
Existen manjares únicos que
sería necesario patentar, al ob-
jeto de proteger su filiación de
origen. Algunos -por razones
especiales- han logrado pa-
tentar se a sí mismos y resulta,
por tanto, imposible desarrai-
garlos de la tierra donde han
hallado sus casi siempre genia-
les principios.

De la misma manera que se
ha establecido una regulación
de origen para los caldos, lo
propio debería hacerse con al-
gunos de los célebres guisos
que integran el completo mapa
gastronómico de nuestra tierra,
por ejemplo el famoso «suquet»
de algunas localidades marine-
ras de la Costa Brava, «L'oca
amb peres» del Empordá, «L'oca
arnb naps», «el conill amb cara.
gols», «l'arrosseja1», etc., etc.

En nuestras latitudes privan
dos platos célebres por cuya
singularidad sería preciso ve-
lar. Me estoy refiriendo al «xa-
tó» y al memorable «bull de
tunyina».

Hoy quisiera referirme "de un
modo especial, a este exquisito
manjar llamado «bull de tunyí-
na», el cual si se prepara de for-
ma idónea ofrece unos resulta-
dos portentosos, comparables a
los de los más sugestivos logros
de nuestra gastronomía. No
existe paladar sensible -gas-
ironómicamente hablando-
que pueda resi~tir a la tenta-
ción de un plato de «bull de
tunyina» (siempre y cuando és-
te haya sido confecciónado co-
mo mandan los cánones).

En un Íiempo como el actual,
en el que la gente se pirra .por
los manjares prefabricados cJde
condimentación muy rápida,
brillan con luz propia esos pla-
tos espléndidos que sólo se ob-
tienen tras un dilatado proceso,

durante el cual además de buen
gusto y paciencia hace falta es-
grunír el recurso de la autén-
tica capacidad artística. Sólo
así pueden conseguirse resulta-
dos verdaderamente apeteci-
bles, llenando de agua la boca
del futuro comensal.

Cuando la gente tenía me-
nos entretenimientos que aho-
ra, parece ser que buscaba el
goce por vías naturales y direc-
tas. Y, según tengo entendido,
la buena mesa fué uno de los

El «bull de tunyinc»
plato típicamente

villanovés
Falta una auténtica promocion
de nuestras especialidades

gastronómicas

mayores placeres que pudieron
permitirse nuestros ilustres an-
tepasados.

Hoy en día se viaja mucho.
La gente fotografía, lee, otea,
filma, escucha transistores y
«cassettes». Pero lo que se dice
comer, come bastante mal. Un
elevado porcentaje de nuestros
viajeros dominicales (es más
elegante aplicar este término
que el despectivo «domíngue-
ro») se contenta con el consa-
bido arroz o los canelonis y el
pollo al ast con patatas fritas.
N10 es que discuta las excelen-
cias de semejantes manjares,

sino que dudo que en todas par,
tes se presenten a la mesa reu-
niendo las características esen-
ciales que en teoría debieran
poseer. Se trata, las más de las
veces, de burdas imitaciones,
sofisticadas o adulteradas por
culpa de la industrialización
del proceso debido al incremen-
to de la demanda. Y hay cosas
que no pueden industrializar se.
No puede industrializarse en
demasía el asunto de los caldos,
ni el de los manjares, ni el de
nuestras relaciones con los de-
más, pongamos por caso.

(Termina en la pág. 3)
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«bull de tunyina» platoEl
: _.

típicamente villanovés
(Viene de la 1." pág.)

Creo que a nuestro «bull de
tunyínas le hace falta un 'can-
tor, un espiritu fantasioso que
logre mitificarlo definitivamen-
te. Eso es lo que hicieron Dalí
y mi amigo Pijoán con la «oca
amb peres», de la mano del co-
cinero Juan Durán. Y lo propio
hizo Fages de Climent desde su
casal de Castelló d'Empúries.
Claro que respecto a este punto
hay que darle la razón al agudo
crítico Feliu EIías, quien en
«La Puhlícítat» escribió un pen-
samiento de consistencia ineluc-
table, como diria Josep Pla:
«D'enea que conec Castelló
d'Empúries, la petita ciutat on
m'agradaria viure i morir, ad-
miro molt menys al poeta Car-
Ies Fages de Clíment».

y es que para hablar de gas-
tronomía -Fages escribió co-
sas asombrosas acerca de algu-
nos manjares-, lo mismo que
para cualquier otro tipo de lu-
cubración artística, el poeta de

Castelló solía ambientarse
deambulando por las inmedia-
ciones de b' «comtal vila»,

. oteando sus piedras moradas
-catedral, palacios, portal de
la Gallarda-, desde la orilla iz-
quierda del «rec del molí», cu-
ya prodigalidad de reflejos re-
sulta Incomparable. Fages se
extasiaba contemplando, a la
puesta de sol, los ocres y los
verdes de la sacra planicie em-
pordanesa, con-el telón de fon-
do azul, indeleble y mágico, del
golfo de Roses. Vistas así las
cosas parece muy fácil que Fa-
ges de Climent llegara a tejer
sutiles meditaciones en torno a
los hallazgos gastronómicos q.e
la gente de su país.

Algo parecido debería ocurrir
aquí, al objeto de que surgiese
el hombre capaz de mítíñcar
para siempre ese manjar ape-
titoso y único que se elabora en
nuestra tierra y se conoce por
«bull de tunyína».

E. MOLERO PUJOS



DIHRIDE\IL~~O\fl Set dies
26 de juny de 1992, 17

___JISetmana del Mar~Festes de Sant Pere

Dins deis actes de la de la XII Setmana del Mar-Festes de Sant
Perev es va celebrar al restaurant Avi Pau de Cunit ell Simpósium
promoci6 del Peix Blau que va organitzar l'lnstitut de la Setmana del
Mar amb la col.laboracló del FAOM, Ministeri d'Agricultura, Pesca

i Alimentació, la Confraria de Pescadors i Aplitec. En I'acte i van
participarDoménech Bardí, Patró Majordel Contraria de Pescadors,
Jordi Belloc, expert .en nutrició, Alícia Huguet, bióloga i Xavier
Mestres propietari del restaurant Avi Pau.

El peix blau objectede promoció
"Deslacadaparlicipacióen ell Simposium

de Promociódel;PeixBlau
J.MaG.

valorsnutritiusd'aquestspeixos,
Díntredeis actes de la XXII que encara estant considerats

Se'''''lna del Mar-Festes de com el germa pobre en l'árnbit
S,'ere, es va celebrar al gastronómic. Eusebi Ferrer ex· .
rl 1rant Avi Pau de Cunit, el patró major de la Contraria,de
I,--""ósium Pmmoció del Peix Pescadors va recordar els
Blau organitzat per I'lnstitut ranxos que els pescadors teien
Setmana del Mar i amb la a les barques i la platja, i
col.labotració del FROM, ,I'anllcdota que la plantilla del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i F.C. Barcelona després de
Alimentació, Conlraria de guanyar una copa havia passat
Pescadors de Vilanova i la per la platja de Vilanova i la
Geltrú i Aplitec. Geltrú parttcípant en un

Els ponents del slmpósium d'aquests ranxos de peix blau.
van ser Doménec Bardi, Patró La senyora ,d'en Dauclk es
Major de la Conlraria de I menJava les sardlnes amb les
Prescadors de, Vilanova i la mans Iamb els guants blancs
Geltrú,JordiBelloc,rarmacéutíc posats. En el col.loqui també hi
i expert en nutrició, Alicia van intervenir, entre d'altres, el
Huguet, biologa i autora del pescador PereSa, PereTapies, '" "
"Catáleg de 125 especies Francesc Murgades, Ricard
d'interes pesquer a Catahmya" Caprodón,directorde Promoció
i Xavier Mestres, xel proplstarí de la Premsa de la Generalitat
del restaurant Avi Pau. Va ler de Catalunya i els components
de moderador Josep Francesc de la vintena de mitjans de
Huguet Prats, president de comunicació que van estar
l'Institut Setmana del Mar. presents a í'acte,

Jordi Bellocva ser el primer Després del col.loqui es va ,Els ponentsdelsimposiumdelpeixblau _'" MARY
en intervenir lent una exposició passar a 'I'sccló, com va dir " "''1;
deisvalorsnutritiusdelpeixblau grilficament Pere 'Tapies, o el ¡'~.
i explica" que aquestes 'queéselmateix,aladegustació ,l'

e ecies pertanyen a la de sls.plats en el que els peix
( orla peixos grassos i que blauvasereldenominadorcomú
c\ '00 grams tenia al voltant cuinats per Eduard Agell, xet-
de---óO a 180 quilocalories. gerent de Nova Cuina, Jaume
Dornensc Bardí va explicar la Mestres:'xel-propietari del res-
lorma de pescar aquestes taurant Peixerot, Xavier
especies, alegint que no hi ha Capellés, prolessordecuina de "
perill d'extinció, pero que cada la CFO la Paperera, Eisa
vegada s'ha d'anar més endins Cappelletti, xet-propietaria del."
peraconseguirlescaptures.Per restaurant la Cucanya, Enric
la seva banda Alicia Huguet va Castelló;-xet-director de Nova· 'í¡,
donar a conétxer les prineipals Cuina;'Xavier Mestres, xel"tí,
earacteristiques del peíx blau: propietaridel restaurantAvi Pau,Jil):
aqueststlpusdepelxostenen i I'equip de cuina del mateix '.;<',
una taxa de reproduccló molt restaurant .::~
elevada I són capac;os de. Elsplatsescollitsperaquesta ..}~
colonltzardlferentsamblenls .. degustació van ser, Verat?'-
Una altra de les caracterítiques marinat,'Escabetx suau de '~É
d'a-questesespécies.éstaseva surell,:Escabetx ealent de "
pigmentació, mon d'el/stenen ton¡inaamb mongetesseques, ,"
el dors de color blau fose I el sardíneslareides altorn, VentaW(
I/enlre platejat, alx! passsn de sarolnes sobre tcmaqustj-]
deseparcebut., Ja que.' un con,lltat'1SUpremesde tonylna :q.i
depredador passa perecta "al vi negrecabernet i Suquet de 'j';
veurilla mola plateJada,molt ¡ veratS:ElsVinsicavavanserde ~!,

semblant al reflex de la lIull} 'les caves Jaume Serra de,.'ii,;,¡;í~!Píals>esva preparara lasuipadel'AviPau t~¡jI.,Z,;":,~,,.,~.::¡:\ ~ ~ '" '~\"'.ARV
sobre I'algua, I si passa per " Vilanová:i la Geltrú, ' "5t~~ 't"':;1e) , ":" " "-':',.,' ';"j." ~ ,
sobre la veuril fosea.com el ~Ixef Joan Martínez es va :::,r,¡¡tII.esalallumjas'hauraernes:"'Í'aquestaspecte, Tambéva sortír' des¡iiéidél strnpósíurnel peix
Jons del mar.', ': ..., alegl~,a la festa lent un rom i¡', Cal destacar que la lilosolia __a la lIumla possibiHtatderepetir blau·'tingués :un Iíoc destacat

En el segUlt Q~.x~slclons eremat~!,q,ua!.no,podlalaltarep!, ~.;d!lH§l(llP9~ium!;.V¡i':,s,er;~'\ai,¡%~f1,.alt(e,;<;o¡>"aquf¡lstapromoció:tdins:la'g~Stronomiai les,cartes
Xa"'-- Meslres va Jncldl1.enla demoSVaclómannera, " J"'proÍlíoeió 'de' les :dife're,hts rfmitjantc;ant el PatronatMuniei-: delsrastaúrants, parqué elque

"pr' ;ió que s'~a..de.fer,~intre .:'" ,,'. Cal,d"e~ta~r l¡lpresenciad", ',,', , .~8es dé peíxbia~de ~a~~'á':iJp!llde Túrisme i en aguest cas 'i;" és Imp~rtant, va dir Mestres,
dE! .restaura~IÓ'quag:,:élie.s ',:les,,'Garlle!,~':de';T',V3 que-van ._e.~tres~a.de'ea~a'i'llqsar~:'e:~~,ajravé,s:del seu,dl1ectorJosep:y és que· cada vegada anem
especies de peix blau''>'.;I!/ér-; ,¡prer)dr~!>q~"!10taQetot pertat ,'estSproducteal'alc;ada'qÓe' ndezpresenttambéa I'acte.l: Irobanll?Iats amb pelx blau a

, ~n el posterior COI.l~I'!¡v.a<:~~fer'fI.IÍP~ramaespecialdins "rt ~.~e.r.eilC:\!en,~ei!.:.<;o~¡~.xt, ~,.c .f,e~flnalitzarXaVierMestresi"·: les:c,.l!f\e~deis restaurants.
sornr aquesta'necess~taLife·' : I tnlorrnaJlu\:>corn'arques que:;;1!tga~\ronomic',desterrañtlalalta'"~'i'va presentar I'equilul.ecuina de, ' '"i:';"
prornociódonanta conétxerels posslble~tlnt al,sortl1aquestes '","de":cultura gastronomica;:en :,: ,!,{wi,Pau.i va ler VOIS percué ' ' ,,'.', .

.- ;.*,,;.';~~.:. ). ... ,,::,,¡,' ',. .~;" ".> '; ~

, ~
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Ja fa 70 anys des que Pau Pons va quedar-se I'antiga taverna de
Cal Rayo, iniciant així lasaga de restauradors vilanovins. Actualment
és ja la tercera generaci6 la que porta la gesti6 de la societat
Peixerot, S.A. En aquests últims anys s'ha consolidat el prestigi del

restaurant vilanoví, pel qual han passat nombroses personalitats
públiques,' s'han rsnovat les instal.lacions vilanovines, s'ha ampliat
el negoci -a Barcelona. Tot plegat fa que aquest .emblernátíc
establtment.vilanovl pugui encarar el futur amb optimisme.

'Les perspectives per al 1993 cal considerar-les positives' _

El restaurant Peixerot ha complert 70anys
JJ.IIIUT PllAra

La posta en manca de la
nova autopista del Garraf ha
beneflclat especlalment el '
sector de la restauracló de

"t1nova I la Geltrú.
cretament al nostre
'bUment s'ha notat un

•• senyalat augment de
cUenta procedents de I'tlrea
de Barcelona. Abans els
costava venir pel fet d'h8ver
d'utllltzar I'antlga carretera de
les Costes, rnanitestá al OIARI
Martí García Pons, administra-
dor de la societat Peíxerot, S.A.

Segons I'últim balane
conegut: aquesta empresa fa-
miliar, que compta també amb
el restaurant obert a Barcelona,
va facturar 484 milions de
pessetes, xifra que representa
un augnient de 38 milions res-
pecte a I'exercici anterior.
Actualment, entre els dos
establiments,la plantilla consta
de 80 treballadors.

Fonts de I'empresa vila-
novina consideren terca
satisfactoria la seva evolucló
I més si tenlm en compte que
alll8rg dela dos últlms anys el
sector de la restauracló ha
reglstrat una balxa general

"rada en un 30 per cent.
'egons Martí García,durant
92 s'ha mantingut un bon

nlvell d'activitat, especialment
al Peixerot de Vilanova. Les
perspactlves par al nou any
cal considerar-les com a
posltlves, I més en el cas de
I'establlment de Barcelona pel
fet que les obres d'urba-
nltzacló del carrer Tarragona,
que I'any pallat havlen
dlflcultat I'accés dela cllents
al restaurant, )a estan
prtlctlcament acabades. Alxo
permatrtl treballar en plenes
condlclons I aconsegulr la
con80lldacló del Pelxerot a
Barcelona.

LA TAVERNA DE
C~L RAYO

Els inicis del restaurant
Peixerot cal buscar-los I'any
1922, quan Pau Pons, un vetará
pescador més conegut amb el
sobrenom de Pixerot, va decidir
lIogar la taverna de Cal Rayo,
lIoc molt popular, a la platia en
r 111s temps, situada molt

de I'actual establiment.
es seves babultáts en

I'elaboració de plats mariners a
base de peixos totjustsortits de

I'aigua, ben aviatvan traspassar
I'ambit comarcal.

Al local s'organitzaven
concerts vocals iinstrumentals
a iniciativa de Pau Pons qui, al
cap d'un temps, va donar a la
taverna el nom de Las Palme-
ras-M'aquel! moment les dues
úniques palmeresqus hi haviól'_,
en aquella zona esta ven davant "
el seu local i de fet encara ara es
poden distingircom les més altes
del passeig-,

PEIXFRESC
,',

Passats els' -anys de la
Guerra Civil IcIe~IJI,a.,
filla Maria i del gendre Frañc s-
eo Mestr!'!s i també gracies a la .-0<:
qualitat del peix frese servit, 'a
les bones maneres de guisar,
els menjars i a les atencions als
clients, van arribar a la platja de
Vilanova i la Geltrú un bon nom-
bre de persones, entre les quals
no hi mancaven escriptors,
artistes, polítics, homes de
negoci i els primers estiuejants.

Merces a una habit i
intel.ligent operació, que
s'avancá a les modernes
técniques del marqueting i en la
qual sémola que hi va intervenir
I'escriptor i periodista Josep Ma.
Junoy,l'antic renom Pixarot, de
ressonánctes burletes, passá a
convertir-se en I'actual versió
de Peixerot. Simplementafegint-
hi una vocal es dona una imatge
més relacionada amb el peix i el
món mariner, conservant una
pronunciació molt similar al po-
pular nom.

O'acord amb la memOria
popular, rapel.latiu Pixarot, amb
el qual era eonegut Pau Pon s a
la plalja, venia del fet que de
petit, per problemes d'incon-
tinencia, bastantfreqüents en la
canalla, es les pix al llit, a les
calces i també a les barques.
Aleshores els grans, amb el,
propOsit d'esmenar-Io, van
comencar a cridar-Io Pixarot, fins
que li queda el mot.

TERCERA GENERACIÓ

Des de fa més de vint anys,
la direcció del negoci ha passat
a mans de la tercera generació ..
Primer va ser portat per Xavier
Mestres, organitzador de les
Novenes de Cuina Retrobada
que van proporcionar una nova
fita tant a nivell de prestip; del
restaurant, 'com de la imatge
gastronOmica vilanovina.

pelsgenmans Josep, Jordi ,Joan
i Jaume Mestres,

Entre les personalitats qua
han visitat darrerament el res-
taurant, cal comptar-hi la Infan-
ta Elena i Jordi Pujol, durant els
SpecyalsOlimpics,

En aquest darrer perJode
s'han ampliat les instal.lacions ..
al restaurant de Vilanova, amb
sales privades I la Inauguració
d'un nou rnanjador ' amb

DIARI

capacitat per a 200 persones;
després de restaurar i habilitar
antics magatzems de boters.

O'altra banda,també s'ha
obertel Peixe(otde Barcelona,
un local dotat 'amb modernes
instal.tacions i que esta ubicat
prop de j'estació de Sants i el
recinte firal de Montjuic, sector
que esta,destinat a ser zona de
nous complexes hotelers I de
negocis d'alta categoria. _

El restaurant Paixarot, amb satanta ar,ys d'hist6ria,

'EII mateix va respcnsabl-'
IilZar-se de confecciónar i ser-
vir el dinar oficial ofert al
president Tarradel!as en la seva '
primera visita a Vilanova i la
Geltrú I'any 1978, quan va ser
convidat a assistir als actes de
la Setmana del Mar-Festes de
Sant Pere, Bon aficionat a la
cuina marinera, el president de
la recuperada Generalitat, va
repetirdues vegades els popets
de Vilanova amb all-i-oli, que
va ser el plat principal del dinar.

'Des de Ilavors, per a
Tarradellas,la Imatge de
Vilanova I la Geltrú va anar
associada sempre al record
deis popets amb all-i-oli servits
a cal Peixerot, cosa que no es
cansava de recordar quan te-
nia I'oportunitat de parlar amb
gent vilanovina.

L'any 1983 Xavier Mestres I
la seva dona, Oolors" Gassó
van deixar la casa pairal per
obrir a Cunit un nou restaurant
batejat amb el nom de l'Avi
Pau, en homenatge al fundador
de la nissaga de restauradors.

