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Cunit i Vilafranca obren una temporada
xatonaireque té mes restaurants que mai
La Ruta del Xató presenta com a principal novetat la inclusió oficial de Ribes

RAMON FRANCAs

..../
\

Amb I'objectiu
de superar les
150.000 ra-
cions de xató
servides l'any
passat a les co-
marques 'del

Penedés i el Garraf, aquest
cap de setmana torna a arren-
car una nova edició de la Ruta
del Xató, que té com a princi-
pal novetat la inclusió oficial de
Sant Pere de Ribes. Una altra
eje lesnovetatsd'enguany 'és
que ara tota la informació refe-
rent ala Ruta es troba penjada
a Internet: www.rutaxato.com.

Aquesta nit es tara al res-
taurant Avi Pau de .Cunit la
quarta edició de la Xatonada
Selecta, que tindra com a aixe-
tonadora d'honor I'actriu i pre-
sentadora Montse Guaílar i en
la qual esta previst que hi par,
ticipin unes260 persones. Com
és habitual, elsgastronoms
vilanovins Pere Tapias i Fran-
cese Murgadas taran- el car-
restoltese preqó, El propietari
09 l'Avi Pau, Xavier Mestres,
que és I'ambaixador del xató,
es mostra partidari d'aprofitar
la inercia de la Ruta del Xató
parqué les comarques del Pe-
nedes i el Garraf comencin a
promocionar altres plats típics
d'aquesta zona, com ara els
arrossos de peix.

Diúmenge obrirá la Ruta la
Festa del Xató de Vilafranca.
El divendres 21 de gener sera
el torn de Sant Pere deHibes,
que tara la testa al Pavelló de
Ribes. El 6 de febrer sera eL
\Í~mdrell qui tara la saya multi-
tudinária xatonada popular. El
13 de febrer, sense actes con-
crets, Sitges tornara a festejar
el seu ,Dia Internacional del
Xató rnenjtre que La Xatonada
de Vilánova i la Geltrú tancará
aquest circuit gastronomic el
20 de febrero

Enguany ja són més d'un
centenar els restaurants que
participen a la Ruta: 23 al Ven-
drell i al Baix Penedes,25 a
Sitges, 26 a Vilanova i la Gel-
trú i 26 a Vilafranca del'Pene-
des i l'AIt Penedes.

De cara a I'any que ve la
Ruta podria incorporar oficial-
ment Cunit mentre tots els
grups polítics representats al
Consistori de Calafell han vo-
tat a favor una moció presen-

tada pel PP per incloure aques-
ta població baixpenedesenca
a la Ruta ..Al Vendrell aquesta
setmana ja han comencat els
cursos Aprim a fer xató. ,

D'altra banda, ahir al ves-
pre, ja tancada aquesta edició,
havien de decidir a Vilanova si'
elpreu de la racióde la seva
xatonada costaraelrnatelx que
I'anypassat, 1.000 pessetes,
o bé si I'apujaven lIeugeramenl.

La Festa de Vilaf.ranca

, Aquest diumenge el pave-
116cobert instal-lat a la rambla
de Sant Francesc de Vilafran-
ea acollirá la tercera efició de
la Festa del Xató. Se servíran
5.000 racions, Els comsnsals
que paquln les 800 pessetes
que val cada tiquetpodran
degustar dues de les cinc va-
rietatsofiCials de xató: lés de
Vilanova i la Geltrú, Sitges, el
Vendrell, Vilafrancadel Pene-
des i Sant Pere de Ribes. El
lemá de 'la festa és Tasta la
diferencia deIs 5 xatons. Vila-
franca defensa que la seva
salsa, on s'hi arriben a posar
galetes del, tipus Maria per a
suavítzar la picantor, té una
lIarga tradició. Diuén que ser-
veix per amanir tant I'escarola
com I'enciam i que és la que
millor entra, segons Pere
Pons, del Gremi d'Hostaleria i
Turismede l'AIt Penedés. No
obstant aíxó, 'reconeixen que
és una vinagreta, ja que no té
picada de fruita seca.

La Fe,sta ribetana

El Pavelló Poliesportiu de
Ribes acotllra a partir de dos
quarts de deu de la nit de di-
vendres que ve, 21 de gener,
la segona edició de la Festa
del Xató, on se' servirá xató,
carxofes i el sabre de Sant
Pau. El sopar, que costa 2.000
pessetes per persona, acaba-
ra amb un ball que amenítzará
l'orquestra Vorarnar. L'acte és
organitzat per Ribes Gastronó-
mic i s'ha convidat els cinc
alcaldes de la Ruta del Xató.
Les entrades es poden adqui-
rir a partir de dilluns als astabli-
ments associats a l'Assoclacló
de Comerciants i Industrials o
el. mateix dia de la festa al
pavelló ribetá, S'espera que hi
participin unes 600 persones. '

PER MES INFORMACIO ..,

El.vilanovl Xavler Mestres. És I'ambaixador del Xató FÉLlX

Boda entre l'escarola
vilanovina i~l bacalla

R.F.
La sala de plens de

l'Ajuntament de Vllanova i la
Geltrú sera I'escenari de I'enllag
matrimonial entre I'escarola
vilanovina coneguda com a
perruqueta o colgadeta i el
bacallá, L'esbojarrada iniciati-
va, que ha rebut lacol-laboractó
del Ccnsistori vilanoví, ha es-
tat deis Boters de Mar de Vila-
nova i de la Centraría del Ba-
calla de Barcelona. El casa-
ment tindra 1I0c atres quarts
d'una del miqdiadel diumenge
23 de genero

L'enllac; nupcial tíndra de
tot, des de padrins a procla-
mes d'impediments. El dot,
pero, no s'ha fet públic. Un cop
fet el casament civil els nuvis i
la comitiva convidaran a un!
tast de xató a la vilanovina
placa de la Vila, Tot seguit, les
famílies, els amics i els pa-
rents.es trobaran a I'Hotel Cé-
sar de Vilanova, ontindrá lIoc
un bon xató i ballaruca.

Un deis promotors de la
iniciativa, elqastrónom Pere
Tapias, va 1I0ar les excel-lén-
cies de I'escarola vilanovina
mentre la pagesa Montse Mar-
eé va explicar que és la més

delicada, fina I dolca, sense
deixar d'apuntar que
I'escarola és una escombra
per a I'organisme, ja que ne-
teja I'aparell digestiu. Una al"
tra de les promotores de la
iniciativa, I'hotelera Esther
Nolla, es va mostrar con-
venc;uda que fem un bon
casament, ja que unim dos
patrimonls. Els promotórs de
la iniciativa diuen que
I'escarola perruqueta, que ha
estat recuperada per pagésos
del Garraf, és la reineta del
xató i que el bacalla és all-
ment de reis, papes, mari-
ners I pagesos, ambsegles
d'hlstórla I aventura sobre
el 110m, lIepolia de mones-
tirs i cenobis I provocador
de mil luna receptes, com
el nostre xató.

Per la seva banda, el regi-
dor de Promoció Económica
de l'Ajuntamentvilanoví, Ber- .
nat Valls, va felicitar la inicia:
tiva per dues raons, parque
promociona el nom de la ciu-
tat l parqué promociona un
producte autócton de quali-
tal. Per a Valls, el sector pri-
mar! serveix per reequilibrar
l'eConomia local.

Qui ho hauria
de dir?

Qui ho hauria de dir? Qui
s'hauria pensat que la cuina
i tot el que hi fa referencia
havia d'adquirir un protaqo-
nisme tan rellevant i passar

'per moments tan dolcos com
els que esta vivin!. ¿Algú hau-
ria apostat per un plat de

. cuina domestica tan senzill i I

que veiem tan normal a les
nostres comarques del Ga-
rraf i el Baix Pensdes?

Dones bé, hivahaverper-
son es que hi van creure i
d'aixó ja fa uns quants anys,
que van oferir al gran públic
el sabor d'un deis puntal s de
la cuina catalana, una pica-
da, en aquest cas extraer-
dinária, per amanir produc-
tes de I'horta i peixos del re-
bost, Penso que no deu ser
tan important valer determi·
nar de manera impositiva la
població d'on és originari, ja
que tots sabem que sovint la
historia no es fa, sinó que es
redacta, i a qui en aquell ,
moment té la plorna, no li
deuen mancar temptacions
de fer anar I'aigua pel seu
reg. Pero-el més remarcable
és que el tan reivindicat xató,
amb totes les seves variants,
ja té 'carta d'autenticitat i fins
i tot denomlnaclons d'origen.

Aixó és engrescador i
cree que no ens haurlern
d'aturaren el xató.1 ésque la

, cuina tradicional de les nos-
tres comarques no té allres
plats próu saborosos com per
declarar una altra guerra ln-
cruenta de paelles i casso-
les?

La meya proposta és que
no pensem únicament en
aquesta picada de reflexos
cardenalicis per a un plat de
temporada, sinó que pel seu
poder orqanoleptic, la use m
com a salsa d'acornpanya-
ment per a tot alló que la

.nostra imaginació ens per-
meti, des de peixos crus,
verdures i hortallsses fins a
carns cuites a la brasa.

Xavler Mestres.
Ambalxador del xató

FANTASíA I CREA TIVITA T
en Reportatges de Noces
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Vdafranca
reparteix 4.500
racions a la
tercera edició de
la Festa del Xató

Redacció
Més de 2.000 persones,

segonS estimacions de
l'orqanització, van participar
diumenge passat a la 111
Festa del Xató, que va tenir
llocalaramblade Sahtfran- .
cese. En total es van servir
4.500 racions de xató i de-
gustacions de vi negre de la
DO Penedes, Es van esgo-
tar totes les racions de xató
de Vilanova, Sitges i el Ven-
drell que es van servir (entre
900 i 1.000 de cada varietat)
i en van sobrar unes 300 del
xató vilafrariquí, del qual es
van preparar" unes 2.000.
racions.

Des de I'organització, el
Patronat Municipal de Co-
rnerc i Turisme de l'AjuÍl-
tamentvilafranquí iel Gremi
Comarcal d'Hostaleria i Tu-
risme de l'Alt Penedes, es
valora molt positivament
aquesta nova edició que
confirma que Vilafranca és
un referent molt important
en el panorama gastrono-
mic cata la i que té un res-
so important als mitjans
de comunicació.

L'Avi Pan obre el focxatonaíre
L'actriu i presentadora Montse GualJar-presideix la testa gastronomica

R.FRANCAs
La temporada xatonaire ja

ha cornencat. El tret de sortida
el va donar divendres passat
un restaurant Avi Pau de Cunit
que es va omplir fins la bande-
ra, amb més de 250 comen-
sals, par avíure la quarta edi-
ció de la Xatonada Selecta.

La mestra de cerírrionies
d'enguany va ser Montse Gua-
llar, que després d'aixetonar la
bóta de vi novell va obrir el ball
posterior al sopar amb el pro-
pietari de I'establiment, el vila-
noví Xavier Mestres. Aquesta
xatonada cunitenca també va
tenird'altres convidats il-lustres
i populars, com I'escriptor, di-
putat i qastronom Ignasi Riera;

"él presentador Josep Maria
Bachs, I'humo-rista Oscar Ne-
breda ol'actor Miquel Corso

Com ve sent habitual, els
vilanovins Francesc Murgadas
i Pere "Tapias van ser els en-
carregats d'obrir la fe sta gas-
tronomlca amb un pregó car-
nestoltesc pel que hi van des-
filar David Beckham i les cal-
ces vermelles de I'Spice Girl
amb la qual esta casada, Jordi
Pujol, Artur Mas o Pasqual Ma-

Montse Guallar a l'Avi Pau. Més de 250 persones van assistir a la testa

ragll, Gil i Gil i Lorenzo Sanz,
Anelka i el conde Lecquio o el
Sant Pare i Putin. També hi
va haver sarcasmes adrecats
cap a Telefónica o el Corte
Inglés.

Els pregoners van deixar
anar, fins i tot, que el ministre
vilánoví Josep Piqué prepara
xató a José María Aznar.

El propietari de l'Avi Pau va
definir aquesta festa, que va

acabar amb unball en el qual
era imprescindible el mantó
de manil-la, com la primera
xatonada del miHenni, així
com a fastuosa, suntuosa o
magnífica.
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RIBES

Ribes celebra aquest vespre la segona
Festa del Xató al pavelló poliesportiu
Ribes és enquany membre de 'ple dret de la Ruta del Xató

ALBERT MERCADER

/

El coHectiu Ribes Gastro-
nómic, que pertany a l'Asso-
ciació de Comerciants i Indus-
trials de Ribes, I'ACIR, orga-
nitza avui la segona edició de
la Festa del Xató de Ribes ..,
Será a dos quarts de deu de
la nit al pavelló poliesportiu de
Ribes. La xatonada de Ribes
s'inclou enguany a la Ruta dei
Xató, que integren també els
municipis de Vilanova i la
Geltrú, Sitges, El Vendrell i
Vil atranca del Penedés.

La testa, que té el suport
de l'Ajuntament de Sant Pere
de Hibes. s'inclou per primer
any, com a membre de pie dret
de la Ruta del Xató, després
que I'any passat Ribes només
tos considerat com a municipi
adherit a la Ruta. Tot i que la
testa comem;a a dos quarts de
deu, a partir de dos quarts de
sis hi haurá una xatonada in-
tantil.

Maria Roig, presidenta de
I'ACIR, mostrava aquesta set-
mana al DIARI la seva satis-
tacció perqué Ribes esta en
pie dret dins de la Ruta del
Xató i no només com a ad-
herit. Ara se'ns valora tal i
com mereixem. A la testa han
estat convldats tots els alcai-
des deis municipis que tormen
part del circuit gastronomic, a
més deis representants deis
gremis implicats a la testa i de
la cap de Promoció Comerci-
al de la Generalitat de
Catalunya, Marta Santamaría.

A partir de dos quarts de
deu del vespre, els organitza-
dors de la Festa del Xató co-
menearan a repartir les 600
safates previstes, en les quals
hi haura xató, truites de car-
bassó, de patata i ceba i les
Carxotes de Ribes. També
s'inclourá pa, i com a postre
hi haurá el Sabre de Sant Pau.

Maria Roig explica que en-
guany hem prevlst augmen-

Un plal de Xató. La testa arriba-a la segona edició

lar només en cent les racl-
ons que ja es va servir I'any
passal, perque volem oterir
qualitat.

El preu de la satata sera de
2.000 pessetes i incloura la
taula i el ball posterior, que
sera amenitzat per I'orquestra

Aquesta nit
es repartiran
600 racions

de xató

Vorarnar. Els organitzadors
han apuntat que després del
sopar, hi haura servei de bar-
ra on se servirá, amb preu a
part, caté i cóctel de cava.
!;loig, que treballa aquests dies

en els preparatius tinals de la
la celebració, diu que la gent
s'esta agafant la testa amb
molt d'entusiásme. I ategeix
que la pretensió és que, a
més del xató, la dlada ser-
veixi per a promocionar la
gastronomla local.

En total s'ha previst
instaLlar 60 taules que rebran
aquest vespre els comensals.
Per poder ter les 600 racions,
el Ribes Gastronómic ha ha-
gut de preparar 60 litres de
salsa de xató, 200 escaroles,
1.200 carxotes, 600 sabres de
Sant Pau i ter 160 truites.

A més de la Festa del Xató
d'avui, els sis restaurants que
integren el Ribes Gastronórnlc
(Can Lioses, el Tovalló Verd,
La Torrada, El Rebost de
l'Avia, I'Asador Cervantes i Ca
I'Anna) oteriran durant aques-
ta temporadaxató a les seves
cartes.

