
El reportatge: Culna de Vllanova

La cuina vilanovina és, en gran mesura, cuina marinera. Una cuina que

neix a les mateixes barques deis pescadors i que, un cop aterra, troba

també el seu espai en els fogons de les cases.

I U n deis aspectes que ha coroc-
teritzat la nostra gastronomia
ha estat la transmissió oral de

les receptes, una herencia que ha
passat sovint de pares a fills.Aixó ha
fet que aquesta cuino es mantingués
en un órnbít popular, lIuny de la
sobreexplotocló turística que sovint
desousto id cuino outócrono. També
la situació geografica d'a'illament
l'ho conservat i l'ho mantingut foro
deis circuits comercials. I dins d'o-
questa situació tan peculiar, la cuino
marinera sho mantingut fidel a les
sevesarrels.Enaquest sentít.a banda
de les famílies marineres vilanovines,
els restaurants de la nostra ciutat han
vetllat per conservar aquesta cuino a
la vega da que han sabut mantenir-Ia
dins I'oferta gastronomica amb les
sevescaracterístiques més genu'ines.

•
La cuino marinera té unsplats bóslcs.
centrats tots ells en unes tecniques o
bases cullnórles especifiques: els alls
cremats, els ronxos.els alls i pebres. el •
peix amb picada i les sarsueles.Plats
com el bull de tonyiha o la tonvíno
d'espineta han esdev'nquternblerno"
de vilanovisme. ; ,

Pero cuino vilqnovin<;lno és slnónirn
de romescos, a1rs cremats i alls i

')

pebres. Altres plats han donat caris-
ma a la nostra gastronomia. Alguns
amb peix i altres amb ingredients
diferents. Per exemple, pode m citar
la cuina del peix senzill,i plats com les
croquetes de maire o la pístonodo.
els arrossoso els ñdeuós.

Pero el més important d'aquesta
cuino, i eix fonamental de la seva
quolítot. és la riquesa del mercat de
peix que té Vilanova i la Geltrú. Enell'
hi trobem una gran oferta de materia
primera de gran qualitat i de gran
varietat.

Santi ColI, propletorí del restaurant
Marina de la nostra cíutct. ens ha
parlat de la cuino marinera de
Vilanova i la Geltrú. EIIens ha explicat
quina és la base de la cuino marine-
ra: la ceba, el tornoquet, I'all i I'allioli.
Per enSanti, un bon allioli és copoc
d'arreglar qualsevol plot.

A l'horo de repassar les receptes
més marineres, pero, ens trobem
amb una dicotomia que sovint ens
porta a contondre dos plats: la
ñdeuó i els fideus arrossejats.Pero en
Santi ColI ens explica la diferencia
que hi entre ambdós plats. El que

, coneixem com a tldeuó és. en reali-

tot. una menja d'Alacant, semblant
a la paella pero feto amb fideus del
número 4 i que queda sucós.Uncop
la pasta ja és cuita -s'ht afegeix all i
julivert per sobre. Sovint, pero,
donem aquest nom a un altre plat
típic de casa nostra (i de la gastro-
nomia marinera en general) que són
els fideus arrossejats, un plat que
sovint també se sol fer amb orrós, En
aquest cos. s'arrossegen els fideus
amb oli (d'aquí el nom del plat). Un
cop cqoten el color desitjat sels tira
fumet de pelx. fet amb riyores, alls i
peix de roca, crancs i galeres, i es
deixd coure.

Pero la cuino de Vilanova no consta
tan soisdoquest tipus de plats, amb
arrossos i fideus. Al costat de les
receptes més tradicionals i marineres,
en Santi ColI va apostar per les inno-
vccions. i actualment és l'únlc restau-
rador de la ciutat que fa I'anomena-
da "gibrellada". Aquestc:i recepto,
que se servelx en un gibrell (tal i com
indica el seu nom), va ser una aposta
que van fer una colla de vilanovins, i
entre ellsalguns restauradors, per tro-
bar altres plats nous i alternatius a la
cuino marinera de tota la vida i que
poguessin esdevenir ernblernótics de
Vilanova i la Geltrú.
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La gibrellada vol recordar la manera
com abans els mariners manduca-
ven els ranxos (que també feien en
un gibrell) a la barca, Elplat es men-
java directament de la cossolo. i
cada pescador respectava la roció
que Ii tocaya, que era aquella part
de /'0110 que quedava just al seu
dovont, I és per clxó que aquest plat
se serveix en una gibrella, La recepto
inclou la sepia, un ingredient habitual
en la cuino vilanovina, que es fa bullir
amb pototes, Quan gairebé esta al
punt es posa el pelx, Si per als mari-
ners és habitual d'utilitzar peixos com
oronves. rates o polles, al restaurant
en Santi utilitza la rajada, el viret
(conegut també com a cap-roig o
clavilló) i el congre (del pixador cap
al cap, que és on hi ha menys espi-
nes), S'hi afegeix una picada (molt
important en la cuino marinera) i se
serveix en un gibrell. També s'hi tira
allioli aixetonat per sobre, l ornb el
brou que es fa arras o fideus arrosse-
[ots, Actualment només el restaurant
Marina inclou en la seva carta
aquest plot.