, ESTABLIMENT
EMBLEMATIC

El restaurant Peixerot, que
amb 70 anys d'histOria, 'conti-
nua sent I'establiment de cuina
marinera més emblematie de
Vilanova, esta regit actualment

carbonell freixas, s.l.
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Maria Pons, l'ánima i ~a del
", . . '.- ,

Filla, esposa [rnare de restauradors, ha estat el nexe d'unió de tres qeneracíonsde la
J. F. HUGUET I PRATS - rencia i els anava pujant el

lIoguer fins fer-Io practica-
Maria Pons Pijoan és filla, ment impossible. Llavors els

esposa imare de restauradors. meus pares van decidir tirar
La senyora Maria, com la co- .. ' endavant i amb molts sacrl-
neix afecluosamenl quasi I?I-. ~ ficis van comprar aquesta
hom, a més d'ánima i cos, ha .,; casa, que va costar 100 du-
estat un nexe d'unió per a les ' . ros de plata, Un senyor del
tres generacions que han con-o Vendrell, el Rovira, que te-
format la nissaqa deis Peixe- : : nla una fábrica d'alcohols,
rot. Ei seu .carácter afable i ' .ens va ajudar molt, en veure
dolc ha permés.llimar asprors i , les ganes que tenien els pa-
i solucionar entrebancs. . res de treballar, rememora

Tol1 que no ha estal mai e;"~Maria Pons.
massa aficionada a ,sortir 815,1;:' El 1922 el matrimoni Pau
mitjans de cornunlcació .. ara,: Pons i Clara Pijoan va co-
als 76 anys, Maria Pons, que .··,menyar a treballar al nou local
conserva una mernória privile- . que van batejar amb el nom de
giada, ha pogui ser entrevista- .Les Palmeres. Potser perqué
da a fons pel DIARI DE VILA-' era més fi i també inspirat en
NaVA. ' ies dues úniques palmeresque

Acompanyada per Pere' en aqueils anys hi havia a la
Ortoll, president i anima del platja i encara avui són les
Museu del Mar, i del seu fill més altes del passeig Maritim.
Josep Mestres, durant una A I'entrada hi havia el café, i
agradable sobretaula vam te- una mica més endins, el petit
nir ocasió de conéixer de pri- menjador. ,
mera má, entre moltes altres Jo he sentit explicar a la
coses, com van ser els inicis mare que el primer client va
del restaurant. Va ser el1918 ser I'antic propietari del bar
quan el meu pare va entrar, Orient'de la Rambla. Quan
un dia tot nerviós a casa i Ii entrava li demanava "Feu-
va dir a la seva dona: "Clara, me una truiteta, feu-me unes
s'ha venut la taverna de cal sardines ..." mentrs que els
Rayo, I I'hecompradajo", La. altres només prenien begu-
meya mare nornés va poder des. Aviat el pare va co-
exclamar: "Verge santlsst- menear a fer menjars. Van
ma".Llavorselparevadeixar ajudar molt els peixaters de
la feina a la Fabrica de la fora que dormien al pis de
Rambla i de seguida es van dalt i portaven uns quants
posar a treballar. Van posar- peixos perque els féssim un
hl aigua corrent, van substl-' . all' crema!. Llavors teniem
tuir els vells bancs de fusta un sereno molt 'salat' que
per cadires i van pintar-el ." era l'Enrlquet. Segons un
local de blanc, explica Mf\ria;;:;.,'antic costum de la platja,
Pons. , ,:. avisava els peixaters quan

Jo vaig néixer nou mesos venien les barquas o si
després de tenir la taverna s'acostava un temporal i
de cal Rayo, que ocupava aquell home cridava la gent
una antiga botiga de pesca- "Fulano, aixeca't en nom de
dors i on es van estar quatre r Oéul".
anys. La mestressa del lo- Han corregut diférents ver' dilíem I'ávla Pixarota. Va ser en I'elaboració deis plats de
cal, que es trobava davant: »sions sobre I'origen del mor una cosa estranya perqué al '. péscadors amb peixos to! just
de la platja, al costat de ~I..Pixarot, atribu'it al Pau Pons. germa gran f'anonienaven el" "sortits'de l'aiqua.ben aviat va
I'actuat bar Torres; no volla- ',5egons la seva filla, es tracta Galfo, alTon, que era el petit, lraspassár l'ámbit loóal: Venia
la taverna que-s'havla.anatrn d'un mot que venia de més·· 'Ii deien Trompítas, mentre gent dé Barcelona' que es~
animant amb més .concur-·· -uuny: A ta meya ávia ja li que el meu pare, el del mig, 'tiuejava a :Sitges,' amb cot-

es va quedar amb el mot de xes i xotera.Jo tenta f3 anys
Pixarot. Sembla que hauria i ja servia al menjador. Ales-
estat más normal que fos el hores es 'delxáva l'ollá ola

..gran' qui n'heretés el. mal- cassola de ferro sobre la
nom. :" .. taula i els' clients disfruta-

Els pares de Mariá Pon s no ven servint-se ells mateixos.
sabien ni lIegirni escrlúre, peró. ,,' El meú párÍ! em deiá::'iVeus,
qua n la filla va acabarelcol.iegi .. aqui aqussta senyora agafa
la van fer anar a casade le~ ,',. ~Is plats '1 a' casa seva la
senyoretes Roseíl. per tal que' .' serveixen a tatila amb guants
tingués un nivell més alt de blancs", El)(plica'lafilla de Pau
cultura. Jo tenia 16 anys l . Pons. -.' . " .. " ,-l' '
aixó, en una familia de pes- La cuína del Plxarof note-
cadors, representava un nia hores fixes. Quan la gent
gran sacrifici, record a..amb',!,~,acabava del Foment, a mitja .
agra'iment l'entrevistada':';Les';":'hit o qua'; els semblava, ve-
meves profassores van te'':'''nia aqúí I cridavá': "Paaul",
nir la idea de posarel nom de "Ja em llevo!": El pare, lla-
Peixerot al restaurant amb vors, els cuinava el peix que
elsegüentargument: "Sitot- . vollen i després, amb unes
hom us coneix com Plxarot, : creus I rodonetes, tot I que
parqué no li poseu Peixerot no sabiá de números, feia
que és más maco i conve- unes notes que no s'equivo-
nient?" . cava mal. . .

Les habililats de Pau Pons Per a Maria Pons, els anys

'" I . FilmoTeca
.1r" t\.{, I:~:~;":~.:.

Dimec~~~,?~~V~~\..~.2;h~res: ..

_ The OuietMan
!,it{EI hombre tranquilo)

"'Direct~r: John Ford . ,.
lntérprets: John Wayne, Maureen O'Hara,
Barry Fit~gerald, Victor McLaglen, Ward Bond,
Mildred Natwick. EUA, 1952. V.O.S.E.

Projeccló: Cinema El Retiro. SITGES.
Amb la coI.toboracló de t'Área de Cultura de l'A¡untamen1 de Si1g9S

IOTR Generalitat~e Catalunya m
W Departament de Cultura .~

Maria Pons i el seu fill Josep. Un bust de CiscoMestres presideix el menjador ,nou.i-

t . ~~..: ",_. 1,.

", "'\;1"

Ft:lIX

de la guerra van ser difícils:
Grácies als pescadors, que
'ens portaven peix, el pare
els feia el sopar i després .
sns pag'aveh 'amb palx, més
o menys vam anar menjant
tota aquellaépoca. Tenia 17
o 18 anys I'a la cua deis
provei'ments se n'enfotien
parqué havia anat a missa ...
Abans de. ta' guerra'el meu
pare votava els republicans,
i la mare als de lá Lfiga i a
casa tenfem una tranquil.litat
absotuta.''":" '"

. Durant els anys de la post-
guerra la cuiha de Pau Pons
eratorea apreciada per les au-

. toiitats del nou régim que so-
lién freqüentar el restaurant:

'Recordo 'que hl havia un
senyor que venia molt so-
vint, que ánfrava a la cuina i
feia broma. Era el governa-
dor mifitar de Barcelona I
nosaltres ni ho sablem, ..
També venia en Correa Ve.'
glison, governadorcivil, que
el primer que feia era dema-
nar el tiquet del pa, que lla-
vors es comprava amb la
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Peixerot
nissaga de cuiners
tarja del racionament.

L'any 1942. Maria es casa
a I'església de Mar amb Cisco
Mestres. que va donar un al-
Ire aire al restaurant. EII par-
lava diversos idiomes i co-
neixia la restauració de diver-
sos parsos. El matrimoni va
tenir cinc fills: Xavier. Joan,
Josep, Jordi iJaume. Elsseus
pares. per distreure's. els
anomenaven J-l: J-2 ... De la
rna del Cisco. I'any 1945 es va
obrir la pensió Peixerot al
passeig de Ribes Roges i, cinc
anys més tardo s'inaugurava
. 1primera pista de patinatge

"ilanova. on naixeria el Club
ii Vilanova. -
El menjador va incorporar

els coberts de peix. mentre
que I'establiment va prendre
un aire més cosmopolita.' Es
va aconseguir que la cuina
artesanal de Pau Pons, a qui
no importava passar quatre o
cinc hores davant els foqons,
funcionés més rápidarnent
amb la mateixa qualitat.

Junt amb els cotxes de
luxe, els caps dé setmana va
comenc;:ar a veure's davant
del Peixerot els primers Seat
600. Aquells anys es feien,
els caps 'de setrnana.
fregitades per a. 500 perso-
nes, peró en paelles, no arnb ,
les fregidores d'ara. La
capacitat de taules era im-
previsible. La gent s'es-
perava i es posava en
qualsevol racó. Per als
dinars es menjava arrós,
graellades o fregitades. De
nostras, préssec en almívar

lelat de vainilla que féiem
,altres mateixos, assegu-

'---'a filla de l'avlPau,
El prestigi del peix fresc de

cal Peixerot. les bones
maneres de cuínar-to i les
atencions per sonals als
clients, van fer arribar a la
platja de Vilanova i la Geltrú,
un bon estol d'escriptors,
artistes, polltics, homes de.
negocis i també els primers.
estrangers, especialment els
alemanys. .

Mentre que Eugeni d'Ors i
Martí Torrents •. que es
banyava cada dia. estiu i
hivern, eren comensals fixos,
Manuel Arnatoue organitzava
les excursions de la revista
Destino va portar al Peixerot
un bon nombre d'intel.lectuals.
La nostra entrevistada
recorda. entre altres
personatges. Francesc Macia;; ,
Dali, Junoy, Mir. Ricart 'i
també, en els últims anys.
Adolfo Suárez. Samaranch.
Josep Tarradellas (entusias-
t;> deis popets amb allioli),

. Pujol i la Infanta Elena.
'-.-,.'eró Maria Pons fambé
recorda amb afecte els
cambrers amb molts anys a la
casa: El Castells, que hi va
ser fins que es va jubilar, el
Sagarra i l'Edo, que encara

aguanten; gracies a Oéu.
Penso que hem fet una mica
d'escola, tant al menjador
com a la culna.

Montserrat Sendra. que es
va incorporar I'any 56 al restau-
rant, recorda .corn abans el
client anava dlrectament a la
nevera. Mirava el peix i triava
el que volía. Molts estiuejants
sopaven .cada dia aquí.
Antigament només es
treballava prácticarnant els
caps de setmana .. Hi havia
diumenges que se servien
1.500 persones, a les cinc de
la -tarda encara es feien
arrossos. ~

La celebracló els ánys 1980
i 1981 de les Novenes
Saltejades de Cuina Catalana
Retrobada. a més de potenciar
els rnenjars deis" pescadors
vilanovins, va representar 'una
efectiva prornoció exterior de
cál Peixerot. Dos anys després
el Xavier'] la seva dona. la
Dolors. dslxaven la casa pairal
per establir-se a Cunit. amb un
nou establiment d'atrevida ar-
quitectura i batejat com L'Avi
Pau en homenatge al veterá
pescador fundador de la
nissaga.

..".:."; Posieriorment. les instal.la:':f
cions del Peixerot es van am-' '.
pliaramb la habilitaciód'un antic ..-':
magatzem de boters corn a sala
d~. banquets i convencions. on
es-troben :a' les parets grans
marines murals pintades per
Joaquim. Budesca.

Actualment el grup Peixerot
S.A .. constitutt per la familia
Mestres-Pons i portat pels 'i, .
germans arnb responsabilitats .;~.
ben definides;' inclou també ei, .
restaurant Peixerot de Barcelo-
na i Peix Express.' empresa
dedicada a la cornercialització

. de peix.
En Josep és a la cuina de

Vilanova, mentre que el Jordi
és el responsable del restau-
rant barcel';nf. En Joan, en
canvi, té cura' de les compres
diáries á la lIo'tja 'del peix. En
Jaume figura com a director
general del grup empresarial.

La plantilla de treballadors
fixa esta constitutda per 98 pe~:
sones, a les quals cal sumar-hi
els contractes .en temporada
alta. L'any passat es van
atendre als dos restaurants
100.000 clients. :56n xifres
que cal tirar una mica amunt.
Es va funcionant i les
perspectives sóri bone s,
assenyala' 1;J6sép Mestres al'
DIARI.¡:, t , ~,'.. "

Per a Maria Pons no hi ha
. d¡ferénci~ entre él restaurant
de Vilanova i el de Barcelona.
L'estll de cuina és el mateix.
els menjars s6n els mateixos .
Els arroasos, els alls cremats.
les bullabe!j.Ses. els popets ...•
tot aixó es fa ara igual que
abans. Aquesta cuina de
pescadors no s'ha de deixar
mal. La sopa blanca en canvi

La senyora Maria. davant del Peixerot. L'establiment duiaabans el nom de Les Palmeres F~lIX

,'.,

¡-. t:
""í.
\..

Imatge retrospectiva del Peixerot. Els caps de setmana es veien els 600 aparcats davant OtARI

és una creaci6 nostra, que
pren com a base els ranxos
cuinats a la barca.

Als seus 76 anys, Maria
Pons Pijoan. que segueix dia a
dia la rnarxa del negoci fami-

liar. recornana als seus' fills' z.passar-se hores davantdets
que no surtin de la cuina tra- ·fogons. O'altra banda, cal

. dicional de la casa. És una oferir un bon servei i tenir en
cuina feta amb peix de p~i-". compte que sempre cal do-

. mera qualitat que lagent -,r nár la,ra6 al client, la tlngul o i
agraeix i que 'necessita ,r' no.

SI VOL COMENt;ÁR Í\ VIURE MILLOR,
VINGUI AL NOSTRE.CENTRE DE SALUT

'EL:,nCÓ

•-.- ., '

~ , J l'

GRUPO ESPECIAL

~
~

Receplora
por solo 75.- pts/día

Tel. 93/815 22 02
el Fr a n ce s c Mji c i á , 59

Tractaménts per a: ..' , 1,.
Reumatisme, Circulació, Asma: Alergies~ ... , {' " - '

Posem a la se va disposició els serveis de, l'
- Herboristería· Assessor díetetíc •
• Nutrició esportiva • Consulta naturópata

BOTIGUES PLENES DE VIDA
EL RECÓ CIFrancesc Maciá. 59· VILANOVA ILAGELTRÚ
l'ARREl ct Santiago Husiñol. 28 . SITGES .
L'ARREL Av. Tarragona, 3 • VILAFRANCA DEL PENED~S
NATURA CI Lluls Companys. 54 • SANT PERE DE RIBES
ABEOUL Mas d'en Sena. 13· LES ROOUETES
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El Penedes Gastronómíc presenta
la nova guia de restaurants
Conseller Subirá: "Al Garraf hi ha una de les rnillors cuines de peix"

REDACCIÓ

L'associació de restaurants
Penedés Gastronómic va pre-
sentar dilluns passat a Barce-
lona la nova edició de la Guia
{Je-r-fruJ[ del millor viatge gas-
tronomic pel Penedés-Gerret.
Durant I'acte, que va tenir 1I0c
al Centre Cultural del Vi, de
Bodeques Torres, també es
va lIiurar la carta de primavera
corresponent als restaurants
associats, que va acompa-
nyada d'un fulletó que, un cop
desplegat, es converteix en un
atractiu póster,

El fulletó, que enceta el nou
cicle deis quatre menús que
corresponen a les estacions
gastron6miques, ha estat pro-
logatper Joan Ortiz, periodista
gastron6mic,

Antoni Subirá, conseller de.
Cornerc, Indústria i Turisme,
va presentar les noves publi-
cacions editades a iniciativa
del Penedés Gastronórnic. A
més, és I'autor del pr61egde la
<3uiaGestronomice. El cense-
lIer va destacar que al Garraf
i al Baix Penedés hi ha una

El conseller Subirá va presidir l'acte. Va tenir lIac al Centre Cultural del Vi de Torres

de les cuines de peix més
extraordinárle s del món.
peró cal explicar-la i donar-
la a conéixer, cosa que fa
malta de la gent del Penedés
Gastronómic.

Antoni Subiré! va manifes-
tar el seu convenciment que
aquesta nova inciativa
d'editar Lacarta de primave-
ra de la nava guia de menjars
del Penedés-Garraf, on

s'ofereix peix, aviram, vins i
caves autóctons d'alta qua-
litat, tindrá forca éxit, El Pe-
nedés Gastronómic I'integren
nou restaurants del Garraf,
Baix i Alt Penedes.

DIARI
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Un vilanoví
presideix
I'entitat

El vilanoví Ambrosio
Alcover, president del
Penedés Gastronómic, _,
creu que I'entitat és en
una etapa positiva, Hem
passat per altibaixos,
peró ara tenim ganes
de fer moltes coses.
D'aquesta nova Guía
gastronómíca del Pe-
nedés-Gerrei, patroci-
nada pel frup Font Ve-
lIa-Font Picant, se n'han

. fet 22.000 exemplars, i
del fulletó-póster que
ha anat a cárrec de Bo-
deques Torres la tirada
és de 15.000.

El Penedés Gas-·
tronómic el formen els
restaurants La Oucanya,
de Vilanova; L'Avi Pau,
de Cunit, Molí de Cal Tof,
del Vendrell; Sant Jordi-
Cgj la Katty, de Sant Martí
Sarroca; La Casa del
Conill, d'Olérdola; Hostal
del Penedés, de Santa
Margarida i els Monjos;
Can Panyella, de Gelida;
Fonda Neus, de Sant
Sadurní; i Cal Ton, de
Vilafranca del Penedés.

------------~------~~



DIARI DE VILANOVA 23 de maig de 1997 27

VILANOVA

CONTRAPUNT
Un plat amb

Iitúrgia
La Gibrellada del

Pescador neix amb la
idea de trasiladar la
forma en qué els pesca-
dors fan els ranxos a les
barques. Tots mengen
del mate ix plat o, en
aquest cas, d'una gibre-
lla situada al mig deis
comensals. Peró hi ha
unes regles. La primera
és el crit del patró per
comencar I'ápat En nom
de Déu anem-hi o, si és
vol més curt, Jesús. La
segona és que tothom
ha d'agafar el menjar
del tros de la gibreila que
té al davant, no es pot
envair el terreny del vei,
perqué pots rebre un cop
de cuilerot als dits.

Tot aixó dóna una li-
turgia d'origen a aques-
ta menjada que, segons
els protagonistes de la
Primera Gibreilada del
Pescador, ha de ser un
atractiu qua n aquestápat
es posi a les cartes deis
reslaurants. El primer
pas esta fel.

Neix la Gibrellada del Pescador,
el ranxo mariner al restaurant
La idea és ter un ápat a I'estil deis ranxos a les barques

J.M.G.

La Gibreilada del Pesca-
dor és una nova forma de fer
un ápat al restaurant. La idea
que ha sortit de l'lnstitut Set-
mana del Mar vol, d'alguna
manera, trasiladar els ranxos
que els pescadors fan a les
barques al restaurant. tos a dir,
una gibreila al mig de la taula,
una Ilesques de pa i tothom a
escudeilar-se de la gibrella i
beure amb porró.

Per provar-ho, o el que és
el mateix, per fer de coniilets
d'indi, es van reunir al restau-
rant Marina Can Coíl, Marta
Llorer.s, Isidre Also, Santi Coil,
Pere Arenas, Pere Cayuela,
Joaquim Poveda, Josep M.
Borreil, J.F. Huguet i Joan M.
Gibert. Els comensals van
acabar amb duesgibrelles amb
escrita, moixina i sepia amb
patates i allioli acompanyades
d'una fideuada.

L'experiéncia va resultar
gratificant i en la sessió de
trebail es va parlar del nom
d'aquesta nova oferta al res-
taurant. Josep M. Borrell va

Els asistents a la primera Gibrellada del Pescador. Van canviar la barca pel restaurant . DIARI

posar el fil a I'agulla proposant
el nom de Gibrellada del Pes-
cador, que va comptar amb el
consens deis assistents al
deba! gastronómic.

a mejar-Io de la forma tradicio-
nal. A partird'ara es cornencará
una tasca de promoció
d'aquesta innovació al restau-
rant. La idea ja és al carrero

O'altra banda, es va decidir
que aquest ápat s'haurá de
servir inicialment per encárrec
i amb gibrelles de terrissa, a fi
de donar opció als comensals
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Vdanova redescobreix la sípia a la brota
Un grup de restaurants, conscients que Vilanova ha perdut pistonada, promocionen el plat

RAMON FRANCÁS

Vilanova i la Geltrú ha re-
descobert la sípia a la bruta,
un plat tradicional de la cuina
de pescadors que ha estat pres
com una excusa culinaria per
recuperar les pistonades per-
dudes per la capital del Garraf
en materia gastronomica.

Un total de 18 restaurants
de la ciutat, s'han aplegat sota
l'eslóqan Vilanova i la Geltrú,
destí gastronómie amb la de-
cidida cotlaboració de la Re-
gidoria de Promoció Econó-
mica de I'Ajuntament i el Gre-
mi d'Hostaleria i Restauració
de la ciutat. El plat es troba 'a
les cartes deis restaurants
entre les 1.500 i les 2.000 pes-
setes.

Un deis promotors de por-
tar la sípia a la bruta, un plat

. de mariners que s'ha cuinat
de sempre en moltes cases
vilanovines, fins a la carta deis
restaurants és el restaurador
Santi Coll.Aquest restaurador
explica que la sípia a la bruta
és un plat de pescadors que
s'ha fet de tota la vida a
Vilanova. Afegeix que aquest
plat no és cap invent, simple-
ment s'ha recuperat.

L'éxit del plat durant les
primeres setmanes que s'ha
servit als restaurants és, se-
gons San ti ColI, similar al que

va tenir la gibrellada, un ranxo
mariner que es continua ser-
vint. Santi ColI reconeix que
els restauradors vilanovins,
després de I'éxlt que va te-
nlr el xató, ens hem adormit
una miqueta.

Ara que els restauradors
vilanovins s'han retrobat per
tornar a treballar plegats es
volen impulsar noves inici-
atives amb la coHaboració
municipal. Alxr, es vol
promocionar un nou plat de
tardor I es convocara un
concurs popular de recep-
teso Els qui guanyin aquest
concurs, de plats tradicio-
nals vilanovins, veuran les
seves receptes a les cartes
deis restaurants de la clu-
tal.

Mostra de Cuina a
la Setmana del Mar

O'altra banda,l'lnstitut Set-
mana del Mar ha organitzat
per derná dissabte, 24 de juny,
la primera edició d'una Mostra
de Cuina de Pescadors. La
iniciativa tindrá Iloc de set de
la tarda a nou de la nit a la
l.lotja del Peix. Se serviran
degustacions de ranxos mari-
ners amb peix de Vilanova
cuinats a la vista del públic.
També s'obsequiará els as-

INFOGRAFIA DlARI sistents amb receptes de men-
jars de pescadors.

"Les sípies són una mica tomes
i curtes de vista"

R. Francas
Josep Sola Morell,

membre d'una coneguda
nissaga d'armadors vilano-
vins que va iniciar el seu
avi, Lloren" Sola, i que va
continuar el seu pare, Joan
Sola, més conegut a 8aix a
Mar com el Tet, i el seu
germa Patrici, atresora
molts records de com s'ha-
via pescat la sípia a la ciu-
tat,

Josep Sola, que a I'oc-
tubre tara 88 anys, recorda
encara com quan ell era
marrec les barques ana-
ven a pescar amo una gra-
ella a la popa on hi enceni-
en teies. Aquells pescadors
de la pesca a I'encesa ana-
ven amb barques i vogaven
a uns 150 o 200 metres de
la platja. L'únic esquer que
feien servir era elllum. Amb
I'ajuda d'un eelabre captu-
rayen les peces atretes pel
lIum, entre leí' quals també
hi havia sípies.