El tret de sortida de la Ruta
del Xató va tenir lIoc divendres
passat al restaurant Avi Pau
de Cunit. I diumenge,
Vilatranca del Penedés ja va
organitzat la primera testa del
Xató de la Ruta. Avui Ii toca a
Ribes i el 6 de tebrer al

Lesracions
inclouran carxofes
de Ribes i sabres

de SantPau

Vendrell. El 13 de tebrer arri-
bara a Sitges amb el Dia In-
ternacional del Xató i tancará
la Ruta la Xatonada de
Vilanova i la Geltrú, el 20 de
tebrer.

D1ARI

CONTRAPUNT
Xató de Ribes

Cada un deis muni-
cipis que integren la
Ruta del Xató té una re-
cepta amb característi-
ques própies d'aquest
plat,

Per ter el Xató de
Ribes per a quatre per-
sones la recepta és la
seqüent: calen 35
ametlles torrades, 12
avellanes torrades, dos
grans d'all escalivats,
tres tornaquets escali-
vats, pa tregit, sis nyo-
res escaldades, una
pega de bitxo, dos
grans d'all crus, oli d'oli-
va, vinagre i sal.

Per preparar la sal-
sa del Xató de Ribes cal
picar al morter els grans
d'all, amb un pessic de
sal, ategir-hi després
les ametlles i les ave-
lIanes i treballar-ho tot
tins que tormi una pas-
ta compacta.

Tot seguit s'han
d'ategir les nyores, el
bitxo, els tomáquets i el
pa tregit S'ha de seguir
treballant, ategint-li un'
raig de vinagre i un al-
tre d'oli, a poc a poc,
perqué lIigui. En el cas
que s'espesseixi mas-
sa s'aclariráarnb una
mica de vinagre.

Per al plat es neces-
sitaran dues escaroles,

'150 grams de tonyina
esqueixada, 200 grams'
de bacallá esqueixat,
sis seitons, 50 grams
d'olives negres i 50
grams d'olives arbequi-
nes.

El plat es presenta-
ra en una satata amb
els ingredients, barre-
jats amb la salsa. PSr
sobre es decorara el
plat amb bacatlá, sei-
tons i olives, i tinalment
es posará per sobre
una mica de salsa per
ter lIuir el plat,



l'Hora del Garraf, 28 de gener del 2000, Vilonovo i lo Geltrú,

La Caminada
Popular de la
Talaia sera
diumenge30

La XII Caminada Popular
que organitza un any més
l' Associació Excursionista Ta-
laia sorrirá el proper diumenge
30 a les 9 del matí del seu local
al carrer comerc.

, La ruta d'aquest any, que
portara un total de més de 400
excursionistes previstos per la
Masía Nova, els Cocons, el di-
posit d'aigua d' Abrera, el Portal
d'en Rafeques o la Sínia Rovira,
tindrá un recorregut aproximat
de 12 quilometres i poc més de
3 hores de marxa, La visita guia-
da a les installacions del diposit
d'aigua d'Abrera sera un dels
principals atractius de la ruta.

Les inscripcions es poden
fer efectives a la seu de la Talaia
al preu de 300 pessetes per per-
sona.

Dissabte
torna L'Hora
del Conte a
la Joan Oliva

8

Toma a la Biblioteca Joan
Oliva el ciele de narracions
l'Hora del Conte. Demá dissab-
te, a les 12 del migdia, es dura a
terme la narració de El conte
sorpresa, dins d'aquest ciele i a
cárrec de Sónia Goma.

Molí de Vent
edita un nou
número del
seu butlletí

L' Associaci6 de Veíns de
Molí de Vent ha editat un cop
rnés el seu butlletí inforrnatiu
"Molinformatiu", que repar-
teixen al seus socis per donar a
coneixer les darreres novetats
de la seva entitat vernal.

l'Hora

l'Hora

Lauro Marín

Un moment de la cerímónia d'enllac matrimonial en que es va presentar el xató viJanoví a cárrec de la Confradia deis Boters de Mar

Els Boters de Mar presenten el xató
amb l'enllac de I'escarola i el bacalla

• La Confradia del Bacalla de Granollers ccl-loborc en l'acte com a famma del nuvi

• Els 'atacs' a Sitges per l'auforia del xató no van faltar en l'ofici al Saló de Plens

l'Hora

P rop de 200 persones es
van aplegar a la -placa
de la Vila per acompan-

yar uns nuvis especials fins al
Saló de Plens de l' Ajuntament
en l'acte que va organitzar la
Confradia deIs Boters de Mar i
que va tenir 1I0c el passat diu-
menge 23 a la una del migdia.
El Duc del Mar, el Bacalla
Universal i la Reineta de I'Hort,
I'Escarola Perruqueta es van
convertir en marit i muller de
mans del vilanoví Pere Tapies,
que va practicar l' ofici.

El nuvi, el Bacalla Uni-
versal, estava encarnat per Ot-:
ger Robert, campió estatal i cin-
que del món de curses de motos

aquátiques, que va arribar fins retard de la núvia va estar pro-
al port de Vilanova per mar en vocat per la caiguda del cavall
una d'aquestes motos, on que portava el carro quan puja-
l' esperava un carro tirat per va per la rambla Principal fins
cavaÍls que el va portar fins a la a l' Ajuntament.
placa de la Vila, L' enllac matriinonial va

La popular presentadora córrer a cárrec del vilanoví
de televisi6 Mari Pau Huguet, Pere Tapies, que va posar en
vestida de tradicional blanc i antécedents tots els assistents
amb mantó de Manila, va inter- ja que la farrulia del nuvi vé-
pretar el paper de núvia, nia de Granollers i no coneixia
I'Escarola Perruqueta, que va la tradició xatonaire de Vila-
arribar més de 20 minuts tard a nova, L' acte va cornencar amb
les portes de l' Ajuntament, on la presentació del nuvis per
l'esperaven els convidats i una part de lIurs confradies, que
.rnultitud de curiosos. El típic van voler subratllar "l' excep-

La popular presentadora Mari Pau Huguet va
encarnar /'Escarola vilanovina en /'enlla~en que
es presentava el xató per a aquéstany

cional matrimoni que confor-
men l'amargor de I'esca-rola i
la saladesa del bacana". Tot
seguit els nuvis van donar els
seus consentiments i van vo-
ler destacar l' important paper
dels dos aliments que presi-
deixen el xató.

, Tapies no va voler perdre
I' ocasió per ineloure en el seu
discurs final atacs a Sitges per
l' autoria del xató i menyspreus
a la salsa que es.prepara a Vila-
franca,

L' acte de presentació del
xató va contar amb representa-
ció municipal, a carrec del re-
gidor Bernat Valls, i amb con-
vidats d'excepció com ara la
cantant Salorné, que venia com
a mare de la nüvia,
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La Xatonada iel Concurs, elmateixdia
L'Ajuntament decideix unificar els dos actes per aconseguir rnésresso

REDACCIÓ

El Concurs Nacional del
Xató, que cada any es convo-
cava una setmana abans de la
Xatonada, es tara aquest any
el mateix dia, retorc;ant els ac-
tes d'aquesta testa gastronó-
mica. Aquesta és la principal
novetat de la Xatonada, que
tindra Iloc el dia 20 de febrero

Un any més, la Xatonada
es tara al recinte del Museu del
Ferrocarril, que s'obrirá a les
onze del matí. A primera hora
hi haurá el repartiment d'ingre-
dients i el concurso Un cop el
jurat hagi tastat totes les sal-
ses i hagi escollit el guanya-
dor, tindra 1I0c la cenmonía
d'aixetonament de la bota du-
rant la qual es tara el nornena-

. ment deis Mestres Xatonaires, ,

incíós els guanyadors d'aquell
mateix dia, i del Mestre Xato-
naire d'Honor, que de moment
encara no s'ha desrelat qui és.

Sí que se sap, peró, que el
preu deis tiquets sera el ma-
teix que I'any passat, 1.000
pessetes per al catering -a
carrec de I'empresa Caserco
que ja va preparar-lo I'any pas-
sat-, i 1.400 pessetesels ti-
quets del Restaurant del Xató.
Aquest any el que no hi haura
és el tast. S'ha previstfer 5.500~
racions de xató, entre una i .
altra mena, xifra que és consi-
derada la idonia pels organit-
zadors.

D'altra banda, els centres
.civics organitzaran, durant .el
febrer, diversos cursets de xató
per a intants i també pera.
adults. .

,El casament de l'escarola
i el bacalla omplelasala .
de plens de l'Ajuntament

Redaccio
El casament de I'escarola

pettuquete colgadeta i el be-
calla universal, una iniciativa
deis Boters de Mar, va omplir
la sala de plens de l'Ajunta-
rnent vilanoví i va sorprendre
els despistats passejants diu-
menge passat. L'acte simbólic,
que pretenia unir persempre
aquests dos ingredients del
xató, va tenír la cot-laboració
de la presentadora de TV3 Mari
Pau Huguet, que teia el paper
de núvia, i del pilot de motos
Otger Robert, que actuava com

.a nuví, Tampoc hi van faltar
, altres cares conegudes: Pere

Tapias era el mestre de cerl-
mónies i la cantant Salomé
feia de mare de la núvia.

Que el que la salsa ha
unit que no ho separi una
altra salsa, van ser les parau-
les solemnes que vansegellar
la unió, a la qual tarnbé va

assistir el rsqídor'de Promoció
Económica de l'Ajuntament,
Bernat Valls. La comitiva del
nuvi estava formadaper la
Contraria del Bacaila, de Bar-
celona.

Tant Mari Pau Huguet com
Otger Robert van adrec;ar la
paraula als assistents, mentre
que Pere Tapias va destacar
lalmportáncla d'actes d'aquest
ti pus én la promocíó del xató i '
de la ciutat, La presentadora
televisiva va cantar les
exceHéncies de I'escaro!a com
a producte autóctono

En sortir de la cerimónia,
es va servir un tast de xató a la
plac;a de la Vila. La testa va
culminar arnb un gran convit
que va tenir 1I0c a I'Hotel Cé-
sar. El menú no podia ser un
altre: xató.Iza nota negativa de
la festa va ser la caiguda a la
Rambla d'un deis cavalls que . . ..'
duia el carruatqedelá núvia, Pere 1;apla~ va ser elméstre de cerln¡onies. Va actuar d;á!calde per un día, RUTH



L'Hora del Garraf; 11 de febrer del 2000 Vilanova i la Geltrú
La FAC recull
inscripcions
per al concurs
decarrers

La Federació d' Associa-
cions per al Carnaval (FAC) ja
ha cornencat a recollir les ins-
cripcions deIs carrers r places
que participaran en el concurs
de guarniment de carrers que
cada any s'org:¡nitza per Carna-
val. Les inscripcions es podran
fer efectives fins els dilluns 28

. de febrer, a la oficina d'Info-
rmació de l' Ajuntament o allo-
cal M la FAC, al carrer Sant
Sebastiá, 11.

Participaran en el 'con-
curs de guarniments només els
carrers i les places que hagin
estat inscritsabans de la data
acordada i que estiguin orna-.
mentats el dissabte 4 de marc a
les 10 del matí. El veredicte es
donara a coneixer el mateix dis-
sabte a les 2 de la tarda, al Salo
de Plens de l'Ajuntament, de
ma de Sa Majestat el rei Carnes-
toltes.

La Talaia tara
una xerradai
una projecció
avui al local

L' Agrupació \ E~cursio-
nista Talaia ha programat per
aquesta tarda una xerrada que
porta per títol Yiatge als con-
fin; de la Terrai. La xerrada
tindrá lloc aquesta tardaa dos
quarts de nou del vespre i
]' encarregat de conduir la con-
ferencia sera Josep Lluís Dra-
peto La xerrada d'avui, organi-
tzada per la Secció de Cultura
de]' AE Talaia, estará comple-
mentada amb la projecció
d'unes diapositives relaciona-
des amb el tema. .

Per la se va banda, la Sec-
ció de Senders de ]' AE Talaia
ha organitzat perdiumenge una
sortida fins a Vilanova de
]' Aguda, per la travessa GR-3.
La caminada sortira aquest diu-
menge 13 i tindrá un recoregut
aproximat de 12 quilornetres .

P er primer cop, la Xatonada Popular
coincideix omb el'Concurs Nacional

. Xató, que en la seva quarta edició tindró lIoc
.al Museu del Ferrocarril, el properdiumenge

20 de fébrer. L'Ai~ntament calcula repartir
cincmilracionsdexató, amb la col-loboroció
deis Mestres Xatonaires, així com de set
restaurants de la Ruta del Xató.

L'Hora

L'Hora

El Museu'del Ferrocarrilacollira
la Xatonada i el concurs dexató

• Elsorganitzadors preveuen repartir cinc mil racions de xató el 20 de febrer

• ElsMestres Xatonaires i set retaurants de la Ruta cel-lcbercrcn en l'acte

L'Hora

Els menús de la Xatonada Popular oscil-len entre les 1.000 i les 1.400 pessetes segons el menú escollit

sat amb l'acte, tornara a fer les
racions de xató.rnentre que els .
Mestres Xatonaires seran els
encarregats d' elaborar la salsa

que les acompanyará. Gairebé
set mil ous s'utilitzaran per fer
les truites que acompanyaran
als menús ique seran de patates,

mongetes cuites i botifarra blan-
ca i negra.

. 'La Xatonada Popular del
2000 ofereix als assistents la
possibilitat de degustar dos
menús diferents: la tradicional
ració de xató, en safates indi-
viduals, amb un preu de 1.000
pessetes iel plat al Restaurant
del Xató, en el que col-laboren
set deIs cent sis restaurants que
pertanyen a la Ruta del Xató,
"Per als restaurants aixo no-
rnés comporta un esforc i un
sacrifici, que no veuran recom-
pensat, Aquest és el punt de
partida del nou format que hem
volgut donar a la Xatonada
Popular", comenta Bernat Va-
lis, regidor de Promoció
Económica de]' Ajuntament de
Vilanova..... . .. " ' ', , .

P·er primer cop, el Con-
curs Nacional de Xató
i la Xatonada Popular

de Vilanova es fan COInCIdIr en
el mateix al Meuseu del Ferro-
carril, el 20 de febrer,

Els Mestres Xatonaires,
amb la col-laboració de l' Ajun-
tament de Vilanova, organitzen
la quarta edició del concurs, en
el que ja es poden inscriure tots
els interessats de forma gratuita
a l'area de Promoció Económi-
c~ de l' Ajuntament abans del
proper dijous 17 de febrer.

Les bases del concurs se- g
ran facilitades a tots els concur- 8
sants, que hauran de presentar-
se a títol personal i no podran u~

, excedir de 50 participants. El
premis que sotorgaran als tres
primers guanyadors sera n de
15.000 pessetes per cadascú, a
més de ser investits Mestres
Xatonaires.