En Santi Coll coneix els detalls més
particulars de la gastronomia deis
vells pesccdors, Ens explica que, a
banda de rneníor directament de la
cossolo. els mariners no usaven plat
sinó que feien servir un tros de po.
Alla hi posaven la roció de peix que
els tocaya, Després,el po se sucava a
la cassola a la reéerca deis suquets
més preuats de la cuino de barca,

El mercat on es compren els ingre-
dients per elaborar la cuino marinera
d'en Santi ColI és 50%de casa i 50%
de foro, A través dun peixater com-
pra els productes de les barques de
coso: les gambes, els popets, els Ilen-
guados... Altres peixos els compra a
la Llotja de Barcelona: els rops. etc, I
no deixa mai de fer la seva visita dia-
ria al rríercot de Vilanova per buscar
aquells altres productes frescos que
necessita per cuinar les plats del seu
restaurant,

La cuino de pescadors és una de la
més senzilles que hi ha, Tota ella es
basa en una bono picada, feto amb
vi i la melsa del pelx. Al Marina
segueixen aquest tipus de cuino,
defugint una mica d'extrovcqóncles
foranies Lfins i tot. de les especies, Per
exemple, en comptes de fer servir el
pebre vermell usen la nvoro,

Tal i com cornentóvern abans, la
cuino marinera ha hagut d'adaptar
una mica els seus productes a la
demandd del mercor. Enoquest sen-
tit, el peix senzill ha (1uedat en certa
manera, una mica oporcct del cornp
de la restourocló, Ésper cquest motiu
que se Ii ha hagut de buscar altres
sortldes. Pero Vilanova i. la Geltrú
monté la culnornorlnero a les cases

"

eLs veLLs pescadors

no usaven plato

menjaven dLrecta-

ment de La cassoLa

porticulors. Són ,moltes les famílies
que cuinen plats doquests a diario
Aixó es pot veure, comenta en Santi
ColLveient els hóbits de compra que
es troben anant al rnercot. Pero,com
en altres qüestions, els hóbrts culinaris
han anat canviant i cada cop és
més dificil que la gent es pugui dedi-
car a la cuino per la manca de
ternos. Així dones. les receptes com-
plicades i de més elaboració es
reserven per al cap de setmana
quan, sovlnt. són els homes els enca-
rregats de cuinar-Ies, segons el Santi
Coll.

manera de cuinar aquell peix i quins
són els passos que hem de seguir. I
mai falten els anomenats "secretets".
que en donaran a cada plat el toc
especial.

Lidemanem a en Santi que ens digui
quins són els plats més típics de la
cuino vücnovíno. I sense dubtar-ho ni
un moment anomena 1'011 i pebre,
Afegeix els plats fets "a la marinera",
que inclouen una picada i un sofregit
de ceba i tornóquet, També inclou
en els primers de la lIista els que hi
afegeixen lollioli. I després ja esmen-
ta dos clóssics molt preuats: el bull de
tonyina i l'espineto, També hi ha el
bot (el peix Iluna) que es cuino en 011
i pebre i que l'ocostumo a netejar el
propi rnorlner,Amb aquest peix se sol
fer I'anomenat ranxo de bot. Pero no
hem d'oblidar ni els alls cremats ni els
suquets, I tampoc ni la sepia ofega-
da, els arrossosi els ñdeus,

La transmissió de les receptes es fa
gairebé sempre vio oral, simés no les
de plats de casa, I si en general les
receptes passen de mares a fills, és
molt habitual que al mercat quan
hem de comprar afgun producte en
concret sigui la propia peixatera la
que ens indiqui quina és la millor
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