Més endavant els pes-
cadors feien servir una bar-
queta emmirallada que ar-
rossegaven per la popa de
les seves barques amb un
pél gruixut. La barqueta,
que tenia un plorna la qui- ., també amb un celabre, pujava
Ila, no sobresortia de I'ai- a bord de la barqueta la sípia.
gua i les sípies, veient-sé ÉsperaquestmotiuqueJosep
reflectides als miralls, s'hi Sola Morell afirma que les sr-
enganxaven. El pescador, pies .són una mica tontes i

Josep Sola, a casa seva. Amb I'artefacte avaneat, ideat per ell, per pescar slples

curtes de vista, ja que es
veuen reflexades a si matei-
xes I s'hl enganxen com si
fossln femelles.
I Josep Sola va arribar a ide-

ar un d'aquests artefactes de'
forma millorada, ja que la dis-
posició deis vid res del case
permeten que la sípia s'hi vegi
reflectida en tot momen!.

FÉlIX

Aquest artefacte el pensa
cedir al Museu del Mar, on
n'hi ha de similars.

Un altre métode tradici-
onal de pesca de la sípia,
que sovint s'ha utilitzat per
fer sípia a la bruta, és amb
una femellad'esquer, arros-
segada damunt una fusta
des de la popa de la barca o
amb un ham clavat a la clos-
ca i arrossegada a dos o
tres metres amb un pél de
pescar.

La femella atrau els mas-
cles, que hi queden forta-
ment enganxats. El pesca-
dor puja mascle i femella a
bord amb un celabre i no té
més feina que desengan-
xar-los, la qual cosa no és
feina fácil: Els mascles
s'enganxen com a liad res
i per desenganxar-Ios els
has de mig matar.

A la zona de Ribes Ro-
ges, on antigament hi havia
roques, ara fa quatre déca-
des Josep Sola n'havia arri-
bat pescar en una sola tar-
da una vintena: Aleshores
pescaves de tot i torea i,
quan era I'época, veies el
mar pie de sípies que hi
aterraven.

Josep Sola explica que
la sípia a la bruta, un tradici-
onal plat mariner pel qual es
deleix, és un verltable ran-
xo.
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El reportatge: Cuina de VllanoyCII

ENTRE LA CiASTRONOMIA
TRADICIONAL

I LA
Sovint, quan fem

esment de la cuina d'a·

rrels vilanovinesens ve

al cap tot un seguit de

r'eceptes que tenen com

a protagonista principal

els productes de la mar.

AlIs cremats, ranxos o

alls i pebres han estat

motiu de moltes recep·

tes culinaries recollides

en múltiples receptaris

i lIibres, els quals ens

acosten tant a la cuina

marinera com a aquella

altra, també autoctona

de casa nostra, per,o no

tan lligada amb la

Mediterrania.

El plot vilonoví més "internacio-
nal" per excel-léncío és. sens

/ dubte a hores doro. el xotó,
Peró per una vegada volem deixar
de banda aquest plat per centrar-
nos en d'altres tornbé típics de casa
nostra peró que 'no han esdevingut
emblema de Vilanova i la Geltrú foro
de les nostres fronteres.

I en aquest sentit, des de la
Regidoria de Promoció Económica
de l'Ajuntament es vol apostar fort
per la gastronomia autóctono de
casa nostra i potenciar-la aquí i a
foro, La F'oluntat és ampliar l'oferta
gastron6mica més enlió del xotó. el
qual ha possot a ser gairebé el nos-
tre únic reclam-gastronómic i turístic
en detriment d' altres plats tiples de
la cíutot.
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EL pelx fresc, cLau de La cUlna marlnera (foto: 08800)

A la vegada, amb la recuperació de
les receptes culinóries més autócto-
nes es vol abrir una nava liruo de pro-
moció de la ciutat basada en la gas-
tronomia marinera, Vilanova i la
Geltrú cornpto amb una bono i

variada oferta turística de dio, tant a
nivell cultural corn. i sobretot, de res-
tourcció. Ésper aquest motiu que la ,
Regidoria de Promoció Económica,
juntament amb els sectors irnplicots
en aquesta iniciativa, vol explotar
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El reportatge:

La verdura for.a part de La dleta .edlterranla (foto: 08800)

oquesto oltro vessont turística, on la
gostronomio n'és la clou.

Així dones, s'hon dut a terme jo els
primers contoctes omb la Confrario
de Pescodors de la ciutot per estoblir
els porórnetres de treboll que cal
seguir. I la primera iniciativa que cal,
fer és la que pretén recuperar i reco-
IIir les receptes rnoríneres vilonovines
més trodicionols. En oquesf sentit,
oquesto proposto oniró ocomponyo-
da per diversos concursos gostronó-
mics omb la voluntot primordial de
tornar a posar ols fogons oquells plots
mes genu'insde casa nostro. Lesdues
opcions es trebollen plegodes. Per
potenciar oquesto iniciativa s'estobli-
ron quotre temporodes gostronómi-
ques, coincidint omb les quotre esto-
cions de I'ony, on en cada una de-
IIeshi houró un plot per excel·lencio.

La idea és que, a partir de les recep-
tes presentodes en els concursos,
sen trj'i una que esdevingui "el plot
de la temporada", i que sigui símbol
de promoció gostronómic de la cíu-
tot en cada epoca de I'ony. La resta
de receptes que es presentin a con-
curs es volen recollir en un receptari
de cuino marinera que, en un futur
encara per determinar, es publicara.
Enoquest sentit es toro una promoció
de la gostronomio de la ciutot a tra-
vés deis diferents mitjons de comuni-
coció. r

En un prinCipi oquesto voluntot de
treboll i promoció gostronómico se
centra en la cuino marinera perqué
han estot, precisoment, els productes
del mar els grons oblidCítsdins lórnblt

de la promoció de la ciutot. Tot i omb
oixó. la voluntot de la Regidorio de
Promoció Económica és ampliar, de
mica en mica, oquesto oferta i fer-Io
extensiva a tots els oltres productes
genu'ins de Vilonovo i la Geltrú.

Aquesto componyo de recuperoció i
potenclocló de la gostronomio de
quolitot de casa nostro cornotoró
omb diversos porórnerres. i on en
cada un d'ells s'hí implicara un sec-.
tor diferent. En primer IIoc es toro a
través deis productes del mar, 01)
coloró que s'hi impliqui el sector pes-
quer. Oesprés hi houro la potencioció
de la gostronomio, que oquesto port
oníró a correo del sector de la res-
touroció vilonovino.1 un tercer ospec-
te que cal considerar és, en si, la
moteixo promoció de la ciutot, on
slrnpllcóró el sector del turisme.

Aquesto voluntot de donar a conél-
xer els plots més emblemótics de
casa' nostro es pot veure reforc;:odo
per la possibilitot que vuonovo oculli
diferents tires gostronómiques i mos-'
tres marineres. Enoquest sentit, i cen-
tront-nos en les mostres, la idea és
que en oquestes celebrocions s'hi
irnpllquln els restaurants de la ciutot i
que cada un dells oporti un plot
diferent per tal de consolidar una
oferta variada en cada un d'oquests
estobliments.

La voluntot és reoctivar la restouroció
global a Vilonovo i la Geltrú a través
de la foc;:onomarítima: Tot i que en un
principi es trebclloró en l'órnblt de la
cuino marinera, hi houró un segon
pos que implicara toto la gostrono-
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mio en general de la
nostro ciutot. En oquest
sentit, Vilonovo cornpto.
cada cop més. omb restou-
rodors més joves que mostren
noves inquietuds. 1,tot i que els seus

.estobliments subiquen en el centre
de la cíutct. IIuny de la plotjo, el tre-
boll global en quont a gostronomio
marinera vilonovino implica el sector
de la restouroció en gen~rol.

Si fem una ullodo general a la gostro-
nomio actual de casa' nostro. pero.
ens odonarem que, cada cop més,hi
ha diversos tipus de cuino (més o
menys autóctono) que guonyo
terreny a la cuino marinera. Tot i que
oquesto darrero té un pes molt espe-
cític a Vilonovo, hi ha oltres ofertes
que conviuen i que s'hon fet un espoi
importont en el sector de la restouro-
ció, Per una banda tenim la cuino de
tapes (o tombé conequr com el
"topeo") que, tot i no ser originari
doquí omb els onys s'ho fet un IIoc
molt importont en el mercot. Per una
oltro. i que no podem oblidar de cap
de les mane res,és la cuino noscudo
deis productes del comp. En oquest
sentit, hi ha una serie de productes
ogrícoles que són genu'ins de casa
nostro i que, cada vegodo més, tro-
ben el seu espoi en la cuino catala-
na en general, i s'exporten a oltres
poblocions del territori. I un deis oltres
órnbitsgostronómics ernbiernótícs i jo
clóssics de la nostro ciutot es trobo
en la cuino de mercot de dissobte al
motí. Esmorzarsintegrots per plots de
cuino tradicional d'interior, ocom-
ponyots d'un bon vi, han esdevingut
una octivitot clósslco a dur a terme r

els motins de dissobte, després de
sortir omb la bicicleta o dhover reo-
lltzot alguna octivitot. O senzilloment
pel simple fet de compartir una bono
estono culinaria.

La gostronomio mode in VNG, dones.
va molt més enlló deis clossics orros-
sos. ñdeuós o arrossos coldosos. Des
de la cuino d'entoular-se tins a les
tapes que podern degustar a la
barra del bar, el receptari actual
vilonoví és ric i pie d'opcions. Unes
opcions que alternen els plots més
populars i trodicionols omb la cuino
de mercot més novedoso i innovo-
dora. La cuino del peix senzillconviu
omb els bu lis de tonvíno. les sípies
ofegodes o els brotons de la Geltrú,
omb les tapes marineres i les tapes
"dlmportocló". omb la cuino d'im-
portoctó ondoluso i la del País
Bosc...

Vilonovo i la Geltrú ha estot sempre
IIoc de bon menjar. I ara es trocto de
montenir oquestooctivifot, poten-
ciar-la i fer-ne un recio m de prornoció
més enlló de casa nostro, de la quol
cosa en pode m goudir tots plegots. I
el que més el nostre estómoc.
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El reportatge:

DE LA BARCA
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.

UndeIs aspectes que ha carac-
teritzat la nostra gastronomia
ha estat la transmissió oral de

les recepres. 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
sobreexplotació turística que sovint
desgusta la cuino autóctono. També
la situació geografica d' a'illament
I'ha conservat i l'ho mantingut foro
deis clrcults comercials. I dins -d'o-
questa situació tan peculiar, la cuino
marinera s'ho mantingut fidel a les
seves arrels. En aquest sentit a banda
de les famílies marineres vilanovines,
els restaurants de la nostra ciutat han
vetllot per conservar aquesta cuino a
la vegada que han sabut mantenir-Ia
dins l'otertc gastronómica amb les
seves característiques més genu·ines.

La cuino marinera té uns plats bósícs.
centrats tots ells en unes técnlques o
bases cullnórles específiques: els alls
crernots. els ronxos. els alls i pebres, el
peix amb picada i les sarsueles. Plats
com el bull de tonyina o la tonyina
d'esplneto han esdevingut emblema
de vilanovisme. -

Peró cuino vilanovina no és slnónirn
de rornescos. alls crsrnots i alls i

pebres. Altres plats han donat caris-
ma a la nostra gastronomia. Alguns
amb peix i altres amb ingredients
diferents. p'er exemple, podem citar
la cuino d.el peix senzlll, i plats com les
croquetes de maire o la pistonada,
els arrossos o els ñdeuós.

Peró el més important d'aquesta
cuino, i eix fono mental de la seva
qualitat és la riquesa del mercat de
peix que té Vilanova i la Geltrú. En ell
hi trobem una gran oferta de materia
primera de gran qualitat i de gran
varietat.

Santi ColI, propietarí del restaurant
Marina de la nostra clutot, 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 tornóquet. 1'011i I'allioli.
Per enSanti, un bon allioli és copoc
d'arreglar qualsevol plat.

A l'horo de repassar les receptes
rnés marineres, peró. ens trobem
amb una dicotomia que sovint ens
porta a confondre dos plats: la
ñdeuó i els fideus arrossejats. Peró en
Santi ColI ens explica la diferencia
que hi entre ambdós plats. El que
coneixem com a ñdeuó és.en reali-
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tat, una menja d' Alacant semblant
.a la paella peró feto amb fideUs del
número 4 i que queda sucós. Un cop
la pasta ja és cuita s'hl afegeix 011i
julívert 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 olí (d'aquí el nom del plat). Un
cop oqoten el color desitjat sels tira
fumet de peix, fet amb nvores. alls i
peix de roca, crancs i galeres, i es
deixa coure.

Peró la cuino de Vilanova no consta
tan sois d'aquest tipus de plats, amb
arrossos i fideus. Al costat de les
receptes més tradicionals i marineres,
en Santi ColI va apostar per les ínno-
vocíons. i actualment és l'únlc restau-
rador de la ciutat que fa I'anomena-
da "gibrellada". Aquesta 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 ells alguns 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. El plat es men-
java directament de la cossolo. i
cada pescador respectava la rodó
que Ii tocaya, que era aquella part
de l' olla que quedava just al seu
davant. I és per oixó que aquest plat
se serveix en una gibrella. La recepto
inclou la sepia, un ingredient habitual
en la cuino vtlonovíno. que es fa bullir
amb patates. Quan gairebé estó al
punt es posa el peix. Si per als mari-
ners és habitual d'utlñtzor peixos corn
aranyes, rates o polles. al restaurant
en Sonf utilitza la rajada, el viret
(conegut també com a -eop-rolq 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'hl tira
allioli aixetonat per sobre. t ornb el
brou que es fa arras o fideus arrosse-
jats. Actualment només el restaurant
Marina inclou en la seva carta
cquest plat: '

En Santi ColI coneix els detalls més
particulars de, la gastronomia deis
vells pescadors. Ens explica que, a
banda de menjar directament de la
cossolo. els mariners no usaven plat
sinó que feien servir un tros de po.
Alió hi posaven la roció de peix que
els tocaya. Després, el po se sucava a
la cassola a la recerca 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 d'un peixater com-
pra els productes de les barques de
casa: les gambes, els popets, els lIen-
guados... Altres pelxos els compra a
la Llotja de Barcelona: els rops. etc. I
no deixa mai de fer la seva visita dió-
ria al mercat de Vilanova per buscar
aquells altres productes frescos que
necessita per culnorIes 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 peix. Al Marina
segueixen aquest ti pus de cuino,
defugint una mica d'extravagóncies
forcníes i, fins i tot. de les especies, Per
exemple, en comptes de fer servir el
pebre vermell usen la nyora.

Tal i com comentóvem abans, la
cuino marinera ha hagut d'odcptor.
una mica els seus productes a la
demanda 0el mercat. En aquest sen-
titoel peix senzill ha quedot. en certa
manera, una mica aparcat del camp
de la restauració. Ésper aquest motiu
que se li ha hoorrt de buscar altres
sortides. Pero Vilanova i la Geltrú
monté la cuino marinerp a les cases

El reportatge:

ELs veLLs pescadors
no usaven pLat,
menjaven dLrecta-
ment de La cassoLa

particulars. Són ,moltes les famílies
que cuinen plats d'aquests a diario
Aixó es pot veure. comenta en Santi
Coll. veient els hóbits de compra que
es troben anant al mercat, Pero, com
en altres qüestions, els hóbits culinaris
han anat canviarit i cada cop és
més difícil que la gent es pugui dedi-
car .a la cuino per la manca de
ternps, Alxi dones, les recepres corn-
plicades i de més elaboració es
reserven per al cap de setmana
quon, sovínt. 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.

U demanem a en Santi que ens digui
quins són els plats més típics de la
cuino vilanovina. 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 tomóquet. També mclou
en els primers de la llisto els que hi
afegéixen l'ollloll. I després ja esrnen-
ta dos clóssics molt preuats: el bull de
tonyina i I'espineta. També hi ha el
bot (el peix lIuna) que es cuino en 011
i pebre i que I'acostuma a netejar el'
propi mariner. Amb aquest peix se sol
fer I'anomenat ranxo de boto Pero no
hem d'oblidar ni els alls cremats ni els .
suquets, I tampoc ni la sepia ofega-
da, els arrossos i els fideus.

La transrriissió de les receptes es fa
gairebé sempre vio oral, si més no les
de plats de casa, I si 'en general les
receptes possen de mares a fills, és
molt habitual que al rnercot. quan
hem de comprar algun producte en
concret sigui la propia peixatera la
que ens indiqui quina és la millor

un kon aLLLoLl és capa~ d'arregLar QuaLsevoL pLat
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El reportatge: Cuioa de Vilanova

AMB INGRE·DIENTS
DE LA TERRA

La cuina' autoctona de Vilanova i hi Cieltrú, pero, no només esta inte·

grada per plats de peix. Lluny del mar, i més tocant de peus aterra,

hi ha a la nostra ciutat la cuina de pages. Aquesta altra branca de

la gastronomia vilanovina centra els seus plats en els productes del.

camp que s'elaboren aquí, alguns gairebé en exclusivitat.

La Remei Gimeno coneix .amb
profunditat el món de la page-
sia. Des de la seva parada del

mercat central cada dia exposa a la
vista deis seusclients verdures i horta-
lissesque, hores abans, ha collit al seu
hort. '

Cada temporada té el seus produc-
tes del campo I la Remei ens enume-
ra els més emblemótics l. com sol fer
a la ploco. ens explica la millor mane-
ra de culnor-los, Cornencont per la
verdura dhivern trobem lesfaves i els
pésols. Pel que fa a les faves, aques-
tes són bones fregides, amb truita,
ofegades, amanides i, fins i tot. bulli-
des amb col. Són molt bones acom-
panyades de porc. Pel que fa als
pésols, se solen cuinar de la mateixa
manera que les roves. amb patata
bullida i ollloll. tot i que sovint servei-
xen d'acompanyament d'altres
plats. .

Seguint amb lesverdures d'hivern tro-
bem la col i la col-i-flor (que dura fins
al maig), el bord. el bróquíl que se
solen fer bullides. amb una mica de
mongetes, o passades per la paella.
També hi ha elsespínocs. rics en ferro,
que, a banda de ter-los amb truita o
bullits, són molt bons sofregits amb
costella de porc,

Un deis productes bandera de l'hor-
ta vilanovina, pero, són els espiga lis
(coneguts com a brotons quan
encara no han espigat i, per tcnt.
qua n són més fullosos). Aquest és un
producte que no es troba foro de la
nostra ciutat. Pero és tont el renom
que ha obñnqut que la Remei i la
seva família sovint en porten a ven-
dre a Barcelona. Fins i tot tenen
clients que els dissabtes baixen a
Vilanova per venir-ne a comprar al
mercat. La millor manera de fer-Iosés
bullits. Cal esperar que I'aigua sigui
molt calenta per tal que quedin més
tendres i no agafin color roig. També.,
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es poden passar per la paella, amb
mongetes, o es poden fer amb truita.

de I'enciam de primavera (de
Valladolid. I'iceberg o elscobdells).
Finsi tot encara ara hi ha tomóquets
acabats de collir.'Com a producto d'hivern també hi

ha la carbassa, de la que sen pot fer
puré, es pot tirar al brou o es pot fre-
gir com si fos patata. La Remei
comenta que és molt bona per la
concao ja que té molta fibra.

Canviant de temporada, a I'estiu tro-
bem el pebrot i l'albergínia, sovint fets
escalivats, amb samfaina, amb tomó-
quet i amb carbassó i ceba. Per la
seva banda, el carbassó (que
cornenco a meitats de maig), se sol
fer amb truita i amb patata i ceba,
en puré o bullit amb patata i ceba.
També trobem els cogombres, sobre-
tot per posar a les amanides, els
pebrots de fregir (pebrot italió), el
meló i la sindrio. la ceba l lo] tendres
(que són de primavera) i lespatates (
entre maig i juny).

I també trobem en aquesta tempo-
rada productes com la bledo (que,
de tet. n'hi ha tot I'any), la corxoto.
feto escalivada, bullida, arrebossadá,
o amb truito. i la pastanaga, els alls
porros o l'opí. molt habituals en els
brous.en les amanides o en els purés.

Tot i que pero I'amanida qualsevol
época de lony és bono. ara és el
moment punta de t'esccrolo. i de la
seva varietat vilanovina de cabell
d'óngel o del perruqueta:, així com

Pero el producte estrella de la cam-
panya destiu és sens dubte, segons
ens comenta la Remei, la mongeta



tendra (o fesolet), en les seves varie-
tats de fina o perona. Tant serveix per
posar a les ensaladilles com es pot fer
bullida sola. Fins i tot hi ha qui se la
menja crua.

Un cop hem conegut els principals
productes que integren la gastrono-

. mia de poqes cal veure ara quina és
la seva demanda en el mercat. I sem-
bla que darrerament aquests pro-
ductes han trobat una important sor-
tida degut al canvi d'habits que s'ho
produit. En aquest sentit, segons ha
notot la RemeL sembla que la gent
jove ha pujat al carro de la dieta
rnedirerrónlo Lés per oixó. que torna
d comprar molta verdura. Davant de
I'increment de moltes malalties sem-
bla que també hagi incrementat el
consum de verdures, les- quals són
molt bones per a la salut i tenen mol-
tes propietats.

La Remei és' conscient de la
importancia de portar una dieta
equilibrada i sana. Ésper oixó que té
ciar que tenim la gran sort de dispo-
sar de molts productes de la terra i
que la nostra sigui una ciutat amb un
hóblt molt arrelat de menjar verdures
i hortalisses. És tradicional en moltes
cases de Vilanova de fer verdura a la
nít. com a plat principal del sopar. Un
elemÉmt molt important que sol
ccomponvor les verdures són les trui-
tes. les quals són, a parer de la RemeL
un gran invent per aprofitar les restes
de verdura que hagin pogut quedar
del dio abans. I la verdura és també
un deis ingredients principals en les
poelles. ~iguin delo classe que siguin.