La Xatonada Popular re;
memorará com cada any el tra-
dicional aixetonament de les
bótes del vi novell, que donara
pas a la festa gastronórnica, que
comprara amb convidats excep-
ció com Angels Gonyalons,
famosa actriu catalana, que vin-
dra des de Menorca expressa-
ment per assistir al' acte, i Lluís
Soler i Doctor Soler, intérprets
de la serie Laberint d'ombres
queemet de dilluns a divendres
TV3,

Els organitzadors pre-
veuen repartir al vol tan! de cinc
mil racions de xató, que porta-
ran més de mil dos-cents quilos

.d' escarola i deu .mil filets.
danxoves. L'empresa Caserco,
que ja va col-laborar I'any pas-





(Pere Tápias)

L'experiencia viscuda entorn del "xató" que hem descobert
enguany és una bona prova de com el plat més senzill i mi-
núscul del món pot convertir-se en una fita inoblidable. 1 és
que, se-nyors, gaudir d'un xató a Vilanova de la rná de Pere
Tapias és un luxe de pura humanitat. Delectar-se amb la seva
companyia al mercat i a la pastisseria, al celler i a la taula fa-
miliar, és alimentar amb menjar de déus l'enyor pels petits
grans plaers de la vida. Pere Tapias, "norn de brega d'un

home de mar i de bé" (segons lean Perucho), reparteix bon-
homia a dojo i encomana joia de viure; és la seva una huma-
nitat "immensa i generosa".

A la-bacallaneria .••
La Tony és la dispesera per excellencia de tots els ingredients
salats de que consta el xató. De cada element en té la millor
qualitat, o bé la salsa bona i acabada per qui mandregi o vagi

Pere rapiás comenta amb la verdulaire i Pep Palau la importancia de I'escarola, ingredient que confereix al xató la marca d'estacionalitat.
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escas de temps, i un munt de consells i d'histories, i un gavadal
de rialles. Ella enyora els temps en que venia tonyina "de sor-
ra"; ara ja fa anys que no n'hi duen, "que no en sud', diu ella.
De la tonyina s'aprofita tot, pero aquí no parlem estrictament
del peix sinó d'una de les salaons a que dóna peu. Comencen
les divergencies. En altres 1I0cs prefereixen la ventresca (el
"sangatxo"), pero les metresses vilanovines es decanten pel
110m,que potser és menys fi pero que té més bona vista. A part
guardarem l'espineta, que fará festa al plat quan sigui Santa Te-
cla. També de 110mva el bacalla, sempre salat. Retrobem la plu-
ralitat a l'hora del seitó, ja que si bé en molts indrets costaners
aquest és tan sois el nom del peix fresc, aquí s'empra indistin-
tament per al salat; és a dir, per a aquella preparació coneguda
com a "anxova" al litoral gironí. Sigui com sigui, aquí i arreu, la
millor qualitat, la de carn més aromática, és la de la primera
pesca, aquella que és capturada en plena migració primaveren-
ca. La sal, pero, que conserva el producte i en modifica el sa-
bor, demana aigua dolca. Així és com Tony l'administra:

• Posa els 1I0ms de bacallá a dessalar d'un dia per l'altre.
• Dessala el 110mde tonyina des de bona hora del matí.
• Renta el seitó en tres aigües.
Tony també presumeix de tenir el do d'afinar, com ho fa poca

gent, a l'hora de preparar la salsa. Les receptes sempre parlen



d'escaldar les nyores en olles d'aigua bullent. Ella esta con-
vencuda que la polpa és més saborosa si s'extreu tot just esto-
vant els pebrots secs en aigua freda. D'aixo se'n diu filar prim!

A cal verdulaire ...
El tall, sigui peix o més encara carn, té una certa tendencia a
dominar i esdevenir senyor absolut de la majoria de plats. La
nostra cultura del menjar, marcada com arreu per penúries i
necessitats, li ha perrnes d'imposar-se a la vianda. Tenim, aixo
no obstant, un munt de plats que desapareixerien sense el su-
port deIs vegetals que els integren. Sense ells no serieri res. Un
d'aquests és el xató. La importancia de l'escarola en el xató no
rau, com seria massa facil suposar, en aquest paper de coixí
tendre que s'atribueix sovint als vegetals crus, sinó en el fet
que és I'ingredient que confereix al plat la seva indefugible
marca d'estacionalitat. De salaons n'hi ha tot l'any, d'enciams i
escaroles ara tarnbé, pero les millors escaroles, les que tenen
cognom, apareixen en els mesos de fred. És ja entrat el gener
quan les varietats tocades pel fred fan aparició al mercat. Pen-
tinades per la gebra matinera, les escaroles de "cabell d'angel"
-i en una segona placa les de "perruqueta"- esmolen aquest
agradós punt d'amargor que els és característic, D'aquestes, la
Montse Maree en té un estol a la seva parada. Ufanoses i crida-
neres, com bona fama en tenen les mateixes verdulaires. La
Montse ens en glosa les virtuts, no tan soIs sapides, sinó també
les dietetiques -ara que estan tan de moda. Explica, amb gra-
cia i raó a parts iguals, que l'escarola fa d'escombra de I'orga-
nisme. A la caixa del costat, s'hi escampen manats de rayes, que
pel seu color de carrní fi tant agrada a alguns d'incorporar al
xató. Mig amagats i quasi fora de cataleg dormiten uns "bro-
tons", que duraran fins a Reis.

A la pastisseria ...
És un fet forca inusual de proposar menges que es tróbin, a
causa dels elements que les componen o al mateix gust, fora
deIs corrents de la moda. Les coses del menjar també ten en
unes modes, ql,ie van i que vénen; amb les coses del menjar,
pero, també s'hi juga, de manera especial amb les de caire dolc.

':fa no'i 1I ~~rllh¡¡l1f'j,.n

ti ha pel mi.-~ttd',mposulI~" I
vianda r¡~nim,tot .,al ri, IIn

mllm d~plot qu~no ~s
sense elsupon d.l~ vefietals"

I

D'aquí ve que, a Vilanova, una preparació de les que en el món
de la pastisseria es podrien considerar passada de moda, tingui
virtut i plena vigencia. Ens referim a aquesta Ilaminadura,
dolca si n'hi ha una, que és la merenga. Agrada o no agrada, no
hi ha terme mig. Ara bé, enllamineixi o no, no hi ha vilanoví
que no s'apunti a la gresca dolca i potinera el dia del Dijous

El nom d'un plat que no fa la cosa

Més d'un lIetraferit s'ha deixat temptar per una interpretació
massa rebuscada de la paraula xató. Hi han volgut veure una
adaptació a la grafia catalana del chóteau gavatx, acabant-ho
d'arrodonir amb la forma encimbellada que segons alguns
havia de presentar I'amanida nostrada. Tampoc ha faltat qui
ha volgut treure punta a la lIengua, veient-hi una derivació de
l'acció de "deixatar": trobem poc adequada aquesta faícó de
barrejar els aliments aplicada al xató. Tot sembla indicar que
la raó penja del costat d'aquells que remuntaren la via deis
boters. Entemps de les feines gremials, aquella lligada al rnón
del vi la integraven els que feien les bótes. 5emblaria que fou
a I'empara d'aquest ofici que nasqué el plat. A partir de mitjan
novernbre, aquells que es dedicaven al comete del vi volien
tastar-lo per saber quin seria el preferit de l'any.A tal fi es fora-
daven les bótes i se'ls posava una aixeta petita, batejada amb
el nom "d'aixetó", que permetia l'operació. Direu, i el plat? Ara
ve: els calia alguna cosa de gust potent per netejar el palada,
entre glop i glop, per a poder continuar la singladura de bóta
en bóta. Resmillor, dones, que un esqueix de bacallá, que prou
els devia plaure per a tastar els vins i que es convertí en un ha-
bit. Sol, pero, devia tenir gust de poca cosa. El bacallá es va co-
menear a estirar i aparegueren darrere seu altres salaons, ara
la tonyina, ara els seitons ...D'aquí al plat hi ha un sol paso1:0-
peració solia tenir lIoc en epoca hivernal, quan el vi de I'any co-
menea a reposar.Temps d'escaroles i olives. Costa poc d'imagi-
na'r que el senyal definitiu d'Identitat del plat, la salsa

'enromescada, penetra pel finestral que Vilanova ha tingut
sempre obert al sud.
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':(a more d'en Pere
ens t:onvida a prendre de tot

i ¡orl(a, pero ens empenJ}
t:illidoment o ser, so6retot,
éenerosos am6 la salsa"

Gras, que té la merenga com a protagonista.És una d'aquelles
festes en que els grans es tornen nens iqui més qui menys
s'empastifa els morros i s'enllarda els dits d'escuma enganxi-
fosa. La gatzara és al carrer, davant de Can Blanch, on en Iau-
me ja fa anys que tingué l'enginy i I'encert de treure la meren-
ga al carrero No pas qualsevol merenga, sinó aquesta tan
particular i carnavalesca coneguda arnb el nom de gloria, cla-
res d'ou i sucre cuits al forn que s'estofen formant pisos ador-
nats amb puntes de gernma i fruites confitades. L'enginy con-
sistí a fer-Ia baixar des del balcó de la pastisseria, mitjancant
una cordada. La litúrgia de la festa estava servida. A partir d'a-
quí s'han succeít les iniciatives, i fins i tot hi ha hagut qui ha
temut, algun any, que l'escuma se sortís de mareo Avui la festa
s'ha normalitzat i en Iordi, el fill, explica cofoi el seu darrer in-
vent: una maruga pastissera que permeti pastifejar i, a la vega-
da, posar mesura al doll de merenga que raja de l'obrador.

Al celler ...
No podia faltar la visita al celler. A un celler de debo, com els
d'abans. Aquí, al Celler de Can Sola, tot té un aire de temps
perduts. S'hi respira l'atmosfera, se sent l'ale d'aquella casa
pairal que havia estat i en que, com en tantes altres a l'epoca,
venien el vi de la collita. En queden les bótes, en que ha sojor-
nat el vi de l'any que venia l'avia, Eren temps en que a Vila-
nova, a pages, qui més qui menys tenia vinyes i feia vi. El vi

Enaquesta pagina, el xató i la salsa amb que s'acompanya. A
I'altra pagina, el bacallá i la tonyina, dos dels ingredients del plat.

sortia al carrer per la gran portalada d'aquests cellers que hi
havia al pohle. Avui el món ha canviat i ha quedat can Sola
com a téstimoni fefaent d'aquesta vivencia col-lectiva. Aquí
s'hi compra encara vi negre, criat a les propies bótes, per
acompanyar el xató, mentre els homes aprofiten l'avinentesa
per a fer el got al taulell. Aquí encara hi ha vi a l'ambient i
conviuen de costat els vins de la nostalgia, amb les lIuents am-
polles arrenglerades als prestatges, a tall de mostra del poten-
cial de qualitat que emergeix de la vinya penedesenca. De fet,
contemplant embadocats una bóta amb Pere Tapias, reprení-
em el fil de la historia. Planer com sap ser, ens descrivia el mo-
ment -que diví devia ser!- d'espitjolar la bóta i posar-hi
l'aixeta petita, l'aixetó, la mare deis ous, tot fent-nos entendre
com en Rusiñol amb les seves raons d'aparenca docta pixava
fora de test. Pugem fins a terres de Tremp, des d'on baixaven
els traginers, i recalem al moll de Vilanova, on carregaven els
vaixells amb les obres deis boters. Darrere el taulell, Iosep Co-
lomer, el mestre cellerer, ens aconsella vi negre de I'any per
acompanyar el xató -un "merlot', xiuxiueja- o, si no ens fa
el pes tan vermell, que sigui un rosat amb nervio

En la cuina popular abunden plats com el xató. Forma part
d'aquesta gran familia de menjars amb vocació col-lectiva.
Continuarem sentint baladrejar sobre el seu origen, a la ve-
gada que, aquí o allá, sempre algú gallejará de tenir la pa-
ternitat del plat. Uns pretendran veure-li la inconfusible
empremta vilanovina, d'altres preferiran la versió més co-
vada del Vendrell, o els tons pujats de color que tot agafa a
Sitges, o encara qui el retornara més a la vora del vi pujant
a Vilafranca. Si no tracéssim una ratlla fronterera, o una
qualsevulla ruta, mal que sigui n lmagináries, podríem prou
bé trobar versions d'amanides axatonades per terres tarra-
gonines, atenent a la comunió deis productes o a la im-
mensa mácula dels romescos i, fins i tot, enfilar-nos terra
endins per comarques lIeidatanes.
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Petita Agenda vilanovina del xató
La IIista d'establiments de qualitat IIigats a la ruta del xató
seria interminable, per aixó hem limitat I'agenda a la ruta
seguida per Pere Tapias i Pep Palau a Vilanova i la Geltrú. De
tota manera, si voleu més informaciód'aquesta i altres
poblacions, podeu trucar als ajuntaments deis municipis
adherits a la ruta: ElVendrell, Sitges, Vilafranca del Penedés i
Vilanova i la Geltrú. Bé, aquesta és la nostra tria:
TONY/ PESCASALADA.Mercat de Vilanova i la Geltrú.
BOTIGADEVERDURESMONTSEMAReE.Mercat de Vilanova
i la Geltrú.
PASTISSERIABLANCH.Avinguda Francesc Macia, 43.
Vilanova i la Geltrú. .
CElLERDECANSOLÁ.Placa de la Vila, 4. Vilanova i la Geltrú.
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Próxima aparició: LAFESTAAL PLAT.Pere Tapias. Columna.

Aquest reportatgé ha estat possible grácles al suport de:

"tI j)ijous !Iras és una
d'a(fu~fl~sf~st~s ~n (fU~(fui
m~s (fui menlJs s'empastifa

els morros i s'enllarda els dits
d'es€uma ~n2anxifosa"

A la taula de la mare ...
A les dues la gana esta feta. El tomb alegre i acolorit pel mer-
cat, el pulere esguard 'de la pastissería, la flaire embriagadora
del celler, ens han il-lustrat abastament i ens han servit per
anar fent salivera. Ha arribat l'hora de la veritat. Margarida, la
mare d'en Pere, ha passat el matí a la cuina, per poder-nos ob-
sequiar amb el més autentic deis xatons. A fe que ho ha acon-
seguit! La taula és parada, no hi falta de res. Bacallá, tonyina,
seitons i olives, a la safata ovalada; escarola capdreta al gran
bol i un morter curull de salsa. Ens convida a prendre de tot i
forca, pero ens empeny cálidament a ser, sobretot, generosos
amb la salsa. Aquesta és la dau per entendre aquest plat de
cuina terraera, que no pas marinera, que, sent plat per encetar
l'apat, és més que un primer plat i molt més que una amani-
da. És plat d'anar picant, de repetir sense parar. És el resum
d'una jornada, es prenia vora el camp a l'hora del capvespre,
abans d'ocupar les estovalles de la festa familiar. Després vé-
nen les truites, ens hi entretindrem po e, ja que ens esperen les
postres. Abans la taronja per fer tirar avall i deixar un budell
buit per a un bocí del monument dolc, Filem cap ala "gloria".

El plat fort I'hem regat amb un Coronas del 82, de la casa
Torres. A l'hora de les postres hem lamentat la mort de la
malvasia, hem conjurat la recuperació deis bons vins dolcos i
ens hem consolat amb un bon cava, com en diem ara. Hem
tornat enrere, repassant la historia d'aquest plat d'orígens ví-
nics i terraires, de país d'aiguamolls eixuts. D'ingredients de
terra de seca i productes conservats.D'una cuina que preser-
va la seva essencia i no perd autenticitat, sempre que no es
deslligui de l'estació i del cid e deles festes anyals a que neix
lligada. Admirem plegats aquesta joia que és la "gloria", sím-
bol de festa i de llaminera decadencia alhora. Parlem de quan
la merenga vestia postres fines al restaurant, com era el cas
d'aquelles fastuoses "truites no ruegues". I tornant al plat es-
tem d'acord en el respecte que ens hauria de mereixer el sa-
ber popular que li és congenit -del qual sa mare ens ha fet
una brillant exhibició- i de la conveniencia de defugir-ne
sofisticacions. De la ma vitalista de la senyora Margarida hem
descobert sabors entranyables, humans i gastronomics, que
cal preservar. Després del café, fumegen de sota el mostatxo
oportunes al-lusions a la migdiada. e
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LA RUTA DEL XATÓ

La Ruta del Xató, una idea,
nascuda al DIARI, es consolida

E 14 de desernbre de 1997 es presentava
oficialmental Centred'lnformació Tu-

rística de la Generalitat deCatalunya, al
Palau Rob.ert de Baréelona, I'itinerari
turisticoqastronómic anomenat Ruta del
Xató. A partir d'aquí la Ruta ha ariat
creixent.

