records en té? 

En acabar el preuniversitari, em vaig plantejar 
què volia estudiar. Vaig treure molt bona nota 
de biologia i la meva primera intenció era fer 
medicina, però vaig parlar amb un cosí que era 
el president del Col·legi de Metges de Lleida i no 
m’ho va aconsellar. Em va dir: “No tindràs vida 
privada, amb aquesta professió”. Tot això em 
va fer reflexionar i canviar d’opinió. Coneixia 
una persona que havia estudiat a l’Institut 
Químic de Sarrià, me’n va parlar molt bé i per 
això finalment hi vaig entrar. Què en recordo? 
Doncs sempre dic que el Químic és una cosa que 
et marca per a la resta de la vida, per exemple, 
en el teu tarannà professional. I és que et dóna 
una base important que t’acompanya sempre, 
una manera de ser i de comportar-te. La veritat 

és que m’ho vaig passar molt bé –també vaig 
ser a la Residència d’Estudiants Sant Ignasi–, 
tot i que el primer any va ser dur, perquè en 
aquell moment només passaven de curs vint 
alumnes i escaig, així que no es tractava només 
d’aprovar, sinó de ser millor que el que tenies al 
costat .

Alguna anècdota que recordi especialment?

Doncs, per exemple, recordo el pare Ferrer 
Pi, molt recte, i el pare Montagut, que un dia, 
durant les classes, va començar a parlar d’un 
tub buit per dins, cosa evident, perquè tots 
els tubs ho són. Per això tots els alumnes vam 
començar a riure, mentre ell es preguntava per 
què ens feia tanta gràcia el que havia dit. També 
recordo que tota aquesta tensió del primer curs 
que explicava es va relaxar una mica en arribar 

Una de les riqueses més grans de l’Institut Químic de Sarrià són els alumnes que hi han estudiat 
al llarg dels anys. Alumnes entre els quals es troben casos de gran èxit empresarial, com el de 
Ramon Escolà, inventor del conegudíssim Peta Zetas®. Una aposta innovadora en el seu temps 
que, dècades després de la seva creació, triomfa arreu del món.

Ramon Escolà, president de Zeta Espacial S.A. i 
inventor del Peta Zetas®  
(PROMOCIÓ 67)
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a segon. Sempre dic que el pas pel Químic, per a mi, va 
ser molt positiu, i en l’èxit posterior de la meva vida 
professional hi ha un percentatge en el qual té a veure 
l’IQS, perquè et dóna un bagatge que forma part de la 
teva vida i de tot el que fas.

Després d’aquesta experiència que tant l’ha marcat, 
quins van ser els seus primers passos al món laboral?

Vaig començar treballant en un laboratori de control 
de qualitat de Vilafranca del Penedès, que es deia 
CONTRAL i tot just arrencava, però el projecte no va 
tenir continuïtat i en menys d’un any el van tancar. A 
partir d’aquí, vaig entrar a la indústria farmacèutica, 
en un laboratori de control de qualitat,on vaig tenir 
l’oportunitat de participar en el desenvolupament de 
diversos nous productes. Però la meva inquietud em deia 
que amb això no en tenia prou i que es podien fer més 
coses. Vaig conèixer gent nova i una d’aquestes persones 
va ser Antonio Asensio, que ja formava part del món dels 
mitjans de comunicació i estava iniciant el Grupo Zeta, 
en aquell moment.

Un cognom molt relacionat amb aquesta llaminadura 
tan coneguda que van crear tots dos...

Sí. Els nostres fills anaven a la mateixa escola i, 
precisament allà, ens vam adonar que els nens fan un 
gran consum de llaminadures i que, per tant, són un 
mercat amb un gran potencial. En aquell moment, no 
hi havia la competència que hi ha avui en dia, entre 
els nens, amb temes com el mòbil, sinó que l’únic que 
tenien eren els caramels que es compraven. En aquell 
moment, com he dit, jo estava al món de la farmacèutica 
i Antonio Asensio al de la comunicació, però de caramels 

no en sabíem res de res. En un 
principi, 

vam començar a fer proves amb un reactor petit de 
gasificació de caramels, que encara tenim exposat a les 
oficines. Però basant-nos en què? Doncs en el vessant 
científic que et dóna el Químic i que posteriorment cada 
alumne desenvolupa en funció de la seva manera de ser. 
De fet, a mi sempre m’ha agradat veure i provar coses 
noves.

I com van evolucionar les seves proves fins a arribar al 
sorprenent resultat final?  

Vam estar provant gasificar amb anhídrid carbònic 
(estem parlant dels anys setanta) en masses diverses. 
Sobre quina era la nostra base, doncs al Pol Nord hi ha 
petites bombolles d’aigua que, amb el pas dels anys, 
van quedar cobertes amb neu, i això suposa una pressió 
d’entre 60 i 200 atmosferes. Aquestes bombolles que 
queden dins del glaçó no tenen prou força per trencar 
la capa de gel, però, quan el poses dins l’aigua, va 
desfent la capa de gel fins que arriba un moment que 
la bombolla del glaçó té més força que no pas la tensió 
superficial que té. Això què provoca? Doncs explosió i 
soroll. Basant-nos en aquest principi va néixer el Peta 
Zetas®, després d’un any i mig de feina. I un cop vam 
tenir el producte calia crear la fàbrica, que vam tenir en 
només sis mesos.

Després de sortir al mercat amb el seu producte, diu 
que van morir d’èxit. Què vol dir?