Un deis atractius que té el fet d' cnor a
comprar al mercat és el trdcte que
s'estobíelx amb les venedores 'i vene-
dorso Sovint ens indiquen quina és la
millor manera de fer un plot, de cuinar
un producte o de barrejar diferents
elements. També ens aconsellen sobre
quina és la verdura de temporada L
per tant, quina esta a millor preu.

Igual com han evolucionat els hóbits
alimentaris pel que fa referencia als
productes vegetals, també hi han
hagUt, amb els onvs. canvis molt
importants en el comp. Per a la
Remei i la seva família ha estat cap-
dall'haver-se sabut .adequar als can-

.vis que han propiciat les exlqéncles
del mercat. Canvis que han anat des
d'un nou sistema de rec, la construc-
ció d'hivernacles, I'adquisició 'd'un
vehicle per poder transportar corre-
gues importants,etc.1 fins i tot plante-
jar-se i assumir el fet d'anar a vendre
foro de Vllorjovo i la Geltrú els seus
productes. '

Siparlem en termes de cuino trobem,
pero, que ia gastrqnomia de poqés
és difioil que es traspassi al camp de
la restauració. Tot i amb oíxó. hi ha
establiments que en els~~eusmenús

, El reportatge:

de diari si que inclouen plats amb
verdures. Aixó es dóna sovint en lIocs
on els clients són persones que cada
dio han de menjar foro de casa i
que, per tont. busquen una dieta més
equilibrada i senzilla. Segons ens
comenta la RemeL una cosa és anar
de restaurant i una altra cosa és
haver de menjar cada dio al restau-
rant. Elque si ha entrat amb forc;:a en
el món de la restauració han estat les
escalivades i les amanides.

consum de verdures, unes campo n-
ves que s'haurien d'impulsar des del
propi Ministeri d' Agricultura. Tot i
amb oixó a Vilanova i la Geltrú de
sempre hi ha hagut un hóbit molt
arrelat d'anar a comprar al mercat.
El fet que dun principi aquest s'ubl-
qués al centre de la ciutat va propi-
ciar la tendencia de moltes tornüles
de fer les compres a la plac;:a. Tot i
que a Barcelona, en els últims anys,
shon potenciat els mercats, hi ha
molta gent forastera que ve a com-
prar a Vilanova, tant per la qualitat
deis seus com per la seva varietat, en
carn, en peix i en verdures.

Per a la RemeL i per al món de la
pagesia en general, potser caldrien
més campanyes informatives sobre el
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ANEM DE
E "

Feia la mili a Saragossa. I va ser allél

on va descobrir I'art de les patates

braves. Un descobrimentque, amb els

anys, ha donat renom i fama al seu

establi_ment i amb ell ~ un estil de
cuina ben particular: anar de tapes.

"Parlem de Fernando Ciómez Orejuela, el
Fernando d'EI Ciiraldillo com se'l 501

coneixer. I és que parlar de tapes i de
"tapeo" valligat indiscutiblement a
aquesta família que va saber importar

a la nostra ciutat aquest~ gastronomia

tan' particular. Des del 1989 El
Ciiraldillo forma part de la cultura gas-
tronomica de casa nostra.

Tot ique ara ja ha esdevingut un
. hóblt molt arrelat a casa nostra,

les tapes van cornencor essent
un simple acompanyament a la
canya de cervesa i al vermut deis
diumenges al migdia. Avui per ovui
pero, han esdevingut plat de dinar o
de sopar en rnotrs establiments de
Vilanava i la Geltrú i de tot Catalunya
en general.

Sembla que I'origen de les tapes cal
buscar-lo en I'época d'Alfons XIII.Es
veu que el rei havia anat de cacera
per Andalusia i que, durant I'excursió
havia demanat un vi. Per tal que no.
se Ii omplís la copa de pols Ii van
posar un tall d'embotit típic d'aque-
lIa zona a modus de tapa. 1de mica
en mica aquesta actitud va portar a
la instauració de les tapes com una
cosa més que un simple acompan-
yament.

Pero si mirem uns anys entero. aquí a
casa nostró hi havia el costum d'oncr
a ter el vermut. Era habitual, sobretot
els dies de testo, d' anar a prendre
alguna cosa abans de dinar. La
.bequdo se soñó' acompanyar amb
alguna porció de menjar preparat en
el.mateix bar. Ara, pero, si deixem de

banda els bars de la tocono maríti-
ma, aquest hóblt sho perdut en
certa mesura. 1en el seu 1I0clestapes
han agafat categoria de plat.

En Fernando Gómez comenta que
cada vegada incorporen més varie-
tats a la seva oferta de tapes davant
de l'ollou de clients que demanden
aquest tipus de menjar, tant en dinars

. com ensopors. Hi ha poca gent que
prengui algunes tapetes i després
marxi cap a casa a fer I'cpot corres-
ponent. 1aquest hóblt. en convl. és
molt habitual en altres zones don
s'ho exportat aquesta "moda". Hi ha
molts 1I0cs,com a Andalusia i el País
Bese.que la gent fa el que s'onorne-
na "la ronda", que consisteix en fer un
petit circuit pels locals de tapes de la
ciutat i anar picant alguna cosa en
cadascun d'ells, A Vilanova, i a la
majoria de coblccíons catalanes, és
més natural entrar en un bar i que-
dar-se en ell.

Era l'onv 1965 quan en Fernando va
cornencor a fer tapes a la nostra ciu-
tato qua n treballava al Póstt de
Pescadors. Pero recorda que el pri-
mer en popularitzar les tapes a
Vilanova va ser el Joan de la Vinya.

El "tapeo" ha arreLat a La nostra cLutat

Igual que el fenomen de les plzzes.
que va tenir com a primer exponent
el Munich, la varietot de les tapes
tornbé va tenir un boom en un
moment concreto

Pero el que realment ha fet famós a
ElGiraldillo han estat sens dubte dos
plats (o tapes) concrets: les patates
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braves (oósicornent la salsa que
acompanya les patates) i els sevilla-
nos (calamars fregits amb farina).
Pero el mercat cada cop s'amplia
més i cal buscar nous recursos.Ésper
olxó que cada nova temporada es
busca alguna varietat diferent o
alguna oferta diferent. Com a cosa
més novedoso, El Giraldillo ha incor-
porat els ceballots i la fritura de Lolo.
consistent Etn una combinació de
pebrot vermelL pebrot verd ceba· i
gambes. Pero el mateix Fernando
ens explica que no pot ampliar gaire
més l'oterto de tapes per qüestions
d'espai. Tot i que és habitual que els
restaurants treballin a partir de cortes
de menjar, en un bar de tapes és

. corrent que els diferents plats estiguin
exposats de cara al públic. És per
olxó que ha de limitar les sevesvarie-
tats ja que sinó no Ii cabrien en el
mostrador.

L'oferta del Giraldillo té' actualment
dos únics plats foro de lestapes. Elpri-
mer és el que anomenen el "Todo
Terreno", que consisteix en un ossortí-
ment de 5 tapes diferents, i el
"Giraldillo", que esta integrat per una
mariscada. A banda, també oferten
un menú al migdia. Si en un prlnclpl
aquest servei només constava d'un
primer i d'un segon plot, actualment
I'oferta s'ho ampliat entre diversos
primers i segons plats a escollír.

Pero molts joves. i no tan joves, de
Vilanova i la Geltrú coneixen el Giral-
dillo pels esmorzars de primera hora
del rnctí. Ha esdevingut gairebé una
tradició el fet que molta gent es des-
placin finsa ElGiraldillo,després d'una
nit dé "rnorxo" per fer la primera tapa
del matí (o la darrera d.e la.nit).

Pero l' oferta de tapes sovint va molt
lIigada als suggeriments que fan els
propis clients. EIIsón els qui propicien
canvis i ampliacions en la carta de
varietats. I davant d'aquesta interre-
lació d'idees i de suggeréncies, el
"topeo" es consolida en alguns plats
concrets mentre que d'altres perden
toreo davant del mercat.

El fenomen de les tapes ha arrelat
profundament a casa nostra. Són
molts els establiments que ofereixen
aquesta varietat de menjar, ja sigui
omb arrels andaluses, com bosques,
com d'altres parts de la geografia.
Cada cop més ha esdevingut un
hóbít i un costums la frase "anem de
tapes". Fins i tot. malgrat la nova
moda impefant que ha portat fins a
moltes poblacions les conegudes
hamburgueseries i establiments d'en-
trepans i menjars rópíds. en Fernando
comenta que són molts els nens i
nenes que convencen als seuspares
perqué els duguin de "tljlpeo".

El reportatge: ~lUlhHJI de Tlil<mmra
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Elreportatge: Cuina de Vilanova

ESMORZARS
DE DISSABTE

Més enlhi de la gastronomia marinera, la gastronomia de pages o la versió

vilanovina del bar de tapes, a la nostra ciutat hi ha un altre tipus de cuina

que ha arrelat profundament i que esdevé un compendi entre aquestes

altres cuines que hem esmentat: Estem parlant de la cuina de mercat, o

altrament coneguda com els esmorzars de dissabte.

Pcrlor d'oquest tipus de cuino a
ilanova i la Geltrú equival. en

certa manera, a parlar de Can
Pedro. En Pedro Romero Vargas, al
capdavant de l' establiment, ha
recuperat plats i receptes tradicio-
nals per oferir a tots els seus clients
aquelles viandes que. de tota la vida,
s'hon menjat a lescases particulars.

La seva és una cuino molt casolana
que, amb el canvi d'hóbtts en el
toronnó quotldló de la gent s'ho
anat perdent. Per.en Pedro Romero
aquest és un art que s'ho anat obli-
dant degut a que per preparar
aquestes receptes es necessita
temps. Aquests són plats entretinguts
d'elaborar. Per olxó. de míca en
mica, s'hon anat deixant de banda

en favor d'altres prefer'éncies més
senzillesi rópides de preparar.

I és que els esmorzars de rnercot.
sobretot els de dissabte al matí,
inclouen en la seva carta plats forts i
opulents, plats d' aquells que feien les
nostres óvies i mares i que revifaven a
qualsevol. Fa vint-i-cinc que Pedro
Romero es dedica a cuinar oquest
tipus d'esmorzars. Primer a l'Arcada i
després ja a Can Pedro, la seva inten-
ció sempre ha estat que no es perdés
la tradició d'aquest tipus de menús. I
aprofitant .que s'hovlo establert al
costat del rnercot. va mantenir l'es-
perit d'aquesta gastronomia.

Així dones, hi ha una serie de recep-
tes que qualsevol dissabte podem

trobar en aquest local. Entre l'oferta
no hi falten mai els peus de poro. la
sepia amb patates amb allioli o el
bull de tonyina.També són fixos els
broons. lesespatlles i el bullit de poro.
a més deis callos, els ronyons o I'espi-
neta. Altres plats, pero, es van combi-
nant en dissabtes clternotlus.: de
manera que no sempre els trobem a
la carta. Aquest fet es deu a la
demanda més baixa que solen tenir
o depenent del mercat. Entre
aquests guisats hi ha l'estofot. les
guatlles o els calamars farcits.

.Pero aquest tipus de menjar no ésdel
gust de tots els públics i sembla que
la gent més jove prefereix un 110m
amb patates abans que demanar
altres opcions més "fortes" al paladar.
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El reportatge:

Les no se~pre estan en eL aenú. pero .hl pode. trobar sang Fetge

En Pedro Romero comenta que hi ha
·una gran diferencia de gustos entre
el que és el restaurant deis dinars i
sopors 'orolnons i el deis esmorzars.
O'entrada la primera diferencia que

. trobem és en la manera de disposar
les taules del menjador. Al matí es
munta una taulallárga en un deis
laterals del restaurant, on hi seuen
totes les persones que habitualment
van a menjar olla. També hi ha les
.altres taules habituals separades,
pero aquí s'hl acostumen a seure
aquelles persones que van per pri-
mer cop a esmorzar o la gent foras-
tera. I si els dies de cada dio només
munten una taula lIarga, per dissabte
aquest parament es duplica i sen
paren dues, Ésdurant aquest dio que
canvia també el tipus de clientela. A
banda de la gent del rnercot. hi
venenels habituals del cap de set-
mana, els esporóolcs i curiosos Lfins i
tot. gent de Sitges i Barcelona.

Els horaris també són diferents.
Mentre que durant la setmana la
gent del mercat sol anar-hi sobre les
set del matL els dissabtes és més nor-
mal que els esmorzars se serveixin a
partir de les nou i les deu del matí.

Pel que fa a les receptes amb les
quals es treballa, en Pedro Romero
ha hagut de conéixer la tradició
culinaria més arrelada a Vilanova. A
través de I'experimentació personal
o de les receptes que li hagin pogut
arribar, ha aconseguit dotar la seva
carta ornb'els plats més ernblernótics
tant de la cuino catalana com vila-
novina, fent incorporacions, fins i tot,
d'altres indrets. ..

EnPedro Romero s'encarrega ell per-
sonalment de preparq les viandes,

tot i que el seu fill ja comenc;:a a
seguir les seves passes. O'altra
banda, tots els productes que fa ser-
vir són de Vilanova, Ltot i que sap que
fa uns plats forts són tal i com els hi
demana la gent. Té una serie de plats
que són de temporada. Entre ellsdes-
taca el xotó. el bull de tonyina o els
rovellons, que depenen del mercat
de cada epoca de l'onv Un altre de
tradicional és el "Mar i muntanya".

La major part de les seves receptes
són de caire tradicional i defuig en
certa manera els plats extravagants.
Tot i amb olxó. de tant en tant innova
amb alguns plats, quan algú Ii enca-
rrega algun menú concret que no ha
fet mai. En cquest cos. excepcional-
ment, ríncorporo a la seva carta.
Altres plats nous que preve. depe-
nent de fa seva acceptació per part
de la clientela, els monté o no a la
carta gastronomica. I en aquestc:i
mateixa 'línia de trebalL els plats més
sol-llcltots i els que ja han esdevlnqut-
clósslcs. els monté fixos en ella. Altres,
depenent del mercat o del major o
menor grau de sortida, els alternó
perióolcornent,

Tot i que pugui semblar estrany, hi ha
una cosa de la qual en Pedro
Romero n'estó absolutament orgullós.
foro de la seva cuino, i és el seu coté.
Creu que és important comptar amb
un bon cofé per cloure un esmorzar
d' aquestes característiques.1 junt
amb el cote. hi ha la copa. Pel que fa
a oquesro qüestió comenta satisfet.
que ell és I'únic que pot oferir als seus
clients brandy Manuel Giró.

Més que un esrnorzor qualsevoL els
dissabtes al matí de Can Pedro han
esdevingut una activitat gastronomi-

ca molt arrelada a casa nostra. Un
plat abundant de qualsevol recepto
d'aquelles de tota la vida, qcompan-
yat per vi de la cooperativa i un coté
seguit duno copa (sovint de Giró),
esdevenen el ritual culinari de molts
paradistes del mercat i altres vilano-
vins i forasters que troben en aquest
indret la cuino més tradicional de
casa nostra.

EL MENÚ DELS
DISSABTES

La majoria d' aquests plats es
troben cada setmana a Can

-Peoro. Pero alguns d'ells (els
del final de la llista) es prepa-
ren peri6dicament i s'alternen
els uns amb els altres.

bull de tonyina
sepia amb patates i allioli
peus de porc
callos
ronyons
sang i fetge
costelles de porc
espineta
fetge amb ceba
bullit de porc
espatlles
braons
cap de xai
estofat
guatlles
calamars farcits
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Vilonovo i lo Geltrú L'Hora del Garraf, 26 de maig del 2000

La sípia a la bruta, el nou plat que
vol promocionar l'Ajuntament

Míriam de Lomo'L a sípiaa la brutaés el nou ,
plat. després del xató, que
l'Ajuntarnent vol promo-

cionar pe! que fa a l'oferta gas-
tronomica de la ciutat. 18 restau-
rants, gairebé rots pertanyents al
Gremi de Restauració, partici-.
pen en la difusió daquesta re-
cepta arnb la intenció d' ampliar
els plats "símbolvde la ciutat.

Oferta específica
I

Bernat Valls, regidor de
Promoció Económica, va expli-'
car durant la presentació de la
recepta que "a la nostra ciutat-el
plat estrella és el xató, i se segui-
rá potenciant, pero cal diversifi-
car més i anar guanyant espai en
una oferta específica i diferen-
ciadora", 1

Valls va referir-se a aques-
taacciócoma "recuperació d'un
plat tradicional de la nostra

cuina", "Es tracta de potenciar
tots els elements gastronomics.
No hem d'oblidar que tenim va-
rietats autóctones'', vadir el re-
gidor.

L'Ajuntamenthaeditat un
tríptic en que explica l' elaboració
daquest plat; aquest folletó va
repartir-se el passat cap de set-
'mana a la Fira de Manresa, i
també es difondrá a la Fira de
Sabadell la propera setrnana.

"En s hem posat a treballar
amb el sector privat per poten-
ciar l' atractiu de la nostra ciu-
tat", va assegurar el regidor
"Hi ha un bon nombre de restau-
radors que creuen en la poten-
cialitat de la nostra ciutat, hi
destinen els seus recursos", va'
afirmar. '

En aquest sentit, Valls va
destacar que la presentació del
plat suposa "una declaració-
d'intencions" pel que fa a, 'les
oollaboracions amb el Gremi

d' Hoteleria,
Per la seva part, Joaquim

Poveda, president del Gremi, va
explicar que el fet que participin
18 establiments en la promoció
de la sípia a la bruta suposa "un
40% deis restaurants de Vilano-
va, Si a la primera carnpanya
aconseguim aquest resso, espe-
rem que a la lIarga la collabo-
ració pugui ser forca interessant".
Poveda també va desitjar "poder
encetar una nova epoca", Per al
president del gremiuna mostra
daixo seria "que 'els restaura-
dors forméssin un altre club gas-:
tronomic, com fa 10 012 anys".

El nom de la recepta, sípia
a la bruta, no fa referencia a la
brutícia, sinó a la consistencia
deis ingredients que la confor-
men: sípia, patates, tomaquets,:
ceba, all, oli, vi blanc i julivert.
L' Ajuntament fara una .presen-
tació pública del plat a Vilanova
durant els propers dies.

•••••.••••••••• '." •• o •••••••• 0·0 •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••

Imatge del tríptic que ha editat l'Ajuntament per promocionar el plat
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VILANOVA

Allipebre de
coni b
gal
1 coni/l d'l kg i 1/4
12 peces de galeres grans
1 kg de pststes
8gransd'afl
10 peces de nyores
100 grd'ametlfes torrades ¡pelades
3/4 de Jitre d'algua
1dI. d'o/í
Salipebre

Netegeu el conill i talleu-Io a
trossos miijanets i regulars, ren-
teu-Ios i eixugueu-Ios bé. Escal-
deu les nyores i raspeu la polpa
i fregiu lI~ugerament els alls. Al
morter, pjqueu i barregeu ll$
ametlle_.tamll.els 'all~ i la .
de les nyores i reserveu-
seu en Una cassola de fa
len! I'oli i quan estigui calent
Iregiu-hi les galeres i retireu-Ies.
Al mateix oli !regiu el conill fins
que obtingui un color lIeugera-
ment daurat. A continuació ale-
giu a la cassola la picada lIeuge-
rament diluida en una mica d'aí-
gua, deixant que s'olegui uns
minuts i donant tombs als tros-
sos de corull. Seguidament ale-
gíu I'aigua caienta 'fins cobrí
trossos de carn i deixeu-Ios

.re durant uns vint.minuts a
I

Xef de cuma: Juan Bates
Restaurant "La Cucanya"

El conill a I'allipebre .amb galeres
arríbaráals restaurants a partir de gener
El plat es presenta el 9 de gener mentre s'estudien noves propostes

R.FRANCÁS

El grup de restauradors
locals Cuines de Vilanova, que
s'ha vist ampliat recentment
amb dos nous establiments i
que ja suma 20 associats, ha
decidit tirar endavant la
proposta d'incorporar a les
seves cartes un nou 'ptat, el
conilla I'allipebrearnb galeres,
una novapropostaqueja havia
avancat el DIARI.

Elgrup Cuines de Vilanova
va tastar elplat recentment al
restaurant La Cucanya i va
decidir tirar endavant la
proposta mentre ja s'está
estudiant un nou plat de cara a
la primavera de I'any que ve.

El conill a I'allipebre amb
galeres es presentara a la
premsa eneldecursd'un sopar
que tindra lIoc el9 de gener al
restaurant Peixerot. Passat
Reis iabans deis Tres Tombs
arribara a les cartes deis
restaurantslocals, segons ha
confirmat a aquesta:Redacció
el president del - Grernl
d'Hostaleria i Restauració,
Joaquim Poveda.

Paral·lelament els res-

El plat, Elaboratper al DIARIpel restaurantMarina-CanColI FElIX

taurants es dedicaran
plenarnent a la temporada del
xató. Del gener al juny sera la
campanya torta del conill a
I'allipebre amb .galeres, a un
preu que rondará les 1.500

pessetes, comel de la sípia a
la bruta, que tornara a totes les.
cartes la primavera que ve.

A principis d'any s'editaran
noves receptes de sípia a la
bruta, que s'havien exhaurit.

Cuines de Vilanova esta
pendent de lligar un segon
patrocinador que se sumi a
Vallformosa. Estan pendents
de tancar un acord amb el grup
Vichy Catalán.





Per elaborar el Niu (a
I'altra pagina en teniu
els ingredients), Pere
Bahí i Anna Casadevall
treballen amb
productes de primera
qualitat. Per aixo, el
peix el compren a la
lIotja de Palamós (a
dalt). Tots dos regenten
el restaurant LaXicra,
de Palafrugell. A la
dreta, Anna Casaderall
a la cuina del local.'

Descobrir CataJunya.ll~

xen a assenyalar tots aquells coneixedors del terri-
tori que hi han rumiat una estona, hi ha una evo-
lució del plat que a manera d'arca de Pantagruel
hi anava encabint, amb el pas dels anys, tot allo
que queia del celoQue ve de molt antic esta fora
de dubte i que és barroc salta ala vista. Ara bé, el
fons es mou entre les línies de Leonardo da Vinci i
el futurisme de Marinetti, i unmanlleu de surrea-
lisme empedreít.