J.M.G.M

L'objectiu principal
d'aquesta Ruta, la idea de
la qual va sorgir al Congrés

, Intercomarcal del Xató que
organitzen anualment el _
DIARI DE VILANOVA i el
DIARI DEL BAIX PENEDESa
les Caves Jaume Serra de
Vilanova i la Geltrú des de
l' any 1987, és que les dife-
rents formes de preparació
del xató segons ellloc on se
serveixi siguin motiu, en
principi, perqué el visitant
conegui les quatre varietats
d'aquest plat arrelat a les
nostres terres i que forma
part de la tradicional dieta
rnediterránla. Un plat que
s'estén pel Garraf, el Baix
Penedés i 1',6;ltPenedés.

Els motors d'aquesta
Ruta turística i qastronómi-

/
ca han estat inicialment els
municipis del Vendrell, Sit-
ges, Vilafranca del Penedés
iVilanova i la Geltrú, amb
el propósit que, en un futur
immediat, la resta de po-
blacions 'de les respectives
comarques segueixin
aquest projecte de desen-
volupament económic a
través del seu sector turís-
tic. Dintre d'aquesta línia
Sant Pere de Ribes (el Ga-
rraf), es va incorporar la
temporada passada com a
municipi adherit a la Ruta'
del Xató, i des de la present
campanya ja és municipi
membre de la Ruta,

Pero aquesta Ruta del
Xató té com a principal as-
piració provocar un flux de
visitants entre les pobla-.
cions on, a més de degustar

el Xató, s'hi pu-
gui gaudir de la
totalitatde I'ofer-
ta cultural i lúdica
de la zona. També
es pretén donar a
conéixer i potenciar
altres plats típics deis
diferents indrets, com
la coca enramada del
Vendrell, I'aviram de Vi-
lafranca del Penedés o I'all
cremat de Vilanova i la Gel-
trú, entre d'altres, a més
deis vins del Penedés.

Per tal d'assolir els seus
objectius, la Ruta del Xató
va crear a partir d'unes
quantes reunions que es
van fer a la seu del DIARI DE
VILANOVA, una comissió
'integrada pels ajunta-

tiva da-
vantel pú-

blic.
E 15 acres

que esfan alvol-
tantde la Ruta del'

Xató són: La Festa
del Xató (Vilafranca i

Sant Pere de Ribes), xa-
tonades populars (Vilano-

va i la Geltrú i el Vendrell),
Concurs de Mestres Xato-
naires (el Vendrell, Sitges i
Vilanova), Menú del Xató
(Sitges, Vilafranca i Vilano-
va i la Geltrú), cursosAprén
a fer Xató (el Vendrell i Vi-
lanova), Dia Internacional
del Xató' (Sitges) i Universi-
tat del Xató (el Vendrell).
Per acabar, una recomana-
ció: Proveu-Ios tots.

ments, patronats de Turis-
me i gremis d'Hostaleria i
Restauració de les pobla-
cions que pertanyen a la
Ruta, que va dur a terme
una campanya de promo-
ció per a la qual es varen
desenvolupar un seguit
d'actes puntuals per a man-
tenir-Ia en una posició efec-
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Vilanova viura diumenqe
una nova Xatonada.

Popular
La capital del Garraf viurá diumenge, 20 de febrer, una nova
, edició de la Xatonada Popular. Al Museu del Ferrocarril tot
estará a punt, des de les onze del matí, per cornencar a distribuir les
5.000 racíons preparades enguany. L'actriu Angels Gonyalons i els
actors Doctor Soler i Lluís Soler seran investits Xatonaires d'Honor.

RECINTE DE LA XATONADA 2000
Museu del Ferrocarril de
Vilanova i la Geltrú

A.S.
LaXatonada Po-

pular de Vilanova i
la Geltrú, la gran
festa gastronómica,
combinara els pro-
dudes del c,amp,de
la mar i del ivi nove-
11. Hi haura dues
modalitats de pre-
sentació del xató,

que el visitant
haurá de triar
d'acord amb
les seves pre-
feréncies.

Una sera
la ja tradicio-
nal ració ser-
vida en safa-
tes, al preu de
1.000 pesse-

e, Botiga
del~l&Seiiu••••

•• ~e---.....-J
B<iguda

__ m_ eMe«at

exa~s

1
!
I

MENJAI)OR
XATO

________e...,~,_ Venda detiquets

DIARI DE VILANOVA

Museu del Ferrocarril. Tornara a ser escenari de la Xatonada OIARI

tes, per emportar a casa o
menjar al mateix recinte, i
l'altra sera la possibilitat de
prendre el plat al Restau-
rant del Xató, i espodrá triar
entre elscinc restaurants que
participen a la Xatonada, al
preu de 1.400 pessetes. En-
guany són cinc els restau-
rants que participaran en el
Restaurant del Xató.

Les persones que optin
pel servei de catering po-
dran endur-se una safata
amb xató, truita, pa, begu-
da i merenga, mentre que el
tiquet per menjar a les tau-
les, com l'any-passat, .inclou
el xató, les truites, el pa, la
beguda i el postre IIunátic.

Els ingredients per a la
preparació de 5.000 radons

de xató, per l'arnanlda,
són 1,250 escaroles,
340 manats de rayes,
200 quilos d'olives va-
riades, 140 quilos de
bacallá esqueixat,
10.000 filets d' anxova i
150 quilos de tonyina.
Perfer lestruites esne-
cessiten 6.890 ous, 230
quilos de patates, 50
quilos de cebes, 205
quilos de mongetes

cuites i 50 quilos de botifa-
rra blanca i negra. Per a la
elaboració de la salsa faran
falta 260 litres d'oli d'oliva,
50 litres de vinagre, 50 qui-
los d'ametlles torrades, 50
quilos d'avellanes, 250 qui-
los de cabeces d'all, 25 qui-
los de nyores seques, 100
quilos de pa sec, 5 quilos de
sal, 5quilosde pebre verrne-
11dote i 100 litres de vi blanc
sec,

El xató neix lligat al món
del vi. La cerimónia d'aixe-
tonar la bóta, consistent a
fer un forat per posar una
petita aixeta -l'aixetó- que
permettreureel vi, era l'inici
de la festa, que
s'acompanyava d'un ápat
format per ingredients sa-
lats: anxovatonyina i baca-
IIá, amb' unes fulles de ver-
dura del temps del fred
(I'escarola) i unes olives. Tot
aixó, enriquit amb una sal-
sa, feta amb técniques de
connotactons arabs, era d'ús
comú entre la pagesia. La
Xatonada rememora aques-
ta tradició tot fent
I'aixetonament de les bótes
del vi novell, que dóna pas a
la festa gastronómica.
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El Concurs Nacional
busca ·el millar xató

El Concurs Nacional de Xató arrlbará diumenge a la seva
quarta edició. La capital del Garraf acollira un bon nombre

de persones que competiran disposades a aconseguir el títol de
Mestres Xatonaires. Només els tres primers, pero, ho podran
aconseguir. ,A la resta se'ls lliurara un diploma acreditatiu.

AS.
Vilanova i la Geltrú, una

de lesciutats xatonaires per
excel.lencia, arribara diu-
menge, 20 de febrer, a la
quarta edició del Concurs
Nacional del Xató. En-
guany, per primera vega-
da, coincideix en el dia, en
I'hora i en la ubicació amb
la Xatonada Popular. Elcon-
curs comencará diumenge,
a les 11 del mati, i es tara al
Museu del Ferrocarril.

Hem de recordar que els
concursos de les edicions
anteriors se celebraven el
diumenge abans de la Xa-
tonada Popular i es feien a
la rambla Principal.

D'altra banda, val a dir
que els vencedors de
l'anterior edició, que esvan
emportar 15.000 pessetes
(aquest any hi ha la ma-
teixa quantitat), van ser
Gregori Badia i Neus Figue-
rola, de Vilanova i la Gel-

trú, i Josep Miquel Godoy,
de 5ant Vicenc deis Horts.

5egons l'Araa de Promo-
ció Económica de l'Ajunta-
ment, que no va voler
avancar el nombre de par-
ticipants, aquest any la par-
ticipació potser més impor-
tant que en els passatscon-
cursos. ,Almenys -van asse-
gurar- pel bon ritme
d'inscrits que es portava a
l'hora de redactar aquetes
linies.

, .
Concurs de Xató, a la rambla Principal. Enguany es tara al Museu del Ferrocarril

oLa participació sera a titol individual i cada partí-
cipant haura de realitzar tot el procés de confec-
ció de la salsa del xató.f.J Podrá concursar-hi tota persona major d'edat,

. fins a un rnáxirn de 50 persones inscrites.DL'Organització posara a disposició de cada partí-
cipant el morter, la maca i I'oli.aAnírá a cárrec de cada participant aportar la resta
d'estris i ingredients necessaris per confeccionar
un morter de salsa de Xató de Vilanova.D 5eguint la recepta del'Xató de Vilanova, tots els
ingredients hauran de ser en cru, excepte la
nyora, qúe podrá aportar-se escaldada o macera-
da. S'adrnetrá la incorporació d'un nou ingre-
dient, pero sempre en cru.[¡J El temps rnáxirn d'execució del xató sera d'una
hora.D 5'atorgaran preinisde 15.000 pessetesen rnetal.l ic
a .cadascundeis tres primers cJassificats.A més es
lliurará un diploma a tots els participants. Elstres
primers cJassificats seran investits Mestres Xato-
naires.El) El participant, pel sol fet d'inscriure's, accepta
aquestes bases.mL'incompliment de qualsevol del punts anteriors
sera motiu de desqualificació del participant per
part del jurat.

iI!lQualsevol circurnstáncia no prevista en áquestes
bases, sera resolta pel jurat.iIlLesdecisions del jurat seran inapel.lables.

sen un increment de més
de 50.000 racions respec-
te a I'any passat.

La temporada gas-
tronornlca d'aquest any,
que esva iniciar al mes de
novembre i s'allarga fins
I'abril, va en cami de con-
vertir-se en un important
motor econórnic per a les
comarques del Garraf,
l'Alt i el Baix Penedés.
Diversos municipis de
l'área, entre ells Cunit i
Calafell, han expressat la
seva voluntat d'adherir-
se a la campanya.

La Ruta factura
300 milions

A.M.

Els més de cent res-
taurants deis municipis
del Vendrell, 5itges, 5ant
Pere de Ribes,Vilafranca
del Penedés i Vilanova i
la Geltrú que participen
enguany a la Ruta del
Xató han calculat que
serviran més de 200.000
racions d'aquest plat i la
seva salsa en els seus es-
tabliments, la qual cosa
suposa una facturació
estimada de 300 milions
(comptant únicament el
cost del plat de xató)

Aquestes xifres supo-
DIARI
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'Xatonaria 2000', l'hirnne
de la Xatonada Popular

L aXatonada PopulardeVilanovajatéhimne. Estracta deXatonária 2000', una cancó
composta per Pere Tapias i cantada pel Cor Polifónk del Garraf amb arranjaments

de Xavier Balfegó, i que ha estat enregistrada als estudis EGM per Pere Serrano.

J.M.G.M
La Xatonada Popular de

Vilanova i la Geltrú té him-
ne, una cancó cornposta pel
gastrónom i cantautor Pere
Tapias que es diuXatonária
2000.:

L'himne de la Xatonada
Popular es va presentar
dimarts passat a I'estudi on
es va enregistrar a la Zona

'XXI.
A la presentació hi van

assistir l'autor de I'himne,
Pere Tapias, I'autor deis
arranjaments, Xavier Balfe-
gó, i el regidorde Promoció
Económica, Bernat Valls.
També hi era present el res-
ponsable de I'enregistra-
ment de la cancó, Pere Ser-
rano.

Xatonária 2000 és una
can<;ó que enganxa quan
l'has escoltat una parell de
vegades. A la lIetra hi sur-
ten signes purament vila-
novins com el Far i la Pasí-
fae, que bailaran un pasdo-
ble amb gust marí entre
lIums i entre quillats.Lógi-
cament a l'himne no hi fal-
ten les al.lusions al xató i als

, seus ingredients, com la
salsa, I 'escarola o el baca-
lIá. Pere Tápias, autor de la
lIetra d'aquest himne, va
ser I'encarregat de presen-
tar-lo en societat, dient que
la intenció en composar
aquest himne és la de
donar a la festa de la
xatonada un to méslhiit.
Primer s'hi va introduir

Pere Tápies en la presentació de Xatonária 2000, I'himne de la Xatonada Popular RUTH

la figura de la Xatona.
també es va aixetonar la
bota i ara tindra un.him- .
ne propio D'altra banda.
va ,continuar Pere Tápias,
havíem notat un buit

. dintre de la música al
Carnaval. on només hi
podem trobar El Turuta
com a himne de Vilano-
va. El cantautorva recalcar
en la tertúlia posterior a la
presentació que aquest

, himne també podria ser-
vir per a animar les di-
verses comparses o els
balls d'envelat.

El regidor de Promoció '
Económica de l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, Ber-
nat Va lis, va agrair aquesta
mostra d'inquietud per
renovar la festa que ha
tingut aquest grup de
persones que han inter-
vingut en la
composició
de I'himne.
Valls va acabar
qualificant de
d'enganxa-
dissa la melo-
dia d'aquest
himne.

La fitxa tecnica de Xa-
tonária 2000 és la seqüent:
Autor de la lletra, Pere Tá-
pies; veus, Cor Polifónic del
Garraf; contrabaix, Esteile
Colomés; batéria, Joan Pere
Molina; piano i arranja-
ments, Xavier Balfegó.

Xatonária
2000

Quan el vi estaaixetonat,
éslIavorsque tot s'hi val,
mascarotsi comparsers,
gallardets de Carnaval.

I amb catifes de xató,
volarem sobreelsterrats,
quan el cel de Vilanova,
agafi el color daurat.

Mullarem el pa a la salsa,
tastarem el vi rogenc,
i quan s'acabila bóta,
una altra n'aixetonarem.

ElFart i la Pasífae,
bailaran aixetonats,
un pasdobleamb gust marí,
entre lIums i entre quíllats.

I a la lluna un barriló,
a I'orella penjarem,
a veure si cau al cove,
engatada d'aiguardent.

L'escarolaésla reineta,
el rei ésel bacallá,
i la nyora, lesametlles
oli, sal,vinagre, pa.

I ésque aquestaxatonada,
senyorsmeusésessenda,
una trobada goluda
feta d'anys i convivencia.

No, no, no, en tastareu d'altre,
ni la de Madagascar,
cap com la de Vilanova,
de Xatonada Popular.~!!.

