
L'Hora del Garraf, 3 de [uliol de 1998 Vil a n ov a •
/",~~~, ...~~~

14

Fitxa Técnico:
Historia: El pebrot és una planta que.té els seus
orígens a Arnéricc del Sud, El pebrot constituYaun
element bósic en l'alimentació dels aborígens ,"
ornericons. Va ser portada a Europa l'any 1493.
Propietats: De sobor amarg, els ~uits del pebrot
tenen un elevat contingut vitamínic, principalment
en forma de vitamina C.
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De pebrots n'hi ha forca varietats: el pebrot
ilulih o de fregir (de color verd): el pebroldel
país (que es torna vermell i és bo per a

escalivades i amanides); el pebrot de Múrcia, etcétera.
Segons expliquen els pagesos vilanovins, els consu-
midors aprecien molt els pcbrots cultivats u les hortes
de la comarca, per la seva alta qualitat. Per exemple,
el pebrot verd (que normalment és prepara fregit i amb
petates fregides corn a guarnició de plats de carn) és

molt apreciat per la seva dolcor.

Algunes varietats de pebrot fins i tot s'utilitzen
corn aplantes ornamenta's, per l'atractiu que mostren
els seuspetits fruits. El seu principal aprofitament és.
l'alimentari, com a hortalisssa d'acompanyament °
com a condiment o colorant. Corri a hortalissa, es
consumeix sencer o trossejat, recorden els pages·os,

CJReceptari
Pebrotsverdsamb carn
(ingredientsper o 4 persones)

• 8 pebrolsverds ' • 1/2 ceba, 1ou, sol
• 300 gromsde corn • Porelllol
picado • sol gruixudo
• 2 denlsd'011i oli • julivert picol

• PERA lA SALSA: 3 denlsd'011, 1 cebelo,oli,
sol, salsade íornóquet, 1/2 gol de vi blonc

Poseuels pebrots sencersal fom amb oli i sal. Quan
estiguin templats,peleu-los.A part,esfa unamassaamb
lacarn picada,elsalls i lescebespicades,l'ou, eljulivert,
el pa ratllat i la sal, com si ros per prepararmandongui-
lles. Amb la massa,s'omplen els pebrotsobrint-los per
un Fostal, i es colloquen en una font, Per a la.salsa:
piqlreu els alls, afegiu la cebetapicada i poseu-la a foc
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pebrotsanib a<Íueslasalsai posea-los'al fom durant 10
minutsa 190JlfUus,Serviu-losjuntarnentambla salsa,

El Ú de gener de 1964esva celebrar la rest'LdeI2S~ anlversarí de "I'alllberament" de Vllanova lla Geltrú
per leNtrepes rranqulHleNdurunt la Guerra Civil, La rotollruna recull el momem en qu~ eava rer una or«n.
Iloral al Monumcnt als Calguts, que aleshores eslava sltua! a la pla~a de les Neus

,Mudances Piqué
• Es compíelxen 20 anys del polemlc trasllat del

Monument als Caiguts erigit pel regim franquista

ment als Caiguts es troba al
recinte del cementiri municipal,

M
algratquefamésdesis a I'entrada a madreta,amb uns

. metres d'alcada, és un 'arbres a l'esquena que Ii fan
monument que passa ombra. El monólit té una creu al

desapercebut. Potser perque es capdamunt, l' antic escut
troba en un 1I0cnogaire transitat espanyol amb l'áliga. i també
i perque amb el pas deIs anys conserva les fletxes de la Falan-
s'ha anat ennegrint, de manera ge. El missatge de la lápida,
que ara sembla un més deis ·pero, es va canviar quan el
nombrosos i r----'--:;••..-~--__, monument va ser
vetustos mo- traslladat I'any
numents que 1978, durant la
hiha escarn- ,- transició derno-
pats per Vila- cratica, Abans.és
nova i la Gel- podia lIegir:
trú.Durant 40 "Caídos por Dios
anys, pero, y por España.pre-
aquest mono- sentes". El nou
lit va estar. missatge que es
situat en un va -fer gravar hi
1I0c privile- diu: "Recorde-
giat de la vos senyorde tots
ciutat, al cap- els vilanovins
damunt de la 'que han mort per
rambla Prin- la patria",
cipal, perque Josep Pi-
tothom el qué (el pare de
pogués con- l'actual ministre
t e m p r a r El menument al seuemplaeament d'IIidústria) era
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qui haviu iuan)'.lla Ouerra Cj- MonumoÍlt 111.Cal"u", va lor
vil i qui la va perdre. Ara fa 20 retira! perordre seva,Al cap ¡a
anys, pero, el Monument als la fi, aquell monólit sirnbolitzava
Caiguts, que va ser erigit pel l'antíc régim, i al 1978ja era
regim franquista, va ser evident que el canvi polftic cap
traslladat de lloc. a la democracía seria Inevlta-

Des del 1978, el Monu- ble, "Calla fe.r accíons com

Xovier Canalis aquesta per ajudar els canvis",
recorda ara Josep Piqué. Així

dones" l'antic alcalde va
aprofitar les obres de reforma a
la placa de les Neus per ordenar
retirar el monument, Ni tan soIs
ho va comunicar al Govern Ci-
vil. "Vaig trucar al governador,
Salvador Santiesteban, quan les
obresjaesta venquasí acabades.
Li vaig explicar que el
monument seria portar al
cernentiri, a un lIoc·maco, i que
alla es -quedaria", explica
Piqué, Segons comenta, la
· reacció del govemador civil va
• ser de sorpresa, pero tampoc no
va fer res per impedir-he.

L'hábil maniobra deJosep
Piqué, pero, va ser immedia-
tament criticada en un article
publicat al diari local, que havia
estat fundat pel Movimiento.
"Vaig tenir un atac
impressionant de la' premsa
· vilanovina. Hi havia sentiment
de l'untic régim. Dos o tres anys
després, pero, 'el mateix articu-
lista va rectificar", apunta
l' exalcalde, .
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, dol monolit, aQuliota prlil~lií.
retre un homenatge a tots els
·combatents· vilanovins que
van morir a la Guerra Civil.
tant els del bandol franquista
com cls del bando! repu-
blica"