EIs seus orígens palafrugellencs, quaresmals i
hivernals semblen indiscutibles, així com el fet
que, de bon primer, con tenia bacallá i patata.
Abans era corrent de guisar una mena de ba-
calla avui prácticament desaparegut, el peixopa-

.lo o estocafix; és a dir, popularment o anglofila-
ment, bacalla sec i dur com un pal. La majoria
venien de mars freds, tot i que en aquesta bandar...•_~
cre la¡;co$ta també se n'assecaven. Una altra part .
del·bacáll'a q . e s'introduí molt aviat en el niu

\ fo~en les tripes, de fibra estiraganyosa, suc gela-
tinósi .gust de rrr c~e trato Tot plegat, fins

, aqufd llarg remu i~stovatla profunda. Pesca-
orsi surers c<?mpartie el plat i la gresca cu-

linaria. ns i altres n'Ri afegiren un tros. EIs ho-
~~'L",;;;:~~~."", _.•.r "",.

Un plat de cuina barroca:el niu
Amb la ceba preferida/ Peixopalo i colomins,
una sepia mitja mida/ i salsitxes de porcs fins,
amb patates que collim,/ i tripes de bacalla,
i aquestsous que ací tenim/ que no espoden comparar,
ben cuinat per qui coneix/ el secret dels sofregits,
un plat típic que excel-leix/ és el Niu. Si són servits!
JOSEP MARTII CLARA. BEPES. POETA DE PALAFRUGELL

Tots els ingredients basics del niu es troben res-
senyats en el poema de Bepes. Tots? 1 cal Seria
menystenir o desconeixer els mecanismes que en-
gendren la cuina popular, pretendre definir una
fórmula, única i ortodoxa, per a un plat com el
niu. La propia idiosincrasia del plat ho fa quime-
ricoNo és només una qüestió de versions o de va-
riants locals, com ocorre arreu. Segons coincidei-
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IN61UDlENTS
-4 talls de rémol
-4 talls d'escórpora
-4 talls de lIobarro
-8gambes
~12 cloYsses

, - una cabeca d'alls
- 2 tomáquets

madurs
-41lesques de pa
- oli d'oliva
- sal, pebre, safra
- brou de peix

(fumet).

Joan Majó ha optat
per la combinació
perfecta a Arenys de
Mar:dedica la mateixa
afició a I'artde la pesca
(foto gran) que a la
cuina del peix. El
suquet de la foto de
dalt és elaberat pér ell
al restaurant CanMajó.
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i'uquet
PRfPAR1UIÓ: Abans que res, haureu fet
un brou de, peix (fumet) amb les espines deis
peixos del suquet. Poseu una cassola de fang
al foc amb oli d'oliva. Fregiu-hi les llesques.de
,pa i reserveu-Ies. Fregiu uns quants grans d'all,
pelats i tallats a lamines. Rossegeu-Ios en oli,
vetllant que no es cremin. Afegiu-hi el
tomáquet ratllat. Peleules patates i talleu-les
a esqueixos regulars (és important que sigui
aquestala forma de tallar les patates per al
suquet).Afegiu-les a la cassola i cobrlu-les '
amb el brou de peix. Quan ja estiguin gairebé
cuites, hi lncorporeu el peix i el marisc, bo i
salat. Mentrestant, piqueu al morterall,
julivert i safrá, Si us cal espesselr-lo.dlsposeu
d'aquelles lIesquetes de pa fregit.

Montserrat Soler, mima els comensals, en un
menjador la mar d'acollidor i ple de racons ín-
tims. Fa cuina de producte i plat historie. Anxo-
ves de Tamariu, cargols de Palol, galtes de vede-
llaamb cebetes de Llofriu, olla baquera o peus
calcats ... que np són conya marinera, sinó es-
pardepyes i pota, plat d'ironia.xi'harrnonia i
morro fi. Proposa els millors vins del país a
preus que es poden assolir. '

,~a mar a taula: el suquet
Si la Mediterrania fos nornés un mar, si la seva
cuina fos només un gust, si no fos perque aques-
ta mar es conjuga en plural-i,dietes enlla, par-
lem de cuines-, si calgués trobar un emblema

unitari de sabors confluents, un arquetip de plat
practicat arreu arran de mar, aquest seria proba-
blement el suquet de peix. El nostre mar, pero, és
més petit que no ens pensem i més plural del
que volem. 1 té plats, com el suquet, que es repe-
teixen a través de la geografia, tot saltant de bar-
ca en barca, avortant fronteres ~e mar no desit-
jades. Aixo no vol dír, ans al contrari, que
tothom faci un sol plat, ja que aquesta cassola de
pescadors, els orígens dela qual ens fan remullar
la memoria en les velles calderades de grecs i de
romans, varia com ho fa el propi paisatge i el ta-
ranna dels humans que prou el poblen.

Es disposa d'uns ingredients amb abundor pre~
-ferent, o s'aprecia més un sabor que un altre, o el



plat es decanta per a un color, el to rogenc del
tomáquet o el bru fosc de la ceba, o la llum clara
que desprenen els alliolis negats. Hi ha qui esti-
ma, si en té a la vora i són de qualitat, el tall vege-
tal i feculent de les patates de veres; hi ha indrets,
per contra, on, consideren que les trumfes hi són
debades. En alguns llocs, encara, no es poden es-
tar d' apropar al mar regustos subtils d' animal de
terra, com és elcas de la bullinada rossellonenca
que s'enriqueix i s'afina amb l'afegit del sagí. Hir
ha, finalment, el 'propi peix, Aquí la varietat creix
sense mesura, aquí és on es mostra la immensa
riquesa del patrimoni culinari dels paísos que te-
nen finestra oberta al mar. L'art culinari del plat
té l'emprernta del pescador. ~ l'olla vella hi caben

. ,

. ''.11r0«0. vello. del suquet fri caben tet« els
peiJ:os, jo. siéuin de io.mílio. o.ristoaiJüt;o., jo.

J

siéuin de roca frumilo de so.éo. vio.téero."

tots, ja siguin peixos de família aristocrática, com
elllobarro o el mero, ja siguin de roca humil com
la rascassa o la lluerna, o de saga viatgera, grassos
i blaus, com els verats i les sardines. Roms, dén-
tols, pagres, pagells, capellans, serrans, aranyes,
fan cap a la cassola del suquet, segons el mar, la
barca, el cistell o el monedero

Posats a triar hem tret el nas a Arenys de Mar, al
cor del Maresme. A Can Majó s'hi respiren aires
de marina. Ioan Majó, pescador abans que cui-
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Pedro Romero (a la
dreta), xef del
restaurant Can Pedró
de Vilanova i la Geltrú,
va preparar un bu" de
tonyina per a I'autor de
I'article i Pere Tapias.
Evidentment, la basé
del plat és la tonyina
fresca ,(a dalt).

ner, recorda e!s temps en que ell era un vailet i
pescar era un lleure. La mainada, sortint d' escola
i quan tenia vacances, ja xalava tirant la canya a la
riera. De gran, e! mar li és mitja vida; l'altra mitja
la passa rere els fogons de! restaurant, on prepara
e!s millors peixos de la costa per als paladars Inés
fins de la comarca. El! és un deis artífexs del Cala-
marenys, campanya de cuina de! calamar ce!e-
brada cada any a l'octubre, a Arenys. El seu amor
a la cuina de! país el va portar a participar, fa
quasi vint anys, al primer Congrés Catalá de Cui-
na, i en fa vuit, al segon.

El suquet del seu restaurant -vegeu-ne la re-
cepta a la pago 116-, sempre és fet ambe! peix
més fresc de la llotja, tot i que, segons ell, hom
no incorpora les patates al suquet d'aquestes
contrades fins després de la guerra. Mentre la
cassola fa xup-xup.iparlern de variants i de l'a-
portació deis bons fetges de peix, com e!s de rap,
a la picada, i de tan bonesque són les oyes! Ens
l'explica i e! viu corn a plat de barca quehavia
estat. El suquet és a punto És hora de dinar, quina
simfonia de colors i sabors, quina joia de plat!
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L'arcaic bul/ de tonyina
L'associació entre peix salat o sec i bacallá sem-
bla evident a ulls de tots, Costa més, avui, re!a-
cionar aquests metodes de conserva que són la
salaó i l'assecat amb altres especies de peix.
Dones bé, históricarnent, són nombrosos els pei-
xos que s'han guardat grácies a tals practiques.
La tonyina n'és un. Una de les llegendes ja topi-
ques deis fogons mariners és una suposada per-
tinenca del peix a la cuina deis pobres. Tampoc
no és ben bé aixo, ni en e! cas de! fresc, ni en el
cas de! sec, com tampoc seria del tot just consi-
derar que e!s plats de cuina marinera hagin nas-
cut sempre dalt la barca. Triem e! gra de la palla
en el cas del plat que ens ocupa. Que la tonyina
salada o assecada no era menja exclusiva de les
classes populars ens en dóna fe, per exemple, un
llibret de cuina d'aires renaixentistes titulat La
cuynera catalana, dirigit amb tota probabilitat a
la burgesia de l'epoca, on apareixen repetides re-
ferencies a l'ús de tonyina salada. ~

Quant al carácter terrer de certs plats de corn-
ponents marineres, el bull de tonyina n' és un cas



IN6REDUNTS
, -; Una penca de tripa

seca de tonyina
(h,iha qui prefereix
dír-neestómac)

-1/2 kg de patates
-1/4 kg de mongetes

seques I?ullides,
, - 4''dotZénes de

cargols cristians
(en elseu defecte
,i~i~yal~:T -,

-~,~'grapatd'amet-'
"es torrades '

.' ~"".»-.,- -,'
!--"~1r:tá'<:a~e~ad'alls;

.-2pebrots
de romesco

"::""olid'oli~a,sal...:.x~~,~:~.;...'Y .'

~D(( de tonlJino
PREPJ\RJ\UÓ: Poseu la tripa en remull, com a mínim 48 hores.
Durant aquest ternps, canvieu-li I'aigua unes sis vegades. Latripa cal ne-
tejar-la a consciencia, amb un raspall, procurant que no quedi cap rastre
de les taques negres que el farien amargantejar. Feu la picada amb els
alls crus, els pebrots de romesco, les ametlles i olí.Sofregiu-Ia, afegiu-hi
aigua i el bull de tonyina. Bulliua part tant les mongetes seques com les
patates i els cargols .Aneu-hi afegint tots els ingredients ideixeu que faci
xup-xup una estona tot plegat. Elplat és millor reposat que fet i servit.

paradigmatic. D'entrada, els ingredients; acte se-
guit, els usos: el saber, culinari. La composició
d'aquest tipus de plat, reminiscencia d'epcques
preterites, esparvera el profa; i si bé és cert que la
varietat de productes que hi intervenen poden
presagiar un cuinat per a estórnacs agosarats, la'
quantitat d'elements -procedents, no ho obli-
dem, en gran part del món vegetal- situa la
cuinera o el cuiner davant el repte d' executar un
menjar harmoniós i ric, variat i suculent.Així

'fou, justament i magistral, com ens el va prepa-
rar, per encarrec rigorós, Pedro Romero.

Seure a taula amb Pere Tapias predisposa a la
festa. Posar-s'hi davant un bull de tonyina, a Vi-
lanova té, a més, el semblant de la cerimóriia
deis gran s menjadors,dels gastronomades i au-
todidactes. Pedro el va preparar per a nosaltres
-vegeu-ne la recepta a la pago 119. Situat a to-
car el mercat, en un local que fou a prirners de
segle fabrica de filats,explica com aquest és,
avui, un plat de cuina deis mercats. Antigament
plat de ranxo, de mariners i terraires, és, sigui
com sigui, cassola per compartir. Poden variar

els productes, pero no pas la seva essencia.
El plat és una simfonia de colors i sabors. Em-

peltats de color de cassola de terra, els tons carde-
nalicis d'origen paga es tornen bruns, el coixí
flonjo de mongetes i patates perrnet el deixondi-
ment de la tripa, mentre els cargols aporten sacra
vianda quaresmal. A Torredembarra mullen la
picada amb vi. A la nostra taula el vi va per fora,
eixint del magnífic celler subterrani que Joaquín,

"elhutr d~ tonlJina és un plat d~mina dds m~r,.,
(ats ianti2am~ntho aa d~marinas itarair~.
:fi2ui (om si2ui. és (assola per (ompartir"

un deis fills, cuida pulcrament. Per a un plat ar-
caic, un Rioja ressuscitat, malgrat que tots els co-
mensals compartim la idea que un Priorat deis
de tota la vida hi podria ser prou sensible. En
Pere repeteix plat, mentre Pedro desgrana re-
cords a taula; ens parla de l'espineta amb patates,
deis bulls que també fa de carn i de quan guisava
tortuga ... Pero aixo sí que eren altres temps .•
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VILANOVA I LA GELTRÚ
El restaurant CAN PEDRO és al carrer
Vapor, 18. Tel. 938936801. Es
recomana reservar. Entre setmana
podeu dinar de menú per 1.100
pessetes aproximadament. Els caps

. de setmana es menja a la carta, que
permet escollir entre plats tan

_ saborosos com l'arrós caldós,la
caldereta de llarnántol.Ia paella o la
sarsuela. El bull de tonyina us el
cuinaran per encárrec (preu
aproximat 1.600 pessetes). Per triar
vins podreu escollir entre una
seixantena d'entrades. Obert els
migdies de dimarts, dimecres;
dijous i diumenge, i divendres i
dissabte tot el dia. Adaptat.

Com arrlbar-hl
l'autopista A-,6 té una sortida a
Vilanova. També hi arribareu tot
seguint la comarcal 246. Si no voleu
fer carretera podeu optar pel tren,
que també té parada a Vilanova.
També s'hi pot anar amb autobús
des de Barcelona amb la companyia
Monbús (tel93 893 70 60).

Peix fresc
El MERCAT DE VILANOVA obre tots els
matins de dilluns a dissabte, fins a
la una del migdia, i les tardes de
dimarts i divendres, de cinc a vuit. Si
us ve de gust veure el peix quan

'arriba del mar, podeu anar fins la
LLOTIA DE PESCADORS. Els matins de
vuit a deu i les tardes de quarts de .
quatre a sis s'hi pot entrar i veure la
descárrega del peix i la subhasta
(informació al teléfon
93.81S 02 50).

Més intormació
l'OFICINA DE TURISME de Vilanova és
al passeig del Carme, sin. També us
podeu informar per teléfon al
número 9381545 '7·

PALAFRUGELL
El restaurant LA XICRA és al carrer
Estret.rj. Tel. 972305630. El menú
degustació val 5.500 pessetes i les
especialitats de la casa durant el

mes de maig són els popets amb
ceba i les mongetes del ganxet amb
gambes de Palamós. El niu és un
plat d'hivern, pero si truqueu amb
temps i I'encarregueu, el trobareu a
taula quan hi aneu (preu aproximat
de 2-400 pessetes). La carta d~ vins i
caves té un centenar d'entrades.
Tancat dimarts al vespre i dimecres.
Vacances al novembre.

Com arribar-hi
Des de Girona cal agafar la C-255 en
direcció a Palamós. Passat Llofriu
trobareu les indicacions de
Palafrugell. Des de Barcelona es pot
agafar l'autopista A-7, deixar-Ia a la
sortida 9 i agafar la C-253 direcció
tlagostera. Un cop passada la
població, cal prendre la C-250 fins a
Sant Feliu de Guixols i finalment la
C-253 fins a Palafrugell. Si en lIoc

.de l'A-7 se segueix
la N-II, es pot
enllacar aquest
cami a Vidreres.
Com a alternativa
al cotxe es pot
viatjar amb la
companyia d'auto-
busos Sarta, que
disposa de línies
amb sortidá a
Barcelona i Girona
entre d'altres
ciutats. Us n'infor-
maran al teléfon

972201796.
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Peix Fresc
El MERCAT DE PALAFRUGELL és al carrer
Pi i Margall i obre tots els matins des
de primera hora fins al migdia. El mer-
cat setmanal s'escau els diumenges.

Com arribar-hi
Arenys de Mar está situat arran de
la carretera N-U, entre Mataró i
Calella. Si viatgeu amb transport
públic la millor opció és el tren.

Més intormació
A Palafrugell hi ha dues OFICINES

DE TURISME. La centra I és a la placa de
l'Església. Tel.
972611820,
tot i que tarn-
bé us podeu
adrecar al nú-
mero 2 del
carrer del Ca-
rrilet, Tel. 972

300228.

Peix tresc
El MERCAT D'ARENYS obre de dilluns a
dissabte de vuit a dos quarts de dues
del migdia, i les tardes del dimarts i
el divendres de cinc a vuit. És a la
placa del Mercat, sin. Recordeu que
cada tarda també us podeu acostar a
la LLOTJA DEL PEIX, que trobareu a la

I zona portuária.l'hora de máxima
ebullició és entre les quatre idos
quarts de sis de la tarda.

Més informació
l'OFICINA DE TURISME d'Arenys de
Mar és al carrer Riera del Pare Fita,
3'. Te 1. 93 795 77 50 .

ARENYS DE MAR
CAN MAIÓ és al passeig de Ronda, 5.
Tel. 93 792 3' 54· És molt
recomanable reservar amb
antelació. Per '-400 pessetes podeu
degustar un menú molt bo, amb
I'alternativa del peix fresc que
sempre trobareu a la carta. El
suquet també hi és present, a un
preu que ronda les' 2.500 pessetes.
La carta de vins i caves compta amb
una seixantena d'entrades. Tancat
dimarts al vespre i dimecres.
Vacances la segona quinzena de
setembre i la primera de novembre.

CATALUNYA
ALIMENTACIÓ

MEDITERRANIA
'DE QUALITAT

m Generalitat de 'Catalunya
14 Departament d'Agricultura,

Ramaderia I Pesca
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VILANOVA

CONTRAPUNT

Jomadade
turísme actiu

t.'Area de Promoció
Económica de I'Ajunta-
ment organilza el próxirn
dilluns, 29 de maig, la
primera Jornada de Tu-
risme Actiu a Vilanova i
la Geltrú, en la qual hi
participaran diferents
agents que intervenen
en I'oferta turística del
municipioAquestajorna-
da es desenvolupará als
apartaments Atenea
Park, a dos.quarts de sis
de la tarda

Es tracta d'una tro-
bada entre les diferents
empreses d'allotjament
com són els hotels. els
apartaments i els cam-
pings i les empresesque
treballen en el sector tu-
rístic i que ofereixen un
seguit de productes que
representen unvalor ate-
git a I'óferta actual.

El regidor Bernat
Valls explica que el que
pretenem és que la
gent esconéixl: empre-
ses, gastrónoms i res-
tauradors. Durant la
jornada es fará un de-
bat i esperem que ti n-
gui continultat en el tu-
tur per poder ampliar
els continguts de les
jornades.

Valls diu que s'ha de
posar en coneixement
de tothom tota la infor-
mació possible. Molles
veg¡¡des no es conei-
xen algunes ofertes
complementáries.

VIIanova escullla sípia a la bruta
com a complement gastron~micdel xató
Un total de 18 restaurants-donen suport a aquesta iniciativa

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Vilanova i
laGeltrú iel Gremid'Hostaleria
i Restauració promocionen un
nou plat emblemátic vilanoví:
la sípia a la bruta. Es tracta de
potenciar i recuperar I'espai
gastronómic cornencant una
nova campanya.

Un total de 18 restaurants
ja han donat suport a la inicia-
tiva, que donara pas a d'altres
durantl'etapa estiuenca.

El regidor de Promoció
Económica, Bernat Valls, ha
manifestat que aquesta cam-
panya és fruil de la reflexió
deis darrers mesos. La nos-
tra ciutat s'ha de recuperar
com a destí gastronómic.
Tractem de diversificar i po-
tenciar la nostra oferta gas-
tronomíca.

Valls s'ha referil a la cuina
marinera i al xató com a plat
estrella de Vilanova, que se
seguirá potenciant, pero, a
la vegada, ens vam posar
d'acord en ampliar I'oferta
gastronomica i fer-Ia més
específica i diferenciada.

El regidor vilanoví ha expli-
cal que s'ha fel un tríptic on
s'explica com s'elabora la sí-
pia a la bruta i es fa una intro-
ducció a d'altres plats que
completen la nostra oferta.
A més, té un format tipus
litxa, que la que es pugui
col.lecionar, ja que tenim la
intenció de donar-hi conti-
nuitat. L'Ajuntamentja va pro-
mocionar el lulleló amb el nou
plat vilanoví (es va esgotar) a

Fulletó de la sípia a la bruta. Una nova iniciativade promoció DIARI

la fira Expo-Bages de Man-
resa, celebrada el cap de sst-
mana passat.

El presidenl del Gremi
d'Hostaleria i Reslauració,Joa-
quim Poveda, per la seva ban-
da, ha assegurat que el Gremi
últimament col.laborava en
accions puntuals, pero tal-
tava el suport de la gent de la
restauració. És molt impor-
tant que 18 restaurants vila-
novins agremiats, que repre-
senten el 40% del total, es
posin d'acord per a tirar en-

dor ja té adreca electrónica, on
els ciutadans podran fer arri-
bar les seves consultes.
L'adreca és la següent:
Vilanova@icconsum.org.

davant una campanya con-
junta. El dirigent va afegir que
espera que la carnpanya ti n-
gui moll ressó i que la gent
vingui adinara Vilanovaamb
I'esfore; de tots. Poveda va
recordar quan, fa deu o dotze
anys, es va formar el Club
Gastroncmlc El Rebost. Es-
perem que aquesta ínlclati-
va d'una vintena de restau-
radors tingui contínuttat.

D'altra banda, l'Ajuntament
va avancar que l'Oficina Muni-
cipal d'lnformació al Consumi-

Hi participen
un total de 18
restaurants
de la ciutat
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Fogons a mig gas
Cuines de Vilanova reconeixque hi ha "estancarnent" en l'oferta
qastronómica de la ciutat, mentre If\juntament nega que hi hagi "cap crisi"

Ramon Francas
L'estiu no ha estatbo per als

restaurants de Vilanova i la
Geltrú, almenys si es compara la
situació amb la deis últims anys.
El restaurador Santi Coll, propi-
etari del restaurant Marina-Can
Col! i un deis portaveus de l' as-
sociació Cuines de Vilanova,
afirma que el juliol va ser flui-
xet, que les nits de) mes d'agost
van ser molt difícils i que al
setembre només s'ha pogut
anar fent.

