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Corria I'any 1918 quan Pau Pons, pescador de t?ta la vida i bon coneixedor de la
cuina marinera, entra de sobte a la cambra on s'estava la seva dona, tot
exc1amant: "Clara,la taverna del cal Rayos'ha venut... i l'he comprada jo".

Situat davant de la platja, entre I'actual bar Torres i cal Xerina, I'establiment va
ser rebatejat ben aviat amb el nom de Les Palmeres. Segurament perque era més fi,
i també perque I'antiga taverna tenia davant les dues úniques palmeres que hi havia
lIavors a la platja vilanovina, palmeres que encara avui són les més altes del pas-
seig.

']0 vaig néixer nou mesos desprésde comprar la taverna de CalRayo, on s'hi van
estar quatre anys. El 1922 els meus pares van decidir tirar endavant i, amb molt
sacrificis, van comprar la casaactual, que lIavors va costar 100 duros de plata. Un
senyor del Vendrell, el Rovira, que tenia una tñbrics d'alcohols, ens va ajudar molt
en veure les ganes de treballar que tenien els pares': recorda Maria Pons i Pijoan,
de 76 anys i filla de I'avi Pau, fundador de la nissaga Peixerot, que porta més de tres
quarts de segle prestigiant la cuina marinera vilanovina. .

UNA LLARGA HISTORIA

A la sobretaula d'un agradable dinar, acompanyat pel xef Josep Mestres, mem-
bre de la tercera generació, i per Pere Ortoll, president i anima del Museu del Mar i
bon amic de la família Pons-Mestres, vam tenir ocasió de coneixer de primera rná
moltes coses de la dilatada historia del restaurant Peixerot.

No sembla verídic, com s'ha escrit en diferents ocasions, que el primitiu mot de
Pixerot, amb el qual era conegut Pau Pons a la platja vilanovina, vingués del fet
que, de petit, per problemes d'lncontinencia bastant freqüents en la canalla, s'ori-
nés al llit i a les calces. Segons Maria Pons, es tracta d'un mot que venia de més
lIuny. "A la meva avia I'anomensvem I'svi« 'Pixarota'. Vaser una cosa estranya per-
que al germé gran Ii deien el 'Gallo;' el Ton, que era el petit, tenia el sobrenom de
'Trompitss', mentre que el meu pare, que era el del mig, es queda amb el mot de
'Pixsrot'. Sembla que hauria estat més normal que tos el gran qui n'heretés el so-
brenom".
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ELS PRIMERS CLlENTS

Si bé el primer c1ient que recorda Maria Pons va ser I'antic propietari del bar
Orient de la Rambla, els peixaters eren els principals c1ients de Les Palmeres. els de
fora dormien a casa i portaven uns quants peixos perque els féssim un all cremat.
L1avors teníern un sereno molt trempat que era l'Enriquet. Seguit un antic costum,
avisava quan venien les barques de matinada o si s'acostava el temporal. 'Üavors
cridava la gent ''Fulano,aixeca't en nom de Déu!".

Les habilitats de Pau Pons en I'elaboració deIs plats de pescadors amb peixos tot
just sortits de I'aigua, ben aviat va traspassar l'árnbit local: Venia gent de Barcelona
que estiuejava a Sitges, amb cotxes i xofers. Jo tenia 13 anys i ja servia al menjador.
Aleshores es deixava I'olla o la cassola de ferro sobre la taula i els c1ients disfrutaven
servint-se ells mateixos. el meu pare em deia: "Veas,aquí aquestasenyora agafá els
plats i a casa seva la serveixen a taula amb guants blsncs", explica la filla de Pau
Pons.

ANYS DIFÍCILS
'.

Després dels anys durs de la Guerra Civil i de les dificultats de l'epoca de l'estra-
perlo, el matrinomi Pau i Clara dona una nova empenta al restaurant confiant, so-
bretot, en I'excel.lent qualitat deIs productes de la platja vilanovina.

Maria Pons Pijoan, mestresss del "Peixeroi", davant del bust del seu marit Cisco Mestres.
Foto de Diari de ViJanova '
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']0 tenia unspares extraordinaris. Nosa~~el!lIegir ni escriurepero quan vaigacabar
el col./egi em vanter anar a casadelessenyoretesRosellperqué em 'polissin' unamica.
jo tenia -16anysi sixo en unafamília depescsdorsrepresentavamolt. Lesmevesprotes-
sores vantenir la idea deposar el nom de Peixerqt al restaurant. Si tothom us coneix
com Pixarot, per que no li PoseuPeixerot que ésmésmaco i ad;ent?~:rememorava la
nostra entrevistada. . .• .