~}
';;1
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• JOAQUIM'POVEDA, president del Gremi d'Hostaleria i Restauració

"La Ruta era necessaria per donar
, .

a coneixer el xató"
./\ Vilanova ja són 26 els restaurants que.
J-\s'han afegit a la Ruta del Xató, una
iniciativa que ha servit per promocionar
arreu de Catalunya aquest plat i també la
ciutat.

R.T.
Vilanova va ser una de

les ciutats impulsores de la
Ruta del Xató, i després de
tres anys de funcionament
els restauradors estan molt
satisfets del ressó-que esta
tenint. A Vilanova ja són 26
els restaurants que s'han
afegit a la iniciativa.

La Ruta ha servit no no-
mésper promocionar aquest
plat arreu del país sinó tam-

.bé per acabar amb la guerra
entre els diferents pobles
que reclamaven la propie-
tat d'aquest plat. S'ha per-
dut una mica la gresca

que creava aquesta com-.
petitivitat. La cosa s'ha
·tornat massa seriosa,
pero era necessárla una
iniciativa com aquesta
per poder donar a
ccnelxer el xató, assegura
Joaquim Poveda, president
del Gremi d'Hostaleria i Res-
tauració de Vilanova. Cal

~'):'k.,.., .'
fIk'..JI,1fmts per a la salsa:
Alls mitjans

lWl'Ametlles -----"C'T--"5f--'-
" Avellane~w~rJldes.-:-- _

• Nyores escaldades -,-,,-,;::--..,-""""~
Molla de' pa xopadade'vlnaqre
Oli a v.aluntat i sal '

Ingredieñts PV al piar;.
Escaroles f ,,-o ' ,#

Bacalla esqueixat i aeS1'lat
T9ny'ina dessalad,J esqueix~(ja,
Filets de seitó des~~lat~ .
Oliv,\~ arbequines i neg ,

Elaboral:;~: Piqueu en un ~r?'~r'ár¡s d'ali a-mb la.·
sal perque 'no saltin. Un copo ~¡fáj¡/'tspáneu af'l',9iht1e,j, ~
ametlles i avellanes i treball u-ho~ir!s ,Ilue rOt'j>IWa\ ~
formi una pasta hcmcqenta. Rasp,,%, la.€~h~p'le[ibL'tIe les
'l:(ore~¡:scaldacjes i afegiu la polpa ~b}ing~cl!. aT mortero
Un cop tot homogeneitzat, poseu-hí-la molla de pa amb
vinagre, uharn¡ca escorreguda, i continueu treballant-ho.
Un cop lIest, afegiu-h.i lentament oli mentre es remena,
també lentament, perdonar a la salsa la consistencia

'volguda. En una platera, col·loqueu I'escarola ben
escorreguda i un xic de salsa, remenant-ho bé i servint-ho
després en els plats. Allí acompanyeu-ho amb la tonyina.
el bacallá. els seltons i les olives,¿ deixeu que cada
comensal, al seu gust, s'hi po si una mica més de salsa.

no oblidar tampoc la pro-
moció turística que repre.-
senta per a la ciutat aquesta
ruta. Ésper aixó que Poveda
creu que s'haurien de pro-
mocionar altres plats típics
de la cuina vilanovina, per
tenir una oferta gastronó-
mica atractiva tot l'any,

La bona acoll ida esta sor-
prenent tothom i el xató
s'está convertint en el pri-
mer plat estrella a tots els
restaurants de la ciutat. La
gent no ve a fer xatona-
des completes pero de
cada 20 primers plats que
es demanen, 12 són de
xató. Per poder anar més
enllá en la promoció

Joaquim Poveda

d'aquestplata Vilanova, Po-
veda apunta que seria posi-
tiu crear un Menú del Xató,
com ja fan alguns restau-
rants. És, pero, un repte
difícil, assegura. Fora deis
restaurants, el xató també
segueix ben present a les
Ilars vilanovines. I és una
bona iniciativa per man-
tenir la tradició els cur-
sos de xató que es fan.

<-r-
~
Z
O
~

I
DIARI

;fu ,'te,

conv~Rint en
un deis

primers plats
més demanats
als restaurants

vilanovins

RESTAURANT

lo:
, • Passeig Marítim, 68, TeL 93 815 5417
~ VILANOVA 1LA GELTRÚ, PLATJA



52 18 de febrer del 2000

Fellluna
passejada

DIARI DE VILANOVA

El Mar i la Rambla, eixos
per coneixer Vilanova

Una passejada perVilanova ila Geltrú
haura de passar, necessáriarnent, pel

front marítim i per la Rambla, els dos eixos
més estimats pels vilanovins a l'hora de fer
un tomb. '

M.S.

A mar podem cornencar,
per exemple, per Sant Cri-
tófor, amb I'ermita -que
havia estat residencia d'Eu-
qeni d'Ors-, els xalets i la
farola, quetanquen daltdel
turó l'est de la platja vil a-
novina. Podem treure el nas
per l'insólit Molí de Mar -el
somni d'un inventor que
volia aprofitar I'embat del
mar com a molí-, i aturar-
nos al port. Si és un- dia
feiner, I'arribada de les bar-
ques de pesca i el tráfec de
la subhasta del peix, ofe-
reixen un bon espectade
als visitants. Del passeig
Marítim se'n pot remarcar
el Pósit Vell, avui centre (Í-

vic de Mar, o la Casa del

Mar, El Club Náutic i l'es-
tació marítima, situada a la
placa del Trajo de Garbí,
ofereixen una bona pers-
pectiva sobre el port i la
platja de la ciutat.

Cap a garbí, el pare, la
platja i el passeig de Ribes
Roges permeten una pas-
sejada tranquil·la, fins a
arribar-nos a I'espigó on
s'ha situat I'escultura
d'Oscar Estruga sobre el
mite de Pasífae i, més enllá,
veurem les ru'ines iberlques
de Darró. El turó de Sant
Gervasi, amb el Xalet del
Nin, tanquen per l'oest, la
platja de la ciutat.

La Rambla és i ha estat,
el IIoc de passeig deis vila-
novins, ques'enorgulleixen

El port. El front marítim permet conéixer la diversitat marinera de la ciutat

de tenir una de les rambles
més Ilargues de Catalunya.
Cap amunt ens portara al
centre de la vila. La placa de
la Vila, presidida per
l'Ajuntament, és IIocdetro-
bada i escenari deis princi-
pals esdeveniments ciuta-
dans. Al seu voltant, la zona
comercial: la mateixa Ram-
bla, elscarrersde Caputxins,
Sant Sebastiá. Francesc
Maciá i Sant Gregori o la
placa de les Cols. A prop hi

ha el Me'rcat, ara remode-
lat i amb més de 50 anys
d'história.

Per damunt del centre
comercial, i darrere del tem-
ple parroquial de Sant An-
toni que presideix la Ram-
bla Principal, trobarem la
Vilanova Vella, amb.els ea-
rrers Major, del Mig, Sant
Antoni. .. Valla pena treure
el nas a I'església deis Jose-
pets i a I'hospital. Aquest
conjunt arquitectónic és es-

casa \undada
eo \982

Viernes y sábado
abrimos por la noche.

lunes cerrado por
descanso

'Pedro' MESÓN PIZZERIA

'7::&-7riíDri
C/ Miguel Servet, 69 • Tel. 93 614 29 58
LES ROQUETES (Sanl Pere de Ribes)

1CA7<O

11
PIZZERIA

u~s.e.p.
el Ferrer Vidal, 32 • Tel. 93 815 53 57

VILANOVA I LA GELTRÚ

pecialment bonic vist des
de darrere, amb el campa-
nar de Sant Antoni presi-
dint-Io. La Geltrú és el nudi
més antic de la ciutat, amb
racons i places que evoquen
un altre temps i un altre
ritme. En aquest barri cal
aturar-se a I'església de San-
ta Maria, amb un impor-
tant retaule barroc, i el cas-
tell de la Geltrú.

Al costat de l'Estació de
Renfe, valla pena visitar el
Museu del Ferrocarril, amb
la més gran col-lecció de
rnáquines de vapor d'Euro-
pa, i el Museu Balaguer,
amb una important col-lec-
ció de pintura catalana deis
segles XIX i XX. L'oferta
museística escompleta amb
Can Papiol, una casa senyo-
rial del XIX, i el Museu de
Curiositats Marineres de
Roig Toqués.
I
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Des del
Baluard

al sector d'Els
Colls, passant
per les cases

deis indianos

J.D

Una bona visita. pel
municipi de Sitges ha
de passar, necessaria-
rnent, per la popular-
ment coneguda com la
Punta o, dit d'un altra
manera, el conjunt que
conformen I'església
parroquial de Sant Bar-
tomeu i Santa Tecla, el
Baluard i la Fragata. Els
voltants d'aquest punt
neurálqlc ofereixen in-
drets de gran interés per
al visitant -. O'una ban-
da, el nucli históricamb
edificis atractius corn el
Palau del Rei Moro o el
Palau Maricel i el Cau
Ferrat, que -envolten el
Racóde la.Calma. D'una
altra banda, el passeig
Marítim i el seguit de
platges que van des de
la Fragata 'a la platja de
les Anquines.

Elnucli antic i els seus
voltants estan plens
d'indrets carregats de
valor históric, artístic o,
senzillament, paisatgís-
tic, pero el visitant no
ha de deixar Sitges sen-
se abans haver visitat
altres Ilocs
d'interés no
ta n céntrics.
Així, el rnuni-
cipi ofereixla
possibilitat
de practicar el
turisme eco-
lógic i visitar
espais de

, gran importancia natu-
ral com el sector d'Els
ColIs. En aquest sentit,
és d'especial interés el
puig de Miralpeix.

Com la resta de la
comarca, el municipi de
Sitges és ideal per
conéixer I'arquitectura
que es va ter en ternps
deis indianos. Des deis
centrics Palau Maricel i
Edifici Miramar als edi-
ficisd'arquitectura nou-"
centista que hi haal seo-
tor del Vinyet, el poble
és pie de mostres d'a-
questa época. Per als
amants de l'esport, Sit-
ges té camp de golf i
dos ports ésporti uso

CARLESMONTSERRAT,mestrexatonaire
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"EI més irnportant del xató
ésque ninqú el fa igual"

(

'C' arles Mon'tserrat és un sltgeta
professional ,de I'hostaleria i és

reconegut com a Mestre Xatonaire a Sitges
ia Vilanova, Seqons explica, "és impossible"
fer una recep-ta del xató per acada municipi.

J.D

El que li dóna la im-
portancia i la forma que
té el xató, a banda de la
seva historia i I'origen
del nom, és que cada per-
sona que el fa no el fa
igual. La frase és del sitge-
tá Caries Montserrat, un
professional de I'hostaleria
que, als 32 anys, ja ha estat
nomenat Mestre Xatonai-
re a Sitges i a Vilanova, En
rec,oneixement del seu
savoirfaire, va serl'encarre-
gafde preparar la xatona-
da amb la que una vuitan-
tena de persones van cele-
brar el Oia Internacional del
Xató diumenge passat, en
un conegut establiment del
Cap de la Vila. Entre els
comensals hi havia I'alcalde,
Pere Junyent, i el president
de la Comissió del Carna-
val, Ramon Soler.

Montserrat, que com al-
tres sitgentans haaprés a
fer el xató per tradició fa-
miliar, no es mostra parti-

Ctra. de Vilafr~nca km. 2,4
TeL 93 896 03 02. San' Pere de Ri\>es

.dart d'establir una recepta
unitaria perque, segonsdiu,
és Imposslble, Es poden
donar unes bases deis
.ingredients i una eerta
linia sobre per on ha
d'anar el xató per no
sortir-se'n, pero s' ad-me-
ten possibles variants i
sempre cadascú tindra la
seva manera d'elabo-rar-
lo, explica.

~I que sí té ciar aquest
jove Mestre Xatonaire és
que no existeix el xató
de Sitges. Nosaltres diem
xató, mentre que la gent
de Vilanova i del Ven-
drell parlen de xató de
Vilanova i de xató del
Vendrell perdiferenciar-
se de· nosaltres, áfegeix
Montserrat.

La mostra que aixó és
així és que, segons explica,
a Vilanova, a banda deis
ingredients báslcs del
xató que fem a Sitges, hi
hán de posar alguna cosa
més per diferenciar-se de

nosaltres:
raye, api icar-
xofes. Són
elementesdi-
ferenciadors
de I'original
que és el que
es fa a Sitges.

CariesMonterrat DIARI

RESTAURANT
EL VIVEROr:'\
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PLAYA SAN SEBASTIAN

el Muelle de la Ribera, 24
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MARIA ROIG, presidenta del Ribes Gastronórnic

Ribes vol, que la Ruta del Xató es consolidi
com a motor turístic del municipi

S ant Pere de Ribess'ha afegit enguany
a la Ruta del Xató qrácies a la iniciati-

va del col-lectiu RibesGastronórnic, presidit
per Maria Roig. Sis restaurants ribetans
s'inclouen a la Ruta.

.tn•
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s'ha dut a terme ..
Lacreixent acceptació de

la Ruta entre els clients ha
fet que tres restaurants de
Ribes hagin expressat la seva
voluntat d'afegir-se I'any
que ve a la prornoció. Actu-
alment són sis els restau-
rants que s'inclouen a la
Ruta: Can Lloses, el Tovalló
Verd, La Torrada, El Rebost
de l'Avie, l'Asador Cervan-
tes i Ca l'Anna. Per a Roig
aquesta ampliació no s'ha
de quedar només al nuclí de
Ribes, ens agradaria que
aquest~ promoció s'am-
pliés també a les
Roquetes. De fet, els res-
taurants de les Roquetes
serveixen durant la tempo-
rada qastronórnica aquest
plat des de fa ternps, Aquest
any la Xatonada és, de no u,
un deis actes del Carnaval
de les Roquetes, que consis-
tira en un sopar ball que
tindrá lIoc el dia 2 de marc al
Centre Cívic l'Espai.

Roig considera que el
xató que es fa a Ribes té la
mateixa base que el que de
la resta de municipis en que

A.M

Sant Pere de Ribes confia
que la Ruta del Xató, en que
aquest any ha estat inclós
com a membre de pie dret,
es converteixi en un deis
principals motors turístics
del municipi. Maria Roíg,
'presidenta del col-lectiu Ri-
bes Gastronornic, promotor
d'aquesta ruta a Ribes, con-
sidera que nosaltres, a més
de promoció gastronómi-
ea, estem fent promoció
turística i económica de
Sant Pere de Ribes.

Roig explica qué des que
Ribes participa en la Ruta
del Xató els restaurants que
serveixen aquest plat de la
riba mediterránla han vist
com la demanda ha pujat
un 80%. La creixentdeman-.
da del plat ha anat lIigada a
la campanya que els restau-
rants han fet del plat i tarn-
bé d'altres plats represen-
tatius de la qastronomia lo-
cal, com ara les carxofes de
can RosselL Segons expli-
quen els restauradors, molts
deis clients, entre els mesos
de desembre i abril dema-
nen de primer
plat xató o bé un
plat per tastar
entre diversos co-
mensals. Aixó
posa en evidencia
els resultats de la
carnpanya ' que

Maria Roig és presldent; del Ribes Gastronómic JUANJOV.

es promociona aquest plat,
El que diferencia el plat ri-
betá de la resta és la quanti-
tat deis ingredients que s'hi
posen.