Santi Colllamenta que no hi
hagi més unió entre la restaura-
ció vilanovina per treballar con-
juntament en la promoció, Pro-
va d'aíxó és que Cuines de
Vilanova només aplega 17 esta-
bliments. N' eren 18 fins r 1 de
setembre, quan va decidir bai-
xar la persiana Jean Louis Du-
rand posant punt i final al Chez
Bernard, un.ernblemátic restau-
rant de referencia de la ciutat
que va obrir portes l' any 1967.

Coll parla obertament d'es-
tancament de l' oferta gastro-
nómica vilanovina, sense qües-
tionar una qualitat que creu'que,
en termes generals, és bona, El
mateix president del Gremi
d'Hostaleria i Restauraci6 de
Vilanova, JoaquimPoveda, des-
taca que darrerament l' oferta és
massa extensa, s'han obert
massa restaurants. Afegeixque
el fet que hi hagi molts establi-
ments és un factor negatiu per
als restauradors que ja estaven
establerts, pero és positiu per als
clients, que tenen més varietat
on triar. Poveda també conside-
ra que bona par! deis nous esta-
bliments que estan obrint s'ern-
marquen en el sector de la cuina
de disseny o creativa, i aquest
fet no encaixa amb la promoció
que s' esta fent des de Cuines de
Vilanova, on s' ha 'apostat per la

Algunes veus diuen que la promocl6 de la cuina marinera no encaixa amb els nous restaurants que s'obren a ViJanova
FELlX

cuina marinera. Poveda, pero,
afirma que no es pot dir que
l' oferta vilanovina retrocedeixi
respecte la de poblacions veI-
nes, com ara Sitges. Sigui com
signi, diverses veus en el sector
creuen que cal una major col-
laboraci6 al sector i un dinarnis-
me que sí que es manté a la
Blanca Subur, on avui diven-
dres faran la dinovena ediei6
d'un Menjarde Tast amb la par-
ticipaci6 de 17 restaurants i on
dilluns i dimarts de la setmana
que ve se celebrara la segona
edici6 de la mostra per a profes-
sionals Fira del Gust.

Des de l' Ajuntament vila-
noví es nega, pero, que hi hagi
cap crísí. El regidor de Promo-
ci6 Económica, AdolfMontoliu,

diu que no veig malament la
situació. Montoliu creu que el
fet que hi hagi més de 120 res-
taurants en aquests moments a
Vilanova i la Geltrú (xifra que
inclou fins i tot les pizzeries, els
xinesos o les hamburgueseries)

gastronómica i destaca la feina
de promoci6 feta des de Cuines
de Vilanova. En aquest sentit,
Montoliu ha suggerit a Cuines
de Vilanova que si volen aban-
derar la iniciativa de realitzar
una campanya de promoció,

Des del Gremi d'Hostaleria i
Restauració es diu que I'oferta
és "rnassa extensa"

és un factor significativament
positiu, La zona de la platja
compta amb 48 restaurants i el
centre de la vilaja en té 75. Per
a AdolfMontoliu, Vilanova i la

. Geltrú té fama per la seva oferta

l' Ajuntament els fará costat, El
regidor de Promoció Econórni-
ea, pero, que considera gue ha
estat un encert els platsque ha
promoeionat Cuines de
Vilanova, creu que la iniciativa

ha de ser deIs restauradors.
L' alcalde Sixte Moral des-

taca la qualitat dels productes
tant de la Llotja vilanovina com
de I'horta de la ciutat i remarca
que ja s'ha superat el fals mite
que a Vilanova només hi ha
xató.

No obstant aixó, no totes les
veus del sector s6n cofoistes
sobre la situaci6 actual de la
restauració local. Poli Gómez,
propietari deis establiments Ge-
nil i Genito, diu que la restau-
ració mitjana-aIta no es cor-
respon amb una oferta
mitjana-aIta ¡que tampoc els
establiments que ofereixen
menús a 8 euros poden Jer

Continua a la páginasegüent
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Continua de la pago anterior

"Potser no estem en
condicions d'anar a
Barcelona a treure pit"

miracles. Creu, així mateix, que la
cuina més elevada deixa molt a
desitjar. Poli Gómez, que reconeix
els problemes que els empresaris
tenen per trobar personal qualifi-
cat, lamenta que massa sovint els
propietaris deis restaurants només
pensin a fer diners. En aquestsentit,
recorda que aquest negoci reque-
reix sentir-lo i vivir-lo intensa-
ment.

El propietari del Genito i el
Genil, que lamenta profundament
que la ciutathagi perdut l'oferta del
restaurant Chez Bemard tot afegint
que en Jean Louis Durand no es
potjubilar, també opina que actu-
alment les xatonades populars ja
no porten enlloc. Manifesta que
cal mimar més la qualitat deIs
productes i que les promocions cal
fer-Ies a d'altres 1I0cs i no a la
ciutat, principalment a Barcelona.
També adverteix, pero, que potser
ara encara no estem en condici-
ons d'anar a Barcelona a treure
pito Potser ara ens convé millo-
raro

''Utilització generalitzada de
productes congelats"

Una de les veus més crítiques
del sector és la de Fernando Ba-
sarrate, propietari d' un restaurant
que només obre tres dies a la setrna-
na, El Far. Basarrate opina que la
salut de la restauració vilanovina
és, per diversos motius, feble. Ex-
plica que hi ha una utilització ge-
neralitzada de productes conge-
lats i sovint se suggereix, per
exemple, que se serveixen gam-
bes fresques de la Llotja vilanovi-
na qua n el que es dóna són gam-
bes que ves a saber d'on vénen i
que la seva frescor és dubtosa.

Basarrate diu que a banda de la
qualitat deIs productes, I'elabo-
ració també deixa molt a desitjar

en un sector on l'oferta és
molt similar i on molts res-
taurants funcionen a partir
del márquetíng, Segons aquest
restaurador, que va obrir el seu
establiment fa cinc anys, no
ens fem cap favor només ti-
rant-nos floretes.

Ambrosio Alcover, propi-
etari del restaurant La Cuca-
nya, reconeix que potser cal
actualitzar una mica la res-
tauració local en un moment en
cada cop el client és més exi-"
gent. Alcover, com Poli Gó-
mez, considera que bona part
deis problemes no són atribuí-
bles ni als professionals de la
cuina ni als de sala, sinó als
mateixos ernpresaris.També
opina que aVilanova i la Geltrú
falten més criteris corpora-
tius, més sentit de grup, per
treballar conjuntament i fer
activitats.

Creu, en aquest sentit, que
les campanyes de promoció
haurien de beneficiar més esta-
bliments, pero reconeix que
accions com la promoció de
l' all crernatfeta per Cuines de
Vilanova ha donat molt bon
resulta!. Alcover lamenta es-
pecialmentl'excésd'individu-

Creu que ha baixat la
qualitat de la cuina local?

alisme de larestauració vilano-
vina.

No totes les opinions, pero,
són negatives. Maite Nolla, del
restaurant La Fitorra, no veu
que hi hagi problemes, pero re-
.corda que la cuina ha de sor-
prendre pero no estranyar.
Afegeix "que el qui mana a la
cuina és el clíent i moIt sovint
aquest client no vol cuina
d'autor, només vol arrossos.

Ricardo López, propietari
del restaurant El Groc i copro-
pietari de El Blau, considera
que en els últims anys ha eres-
cut molt l' oferta al centre de la
ciutati que ara aquesta oferta és
molt variada. Opina que, en
general, la qualitat ha aug-
mentat.

José Gallego, gerent del res-
taurant Marejol, també opina
que la restauració de Vilanova
i la Geltrú pot donar més i creu
que la principal mancanca de la
ciutat és l' abséncia de grans
hotels. Opina, aixi mateix, que
no hi ha cap restaurador de la
ciutat que no s'esforci per mi-
llótar la qualitat i espera que
l'Estació Náutica sigui una
bona oportunitat per als res-
taurants vilanovins.l

MARIANO GUERRA
(Jubilat)

Crec que no. Hi ha restau-
rants per a totes les butxaques
i de diferent qualitat. Només
es tracta de triar el tipus de
menjar que t'agrada i el que
pots pagar.

FRANCESCA FIGUERAS
(Mestressa de casa)

Jo no he notat que la qua-
litat deis apats hagi baixat en
relació arnb el preu que pa-
guem. Tot i així, haig de re-
coneixer que no vaig sovint
als restaurants.

sÍL VIA GUILLAMON
(Cartera)

Estic satísfeta de l' oferta
gastronómica que hi ha a
Vilanova i la Geltrú. Hi ha
molts restaurants i variats. La
veritat és que tinc una bona
impressió de la majoria.

JOANONIA
(Ports Generalitat)

Considero que la cuina
vilanovina és de les millors.
A la ciutat es pot trobar vari-
etat i, a més a més, si vols
tastar una especialitat con-
creta la pots trobar.

"'+""r""~tittespai moble
Av. Cuball ••• 33·35.T.I. 938152031
08800 VllANOVA ILA GELTRÚ
espaimoble@espaimoble.com

Juvenils i estudio
www.espaimoble.com

Cal Bolet, 9 - Tel. 93 890 21 05
08720 VILAFRANCA DEL PENEOtS
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Fogons a mig gas7No, home, no!
Imaginació a la cuina!

La cuina de Vilanova es va
donar a conéixer a fora, sobre-
tot a Barcelona, que és d' on pro-
venien la majoria deIs clients, a
través dels restaurants que ofe-
rien cuina del peix sense sofis-
ticacions, basant la seva oferta
en la qualitat i la frescor deIs pro-
ductes que pesca ven els mari-
ners i cuinant-los de la manera
més senzilla per no disfressar el
seu gust natural.

Basicament el Marina i el
Peixerot van ser els primers que
van contribuir a exportar aques-
ta imatge de qualitat.

Van aconseguir atraure una
clientela en epoques en que des-
placar-se fins a Vilanova no era
gens fácil. Hi havia molt pocs
automóbils i la majoria de viat-
ges s'havien de fer en tren amb
totes les incomoditats que aixó
representava. Retards, fum, car-
bonilla, viatges sense poder seu-
re, etc.

1si es venia en cotxe, també
hi havia la possibilitat de caure
en la trampa de les barreres deIs
passos a nivell. Esperar 30 mi-
nuts o tres quarts d'hora que pas-
sés el tren era molt corrent. Pero
també és veritat que el temps no
comptava tant com ara, no hi
havia tantes presses, tothom sa-
bia que un bon dinar fa de bon
esperar.

EIs mitjans de comunicació
no hi donaven el suport media-
tic actual; fins i tot, en aquelles
époques parlar de cuina no era
tan ben vist en societat, La cul-
tura gastronornica només es va-
lorava en cercles rnolt reduits, de
gent que havia viatjat.

Aixo va representar un es-
forc constant per fidelitzar una
clientela que sabia valorar la
qualitat del producte.

Com dei a sempre el meu
pare: El que hafet grans els res-
taurants defora de Barcelona ha
estat la Seat. 1va ser així, Amb
l' arribada del 600 es va comen-
car a popularitzar l' automóbil i
va permetre que cada vegada
més gent s' animés a sortir per
tastar les especialitats de les cui-
nes de Catalunya i d'altres ban-
des de l'Estat espanyol. r

Aquests restaurants, farnili-
ars i amb tradici6 sovint de més
d'una generaci6, es van tornar
un focus d' atracció de turistes i

'sitants que sovint recordaven
,,¡ nom d'una vila per haver-hi

anat a menjar.
Amb l' arribada del turisme i

la bonanca económica va créixer
l'interes pertot el que fa referen-
cia a l'art de ben menjar i ben
beure. Els mitjans de comunica-
ci6 van cornencar a fer-ne ressó
i com és evident, la implantaci6
de nous establiments de restau-
raci6 va ser aviat un fet ben pa-
les a tot arreu.

AIguns, molt senzills, co-
mencaven amb una oferta mo-
desta pero coherent, tenint com
a base els productes autoctons i
rnés tradicionals. D'altres es van
animar amb alguns tocs de cuina
forana, la famosa cocina interna-
cional, creient que podrien des-
pertar l' interés deIs estrangers
que ens visitaven. Encara que,
per conrear-la, molt sovint man-
caven deIs productes necessaris
i massa sovint tarnbé de perso-
nes amb prou preparaci6 profes-
sional. Aquest aspecte, al meu
entendre, va fer més mal que no
pas bé a la imatge de les cuines
locals.

Ara, amb la globalitzaci6 es-
tan arribant a tot arreu ofertes
gastronómiques rnolt diverses, de
tots els paises, de tots els conti-
nents. Productes nous per a la
nostra cultura, que es van incor-
porant a poc a poc dins del nos-
tre receptari. Aixó no ens ha d' es-
pantar. Des de sempre ha estat
aixf, encara que a un ritme evi-
dentment molt més lent que el
que es d6na ara. La cuina és viva!
1 ara més que mai. Per tant, és
normal parlar de mestissatges i
d'evoluci6 constant. 1aixó anirá
en benefici del client, que podrá
trobar rnés oferta on escollir.

Pero, alerta! Es generalitza
massa el concepte de cuina d' au-
tor, donant per bo el fet de barre-
jar productes (sembla que com
més millor) en un mateix guisat.
Molt sovint, la bona intenci6 del
professional es tradueix per una
mena d' amalgama de sabors que
fins i tot pot fer prácticament irn-
possible trobar el gust del pro-
ducte principal del plat.

Em ve a la memoria un eslo-
gan publicitari que en aquest cas
és d' una marca de tabac, i que
traduit ve a d.ir: El gust per la sim-
plicitat, per la senzillesa.

Un autor, tret d'alguns genis,
que a la cuina en conec uns
quants, ha de ser una persona
amb un enorme currículum pro-

"

fessional. Gran coneixedor deIs
productes i de les técniques adi-
ents per posar-los al plat amb
éxit, 1aquest bagatge no s' adqui-
reix d'un dia per l'altre. Cal que
volti treballant per diferents cui-
nes, amb una ded.icaci6 i un amor
per l' ofici vocacionals. Que si-
gui un bon observador i que sá-
piga valorar i memoritzar tot el
que desperti el seu interés pro-
fessional i que sigui honest i res-
pectu6s amb els productes i amb
els productors. 1d'aquesta clas-
se de professionals no n'hi ha
tants com ens pensem, perqué no
saben esperar el temps que cal
per poder adquirir tant d'ofici. 1
quan l' obra que ha creat l' autor
no s'ho val, no trobará cap edi-
tor disposat a publicar-la.

La cuina es mou per modes, i
com totes les coses, les modes
tornen, no totes, és veritat, pero
sí al menys les que s'ho valen,
adquirint I'adjectiu de clássic/a,
Per tant penso que no hem de dei-
xar de banda la cuina autóctona,
d'arrossos, suquets, alls cremats,
sarsueles, sopes de peix, peixos
al fom o a la brasa o senzillament
fregits, mariscs de tota mena, ete,
que van donar a coneixer la cui-
na vilanovina. Aixó sí, adeqüem
les quantitats de greixos, porcio-
nem d'una manera racional, tri-
em l'acompanyament de l'horta
més escaient, cerquem el millor
punt de cocci6 per a cadascun
d' aquests productes i presentern-
los a taula amb una disposici6
atractiva, que ja convidi a men-
jar-Ios, Que al veure'ls se'ns faci
la boca aigua.

Molt sovint confonem la qua-
litat d'un producte amb la seva
categoria comercial, i una cosa
no té res a veure amb l' altra. Po-
sem com a exemple les pelaie-
tes, uns peixets amb tanta espina
que durant molts anys només
comptava com a morralla per a
les sopes i els brous de peix. A
algú se li va oc6rrer fregir-les
amb un bon oli i deixar-les gai-
rebé torradetes, de manera que
l'espina també quedés cuita itot
plegat resultés cruixent i molt
gustós. Jo recordo la persona que
en va tenir la idea, pero ara no fa
al cas ...

Si la pelaieta és fresca del dia
tindra la mateixa qualitat que la
més cara de les gambes també del
dia. Unjarret de vedella, quan la
vedella és bona, tindrá la matei-

8 d'octubre del 2004 13

xa qualitat que el filet d'aquesta
vedella. Una altra cosa sera, en
ambd6s casos, la categoria co-
mercial que li atorgui el mercat,
perque el filet només caldra po-
sar-lo a la paella o a la planxa i
en canvi el jarret s'haurá de gui-
sar i a foc lent. Per tant, caldrá
esmercar-hí més temps, més co-
neixements, més dedicaci6, i
aixo és el que cada vegada se'ns
fa més costerut, _

Gairebé el 90% deIs peixos
que els nostres mariners captu-
ren s6n susceptibles de ser men-
jats, si se'ls aplica el sistema més
apte per a cadascun d'ells.

Deixant de banda els peixos
i mariscs més cars, els que sern-
bla que haguéssim anat a com-
prar a una joieria, n'hi ha molts
d' altres que des del punt de vista
organoleptic s6n extraordinaris
per transformar-los en plats
d'una gran qualitat gastronomí-
ea. Hi ha aitres cuines del m6n
que ho han entes i els hi funcio-
na molt be. Tóta" la gamma de
peixos blaus que arriben a la sub-
hasta de Vilanova s6n la-base de
plats que la saviesa popular ha
fet memorables. 1d'altres que la
cuina actual ha elevat a grans ni-
vells. A més a més, ara ja no es-
tan proscrits de les dietes, com
ho havien estat tants anys, ba-
sant-se en alguns suposats estu-
dis medicocientífics. No senyor!
Ara han tomat amb tota la seva
gloria perqué aquests estudis

s'han revocat i s'ha descobert
que el colesterol que porten és del
bo. No calia haver estudiat tant:
els nostres mariners ja ho sabi-
en, que el peix blau es bo i salu-
dable, per l' experiencia de mol-
tes vides viscudes a vora mar.

En definitiva, dones, estic
convencut que ens hem deixat
engrescar massa per corrents ali-
enes a la nostramanera d'enten-
dre el fet gastronomic local i pen-
so que seria bo replantejar-nos
l'oferta deIs nostres restaurants.
Dirigint la cuina cap a una oferta
un pel més clássica, adequant-la
a la manera de fer actual. Perque
a base d'insistir en massa nove-
tats, s' arriba a perdre l' interés i
es comenca a recordar amb enyo-
ranca aquelles coses que forma-
ven part de la nostra cultura, de
la nostra manera d' entendre la
vida.

Fém com els estudiants fran-
cesos al maig del 68, que recla-
maven la imaginaci6 al poder.
Canviem una mica el lema i cri-
dem tots: La imaginaci6 a la cuí-
na!! ! Aíxo sí, amb ponderaci6.

1 recordem que la millor pu-
blicitat, el millor márqueting és
assolir la plena satisfacció del cli-
ent. Aquesta publicitat es fa de
boca a orella, és una mica més
lenta, pero és de bon tros la més
efectiva, la que arriba, la que que-
da.1

Xavier Mestres. Presldent de
l'Institut CataJl¡ de la Culna
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La gastronomía de Vílanova, a debat
Arran de l'obertura d'un

cert debat a l' entorn de la gas-
tronomia a Vilanova i la
Geltrú, des de la Regidoria de
Promoció Económica no vol-
dríem deixar passar l' ocasió
de posar-hi cullerada.

Fent una ullada a la situa-
ció del sector, no es percep
que s'estigui instal-Iant en cap
mena de crisi especial, ans al
contrari, la quantitat d'establi-
ments dedicats a la restaura-
ció augmenta a un ritrne apre-
ciable i el nivell d'ocupació,
en general, és prou acceptable
tot i el creixement esmental.

Sembla que hi ha qui tro-
ba a faltar a Vilanova i la
Geltrú algun establiment que
sigui referencia fora de la ciu-
tat i que el seu nom sigui poI
d'atracció de visitants gastro-
nomícs. Naturalment que ani-
ria bé per la promoció de la
ciutat la instal-Iació d'algun
restaurant de qualitat i renom,
tot i que ja en tenim alguns
que en la meya opinió ja fan
prou dignament aquest paper.

Pero la gastronomia a
Vilanova i la Geltrú no es li-
mita a un tipus concret de res-
taurant ni a una geografia con-
creta de la ciutat, i és des
d'aquesta realitat que cal ana-
litzar-ne la situació.

El canvi d'hábits que esta
adoptant la població d'uns
anys enea pel que fa a l'ali-
mentació té una conseqüéncia
directa en I'augment d'esta-
bliments del sector de la res-
tauració. Per motius básica-
ment de mobilitat laboral,
pero també per d'altres que
potser responen a can vis so-
cials més profunds que ara no
cal analitzar, s'esta tendint a
fer molts ápats d'entre setma-
na fora de casa. Logicament,
els establiments que acullen
aquesta demanda han d'ajus-
tar-se als requeriments eco no-
mies que imposa la freqüen-
cia diaria del servei en molts
casos.

D' altra banda tenim els
restaurants que, a part que
també puguin servir el sector
de clients abans esmentat, te-
nen la característica del valor
afegit que els dóna el yaper
que fan de poi d'atraccró tu-
rística per la ciutat.

Feta aquesta análisi del ti-
pus d'establiments de la ciu-
at i convencuts de la bona sa-

iut general del sector, sí que

cal plantejar-se posrcrona-
ments i accions des d' aquesta
regidoria.

Som conscients de la vari-
etat de I'oferta, i de I'origen
deIs establiments, que va des
de la vocació a l' oportunitat,
ben legítima d'altra banda, i
basant-nos en aquesta situació
és que ens plantegem les actu-
acions a dur a terme.

Constatem d' una banda que
l'activitat i bona feina que es
fa al Gremi, potser no es veu
prou compensada amb una afi-
Iiació massi va per part deis
restauradors locals. No cal que
aquí apuntem els avantatges
que per al sector representaria
un augment significatiu d'as-
sociats. Per aixó som al costat
del Gremi per col-Iaborar-hi i
difondre les seves activitats.