Maria Pons i Pijoan es .casá I'any 1942 amb Cisc~ ~estres a I'església de Mar.
Mestres va saber donar un altre caire al negocio Parlava diverses lIengües i coneixia
la manera de treballar deis restaurants d'altres paises. El 1945 obrien la pensió
Peixerot i cinc anys després s'inaugurava a Ia mateixa pensió la primera pista de
patinatge que va tenir la ciutat.

Grácies a la qualitat del peix fresc, a les bones maneres de cuinar-Io a les atenci-
ons personals als c1ients, van arribar a la platja de Vilanova un bon nombre d'es-
criptors, artistes, polítics, homes de negocis i també els primers turistes.

PERSONATGES

Entre els molts personatges vinculats a la historia del restaurant, la nostra in-
terlocutora recorda, entre d'altres, Francesc Maciá, Salvador Dalí, josep M. Junoy,
Eugeni d'Ors (que era fix), Martí Torrents i també, en els darrers anys, Adolfo Suárez,
J.A. Samaranch, Josep Tarradellas (entusiasta deis popets amb allioli] .. jordi Pujol i
la Infanta Elena.

•

Maria Pons evoca
amb forca afecte els
carnbrers amb molts
anys a la casa: ''ElCas-
tells hi va ser fins la
seva jubilació. el
Sagarra i l'Edo encara
aguanten, gré cies a
Déu. Penso que hem
fet una mica d'escola,
tant al menjador com
a la cuins".

f
Montserrat Sendra,

vinculada des del 56 al
restaurant, recorda
com "abans el c1ients
anava directamente a
la nevera a veure elEl restaurant Peixerot als anysseixents. FotoArxiu Huguet
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peix i triava el que volia. Molts estiuejants sopaven cada dia aquí. Ara vénen més
gent de menjars de treball, gent d'indústries i negocis. Antigament només es treba-
lIava el caps de setmana".

L'any 1983, el fill gran, Xavier, i la seva dona Dolors, deixaven la casa pairal per
establir-se a Cunit, amb un nou establiment d'atrevida arquitectura i batejat com
L'Avi Pau, en homenatge al veterá pescador fundador de la nissaga de restauradors
vilanovins.

NOVES INSTAL.LACIONS

Darrerament el restaurant de Vilanova fou ampliat amb les noves instal.lacions
del carrer Magatzems Nous, molt a prop de I'antiga L1otja, actual seu de les exposi-
cions anuals que organitza el Museu del Mar.

Es tracta d'espaioses sales per a banquets que inclou un celler subterrani; men-
tre que a les restaurades parets de I'antic magatzem de boters, s'hi troben grans
mariners murals pintades per Joaquim Budesca.

L'actual grtlp Peixerot, S.A., portat pels quatre germans joan, josep, jordi i Jaume
Mestres, inclou el restaurant Peixerot de Barcelona i el negoci Peix Exprés, que
compra directament a la Llotja vilanovina les grans quantitats de peix fresc que
necessiten els dos establiments,

VILANOVA 1 BARCELONA

Per a Maria Pons no hi ha diferencia entre el restaurant de Vilanova i el de
Barcelona. "L'estil de cuina és el mateix, els menjars són els mateixos. S'han incor-
porat coses noves pero sense sortir mai del nostre estil. El que canvia és l'hábit del
c1ient: quan ve a Vilanova es troba molt més relaxat, veu la mar, I'espai obert del
port i tot li sembla millor".

t
Amb 78 anys d'história, la família Pons-Mestres continua servant el timó del

restaurant degá de la cuina marinera de casa nostra, sense abandonar els seus orí-
gens de gent de mar.

Al remodelat menjador del primer pis, hi destaquen avui les maquetes, obra del
'guardonat rnodelista Francesc Roig Toqués, de les tres últimes barques propietat
del Pixarot. LaTres Germanes de,,1896i' el Titánic, de 1911, les dues propulsad es a

-vela, a més de La Primera, de 1924, que va ser el primer quillat amb motor de 60
, H.P. que li va haver. a la platja de Vil~nova i la Geltrú.'

JOSEPE HUGUET I PRATS
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