Per tal d'estudiar el pas-
sat i la historia del plat ribe-
tá dins de la gastronomia
tradicional, el col-lectíu esta
iniciant diversos contactes
amb veins i estudiosos de la
cuina. Es vol fer un petit
llibré sobre la historia del
xató de Ribes, que es pre-
sentara a la próxima Festa
del Xató. Segons apunta
Maria Roig, I'anyquevela
festa continuara la ma-
teixa línia d'aquest any,
amb una festa al pavelló
esportiu. L'únic que vo-
lem és seguir promocio-

nantel plat
i millorant-
ne la quafl-
tato Defu-
gim de la
xatonada
popular.

1\c
P¡;tp.ar-a,ci6: . .~'¡
Cal picar ,,'!I morter els grans d'alr, amb un pessic de
sal, afegirCh; després les ametlles i les avellanes i tre-
ballar-ho tot fins que formi una pasta compacta, Tot
sequit s'hi han d'afegir les nyores, el bitxo, els toma-
quets i el pa freqit, S'ha de seguir treballant, afegint-
hi un raig de vinagre i un altre d'oli, a poc a poc, per-
que lIigui. En el eas que s'espesseixi massa s'aclartrá
amb una mica de vinagre.

'fl-Ribes Gastronomic cQ~vida
, e(s restaurants de les Roquetes
a afegir-se a la iniciativa i formar

part de la Ruta del Xató

la torre de la construcció primitiva, del segle X.
Actualment, pero, el nucli de Ribes és presidit per

1'~sglésia.Parroquial, que sobresurt a la plana on s'assenta
Ribes. El temple va ser promogut a principi de segle per
Francesc Marcer, al qual s'ha dedicat la gran placa del

costat de I'església, que és actual-
ment, un deis centres neurálqics de
la vida. ribetana. Un passeig per. Ri-
bes perrnetrá veure la petjada qué,
com a tota la comarca, van deixar-hi
els indianos, Són casescom Can Geló,

,Can Panxo, Can Magí del Pis, Ca la
Victoria o Cal Magí ButL

El creixement recent de les Ro-
quetes ha configurat un nucli rno-
dern en el qual destaquen I'eix de
l'Avinguda Catalunya, que dóna en-
trada al poble.

M.M.

Lesguies turístiques quan parlen de Sant Pere de Ribes
coincideixen en una cosa: té de tot, pero tot escampat. El
municipi, amb dos nuclis de població prtncípals, disposa
de Carta de Població de I'any 990, tot i que hi ha vestigis

, iberoromans que confirmen que
el territori era poblat ja en epo-
ques remotes,

Qui vulqui coneixer Ribes no
.pot deixar de veure el conjunt de
Sota-Ribes format pel Castell i
l'Església Vella, construida entre
el 1663 i el 1674sobre una antiga
edificació del segle X. De I'antic

~temple parroquial destaca el
'Portal de les Animes, a un lateral
de I'edifici. El castell de Ribes o
de Bell-Iloc conserva únicament

El conjunt de
Sota-Ribes,

amb l'esqlésia
vella i el'

castell, confor-
men la imatge
més típica de

Ribes

/
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• PACOAZUAGA, president de la Universitat del Xató

'Té més lógica que el Vendrell
sigui el bressol del xató'

El president de l'Associació Gastronó-
mica de la Universitat del Xató de

Catalunya, PacoAzuaga, destaca l'activitat
docent que fa el Vendrell sobre el xató.

J.LI

Enla pugna retórica per es-
brinar la paternitat del xató, el
Vendrell hi vol laseva.Elxefdel
restaurant Sendrós del Ven-
drell i president de l'Associació
Gastronómicade la Universitat
del Xató de Catalunya, sosté
queté més logíca queel Ven-
drell sigui el bressol del xató
perque es tracta d'un plat
que feien els pagesos i als
pobles costaners no n'hi
havia. El president d'aquesta
entitat, que es va fundar al
Vendrell ara fa tres anysamb la
intenció decoordinar lesactivi-
tats centrals de la temporada
del xató a la capital del 8aix
Penedes,asseguraque la salsa
del xató del Vendrell és més
rica perque té més ingre·

dients, deis quals la majoria
esta n escalivats. A més, al

, Vendrell, desprésde barrejar la
salsa arnb l'escarola, es deixa
cobar tot plegat durant dues
hores,arnbla qual cosas'acon-
segueix matar I'amargor de
I'escarola.A part d'aquesta di-
ferencia, Azuaga explica que
la nostra salsa té més ten-
dencia a assemblar-se al ro-
mesco, més propia també
deis pobles propers a Tarra-
gona.

A part de les peculiaritats
del plat en si,el Vendrell reali-
tza una promoció del xató molt
diferent a altres localitats.
L'entitat que presideixAzuaga
es diu universitat precisament
perqué el Vendrell és I'única
vila que realitza cursosper ens-

-TEMPORADA
- XATÓ'DEL VENDRELL
- CALc;OTADES
- CUINA MARINERA

Paco Azuaga

nyar a fer xató. Unes3.000per-
sones,rnajoritáriarnent infants,
ja han passat per aquestscur-
sos.A més,el dia de la Xatona-
da Popular, de la qual ja s'han
realitzat 14edicions,esconvo-
caun concursde MestresXato-
naires.L'anypassat,el Vendrell
vaaconseguirel récordGuiness
de personesfent salsade xató
sirnultániarnent a la Rambla,
1.437.

•• RESTlURANT:x:al()quell

Le/ lOOricf
~í,UU:::::=::1~ PQIfIMiam
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Sont Salvador

Cantilbric, 10· Te!. 977 68,0819. Fal\ 977 6826 35 - Platja Sant Salvador· El Vendrell
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e"ts per a la sal9:
etlles .••

Avellanes ,---:----'''- __ -:---:-
Nyores :-+--=_---;;:;::- ---"'"--'''--'
Pa freg it -,-,....,..._---'--"-_-'--"""'''''''"-.
Bitxo (optatiu) ..,.,-
CeRa ",{a1ivada-:-: __ ~--"7_:;
c~be<;a d'alls $stalivats,_ -::',---;;-'-:;''--
Tomacons escalivats"""'--''''''--:----'''--''-

tAli, sal, vinagre,'pebre v:¡rmell
'.dients per al Attt ,

Escaroles -'-"j
Baca~ _
Tonyina.. • 120 grams •

. Filets d'aflxova , .r 1:: .t " ,".4 fi1e\~' ".
Olives arbequines '" r '! ,,1,8.2.J¡¡.f;''!}S'"

Elaboració: S'agafa un mortef. ,'~i .p~sá:.¡sallt.e~ van
t~'1xa* d'un en un els elements $.e~úetfts i en aquest
ordre:ametlles i avellanes fins aconseguir una pasta ben
fina; tot seguit, s'hi 'afegeix la nyora, sense pell, el bitxo,
el pebre vermell i el pa freqit. Finalment, la ceba, els alls,
els tqmacons, I'oli i el.vinagre.
Un«:op acabada la salsa es barreja amb l'escarola ben neta
i escorreguda.Es deixa reposar unes hores. AJlhora de ser-
vír el plat es decora amb el ba\alla esqueixat, la tonyina,
els filets d'anxova i les arbequines. I ja es pot menjar,
sempre acornpanyat d'una truito,d"e fesols.

DIARI

le1!\. -una
-passe~aó.a

Una vila de
cultura

L/. A
Aquells que visitin el

Vendrell animats per
tastar el xató que s'hi fa
no poden marxar sense
haver visitat alguns in-
drets que ens permeten
entendre millor la cultu-
ralde la víla, El Museu
Déu de la placa Nova, la
Casa Nadiua de Pau Ca-
sals, convertida en rnu-
seu, la Casa-Museu
d'Anqel Guirnerá i el
museu arqueológic,
I'església parroquial del
Vendrell i l'Auditori Pau
Casalsde Sant Salvador,
Tot plegat té a veure
amb els grans noms de
la história i de la cultura
del Vendrell.
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JOAN CERCÓS,restaurador

~ ~~18~d=e~fe=b~re~r~de~I~20~O~O~5~7~

"Sense el boom-de la costa, a l'AltPenedes
el, xató hauria desaparegut"

J oan Cercós, propietari del restaurant
Sant Jordi Ca la Katy situat él Sant

Martí Sarroca, creu que sense el boom
que es ya produir a la costa, a l'Alt
Penedes el xató hauria d~saparegut:

T.C.

El.xató s'ha redescobert
a la comarca de l'Alt Pene-
des. Joan Cercós, president
del Penedes Gastronómic i
propietari del restaurant
Sant Jordi Ca la Katy' de
sant Martí Sarroca, n'está
totalment convenc;ut. El
xató a la nostra comarca
havia tingut una gran
tradició. En la doéumen-
tació que tenim surt pu-
blicat, per exemple, un
xató que fa molts anY!1
que es feia a Sant Quin~í.
COncretament se"n par-
Ia en 'el Costumari Ca-
tala de Joan Amades,
explica.

Joan Cercós assegura
que de petit recordo que
n'havia menjat. Tot i així,
reconeix que, qracies a Sit-
ges, Vilanova i la Geltrú i El
Vendrell, el xató s'ha po-
tenciat d' una manera im-
portantíssima arreu d~
Catalunya. Nosaltres, a
l'Alt Penedes, ens hem
afegit a' la fe sta gas-
tronómica,

Cercós indica
que en un llibre
es parla de la
Fonda del Vi-
cans de Vila-
,franca. Diu que
es feien xatona-
des a I'hivern,
molt picants i

que la gent bebia i sua-
va. Hihavia una clara tra-
dició, don cs.AlsMonjos,
s'utilitzava l'anomenada
Casa Gran, i els meren-
deros'per fer xatonades
l, curlosament, es feien
a I'estiu. Recordo haver
menjat xatonades des-
prés de batre, quan en-
trávem el graoEra un so-
par berenar, pero amb
enciam i no pas amb es-
carola. El lIibre de
l'lgnasi Doménech La
Teca també parla de la
xatonada feta amb en-
ciam o escarola.

El president del Pene-
des Gastronómic explica
que la Ruta del Xató ha,
sorpres tothom per l'exlt
senseprecedents que ha as-
solit. AVilafranca del Pe-
nedes, la Xatonada Po-
pular (més de 4.000 raci-
ons en la tercera edkíó)
cada any funciona mi-
1I0r.A les comarques de
l'Alt i Baix Penedes i el
Garraf ha fet un boom
extraordinario A més, la,

El cuiner Jordi Cercó s, Elaborant el xató a ea la Katy JUANJOV.

Ruta del Xató s'ha po-
tenciat amb for4j:a als
mitjans de comunicació
i ha agradat a tot tipus
de gent. El propietari del
restaurant Sant Jordi Ca la,
Katy diu que a l'Alt Pene-
des hi ha uns .24 o 25
restaurants que estan
inclosos a la Ruta del
Xató. Logicament, tam-
bé n'hi d'altres que fan
xató fora d' aquest márc.

Elxató és un plat que en
aquesta epoca té molta
sortida. Talcom es fa ara,
amb I'amanida, la salsa,
les anxoves, el bacallá i
'latonyina, és un plat que

pot estar
durant tot
I'any a to-
tes les car-
tes deis res-
taurants,
diu amb fer-
mesa Joan
Cercós.
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Vilafranca, una de les ciutats rnés
"', -.

importants de Catalunya
'E I recorregut per la capital de l'Alt Penedesens demostra que

Vilafranca és, históricarnent, una de lesciutats mitjanes més
importants de Catalunya. Encreuament de camins des de l'Edat
Mitjana, el seu patrimoni mereix la nostra atenció destacada.

M.T.

La ciutat té els seus ort-
gens en el' seqle XII, rno-
ment en qué esva convertir
ja en un nus de comunicad-
ons decislu. Vilafranca dis-
posa d'un.patrimcno histó-
ric i artístic que tenen tam-
bé el seu origen en l'epoca ,
medieval. Aquest fet pro-
voca que la població tinqui
un ciar regust medie,va) al
voltant de la basílica de
Santa Maria. Així, elbarri
antie, amb el palau deis

Comtes-Reis, el Palau Bal-
ta, la mateixa basílica i la,
seva cripta, amb un conjunt
escultóric de Josep lIimona,
són elements imprescindi-
blesde la visita aVilafrance.

A la placa de Jeume I
tróbem diferents edificis a
destacar: la Casa del mar-
qués d'Alfarras i la casa del
Bisbe Torras i Bages, que
avui és biblioteca.

, Pero I'edifici més repre-
sentatiu del conjur¡t ~s el
palau deis Corntes-Reis, Al

Vilafranca té un patrimoni histórlc i artístic molt important DIARI

l
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palau va morir el1285 el rei
Pere el Gran, En I'actualitat
és la seu del Museu de
Vilafranca (que ihclou el
Museu del Vi i els d'arqueo-
logia, geologia, ornitologia
i pintura).

No és menys obligada la
visita a la placa de la Vila,
amb I'edifici amb facana
modernista de l'Ajunta-
ment i la capella de Sant
Joan,

Les rambles de
Vilafranca s6n I'altre árnbit
on passejar per la vila. Les
cases modernistes de finals
del segle XIX i principis del

'XX i I'església de Sant
Francesc, amb el: retaule
qótic de la Mare de Dé~ i
Sant Jordi, clouen aquest
recorregut d'un dia.

p'.e.
El conjunt monumental d'Olérdola, situat al terrne

municipal de Sant Miquel d'Olérdola, és un deis eni::la- '
vaments més importants del Penedes, Situat privilegia-
darnent, el castell d'Olérdola va ser domini comtal
durant l'Edat Mitjana i centre d'un extens térme. La
zona ha estat utilitzada 'en diferents époques, com ho
demostren lesmoltes troballes arqueolóqiques (pintu-
res rupestres, eines de sílex i de bronze, etc.), La visita
ha d'incloure les restes del castell, el punt més alt del
recinte; la necrópoli del Pla deis Albats, un conjunt de
tombes excavades a la roca; la gran cisterna, d'origen
roma pero utilitzada en I'época 'medieval; I'església
románica de Sant Miquel i el Sant Sepulcre, temple que
prové de l'epoca rornánica pero que ha perdut part del
seu encant a causa de les reformes modernes,

R.M.

Sant Martí Sarroca és unenclavament que prové
, de I'antic castell del segle X. Al voltant del castell es

va formar I'actual població. La fortalesa va viure
móments histórlcs.corn ara convertir-se en refugi de
la reina Sibil-la de Fortiá en la seva fugida, al seqle
XIV.

A més de la visita a l'hlstóric castell, utilitzat
també avui com a sala d'exposieions, me re ix espe-
cial dedicació la visita a I'església de Santa Maria,
situada al costat del castell (a la part superior del
poble). La primera noticia d'aquesta joia d'origen
románic prové del segle XI, quan apareix esmentada
en el testarnent de Mir Geribert, senyor d'aquestes
terres. Escreu que al segle XII s'aixecá un nou temple
sobre el primigeni. L'edifici del qual podem ara
gaudirdata del finals del segle XII i la primera meitat
del XIII. No obstant aixó, el temple va patir nombro-
ses rnodificacions posteriors,com ara la construcció
del campanar, al seqle. XVI. L'església de Santa
Maria, de Sant Martí Sarroca, és un deis millors
exemplars del rornánic internacional que es pot
trobar al país,
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La festa del
xató estrena
enguany un
himne propi

La Xatonada ja té un
himne oficial, Xatonaria 2000,
títol d' una canco que un grup de
vilanovins han creat per a la festa
del xató.