Apreciem especialment la
feina que es du a tenue, amb
la col-laboració d'aquesta re-
gidoria, des del Grup Cuines,
associació que vetlla per la
promoció i difusió de la cuina
més genuínarnent vilanovina;
pensem que tot l' esforc que fa
aquesta Associació reverteix
en la totalitat del sector gas-
tronómic vilanoví, per la qual
cosa, tornem a dir-ho, no ani-
ria gens malament més impli-
cació de tots aquells que se'n
poden veure beneficiats.
- D'altra banda.iel ric patri-

-moní del producte alimentari
vilanoví és un deIs nostres ob-

jectius básics de promoció i di-
fusió, com sesta fent d'uns
anys enea i que continuarem
fent tant a la nostra ciutat com
allá on siguem presents, ja si-
guin fires, presentacions, etc.
Haurem de continuar fent in-
cidencia, i incrementant-Ia, en
el producte de les sínies vila-
novines, que cal preservar, tot
protegint el sol agrícola, i al-
hora posant en valor el seu po-
tencial gastronórnic, fent cam-
panyes per promocionar la
seva presencia preferencial als
restaurants de la ciutat.

A més a més d'una bona
presentació i elaboració deIs
plats, hi ha d'altres aspectes
que el client valora, i entre

aquests n' hi ha un d' especial-
ment important, el servei. Sen-
se ánim de generaÍitzar, ni
molt menys, pero sí que s'ha
detectat en alguna ocasió que
la professionalitat del servei de
menjador té un bon marge de
millora. Tots sabem de la difi-
cultat de trobar persones for-
mades en aquesta professió, i
el problema ens depassa una
mica a tots plegats, ja que el
seu origen cal buscar-lo potser
en la mateixa estructura del
sistema educatiu, pero sí que
caldria fer un esforc entre tots
per mirar de millorar aquest
aspecte.

Un altre ámbit que és res-
ponsabilitat d' aquesta regido-

ria és el referent al consum i,
per tant, a la defensa deIs drets
del consumidor. 1 aquí sí que
volem demanar un petit esforc
a aquells que encara no l'han
fet. Es tracta de adequar les
cartes deIs establiments de res-
tauració a la normativa lingüís-
tica. Com diem, es tracta d'un
esforc petit i, no voldria recor-
dar-ho, marcat per la llei. És
per aquest motiu ·que des
d' aquesta regidoria propera-
ment iniciarem accions per tal
que aquesta irregularitat que es
produeix en alguns establi-
ments, de tot tipus, per cert,
pugui corregir-se ben aviat.

Per tot plegat dorics, creiem
que el sector gastronórnic vi-
lanoví és ben viu i divers, i cal
contemplar-lo en tota la seva
varietat. Econórnicament és un
recurs cada cop més important
i amb més incidencia en el
mercat de treball local. Cal
vetllar, dones, per l' estabilitat
del sector, d' una banda, i pel
seu nivell de qualitat pel que
significa de promoció de la
ciutat i de reforc de l' atractiu
turísticde Vilanovai la Geltrú.

Cree que podem estar orgu-
llosos d'un sector i d'una acti-
vitat professional que ha donat
i continua donant prestigi a la
ciutat i que, més enllá d'alts i
baixos conjunturals, manté una
singularitat que contribueix al
coneixement exterior de
Vilanova i la Geltrú com a ciu-
tat atractiva i amb un valor afe-
git que el sector gastronómic
contribueix a construid

Adolf Montoliu i Freixas.

Regidor de Promoció Ecenümica
de l' Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú
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I Gastronomia I

Cuines de Vilanova, un patrimoni
viu i saborós

1. No fas pas gaire, l'esglé-
sia de la lmmaculada Concep-
ció, parroquia de Mar, es va
omplir de gom a gom per a dir
adéu a un ranxer de mar, de veu
ronca i rna destra, que en el de-
curs de la seva vida s' havia de-
dicat a posar en practica una
obra espiritual tan senzilla i sa-
borosa com la de cuinar per als
altres. Sempre he pensat que
posar-se entre fogons i casso-
les per augmentar plats, per sa-
tisfer la gana i la set deis amics,
deis coneguts i deis no tant co-
neguts, s'ha de recompensar
arnb el cel.

Les naus de la parroquia
esta ven plenes de gom a gom.
1els ulls de la majoria, malgrat
que expressaven .el dolor de
l' instant, no amagaven un agra-
i'rnent per les hores de satisfac-
ció que els havia proporcionat
el Pere Za, ranxer de mar, cui-
ner de tota la vida, xef de la
barca, sempre amb l' olla a punt,
tant en dies de trángol com de
bonanca. No cree que sant Pere
negués el pas al ran.xer, millor
dit penso que a les portes del
cel, li va dernanar al Pere Za
que posés en practica una de les
seves receptes, i que al tastar la
primera cullerada, el patriarca

celestial exclama: -MeL de
ViLanova! Passa!

2. A vegades comentem amb
altres companys l' estat de les
cuines d' altres viles, zones o
comarques de Catalunya i la re-
flexió acostuma a ser: bons res-
taurants professionals pero es-
cassa vigencia de les cuines po-
pulars. Es fan setmanes, joma-
des. i encontres, pero la cosa
queda encerclada entre profes-
sionals i molt de cara a la gale-

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN
COL·LABORADOR AMB LA GENERALlTAT

Comuniquem, que a partir del dia 2 de novembre
el centre estará ubicat al c/Sant Josep n° 21-23,
dins les dependencies de I'Hospital Comarcal
Sant Antoni Abat (al costat del servei d'urqencies).
Telf: 93 702 91 20
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ria. És a dir: promoció i poca
cosa rnés.

A Vilanova, en canvi, tenirn
la sort que els ciutadans incor-
poren les cuines de Vilanova en
els SeUS menús; en farmlia, en
colla, tant homes com dones,
sempre estan disposats a cuinar
receptes de Vilanova. Ho fan
amb orgull, amb aquell orgull
del cuiner que sap de que va la
cosa.

Des d'un all cremat fins a un
bull de tonyina o una sípia amb
patates o un ranxo o uns espi-
galls passats per la paella, a
moltes llars es posa en practica
el receptari popular i local.

Cree sincerament que a
Catalunya queden poques ciu-
tats on un receptari popular si-
gui tant viu. Estimula veure com
molts ciutadans de Vilanova ob-
sequien amics o parents amb un
plat de les seves cuines. Aixó és
un patrimoni en vigor, i pot ser
comparable, salvant les distan-
cies, naturalment, amb la cuina
del País Base.

3. Des de fa unes dues déca-
des, els cuiners professionals de
Vilanova i la Geltrú van decidir
incorporar en les seves cartes,
en les seves propostes, plats
d'aromes locals. Uns guisats
han tingut més sort que d' altres.
El client d'un establirnent sem-
pre és imprevisible. Pero
l' exemple del xató és una mos-
tra palpable del fet que quan les
coses es fan ben fetes, sense
nervis, sense neguits, deixant
que vagin al seu ritrne, els re-
sultats són molt positius. Quants

anys fa que els cuiners profes-
sionals de Vilanova es van de-
cidir a tirar endavant el terna del -
xatÓ? Vint i escaig.

És evident que la cuina en
aquests últims anys ha pres una
embranzida considerable. Els
cuiners han enganxat proporci-
ons mediátiques increíbles. La
indústria alirnentária aposta
molt fort. Al mateix temps, pero,
conceptes com prevenció, salut
i plaer s'han incorporat a la gas-
tronomia i a la cuina. 1 no cal
dir de la presencia de les cuines
de la diversitat. La cuina, a ho-
res d'ara, és una mena d'olla
barrejada.

Davant d' aquest allau de
tendéncies i modes, els cuiners
professionals de casa han adop-
tat una postura que em sembla
lloable: callar i anar fent.

4. La cuina, des de fa uns
anys, s'ha incorporat com ele-
ment de promoció de moltes
ciutats i pobles de Catalunya.
Aixó no em sembla ni bo ni do-
lent, tot depén del cost, i sobre-
tot, de com es fa. Per fer una
bajanada és millor no fer res.
Pero jo penso que el que cal fer
per donar-se a conéixer és ela-
borar una oferta variada, esta-
blir unes relacions preu-quali-
tat ben trabades, intentant mi-
llorar dia a dia el servei i la car-
ta, receptari local sense caure en
les troballes arqueologiques.
Resumint: amb una política cu-
linaria d'un bon nivell profes-
sional, la gent ja fara cap.
Aquesta em sembla la millor
promoció de la cuina per

Vilanova i la Geltrú.
5. Intentar fer les coses amb

un nivell mig acceptable no és
gens fácil. Per una banda, afa-
laga la modernitat, enlluernen la
cuina de disseny, els plats es-
tructurals i, d' altra, ens mante-
nim molts cops enganxats a les
cuines de les ávies, sense saber
que nosaltres hem deixat de ser
néts. Cal, dones, serenitat i sa-
ber sumar i restar. Hem de tenir
en compte que el paladar és un
deis sentits que vam més engan-
xats a la memoria.

6. És evident que avui en dia
el producte en la cuina singula-
ritza i personalitza la o les gas-
tronomies locals. Moltes zones
de Catalunya han trobat un o
dos productes que protagonit-
zen les seves cuines, com per
exemple, a les cuines d' 0101, el
porc.

Trobo a faltar a les cuines de
Vilanova un !listat més o menys
complet deis que podríem ano:
menar productes de Vilanova.
Tothom sap que la meya aposta
és pel peix i per la verdura. Cal
tenir en compte que el peix de
Vilanova té nom a tot arreu. Ara
bé, caldria concretar. Quin peix
de Vilanova? La gamba? El ca-
lamar? La sardina?

1no diguem de les verdures
o els productes de l' hort. EIs es-
pigalls? Jo cree que l' escarola
és la nostra verdura per excel-
lencia i convindriajugar-hi fort.
Per quan unes jomades sobre
l'escarola, per obrir boca? Unes
jomades fetes des de diversos
punts de vista: varietats, cuina,
dietética i consum (productor-
venedor-pages-cuiner-rnetge-
client).

7. Pero sobretot hem de te-
nir en compte que sigui a la pos-
ta del sol, quan el cel es lubrifi-
ea amb els colors de l' ocás,
quan es trenca l' alba amb les
barques acabad es d' amarrar,
quan el peix plateja a les caixes,
al migdia amb les calitges ter-
rals, sota la parra, de ni! quan la
!luna es planta i convida a la '
dansa deis estels, a tot hora, els
fogons de Vilanova sempre us
faran costat, per apagar la set i
la gana del solitari o per afala-
gar els cinc sentits deis qui, en
companyia, van posant cullera-
da a la marmita deis cen! sa-
bors.1

Pere Tapias



Cuina de requst
vilanoví amb Les
Tres Bessones
Xavier Mestres i Jordi Brotons
pretenen "divertir i ensenyar"

Ramon Francas
El cuiner vilanoví Xavier

Mestres, propietari del restau-
rant L' Avi Pau de Cunit i el seu
gendre, Jordi Brotons, han col-
laborat amb Roser Capdevila
per portar Les Tres Bessones
d'aventura a la cuina. L'obra,
que s'ha publicat en catalá i
castella, és la primera de les
col-laboracions entre Les Tres
Bessones (Cromosoma) i Salsa
Books (Grup 62). Divertir i
ensenyar mostrant els grans
consells de tota la vida és el
principal objectiu deA la cuina
amb Les Tres Bessones, que es
ven a 10,90 euros.

Xavier Mestres afirma que
aquest ha estat un encárrec

que m'ha fet molta iHusió.
Segons Mestres, laBruixa Avor-
rida presenta un senyor cuiner a
Les Tres Bessones iniciant una
aventura entre els fogons. Pri-
mer, pero, la Teresa, l' Anna i
l' Helena fan la llista i van a
comprar a la placa. Xavier Mes-
tres diu que s'ha procurat que
en totes les receptes -n' hi ha
20- hi puguin col·laborar. Les
propostes són variades, des de
la carn o el peix a la verdura i la
fruita.

El cuiner vilanoví diu que
els dibuixos de Capdevila són
magnífics ique un dels princi-
pals merits del text és ensenyar
bons usos i costums a la taula,
uns conceptes que han anal a
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El cuiner Xavier Mestres, amb la Teresa, l' Anna i I'Helena
JUANJOV.

cura de Jordi Brotons. Es pretén
també que els infants aprenguin
el vocabulari basic al voltant de
la cuina, com també el dels pro-
ductes que serveixen per elabo-
rar els plats. L'editorial ha in-
formal que també es vol que els
pares converteixin la feina, tan
sovint dificultosa, d'alimen-

tar i educar les criatures en
un moment lúdic de les vides
de tots.

Xavier Mestres creu que
l' encárrec se li ha fet arran de
les seves intervencions al pro-
grama La Soluciá de Catalunya
Radio, de Caries Sola, un espai
que és seguit per la mare de les

Tres Bessones, Roser Capdevi-
la.

Elllibre es va presentar di-
jous passat a l' Aula de Cuina
del Mercat de la Boqueria, Dis-
sable per la tarda Xavier Mes-
tres i Jordi Brotons van repetir
un taller de cuina-presentació a
FNAC de 1'1lla Diagonal.1



14 24 de febrer del 2006 DIARI DE VILANOVA

Redescobrir e/s productes autóctons
ValenlÍ Mongay

Vivim en un país on sembla
que mai haguem sabut valorar
prou alló que és nostre. En la
terra deIs mil arrossos, de Sal-
ses a Guardamar, passant per
Pals, la costa del Garraf, la tar-
ragonina, Castelló, Valencia o
el mateix Ebre, els fem amb
conill, pollastre, peix, marisc,
verdures i amb tot alló que és
comestible. Dones bé,en la ter-
ra deIs mil arrossos hi ha alguns
cuiners iJorestauradors que amb
un fet purament snob com
aquest es queden ben retratats.

Amb el món deIs formatges
passa el mateix. Podem anar a
qualsevol xarcuteria o súper que
trobarem formatges de mitja
Europa, la majoria industrials i
carissims, pero no trobarem els
nostres tradicionals, com els ser-
rats d'ovella o tants d'altres de
moltíssima tradició i qualitat
que avui s' elaboren per molts
poblets de Catalunya.

1amb les verdures de I'horta
del Garraf passa el mateix. En-
cara avui hi ha moltíssims res-
taurants de la comarca on mai
haentrat una tristacol paperina,
una escarola perruqueta o uns
espigalIs. EIs consumidors hau-
rien de tenir molt en compte
aquest fet a l'hora de triar un
restaurant, ja que si no es té la
sensibilitatsuficient per utilit-
zar productes tradicionals i pro-
pers correm el risc d' acabar
menjant el mateix a Sitges o
Vilanova que a Dakota o a
Minsk. Ara bé, després de dues
temporades promocionant a tota
la comarca els brotons i espi-
galls o enguany altres verdures,
podem dir que el panorama ha
canviat una mica,ja que ara són
més de vint els restaurants que
inclouen alguna d' aquestes ver-
dures a la carta i per altra banda

El xató, íl-lustre representant del maridatge deis prodnctes de la terra idel mar del Garraf

molts nouvinguts han deseo-
bert en les nostres verdures un
aliment sa, fresc i a més arnés
ben económic,

Una proposta ben diversa
Seguint la ruta que ens pro-

posa Slow Food, comencem
menjant espigalls en unaja tra-
dicional crépe amb salsa de ta-
ronja, una descoberta agrada-
ble i que ha qualIat entre els
clients de l' establiment. Conti-
nuem amb una descoberta do-
ble, l'Osmazomo, un restau-
rant nou amb un xef vilanoví i
amb un bagatge de més de deu
anys acumulant experiencia a
alta mar i que ens proposa uns
espigalls amb pa de Ilop i tripa
de bacallá, Continuant a Vila-
nova baixem amarperdegustar
els espigalls en forma de boti-
farra, amb xai imongeta seca, al
Marejol. El Da Gianni ens pro-
possa unes tallarines amb la tí-
pica col del Garraf i el Genito

un mil fulls fred amb espigalls
ibacallá,

Marxem aRibes i entrem en
el clássic Tovalló Verd: els ea-
nalons d'espigalIs amb gam-
bes, de ben segur que continu-
aran a la carta la propera
temporada,ja que el seu xef els
ha brodat. La Barca ens ofereix
una proposta més creativa que
combina els espigalls amb el
rap, el pernil iberic i una patata
trufada. Tot Ribes ha fet olor a
espigalls, ja que l'establiment
Ca la Gloria, de menjars per
emportar, s'ha fet un fart de
vendre les seves croquetes d' es-
pigalls amb formatge. Ja a Sit-
ges, població amb més restau-
rants en la campanya,
comencem al Greco, amb un
cistell d' espigalls ibolets ,i con-
tinuem amb el Maricel, amb
també un plat que ha esdevin-
gut un classic: crema d'espi-
galIs, botifarra cruixent i oli de
safra, Enguany la Nansa ha

substituít la col del trinxat pels es-
pigalls, que han servit de guarnició
per a una tonyina amb salsa de xató.
La Salseta ha tomat ha oferir els
espigalls en púding. El Velero ha
incorporat l' escarola perruqueta al
seu xató, com ha de ser. El restau-
rant Pícnic ha recomanat espigalls
saltats amb sopa de patata fumada i
terrina de fetge gras. El Celler Vell
ha incorporat un púding d' espigalls
a la tradicional sarnfaina i ha estat
un deIs restaurant que més raccions
ha venut. Un altre deIs exits de la
campanya podem dir que ha estat
l' arrós de bacallá amb espigalIs que
ha elaborat el Mare Nostrum, que
s'haincorporatalacampanyad'en-
guany. Casa Hidalgo també fa uns
canelons cruixents d' espigalIs amb
salsa de ceps. 1 el restaurant Sota-
vent, a l' altra banda de Sitges, a la
platja de Sant Sebastiá, va elaborar
un timbal de verduretes amb espi-
galls i perfum d' anetoPer acabar, el
restaurant Al Fresco va farcir al-
bergínies amb espigalls i mató, una

DIAR!

proposta molt efectiva i elegant.
Com hem pogut veure, gai-

rebé la totalitat deIs restaurants
elaboraven els seus plats amb
espigalls, tot i que la campanya
s'ampliava a altres verdures com
l' escarola perruqueta o de cabell
d'ángel i la col paperina,ja que
la producció d'aquestes verdu-
res no és gaire gran i lógicament
estan en risc d' extinció al Garraf.
Tant de bo que en properes tem-
porades no calgui fer cap més
xató amb escaroles vulgars. Qui
ha tastat l' escarola perruqueta
comparant-la amb qualsevol al-
tra, s'ha adonat que és la que
millor hi va al nostre plat tradici-
onal,ja que la salsa s 'hi enganxa
més i l' escarola no amargueja.

El president d'Slow Food in-
temacional, Carlo Petrini, totjust
acaba d' escriure un llibre on ex-
posa els principis de la nova gas-
tronomia que propossa amb
aquesta associació com a eina.
En elllibre, malauradament no-
més editat en italiá, Petrini diu
que menjar és un acte agrícola,
ja que els consumidors primer
hem de seleccionar aliments de
qualitat, elaborats amb sistemes
que respectin el medi ambient i
les tradicions locals, afavorint la
biodiversitati una agricultura jus-
ta i sostenible. Per aquest motiu
elllibre es titula Bo, net i justo 1
per aquestmotiu ja no hem de dir
que som consumidors, sinó co-
productors, Com acoproductors,
nosaltres som responsables si un
pagés deixa de conrear col pape-
rina o escarola perruqueta, Si
som conscients de les virtuts
abans esmentades -biodiversi-
tat, etc.-, a més a més de les
própies de cada producte, com
frescor o qualitats organolepti-
ques, tenim l'obligació de crear
una pressió comercial i de crear
una demanda i de responsabilit-
zar-nos si l' elaboració d'un pro-
ducte fa mal al medi ambient, si
és transgenic o si no s 'ha pagat
un preu just per al productor.l
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I Reportatge I

El Garr.af vitivinícola vol singularitzar-se
Nous aires es respiren en un Penedes poc enoturístic on no tot és cava

\.

Ramon Francas
El president del Consell Re-

gulador de la Denominació
d' Origen Penedes, el vendre-'
llene Jaume Cañellas, es mos-
tra convencut que el futur deis
vins penedesencs passa per

. continuar apostant per la
qualitat, .per .assegurar la
competitivitat de les empre-
ses elaboradores i per singu-
Iarltzar, amb subzones com
la del Garraf, les diverses es-
pecifitats d'un Penedes que
abarca des deis peus de Mont-
serrat fins a Roda de Bara. Així
ho ha assegurat Cañellas en de-
claracions al DIAR! DE VI-
LANOV A en un moment
d' efervescencia deis: vins del
Garraf. De fet, un conjunt de
cellers estan ímpulsant la crea-
ció de l' Associació de Viticul-
tors del Massís del Garraf.
Aquesta associació, que en un
mes podriaja haver-se consti-
turt legalment, la integren els
cellers de Torre del Veguer,
Vega de Ribes, Can Ramon-
Vitic.ultors del Montgrós ,

. RaimonSadurní, Valldosera,
Cava Tutusaus, Can Rafols deis
Caus i Viladellops Vinícola.

El primer objectiu d' aques-
ta associació, segons el seu tre-
sorer, l' enoleg vilanoví Manel
Aviñó (del celler familiar ribe-
tá Can Ramon-Viticultors del
Montgros), és delimitar terrí-
torialment i vltivinícolament
els vins del Garrafi els requi-
sits de qualitat qne els. dife-
rencien de la resta deIs vins
del Penedes, Aviñó creu que el
Garraf es caracteritza per dis-

EIs sois calcarls caracteritzen el Garraf vitivinícola

posar dé sóls molt pobres,
principalment calcaris ambo
incrustacions de sauló i sor-

creu que la nova associació pot
ser una oportunítat per dife-
renciar els ..víns del Garraf.

La 0.0. Penedes, d'acord
amb singularitzar el Garraf

ra, on pateix molt la vinya.
Afegeix que al Garraf es poden
obtenir menys quilograms de
rarm per hectaria, pero es gua-
nya una gran qualitat.

El propietaride Viladellops
Vinícola, Marcelo Desvalls,

Desvalls, que puntualitza que
la nostra idea encara esta en
fase molt incipient, creu que
la clau sera establir els para-
metres de qualitat que perme-
tin distingir entre els consumí-
dors els vins del Garraf.Afegeix

que si no s' estableixen aquests
para-metres de qualitat potser
millor no fer res.