Doncs perquè, només sortir, el nostre producte ja va 
ser un superèxit i els camions feien cua per carregar-ne 
davant de la nostra fàbrica. El que va passar és que, quan 
el nano ja l’havia tastat, preguntava què més hi havia, 
però la realitat és que no teníem res més i, per tant, no 
el comprava. Així que, a principis dels vuitanta, ens vam 
trobar amb un gran ascens de compres i, tot seguit, una 
ràpida caiguda de les vendes.

I quina estratègia van adoptar?  

La solució va ser obrir-nos 
a més països i, per tant, 
començar a exportar, si bé en 

aquell moment no hi havia 
res, pel que fa a ajudes, i 
tampoc teníem diners. 
Vaig dir a la meva dona, 
que era holandesa i 
parlava set llengües, 
que havia de treballar 
però sense cobrar 
res, i a partir de la 
seva feina comercial 
vam començar a 
exportar. Una de 
les coses que vam 

fer, també, va ser 
participar en la fira 
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més important de confiteria 
que es feia a Alemanya, però 
no teníem diners ni per 
llogar l’estand, així que vam 
demanar a una empresa que 
ens cedís una taula dins del 
seu i que li pagaríem al final 
del certamen. El més curiós del 
cas és que la gent, per parlar 
amb nosaltres, feia cua, mentre que l’altra empresa no 
tenia ningú! Quan es va acabar la fira,l’empresa ens va 
dir que no volia que li paguéssim res a canvi de donar-li 
l’exclusivitat del Peta Zetas® per al seu país. Van ser 
uns moments durs, però que vam superar amb il·lusió i 
ganes, perquè crèiem en el producte.

Quan comença l’aventura americana de la seva 
empresa?

Des dels anys vuitanta que estem presents als Estats 
Units, primer a través d’un importador, i després 
vam optar per muntar directament l’empresa allà, 
Pop Rocks Inc. El Peta Zetas® allà es diu Pop Rocks®, 
amb un índex de coneixement de marca al país de 
l’ordre del 98%. Al mateix temps que als Estats Units, 
vam començar la nostra trajectòria a Mèxic, amb Zeta 
Espacial Industrial S.A. de C.V.; tenim una planta de 
producció i envasat a la localitat de Toluca, a uns 65 
quilòmetres de Mèxic DF. Un dels avantatges logístics 
de tenir la planta en aquest punt és que, amb cinc hores 
de camió, ja som a la frontera amb els Estats Units, on 

no produïm, sinó que tenim un 
equip comercial propi, situat 
a les zones oest, centre i est 
del país, i també una oficina 
administrativa a Atlanta. 
En total, ja estem en més de 
seixanta països de manera 
constant.

Quin creu que és l’èxit del Peta Zetas®?  

La nostra filosofia sempre és fer productes amb els 
quals no podem tenir competència. Per exemple, fa uns 
anys vam treure el Two to One, amb què vam ser els 
primers del món a treure un caramel amb un regal, cosa 

“La nostra filosofia sempre 
implica fer productes 

amb els quals no podem 
tenir competència”
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Quin és el secret científic del Peta Zetas®?

És una massa pastosa que obtenim a partir d’una barreja de sucres que, quan estan en 
temperatura, reben una injecció de gas carbònic i així es dispersen. Per tant, hi ha una 
dispersió d’aquest gas cap a dins de la massa. En aquest estat pastós, es col·loca en 
uns cristal·litzadors i es deixa refredar vint-i-quatre hores. Les bombolles a pressió es 
queden a dins i quan s’alliberen són les que provoquen l’explosió.

D’on ve el nom de ‘Peta Zetas®’?

Quan ens vam reunir amb l’Antonio Asensio vam parlar de quin 
nom podíem posar al nostre nou producte. Com que petava, 
teníem clar el Peta, i ell em va dir que li agradaria posar-hi alguna 
cosa que recordés el seu grup editor, així que va quedar en Peta 
Zetas®. Per la seva banda, l’empresa es diu Zeta Espacial perquè 
els nens veien el producte com una cosa de l’espai.

que ja existia en versió xocolata, amb l’ou de Ferrero. 
En el nostre cas, hi ha 200 regals diferents i el caramel 
es pot penjar amb un clip, així que es pot tapar per 
anar-se’l menjant a poc a poc. Tot això mentre també 
hem anat evolucionant el Peta Zetas® original, per 
exemple, incorporant-hi grans de xiclet, un dipper 
anar-lo sucant o colorant blau, perquè la llengua 
dels nens quedi de color blau. Tenim l’avantatge 
de disposar d’un equip de disseny industrial i de 
disseny gràfic que són els encarregats de dissenyar les 
màquines de producció de cada producte.

Un altre aspecte clau és que nosaltres venem Peta 
Zetas® a granel a grans marques, que el fan servir 
per fer iogurts, xocolata o, fins i tot, una pastisseria 
ha creat la coca de Sant Joan amb Peta Zetas®. També 
cuiners de prestigi, com Ferran Adrià i Arzak, l’han fer 
servir per fer creacions diferents.

Quins són els seus projectes de futur?

Avui en dia, treballem per consolidar al màxim 
l’empresa i estem oberts a valorar la compra d’altres 
companyies de distribució de confiteria a escala 
mundial. I és que la crisi es nota aquí però a fora no, 
si bé un dels aspectes que hem detectat és que els 
compradors no fan tantes compres grosses, sinó més 
petites, perquè no volen tenir magatzem, i els bancs 
tampoc els financen. Ara, fa pocs mesos, i pel que 
fa al reconeixement, hem rebut el premi a la pime 
exportadora dels Premios Pyme,ja que nosaltres 
exportem més del 93% de la nostra producció.

“Amb el Two to One vam ser 
els primers del món a treure 

un caramel amb un regal”