La lIetra i la música de la
Xatonaria 2000 són del conegut
gastronorn Pere Tapias. La veu
la posa el Cor Polifónic del
Garraf i els arranjaments són de
Xavier Balfegó. Pere Tapies .va
dir a l' acte de presentació que al
Carnaval vilanoví li manca mú-
sica propia. i per aixo s'ha volgut
fer una música especial per la
Xatonada. En un principi es va
pensar utilitzar una música po-
pular i canviar la lletra, pero
finalment s'han compost una
música i una lIetra especials per
a l' ocasió. La lIetra és, segons
Xavier Balfegó, típica de Pere
Tapies, que té una gran capacitat
per poetitzar els mites
vilanovins. Segons el regidor de
Promoció Económica, Bernat
Valls, el naixement d' aquest
himne és "una mostra de la in-
quietud.de molts vilanovins per
incorporar elernents nous a la
festa". A la lletra s'hi poden
trobar símbols vilanovins com el
Far, la Pásífae, les barques, la
bóta o la lIuna en un cove.

L'Hora

La Xatonada Popular repartirá cinc
mil racions de xató als visitants

• Els organilzadors preveuen superar els deu mil assistents del' edició anterior

Lauro Marín

La Xatonada Popular re-
partirá aquest cap de
setmana unes cinc mil

racions de xató entre tots els
visitats que s'apropin aquest
diumenge fins al Museu del
Ferrocarril.

A partir de les lI del
matí es comencaran a distri-
buir les quatre mil racions que
prepara l' empresa Caserco i el
miler de plats que elaboraran
els set restaurants de la Ruta
del Xató que col- laboren amb
la festa.

Josep Maria Sánchez,
Mestre Xatonaire i propietari
de l' empresa encarregada de
distribuir les quatre mil racio-
ns de xató explica que ~
"1'elaboració del plat implica u
unes quatre hores de treball en
cadena per més de vint perso-
nes, durant la tarda de dissab-
te". Dissabte al vespre ja que,
da. carregat el camió frigorífic
que portara les quatre mil ra-
cions al Museu del Ferrocarril.

La salsa ha estat prepara-
da per un grup de Mestres Xa-
tonaires, entre el qual es troba

~
8

Les quatre mil racíons de xató queden embassades en poc més de quatre bores de treball en' cadena

Josep Maria Sánchez, que' des:
taca que s'han utilitzat "30
quilo s de nyores, 20 quilos
d' alls, 50 litres de vi blanc i
200 litres l' oli d' oliva, entre
altres ingredients", Per a Sán-

tindrá per xatonaires d'honor a
l' actriu Angels Gonyalons i els
actors Doctor Solor i Lluís
Soler, espera superar els deu
mil visitants de .1'edició ante-
rior.

chez, "la feina comenca diven-
dres, quan es cuinen les 350
truites i es preparen els ingre-
dients per a l' endemá haver no-
més de-combinar-los". EIs or-
ganitzadors de la Xatonada, que
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Record de públic enuna Xatonada
Més de 10.000 persones, la majoria toraníes, gaudeixen del bon temps.de la jornada,

REDACCIÓ

La quinzena edició de la
Xatonada Popularde Vilanova

, i la Gellrú va superar amb es-
creix totes. les previsions de
públíc. Unes 10,000 persones,
segons dades deis organitza-
dors, van passar pel Museu
del Ferrocarril per gaudir de la
jornada. La Xatonada del
2000, pero, va patir algunes
aglomeracions a causa de la
gran quantitat de públic,so-
bretottorani, que s'hi va donar
cita aprofitant un dia absoluta-
ment espléndid.

EÍlguany l'Area de Promo-
ció Econcmicade l'Ajuntament
ha portat a terme una campa-
nya de promoció de la Xatona-
da a través de mitjans radiofó-
nics nacíonals. Aixó i la fama
de la qual gaudeix cada cop
més aquesta festa vilanovina
que inicia el cicle del Carnaval
van fer que el Museu del Fer-
rocarril es col-lapsés en al-
guns moments.

, La Xatonada va esgotar les
5.000 racions de xató que es
van servir en les dues rnodali-
tats, la de cáterinqt la del
Restaurant del Xató. Cap a la

, una del migdia es van esgotar
els 1.000 tiquets del Restau-
rant, mentre que mitja hora
més tard s'exhaurien les raci-
ons de catering. La ubicació
de les taules del Restaurant
va provocar aglomeracions a
I'entrada del recinte. A més, la
seva poca capacitat va obligar
els comensals que van optar
per aquesta modalitat de xató,
servit a taula, a fer /largues
cues i esperar-se més de rnit-
ja hora. Un allre aspecte del
qual es va queixar el públic va
ser que s'acabessin les ampo-
/les de vi. El públic que volia
endur-se diverses racions de
xató a casa es va trobar, torea
d'hora, que li servien el vi en

gots, fet que impossibilitava
poder-se'l sndur.

Per primer cop, la Xatona-
da va coincidir amb el Con-
curs Nacional del Xató, que
enguany arribava a la seva
quarta edició. Dues vemes de
Vilanova, Paquita García i
Teresa Moreno, i una allra de
Sitges, Pilar López, van ser
les guanyadores del concurs,
després d'una /larga delibera-
ció del jurat, i van ser nomena-
des Mestres Xatonaires.

La Xatonada Popular va
comptar amb la presencia de
I'actriu Ángels Gonyalons ideIs
actors de la serie Laberínt
d'ombres lIuís Soler i el doc-
tor Soler. Francesc Murgadas
i PereTapias van fer de mes-
tres de cerimónies en I'acte
d'aixetonar la bóta. A la Xato-
nada hi eren presents, a més
de I'alcalde de la ciutat, .Sixte·
Moral, i diversos regidors rnu-
nicipals, representants deis
ajuntaments que conformen, El Museu) de gom a gom. La préséncía de públic va ser massiva
amb Vilanova; la Ruta del Xató:
Sitges, Sant Pere de Ribes i
Vilafranca del Penedes, Tarn-
bé hi vanassistir el president
de la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles,' Carlos
Zapatero,i la directora del
Museu, Pilar García.

El regidor de Promoció
Económica, Bernat Valls, s'ha
mostrat moll satisfet per l'exit
de la Xatonada. Va/ls va apun- .
tar la possibilitat que el Res-
taurant del Xató es podriacon-
vertir en una rnostra indepen-
dent de la Xatonada.

S'estudia convertir
el'Restaurant del

Xatóenuna
mostra a part

Concurs de xató al Sabeeo
L'hipermercat Sabeco un obsequl pel simple fet de

de Vilanova organitza concursar.
derna dissabte la quarta D'allra banda, Sabeco
edició del seu Concurs ha preparat per a dissabte
Popular de Xató. A partir 4 de rnarc un concurs de
oe les dotze del migdia, dístressestntantü.que tarn-
tots els amants del xató bé éstradícíonala I'establi-
podranconcursarelaborant ment vilanoví. El jurat pre-
la salsa i hauran depre- rniara I'originalitat i restorc
sentar I'amanida comple- efectuat en la conteccló de
ta. Per fer-ho disposaran lesdisfresses. Tant els qua-
d'un temps rnaxlrn g'una nyaoors com els partici-
hora. El jurat estará format pants tindran diversos pre-
per professionals de-prss- mis. La cadena de distribu-
tigi i rspresentants deis ció Sabéco fa deu anys que
mitjans de comunicació, té un supermercat obert a·
entre el/s el DIARI DE ;Vilanova. Recentment ha
VILANOVA. obtingut llicencia per aug-'

Com en anys anteriors, mentar en 2.000 metres
tots elsparticipants rebran quadrats lasuperfície.

FELlX

El Duc de la Merenga i la xatona. Saludant un petit espectador de I'acte FÉLlX

Les tres guanY,ad9res del ConcursoVan demostrar les seves habilitats FÉLlX
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Cinc restaurant de la Ruta del Xató van participar en la Xatonada amb mil Plats del Restaurant Vint-i-cinc persones van participar en el IV Concurs Nacional de Xató

La Xatonada va aplegar deu mil persones
Els assistents van haver de fer !largues cues per poder accedir a les taules deis restaurants

LfHora del matí, als rnenjadors instal-lats
al museu, o bé ernportant -se a
casa les safates de xató que va
elaborar l' empresa Caserco, per
mil pessetes la ració. Cinc res-
taurants integrats dins la Ruta del
Xató van col-laborar amb la festa
elaboran! mil plats del restau-
rant, al preu de 1.400 pessetes,
que es van poder degustar a les
taules reservad es al mateix

recinte pels restaurants La
Cucanya, Marina-Can Coll, Les
Finestres, Daviana i Mas Solers.

La quarta edició del
Concurs Nacional de Xató, que
es ·va celebrar el mateix
diumenge, a partir de les onze del
matí, van comptar amb vint-i-
cinc concursants, deIs quals es
van escollir tres guanyadors que
van quedar nombrats mes tres

xatonaires. Les guanyadores del
Concurs Nacional van ser,Pilar
López, Paquita García i Teresa
Moreno. '.

L' acte d' axatonament de la
bóta va córrer a cárrec dels
xatonaires d'honor d'enguany,
que van ser els actors Lluís So-
ler i Doctor Soler, de la serie
Laberint d'ombres emesa aTV3,
i la polivalent actriu-cantant-

bailarina Angels Gonyalons -,
El públic assistent va haver

de soportar llargues cues durant
el matí, primer a les portes
d'entrada fins obtenir els tíquets
del menú, i més tard per poder
trobar taula a les reserves deIs
restaurants. Els bon temps va
afavorir I'allau de visitants que
va rebre la festa gastronómica
anual de Vilanova.

El Müseu del Ferrocarril
va acollir el passat
diumenge la Xatonada

Popular, per la qual van passar
al voltant de deu mil persones,
arribades de pobles de tpt
Catalunya. Cinc mil d'aquestes
persones van poder tastar el típic
plat vilanoví, a partir de les onze
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El XIII Congrés del.Xató valora
positívament la temporada ila Ruta
La Ruta del Xató retra un homenatge al DIARI DE VILANOVA

JOAN MARIA GIBERT

La XIII edició del Congrés
del Xatóque organilza el DIARI
de VILANOVA va reunir dilluns
passat a les caves Jaume
Serra de Vilanova i la Geltrú
representants de les
poblacions del Garraf, Alt i Baix
Penedés en qué se serveix
aquest plat,

Vilanova i la Geltrú va estar
representada per Bernat Valls,
regidor de Promoció Eco-
nómica, Pere Cayuela, técnic
de , Promoció Económica
Joaquím Poveda, presidentdel
Gremi d'Hostaleria, Santi ColI,
del restaurant Can ColI, Jordi
Borrell, mestre xatonaire i Pere
Tapias, gastrónom.

Per Sant Pere de Ribes i
van assistir María Roig i Joan
Cahlprubí del Rebostde l'Avia.

Per Sitges va estar present
Josep Maria Matas, periodista
gastronómic.

El Vendrell.. va estar
representat per Caries
Armengol, regidorde Promoció
Económica, Pere Martí
Bargalló, regidor de Turisme i
Mobilitat Ciutadana i Baltasar
Julia, del restaurant Molí del
Cal Toft.

La comarca de ,'AIt
Penedés va estar representa-
da pel regidor de Promoció
Económica de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedés, Joan
Pareta, i el president del
Penedés Gastronómic i res-
taurador del Sant Jordi Ca la
Caty de Sant Martí Sarroca,
Joan Cercó.

El primer punt del congrés
va ser la valoració de les
diverses xatonades populars
que es fan arreu de les
poblacions de les tres
comarques. Tothom va coinci-
dir que aquesta valoració és
positiva. Joan Pareta va dir
que I'éxit de la festa de
Vilafranca és qracíes
básicament al fet que servim
xató de les diferents
poblacions, com Vilanova,

Assistens al XIII Congrés Intercomarcal del Xató. El marc van ser les caves Jaume Serra FELlX

Sitges, o el Vendrell. Aquest
any, a Vilafranca es van
esgotar les 4.300 racions de
xató. Respecte a Vilafranca,
Baltasar Julia va apuntar que a
Vilafranca es fa la festa de
tots.

Maria Roig va mostrar la
seva satisfacció per estar
dintre de la Ruta del Xató, i
va afegir que a Sant Pere de
Ribes no fem unaxatonada
popular, sinó una festa del
xató que ens va molt bé,

.Pere Cayuela va apuntar
que la xatonada popular de
Vilanova ha seguit la mateixa
tónica deis últims anys i que
la incorporació a la festa del
concurs de salsa de xató ha
estat un encert. Pel que fa a
l'espal, Cayuela va dir que el
Museu del Ferrocarril cada
vegada témenysespai,pero
tot i alxó no pensem canviar
de lIoc, sinó que el que volem
es redestribuir aquestespai.

El regidor vendrellenc

Caries Armengol també va fer
una valoració positiva de la
xatonada del Vendrell perqué
hem assolit els objectius
previstos de participació,
que eren repartir 4.500
xatonades i no pensem en
auqrnentar aquesta

Mantenirla
diversitat de la

resta va ser una de
les conclusions

quantitat. El que si volem és
ampliar els actes paral.lels.
Pere Martí Bargalló va ampliar
aquesta informació dient que
en les enquestes que es fan
a la xatonada hem detectat
que hi ve gent de Girona,
Manresa i Barcelona.

Per la seva 'part, Josep

Maria Matas va deixar ciar que
a Sitges no es faxatonada
popular, peró que la Ruta del
Xató ha tingut una molt bona
acceptació a Sitges.

En el que tothom va coinci-
dir és en que s'havia de
manten ir la diversitat de la festa
per tal que la gent pugui trabar
coses diterents en cadascuna
de les poblacions.

. El regidor de Promoció
Económica i Turisme de
l'Ajuntamentde Calafell, Jacob
13alaguer, es va valer informar
de qué s'havia de fer per entrar
a formar part de la Ruta del
Xató. La qual cosa se li va
aclarir i de ben segur que
Calafell será una nava
incorporació a aquesta ruta.

El Congrés del Xató va
comptar amb I'acolliment de
les caves Jaume Serra amb
els seu director, Xavier Brunet,
al front, que va fer de mestre
de cerimónies en el dinar que
hi van oferir.

CONTRAPUNT

Conclusions i
premi al D IARI

Redacció
Com cada edició del

Congrés del Xató els
assistents van arribar a
nes conclusions que
passem a enumerar.

1a Fer una valoració
positiva de les xatona-
des populars i els con-
cursos de xató.

2a Promocionar amb
més torea la participació
de la joventut en el tema
del xató.

3a Evitar que la Ruta
del Xató es mori d'exit, i
valorar positivament
I'interés de Calafell per
incorporar-se a la Ruta.

4a Preparar un dos-
sier de prernsa i afegir
els actes i visites cultu-
rals de les diverses po-
blacions de la Ruta.

5a Mantenir la diver-
sitat de la festa del xató i
les xatonades populars.

6a Tenir en cornpte
les possibilitats econó-
miques per poder fer pu-
blicitat als mitjans de co-
municacló.

7a Estudiar el donar
més relleváncia al no-
menament de I'am-
baixador del xató.

8a Lliurament de di-
plomes als assistens
més assidus al Congrés
del Xató durant aquests
tretze anys de vida, i fer
una reconeixement al
DIARI DE VILANQVA,
de la Ruta del Xató, ja
que la idea va sortir del
Congrés del Xató.

