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DE LA ERRA
La cuina autoctona de Vilanova i la (ieltrú, pero, no només esta inte-

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

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

la gastronomia vilanovina centra els seus plats en els productes del

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

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

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

Cada temporada té el seusproduc-
tes del camp. I la Remei ens enume-
ra els més emblemótics i, com sol fer
a la ploco. ensexplica la millarmane-
ra de cuinar-Ios. Cornencont per la
verdura d'hivern trobem lesfaves i els
pésols.Pel que fa a les faves, aques-
tes són bones fregides, amb truita,
ofegades, amanides 1,fins i tot. bulli-
des amb col. Són molt bones acom-
panyades de pare. Pel que fa als
pésols. se solen cuinar de la mateixa
manera que les faves, amb patata
bullida i allioli, tot i que sovint servei-
xen d'acompanyament doltres
plats.

Seguint amb lesverdures d'hivern tro-
bem la col i la col-i-ftar (que dura fins
al maig), el bord. el bróquil. que se
solen fer bullides, amb una mica de
mongetes, o passades per la paella.
També hi ha elsesplnccs. ricsen ferro,
que, a banda de fer-Iosamb truita o
bullits. són molt bons sofregits amb
costella de pare.

Un deis productes bandera de l'hor-
ta vilanovina, pero, són els espigalls
(coneguts com a brotons quan
encara no han espigat 1,per tant,
quan són més fullosos).Aquest és un
producte que no es troba fara de la
nostra ciutat. Pero és tant el renom
que ha obtingut que la Remei i la
seva família sovint en parten a ven-
dre a Barcelona. Fins i tot tenen
clients que els dissabtes baixen a
Vilanova per venir-ne a comprar al
mercat. La millor mónera de fer-Iosés
bullits. Cal esperar que I'aigua sigui
molt calenta per tal que quedln més
tendres i no agafin color roig. També
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es poden passar per la paella, amb
mongetes, o es poden fér amb truita.

de lenclorn de primavera (de
Valladolid, I'iceberg o els cabdells).
Finsi tot encara ara hi ha tomóquets
acabats de collir. ".Com a producte d'hivern també hi

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

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

I també trobem en aquesta tempo-
rada productes com la bleda (que,
de tet. n'hi ha tot I'any), la carxofa,
feta escalivada, bullida, arrebossada,
o amb trulto. i la postonooo. els alls
parros o I'api, molt habituals en els
brous.en lesamanides o en els purés.

Tot i que per a I'amanida qualsevol
época de l'ony és bono. ara és el
moment punta de l'escorolo. i de la
seva .varietat vilanovina de cabell
dónqel o de perruqueta:, així com .

Pero el producte estrella de la eam-
panya d'estiu és sens dubte, segons
ens comenta la Remei, la mongeta



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

Un cop hem conegut els principals
productes que integren la gastrono-
mia de poqéscal veure ara quina és
la seva demanda en el rnercot, I sem-
bla que darrerament aquests pro-
ductes han trobat una important sor-
tida degut al canvi d'hóblts que sho
produñ. En aquest sentit segons ha
notat la Remei, sembla que la gent
jove ha pujat al carro de la dieta
rnedlterrónlo Lés per olxó. que torna
a comprar moltci verdura, Davant de
I'increment de moltes malalties sem-
bla que també hagi incrementat el
consum de verdures, les quals són
molt bones per a la salut i tenen mol-
tes propletots.

La Remei és conscient de la
importancia de portar una dieta
equilibrada i sana, Ésper olxó que té
ciar que tenim la gran sort de dispo-
sar de molts productes de la terra i
que la nostra sigui una ciutat amb un
hóbrt molt arrelat de menjar verdures
i horrollsses. És tradicional en moltes
cases de Vilanova de fer verdura a la
nlt, com a plat principal del sopor. Un
element molt important que sol
acompanyar les verdures són les trui-
tes, les quals són. a parer de la RemeL
un gran invent per aprofitar les restes
de verdura que hagin pogut quedar
del dio obcns, I la verdura és també
un deis ingredients principals en les

.pceues. siguin de la classe que slquin,

Un deis atractius que té el fet d' anar a
comprar al mercat és el tracte que
s'estableix amb les venedores i vene-
oors. Sovint ens indiquen quina és la
millor manera de fer un plat de cuinar
un producte o de barrejar diferents
elernents.jcrnoé ens aconsellen sobre
quina és la -~erdura de temporada L
per tant quina esta a millor preu

Igual com han evolucionat els hóbits
alimentaris pel que fa referencia als
productes vegetals, també hi han
hagut amb els anys, canvis molt
importants en el corno. Per a la
Remei i la seva família ha estat cap-
dall'haver-se sabut adequar als can-
vis que han propiciat les exigencies
del rnercot, Canvis que han anat des
dun nou sistema de rec. la construc-
ció d'hivernacles, Vadquisició d'un
vehicle per poder transportar corre-
gues importants, etc, I fins i tot plante-
jar-se i assumir el fet d'anar a vendre
foro de Vilanova i la Geltrú els seus
productos.

Siparlem en termes de cuino trobem,
pero, que la gastronomia tJe.poqés
és dificil que es traspassi al corno de
la restourccló. Tot i amb oixó. hi ha
establiments que 'en els seus menús. l
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de diari si que inclouen plats amb
verdures, Alxó es dóna sovint en lIocs
on els clients són persones que cada
dio han de menjar foro de casa i
que, per tant, busquen una dieta més
equilibrada i senzlllo. Segons ens
comenta la RemeL una cosa és anar
de restaurant i una altra cosa és
haver de menjar cada dio al restau-
rant, Elque si ha entrat amb toreo en
el món de la restourccló han estat les
escalivades i les crnonldes.

consum de verdures, unes campan-
ves que s'haurien d'impulsar des del
propi Ministeri d'Aqrlculturo. Tot i
amb oíxó a Vilanova i la Geltrú de
sempre hi ha hagut un hóbit molt
arrelat d'onor a comprar al rnercot,
'El fet que dun principi aquest s'ubí-
qués al centre de la ciutat va propi-
ciar la tendencia de moltes famílies
de fer les compres a la ploco. Tot i
que a Barcelona, en els últims anys,
s'han potenciat els mercats, hi ha
molta gent forastera que ve a com-
prar a Vilanova, tant per la qualitat
deis seus com per la seva varietat en
carn, en peix i en verdures,

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