La propietaria de Torre del
Veguer de Sant Pere de Ribes,
Marta Estany, també creu que
la subzona Garraf pot ser una
oportunitat,ja que si bé aques-
ta zona no és 'nova, sí que els
vins del Garraf poden ser un
aspecte nou per als consumi-
dorso Estany també apunta que
el que nosaltres volíem era te-
nir una D.O. Garraf'.peroente-
nem que aixo és complicat i
que caldrien molts anys per
aconseguir-ho. També .diu ,

FELIX

Vins "més
estructu rats"

I Contrapunt I

Segons l'enóleg vilano-
ví Manel Avinyó, els vins
'del Garraf es caracteritzen
per ser més estructurats
que els del Penedes. Afee
geix que els del Garraf te-
nen més concentració al-
cohólíca i glícértca.

Pel que fa als blancs, afir-
ma que són més daurats i
no tan pál-lids com els del
Penedés. Deis negres del'
Garraf apunta que són molt
exuberants, més densos i
que poden afrontar
temps de guarda més im-
portants que els del Pene-
des.

pero, que tot i que els vins del
Penedés no gaudeixen de molt
prestígi, tampoc no volem
despreciar la D.O. Penedes.
Com Desvalls, Estany opina
que cal establir certes normes
de qualitat per deixar clar qui
pot entrar a formar part de la
subzona Garraf, i que cal im-
pulsar alguna mena d' or-ganis-
me que vetlli pel compliment
deIs parámetres que s' establei-
xin.

El gerent de Vega de Ribes,
Caries Bartra, defensa la unió
deIs elaboradors del Garraf'per
tenir més forea i poder tirar



S'impulsa la creació de
l'Associació de Viticultors del
Massís del Garraf

Rellanc;ar-seamb l'enoturisrne

R.F.
Encara que a la principal regió vitivinícolade Catalunya

(que incloU el Garraf) no hi hagi ni un sol restaurant amb
estrelles Michelin, elPenedes aposta per rellancar-se amb
I'enoturisme. Des del Consell Regulador de la 0.0. Pensdes
es recorda que aquesta regió vitivinícola que inclou el
Garraf i que té 1.557 quilórnetres quadrats ha estat, alllarg
deis segles, terra de pas, cosa que hafet que els diferents
pobles i civilitzacions hagin deixat vestigis que avui
constitueixen un patrimoni cultural i part de la
historia.Així mateix, s'afegeix que la particular situa-
ció geogrilfica del Pened~s -del mar a la muntanya-
fa que el paisatge sigui calid i harmoniós. pie de
lIuminositat mediterrilnia i molt acoUidor.

No obstant aixo, la proliferació de poligons i la substi-
tució perclmentdels ancestrals paisatges de vinyes han
disparat tots els senyals d'alarma. Fins itot les seus del
Consell Regulador de la 0.0. Penedes, de la patronal
Uvipe, de l'Acadernia del Penedes Sant Humbert ide
l'lncavi estan situades albell mig d'un polígon. I és que
cada cop.rnés el Penedes s'allunva del model de zones
enoturístiques de prestigi mundial com la Toscana ola
Charripaqne. El director general de l'lncavi creu que les
propostes enoturístiques del Penedes estan ben enca-
minades, encara que cal fer un esfor~molt más
gran. Enaquestsentit,Joan Aguado apunta que seria clau
aconseguir convertir el Museu del Vi .de Vilafranca en el
museu de referencia del vi a Catalunya.

endavant. Bartra diu que
hem de debatre i posar-nos
d'acord sobre la línea que
hem de seguir per tirar enda-
-mt, mantenir el nostre ter-
iori 1poder donar més ex-

pressió als nostres vins.

Nous aires al Penedés
Nous aires es respiren al

principal celler de Catalunya,
un Penedes on s' elabora vi des
del segle IV aC i on actualment
la producció supera els 50 mi-
lions d' ampolles de vi tranquil.
El cava, amb una producció de
222milions d'ampolles, conti-
nua sent I'amo i senyor d'un
Penedes que ara aposta fort per
l' elaboració de vins tranquils
d'alta expressió, especialment
negres pero també blancs de .
nova factura que estan elevant
fins a més merescudes cotes
varietats de raím autocton com
la blanca xarel-lo. r

De les 27.702 hectárees de
la campanya 2004c05 a la prin-
cipal denominació d 'origen ca-
talana, 21.840 estan plantades

nb varietats blanques i 5.862
mb negres. Pero rrientre les

hectarees de ceps de varietats
blanques s 'han reduit de les
23.228 de la campanya 1995-

96 a les 21.840 de ladarrera
campanya, les negres s 'han in-
crementat en unes 2.~OOhectá-
rees en el mateix període.

No pocs cellers es mostren
decidits a demostrar que la De-
nominació d' Origen Penedes
és terra propicia per produir
grans vins negres, recuperant
una tradició que va truncar l' ar-
ribada de la devastadora plaga
de la fil-loxera, Un insecte he-
mípter, a finals delsegle XIX,

.que va arrassar la vinya del
Penedes. .

La problemática del preu del
raün

Pero el Penedes, amb unes
vinyes que aquest any no aca-
baran dé superar la severa se-
quera de l' any passat tot i el
molt que ha plogut, es troba
ernmordassat per la greu pro-
blematica d'un preu del raim
que, en molts casos, es troba
per sota deis costos de produc-
ció, especialment el destinat a
convertir-se en vi base per al
cava, que no troba comprador
entre els grans cellers elabora"
dorso Tot i la intensa i enérgica
mobilització deis viticultors
durant els últims dos anys, no
s 'ha aconseguit encara pactar

DIARI DE VILANOVA 17 de rnarc del 2006 53

A l'hospítal de Sant Joan Baptista de Sitges s'elabora un deis productes més.síngulars del Penedés FÉLlX

Desde Vega de Ribes s'expressa Iá voluntat delmanteniment del territori
FÉLlX

un preu just pel rarm. El direc-
tor general de I'Institut Catalá
de la Vinya i el Vi (Incavi) de la
Generalitat, Joan Aguado, re-
coneix que no sera fácil arribar
a un acord, encara que conside-
ra que és imprescindible. En
aquest sentit fa una crida al
díálegí a la voluntat d'arri-
bar a acords. El director gene-
ral de l'Incavi opina 'que els
acords, pero, no només s'han
de limitar als preus.

Aguado pronostica un bon
futurper al Penedés, ja ques'hi
elaboren vins de qualitat i 100-

derns, pero apunta que el que
fa falta és saber vendre'ls.

El president de la patronal
deis vins tranquilsdel Penedes
(Uvipe) ,Miquel A.Torres, con-
sidera que el futur passa per
continuar el camí cap a una
major qualitat, millorar en-
cara més la penetració inter-
nacional deis nos tres vins i
fomentar un major consum a
Catalunya.

De fet, s' esta preparant un
simposi a Barcelona per inten-
tar trencar els baixos nivells de
consum deis vins catalans a
Catalunya. Cal recordar que,
segons dades de I'Incavi, del
total de negres que es consu-
meixen a Catalunya només un

30% són elaborats a Catalunya
(un 40% en el cas deis blancs).

També hi ha qui es mostra
convencut, com el president de.
Freixenet, Josep Lluís Bonet,
que Cava i Penedes poden con-
vertir-se a mitjá termini en de-
nominacions d' origen qualifi-
·cades, un estatus que, per ara,
només ostenten la Rioja i el
Priorat.

Des de la Generalitat de Ca-
talunya, 'no obstant aixo, es
considera que encara queda
molt per fer abans d' aconse-
guir la D.O. Qualificada pel
Penedes, com ara arribar preví-
ament a un acord de preus.l
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Monemvassia, el Gibraltar grec
Roland Sierra i Farreras

Diu la llegenda, a bastament
reproduida, que la malvasia fou
portada a Sitges per un deis al-
mogávers que al comencament
del segle XIV anaren a guerrejar
a la Mediterránia oriental sota
les ordres de Roger de Flor. El
1953 .Joan Amades varecollir la
llegenda en un opuscle que duia
per títol El vi grec de Sitges i que
estava bellament il-lustrat amb
dibuixos d'Emili Ferreri Espelt.
L' opuscle original és gairebé in-
trobable, pero sortosament ara
fa un parell d'anys se'n publica
una edició facsímil (Uegendes
de Sitges. Tarragona, Edic. El
Medol, 1994) en un petit volum
en el qual es reprodueixen també
dues altres llegendes sitgetanes
recollides per Amades: "Les Co-
ves de Sitges" i "Llegendes de la
Mare de Déu del Vinyet".

SegonsAmades,el vi malva-
siaerapatrimonid'unacomuni-
tat religiosa de l'illa hel-lénica
de Monemvassia.pels pobles lla-
tins Malvasia, i per tant allí
aprengué a fer-ne un guerrer
sitgetá que hi aná a parar quan
les nostres guerres amb l' Orient
durant l'alta edat mitjana (. ..).
Obligat a sojornar en el convent
de Monemvassia, el soldat po-
gué observar com, amb totcomp-
te imirament, els frares cerca-
ven els raiins que es trobaven en
un grau precis de maduresa, els
quals separavende la resta. Con-
duüs al cup, un germá molt vell
de testa venerable, mestre en
l'art del vi, triava amb gran zel
els gotims graper grai en retira-
va aquells que eren pansions. 1
amb aquells grans pansits i ar-
rugats que eren més sucre que
suc.premsats iencupats.jeien el
vi delici6s que aneu a saber com
en devien dir ique nosaltres hem
batejat amb el nomde Malvasia,
pres de la illeta mediterrania on
el va conéixer iaprengué a fer-
lo l' esforcat almogáver ...

Per als sitgetans -tant els
d'ara com els de fa cent anys-,
Monemvassia ha estat sempre
una paraula de ressonáncies mi-
tológiques, a la qual hem recor-
regut ara i adés quan no hem
tingut prou arguments histories
per explicar els orígens remots
de la nostra malvasja. 1, tanma-
teix, bona part deis estudiosos
del tema afirmen que els ceps de
malvasia que s' estengueren du-
rant I'Edat Mitjana arreu de la
Mediterránia -a Catalunya, a
Italia, a Mallorca, a Sardenya,
etc.- i,fins i tot, més enlla-a les
illes Canáries-procedien de Mo-
nemvassia (també hi ha, pero,
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els qui opinen que cal remuntar
el conreu de la malvasia a casa
nostra a l'epoca deis primers co-
lonitzadors grecs).

La Quarta Croada i el setge de
Villehardouin

Sigui com sigui, i mitologies
al marge, la veritat és que Mo-
nemvassia existeix. Com també
és veritat que, a pan del nom,
poca cosa més sabem d' aquesta
petita població -avui dia turísti-
ca- que es troba a uns tres-cents
quilometres al sud d'Atenes i
que encara conserva molts vesti-
gis deis diferents imperis comer-
cials que la dominaren al llarg
deis segles: francesos, bizantins,
venecians, turcs ...

Situat a la costa llevantina de
la península de Morea -l'antic
Pelopones-, i conegut com el
Gibraltar grec, Monemvassia és

.N..,DJt

venien de Creta. Entre els segles
VI i VIII estigué en mans deis
eslaus, que colonitzaren la ma-
jor part del territori grec. Quan a
partir del segle IX I'Imperi bi-
zantí recupera el poder sobre
Grecia, la ciutat esdevingué -ja
sota el nom de Monemvassia-
una placa forta i un port cada
vegada més prosper que, amb el
temps, arribaria a ser el principal
centre comercial de la Morea
bizantina =grácies, en bona part,
a un seguit d'exempcions fis-
cals.

Arran de la Quarta Croada i
el saqueig de Constantinoble
(1204), que suposá l' esquartera-
ment de l'Imperi bizantí, Mo-
nemvassia passa a integrar-se en
el nou principat d' Acaia, creat
pels cavallers francesos Guillau-
me de Champlitte i Geoffroy de
Villehardouin. Fou el fill

"La malvasia era patrimoni
d'una comunitat religiosa"

un immens penyal d'un quilo-
metre i mig de llargada i de tres-
cents metres d'alcada que s'en-
dinsa en el mar i al qual només es
pot accedir a través d'una faixa
estreta de terra, una mena d'es-
cullera que dóna raó de ser al seu
nom en grec. Monemvassia pro-
cedeix de la locució m6ni ém-
vassis, que literalment significa
"única entrada".

Coneguda des de l' epoca an-
liga amb el nom de Minoa, Mo-
i:¡.emvassia fou d'antuvi un petit
llogaret a la rada del qual feien
escala els vaixells que anaven i

d'aquest últim qui el 1249 con-
querí la ciutat, després de tres
anys de setge rigorós. D'antuvi,
els habitants de Monemvassia,
ben abastits i protegits, van creu-
re que els francesos no trigarien
a desistir del seu bloqueig; per
aixó els feien befa des de dalt de
les muralles. Pero Guillaume de
Villehardouin demostrá ser un
home perseverant i alhora engi-
nyós. Amb I'ajuda deis veneci-
ans -que llavors dominaven les
illes jóniques, les de I'Egeu,
Creta i l'Hel-lespont-, féu cons-
truir a les seves tropes una mena

de fones gegantines que utilitzá
per llancar damunt de Monem-
vassia grans blocs de pedra de
més de dos-cents quilos. Final-
ment, al cap de tres anys, reduíts
a la miseria i forcats a nodrir-se
de gats i rates, els habitants de la
ciutat es rendiren.

Monemvassia estigué en
mans deis francesos a penes una
década, El 1259, Guillaume de
Villehardouin caigué presoner
de les tropes bizantines de Mi-
quel VIII Paleóleg i, com a preu
de la seva llibertat, es veié obli-
gat a lliurar la ciutat, juntament
amb la fortalesa de Mistras. Dos
anys més tard, aquelles mateixes
tropes reconquerien Constanti-
noble i Miquel VIII Paleóleg es-
devingué el nou emperador de
Bizanci. Monemvassia es con-
vertí en la seu del govemador
bizantí del Pelopones, fins que
tres decades més tard va perdre
aquesta distinció en favor de
Mistrás (1289). Comenca, així,
una rivalitat creixent entre les
dues ciutats.

Roger de Llúria i Roger de
Flor

Al tombant del segle XllI al
XIV van entrar en l'escenari de
l'Orientllatí la Corona catalano-
aragonesa i els almogávers. El
1292, Roger de Llúria -almirall
deis regnes de Catalunya i
Sicília- realitzá una de les seves
habituals rátzies a la Mediterrá-
nia oriental. Segons diu Ramon
Muntaner a la seva Cronica, les
hosts de Rogerrecorregueren les
illes de Lesbos, Lernnos, Tinos,
Andros, Mikonos i Quios. En el
viatge de tornada cap a Sicília,
saquejaren la ciutat de Monem-
vassia i I'illa de Corfú.

DlAR!

Dues décades rnés tard, els
catalans tornaren a Monemvas-
sia, en companyia de Roger de
Flor. Comés sabut,davant l' ame-
naca creixent deis turcs ,1' empe-
rador bizantí Androníc II -fill de
Miquel VIII Paleóleg- contrae-
ta els serveis de la Companyia
Catalana. Roger de Flor i els
seu s almogávers sortiren de
Messina l' estiu de 1303 en di-
recció a Constantinoble. Abans
d'arribar-hi, feren una escala a
Monemvassia. L' aturada no fou
gratuita. Uns mesos abans, quan
els emissaris de Roger de Flor
havien negociat amb Andrónic
II les condicions de I'ajuda a
I'Imperi bizantí,s'haviaestablert
-entre d'altres coses- que es
pagaria per endavant una part de
la soldada. L'indret escollit per
fer el pagament havia estat Mo-
nemvassia, situada a mig carní
entre Messina i Constantinoble i
el port de la qual era un pas
marítim obligat, ates que unia
J'imperi amb les seves antigues
possessions continentals. Així,
doncs,l'esquadra catalana arri-
ba a Monemvassia, on, a més de
cobrar la soldada, los fo donat
gran refrescament de totes co-
ses. Segurament que els almo-
gavers i el mateix Roger de Flor
provaren, durant aquella estada
al penyal,la saborosa malvasia,
tot i que Muntaner no n' esmenta
res.

El que vindria després és prou
conegut. De Monemvassia, els
almogavers marxaren cap a
Constantinoble, on van ser re-
buts amb tots els honors per
Andronic II. 1tot seguit, comen-
caren les victorioses campanyes
contra els turcs a Cízic, Típoli,
Filadelfia, Magnesia, Esmirna,
Efes, etc. Després de l'assassi-
nat de.Roger de Flor a mans deis
bizantins (1305) ,els almogávers
declararen la guerra a l'Imperi.
Fou la coneguda "venjancacata-
lana". Durant un lustre, sembra-
ren el terror pels territoris de
Trácia, Macedonia, Tessália i la
Grecia mitjana, fins que entra-
ren al servei del duc d' Atenes, el
francés Gautier de Brienne. Pero
quan aquest volgué prescindir
deis seus serveis,els almogavers
van derrotar-lo i s'apoderaren
del ducat (1311). Uns anys des-
prés, van estendre el seu domini
i fundaren un nou ducat, el de
Neopátriafl Sl S). Ambdues pos-
sessions foren organitzades
d'acord amb la legislaci6 feudal
catalana i estiguerensota el do-
mini directe de la Coronacatala-
noaragonesa fins al 1388, any en
que el ducat d' Atenes fou ocupat
en nom de Venecia pel senyorde
Corint, Nelio Acciaiuoli. Dos
anys després el ducat de Neopá-
tria va c6rrer la mateixa sort.



42 10 de febrer del 2006 DIARI DE VILANOVA

I Reportatge I

La Fitorra i Maricel, els millors foqons
El restaurant vilanoví i el sitqeta, els millors del Garraf segons Gourmetour

Ramon Francas
Un any més, la guia Gour-

metour, en la seva XXVIII edi-
ci6, ha dístingit els restaurants
La Fitorra, del carrer d'Isaac
Peral de Vilanova i la Geltrú, i
el Maricel, del passeig de la
Ribera de Sitges, com els mi-
110rsde la comarca del Garraf.
Tots dos restaurants han assolit
idéntica puntuaci6, 7,50 sobre
10. En el cas de Vilanova i la
Geltrú només es destaquen dos
restaurants més, La Cucanya,
amb 6,75 punts, i Peixerot, amb
6,50 punts. De La Cucanya es

Els dos
establiments
han obtingut
7,50 punts
sobre 10

destaca la seva carta de vins i el
carro de postres i s' afirma que
s'ha consolidat com el rete-
rent en aquesta zona de la
costa per a degustar una
excel-lent combinació de cuí-
na marinera autoctona amb
especialitats italianes, amb
una justa relació qualitat-
preu. Del Peixerot es diu que
és un restaurant de visita obli-
gada per asaborir els arros-
sos i els típics guisats marl-
ners de la zona, pero es critica
la seva carta de vins perque
continua sense estar a l'alca-
da.

Esther NoUa I José Luis Capo

De Sitges, a més del Mari-
cel, es destaca El Greco (que
puja fins als 6,50 punts), La
Nansa (6,50),Cal Pinxo (5,75),
Picnic (5,75) i Al Fresco (5,25).

La Fitorra
En la seva edíci6 del 2006,

Gourmetour afirma de La Fitor-
ra, textualment: Cuina marine-
ra típica de la zona la de Maite
Nolla, en que destaquen els seus
arrossos i peixos, amb apunts
d'autor, com les seves trilogies
d'un mateix producte en dife-
rents presentacions o la seva
imaginativa rebosteria. Tot aixo
en el marc de l' encantador Ho-
tel Cesar, encara que el restau-

rant s' ha guanyat un lloc desta-
cat en aquesta guia per mérits
propis. El servei de sala conti-
nua sota l' atenta batuta de Cris-
tina Chas. La moderació en els
preus, un exemple a seguir.

La gerent del restaurant i
l'hotel, EstherNo11a,s'hamos-
trat molt satisfeta pel fet que el
seu restaurant es mantingui com
un dels dos millors de la comar-
ca. Nolla afegeix que costa molt
mantenir-se i creu que aíxó
sera possible mentre el client
continuY sabent valorar la
qualitat deis productes.

El que es fonamental, diu,
és que el clíent s'interessi pel
producte i per les elaboraci-

ons imaginatives que oferim.
Esther Nolla també destaca la
llarga trajectoria del seu esta-
bliment, que va obrir portes el
1890.

Maricel
Pel que fa al Maricel, Gour-

metour indica que els propieta-
ris, José Luis Capo i Domini-
que, continuen vetllant perqué
el restaurant sigui el més ele-
gant de la Blanca Subur. De la
seva carta es diu que és emi-
nentment marinera, encara que
brodi igualment l' apartat de les
caros i d' altres plats propiament
d'autor. Per error s'afirma que
el xef és el vilanoví Ferran San-

cho, que ja ha obert un restau-
rant propi a Vilanova,I'Osma-
zomo. El xef actual del Maricel
és Antonio Torres, que portaja
mitja década vinculat als fo-
gons d'aquest establiment.

José Luis Capo diu que ens
alegra i enorgulleix aquest re-
coneixement, que vol compar-
tir amb el bon fer d'iniciatives
com la del Club de Tast de Sit-
ges o de l' associaci6 ecogastro-
nomica Slow Food. Es mostra
obertament decidít a continuar
apostant pels productes autoc-
tons de la comarca, com els es-
piga11s,el xat6 o la malvasia de
Sitges, i afegeix que és molt
important preservar els sa-
bors naturaIs d'uns produc-
tes que volem que siguin de
primera qualitat. Capo, que
ha efectuat destacades millores
en el seu establiment, com les
de la terrassa, diu que aquest
any passat ha estat molt bo per
al turisme i la restauraci6.

Segons s' afirma a la seva
pagina web, el restaurant Mari-
cel va néixer el 1991 amb la
idea de cobrir un espai gastro-
nomic diferent a l' oferta tradi-
cional marinera que existia a
Sitges, aconseguint aixi unagra-
ta i innovadora combinació de
cuina moderna, d'avanguarda
i de mercat, sense oblidar actu-
alitzar la cuina de sempre.
S' afegeix que el nostre objectiu
és tenir un elevat sentit del ser-
vei, aconseguir una alta quali-
tat pel que fa a les matéries
primeres a través d'una acura-
da selecció i potenciar els sa-
bors deis plats elaborats.l