El debat sobre el xató
i altres productes i plats
típics de les tres comar-
ques va continuardurant
el dinar que va oferir les
caves Jaume Serra de
Vilanova i la Geltrú que
acull des fa tretze anys
ininterrompudament,
aquest congrés.
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La tercera edícíé de la Ruta del Xató~ ,

.s'acemiada amb 200.000 platsservits
- El restaurador Carles.Gaiq va ser nomentat Ambaixador del Xató

JOAN MARIA GIBERT

La tercera edició de la Ruta
. del Xató es va cloure amb

200.000 plats de xató servits
en el diversos restaurants que
cornposen'aquest itinerari lúdic
i gastronómic.

El so par de cloenda es va
fer dilluns passat a I'Hotel
Domo \ de Vilafranca del
Penedés amb rasststencía deis
alcaldes de Vilanova i la Geltrú
Sixte Moralacompanyat del
regidor de Promoció
Económica, Bernat Valls, de
Sitges, Pere Junyent, de Sant
Pere de Ribes, Josep Antoni
Blanco, de Vilafranca del
Penedés, Joan Aguado i el re-

.gidor de Promoció i Mobilitat
ciutadana del Vendrell, Pere
Martí Bargalló. El sopar va re-
unir al voltant de 200 persones
entres les' quals hi havia la
majoria de,restauradors que
formen part de la Ruta del Xató.

El primer acte de la festa va
ser el canvi de poders com
ambaixador del xató. Xavier
Mestres del restaurant AviPau
de Cunit, que va acabar el seu

mandat, va donar el títol
d'ambaixador al restaurador
Caries Gaig, de Barcelona.

La presentació oficial de la
Ruta, del Xató es va fer aquest
anya les dues provl ncies on es

MERCATS AMBULANTS DE LA COMARCA (matins)
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Joanna, Javi, Irnrnai Conxi

desenvolupa: al restaurant
Peixerot de Barcelona, el 30
de novembre de l'any passat, i
al Font de Can Sala de
Tarragona, el13 de desembre,
amb la presencia de
representants de tots els sec-
tor irnplicats en aquesta inicia-
tiva de promoció turística i
gastronómica que vol tenir una
contínuttat indefinida i que, any
rere any, es va consolidant en
la seva acceptació per part deis
restaurants i els clients que
han fetcréixer el nombre de
plats de xató fins a 200.000.

En aquests moments les
poblacions que estan

La Ruta del Xató,
una iniciativa que
es consolida any

reraany

\
iniegrades en aquesta iniciati-
va són, El Vendrell, Vilanova i
laGeltrú, Sitges, Vilafrancadel
Penedés i Sant Pere de Ribes.
Una de les poblacions que
s'iriteqrará I'any qye ve a la
Ruta sera Calalell, tal com ho .
va demanar en el Congrés del
del Xató que orqanitzael DIARI
DEL VILANOVA a les caves
Jaume Serra.

La voluntat deis membres
organitzadors de la Ruta del

, Xató és consolidar el consum
d'aquest plat i incrementar la
seva qualitat tan com sigui
possible. L'éxit de la Ruta del
Xató, I'itinerari gastrnnómic i
turístic creat pels ajuntaments,
patronats de turísme.i gremis
d'hosteleria irestauració de les
poblacions integrades, ha
conlirmat com a positiva
aquesta iniciativa.,

IJ~UI¡f},dlJ"JL.
Una mica
d'historia
El 4 de desembré de

1997 es presentava oli-
cialment al Centre
d'lnformació Turística de
la Generalitat de Cata-
lunya, al Palau Robert
de Barcelona, I'itinerari
turístic gastronómic ba-
tejat com la Ruta del
Xató. Una idea que ha-
via vistla Ilum en un deis
Congressos del Xató que
des, de fa 13 anys orqa-
nitza el DIARI DE VILA-
NOVA conjuntament
amb el DIARI DEL BAIX
PENEDES. Aquell 4 de
desembre va presidir
I'acte el conseller de
Cornerc, Indústria i Tu-
risme de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Su-
bira, juntament amb els
alcaldes i presidents deis
gremis d'hostaleria i res-
tauració deis quatre rnu-
nicipis integrants
d'aquesta lniciativa,

L'objectiu principal,
d'aquesta Ruta, que in-
clou les cornarques del
Baix Penedés, l'Alt Pe-
nedés i el Garraf, és do-
nar a conéixer la diferent .
preparació del xató se-
gons el Iloc on se ser-
veix. D'aqussta manera
el visitant pot conéixer
les 'quatre variants
d'aquest plat i a la vega-
da entendre aquesta
guerra que ha esclatat al
voltant deis orígens i in-
gredients d'aquest plat
tan arrelat a aquestes
tres comarques ique for-
ma part de la dieta medí-
terrania. .

Per assolir els objec-
tius esmentats, les enti-
tats responsables de la
Ruta del Xató van crear
una comissió que es re-
uneix periódicament, i
que és integrada pels
ajuntaments, patronats
de turisme i gremis
d'hostaleria i restauració
d'aquestes poblacions.
La cornissió va dur a ter-
me una campanya de
llancament amb un se-
quit d'actes puntuals per
a mantsnir-la vivadavant
del potencials clients
d'aquestes comarques i
sobretot de lora.

Entre els mesos de
novembre i abril, els
mesos de la temporada
de I'escarola, els restau-
rants adherits a la Ruta
del Cató presenten plats
de Xató a les seves car-
tes, preparats de dife-
rents formes, sempre
segons les quatre recep-
tes.oñcíaís homologades
per les entitats integrants
de la Ruta. Ara el que es
pretén és preservar la
qualitat del pla\.
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La Ruta del Xató crea un passaport
per potenciar, eltast de tots els estils
Cubelles entra per primer cop en una ruta que
passa dels 106 restaurants de I'any passat als 120

EliesChacón, president del Gremi d'Hostaleria del BaixPenedes, ofereix
un tast de xató a Benet lané, Pere Junyent, [oan Aguado i Pere Martí.

VILAFRANCA

Dilluns es va presentar a
les Caves Mas Tinellla
quarta edició de la Ruta
del Xató, el circuit que

. a iniciativa deIs ajun-
taments, patronats de
turisme i gremis d'hosta-
leria del Vendrell, Sltges,
Vilanova I Vilafranca
pretén promocionar I
divulgar aquest plat tra-
dicional I les seves dife-
rentS maneres de peepa-
rar-Io.

Amb unes caves plenes de
gom a gom d'alcaldes, regidors,
gastrónomsí periodistes del Gran
Penedés, dilluns al vespre hi va
haver festa rnajor a Mas Tinell
per presentar la quarta edició
de la Ruta del Xató, una acció
promodonal d'aquest plat senzill
pero tradiáonal-i genuínament
penedesenc- que de novembre a
l'abIil servírá perque eIs.restaurants
adherits ofereixin durant gairebé
sís mesas la seva propia variant i,
de retruc, perque el comensal en
pugui tastar les díferéndes segons
I'estil de cada població.

l és per aquest motiu que una
de les príncípals novetats que
ofereix l'edició d'enguany és
la creació del Passaport de la
Ruta del Xató, ímpres a l'última
pagina del fullet promocinal,
que indou un calendari amb les
festesmés importants que celebren
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el Vendre11, Sitges, Vilafranca,
Vilanova, Sant Pere de Ribes i
Cubelles, i que servirá perque .
tothom que vulgui tastar a1menys
sisxatons diferents de la ruta tingui
l'oportunitat de partiápar en un
sorteig de dos caps de setmana
per a dues persones, cadascun eri
un deis munícípís que integren
la Ruta del Xató. Aíxó sí, cal que
aquests restaurants siguin dos
de l'Alt Penedés, dos del Baix
-Penedes i dos del Garraf.Una altra
novetatimportant és l'entrada
de Cubelles, per bé que com a
munícípí adherit a Vilanova, a
la Ruta del Xató. Val a dir que
deis 106 restaurants adherits a la
ruta l'any passat, enguany ja s'ha
passat als 120, cosa que permet
no només ampliar la campanya
sinó també intentar superar les
200.000 radons que es vaneJabo.
rar l'any passat. Amés, la Ruta del
Xató presentara simultiiniament el
Dívínum, la festa de la primavera,
el vi i el cava i la DO Penedés,

En l'acte de presentacíó de
dilluns, el president del Grerni
Comarcal d'Hostaleria i Turisme
de l'Alt Penedes, Pere Pons, va
explicar que l' objectiu de la ruta
és atreure visitants a les nostres
comarques a través del xató, els
vins i els caves i va excusar la
presencia de l'ambaixador del
xató d' enguany, el president de
l'lnstitut Catalá de la Cuina, CarIes
Gaig, el qua! s'havia desplacat per
moiius de feina a Sant Sebastiii.En
el seu nom, l'ambaixador sortint,
Xavier Mestres, va destacar la
progressíó de la campanya con-

Els restaurants elaboradors volen superar en
aquesta quarta edició les 200_000racions

. Difererits restaurants de la ruta van oferir als assistents a la presentació a
les Caves Mas Tinell de Vilafranca un tast de les seves receptes.

doent les seves paraules amb un
eslogan d'actualitat: "elxató va
bé".

De la seva banda, I'alcalde de
VJlafranca,joan Aguado, va doure
el tom de parJaments que va donar
pas al tast del xató d'enguany,
va destacar que I'a.vantatge de
treballar en xarxa "ha donat un
nou impuls al xató, un plat senzill
pero que es menja molt bé i a més
ens serveix per promocionar els
nostres vins, eIs nostres caves i les
nostres terres en tant que promoció
conjunta del Penedes".

200.000 racions

Val a dir, a ta11d'anecdota,
que elaborar 200.000 racions de
xató no és un jocoFÍlnfalta 2.300
quilos d'arnetlles, 750 d'avel!aneS,
500 de sal, 250 de pebre vermell,
50 de pebre blanc, 400 de nyores,
7.000 de tomáquets, 2.500 de
cebes, U:XX) d'aIIs,5.6S0de bacallá,

'5.100 de tonyína, 1.750 d'oli-
ves arbequines, 1.750 d'olives
negres, i 12.250 de mongetes,
14.600 dotzenes d'ous, 400.000
filets d'anxoves, 80.000 escaroles,
2.000barresde pa, 7.000Iitresd'olí
d'oliva i 1.000 de vinagre.

la Ruta del Xató esbasa en tres
aspectes fonamentals; la mateixa
configuradó de la ruta, Un circuit
tancat entre les pobladons que hi
participen i la seva área d'influ-
encía, cosa que pennet mostrar -ne
les diferents maneres d'elaboradó;
la forta vinculadó deis restaurants
que ofereíxen aquest plat, i, en
darrer terme, la notorietat per a

les poblacions promotores, que
incorporen un nou producte a
la seva oferta que alhora dóna
una percepáó d'homogenettat i
coordinació que probablement
converteixen la ruta' en la pri-
mera accíó de promocíó turística
supracomarcal entre poblacíons
de l'área penedesenca.

Cinc pobles, cinc festes

Cadascun deIs sis municipis
que formen la ruta tenen el seu
punt álgíd de la campanya en
el dia que celebren la seva festa.
Aíxí, el Vendrellla celebra el 18

• de febrer, Sitges el 13 de febrer,
VJlafranca el 21 de gener, Vílanova
1'11de febrer i Sant Pere de Ribes,
el 26 de genero

Abanda d'aquests dies prínd-
pals, es faran Concursos de mestres
xatonaires al Vendre11, Sitges i
Vilanova, cursos per a aprendrea
elaborar-lo al Vendrell i Vilanova,
menús de xató a Sitges,VJlafrancai
Vílanova i la universitat del xató al
Vendrell. Acabarem recordant, per
si algú encara no l'ha tastat, que el
xató és una amanida, generalment
a base d'escarola, acompanyada
d'altres ingredients que poden
variar en funció de la zona com
ara el seitó o les anxoves, el bacallá
i la tonyina dessalats i esquei-
xats, olives arbequínes, etcétera,
tot plegat amanit amb una salsa
especíal.que també pot variar
en funcíó del seu origen, a base
d' ametlles i avellanes picades -a
excepdó del de Vílafranca- nyora,
'a11,olí, vinagre i saL

LAGAMBAD'ORCtraBartfiona,I0.TeI.
8'17 0171. AVlNYONET.pex, rrarisc,
braseria,"""'cia~"rtliplaUt¡Jicl.
Tancet ets dimecres.

CAL PERE DEL MASET, Tel. 89930 18.
SANT PAU D'OROAL Cuina casolana
ide mecat SakJns perfete familiaG
id'empresa.

EL RUOST Di L'AVlA. Av.deís Can!, 19.
Te!. 896 0835. SANT PEREOE RI8ES.
Tancatelsdinum.Cuinatradicicnalcata·
lana amb plats de creadó propia.

RESTAURANT CASA H1DALGO. e/. Sant
Pau. 11· Tel. 89438 9S· SITGES.
Cuila personal j de rrercat destacant
el. productos 9011=

L'AVI PAU. AYinguda Diagonal, 20· Te!.
(977) 67 48 61. CUNIT.úMa ma_
itractmJal.Especialitatsinter'l"laCOOals.
Taneat es dirrerts.

CAL TON. Casal. 8 • Te!. 890 37 41.
'v1l.AFRANCAla cuila del Ton. Men.ís
dequstecki icuina de mercat Tancat
diumenges vespre j dilluns.

EL Tl1UU. 8~ EstaOlla, 1S. VllAfRANCA.
Tel890 lJ 4S ·670 103703. Obert
laborablesdeS'30a 17h.8anquets
pe ercárrec.

LA POSADA. SantPere,20. Te1.8921399
• SANTPEREMOlANTA. lspedallaten
verdures icams alabrasal alaIosa
Obert migdies, vigmes i dissabtes ni!.

MARE NOSII!IJM "Cala Merc.". Passeig
delCanne, l6(p1atja). Tel9381515
78. VlLANOVA Menú ruta del xató.
Espedalitaten peix de la costa.

EL MIRADOR DE LES CAVES. Ctra. de
• l'Ordal a Sant Sadumí, km. 4. Tel.

899 31 78. Es¡:íeciaJitat5 diar!es, cuina
tradicional. Ampli aparcament.

THE NIT. San' Pere, 39· Tel. 890 10 S7.
VllAfRANCA. Un ambient diferent.
Suggerimenudecreadó¡>'Ópia.Obert
nomésnits, excepte dimecres.

CASlNET. Passeig Maritim de San' Salvador,
en meoo a CaIareI·T" 9776IJ 1797.
Gaudeixidelanostra cena marinera.
Obert cada dia, migdies ivespres.

L'HORA BLAVA. Cervaete, 37. Te!.93 896
1481.5.4NTPEREOEPJBES.CreatNacuina
mediterrania, meoús de 1.300 i 2.600
ptes.DiUurnnitidimartstancal

. LA CAVAD'ENSERG1. Valéocia, 17.SANT
SAIXI1IÜ •. 938911616.Ctndetem-
poradaid'autor.DedimamadiumerY!le
migdiainitsdedivendresidissabte.

SEGARRULLS. Ctra Vi!afranca a VílarlOVal
Pu@daoc.stel,!/núm.Te1938903799.
OOlOOA_l"anum~"""",
fanw",. ba"Jl"lS._Se!veia. carta.

VIlA·TAPA. RamonFreixes,3S(1\IIJIeNoo~To.
938171817. ~lAfRANCA Per~ITKII1.l',
dinarosoparlesmillors'tape'.Menjador
privat15 pece.

MASGRANEU. Tel.9389810 01. CIJa.Moja-
Da1tmart,km.l.MOjA.Ctndepnxl.de
fetaambOJra.~isoparsciaris.Sopar
Cap~~.Menjadooperagrops.


