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Nadal: més menjar a taula i més car
gen una mica a causa de l’augment 
del dòlar respecte a l’euro i a la limi-
tació de les captures de pesca”, diu 
Serra. En el cas dels productes fres-
cos, l’increment és d’entre un 3% i 
un 6% de mitjana i d’entre un 5% i 
un 8% en els congelats. 

Pinya, meló i raïm  
Pel que fa a la fruita, l’estrella serà la 
pinya. S’espera vendre’n més de 
1.100 tones a preus superiors als del 
2014. De meló de contraestació se’n 
vendran més de 1.000 tones; de ra-
ïm blanc procedent d’Alacant se’n 
comercialitzaran 1.500 tones a 
preus inferiors als de l’any passat; es 
vendran més de 600 tones de taron-
ges i mandarines, mentre que el 
consum de cirera de contraestació 
creixerà un 35%. Pel que fa a les hor-
talisses, es vendran més de 16.000 
tones de patates, 4.500 tones de to-
màquets, 2.700 tones d’enciams i 
escaroles. També tindran molta 
sortida les cebes, cols, pebrots, pas-
tanagues, carabassons, carxofes, al-
bergínies, apis, naps i raves. 

Tot i que entre els peixos, el lluç 
continua sent l’amo dels àpats 
d’aquestes festes, el salmó i el llo-
barro d’aqüicultura guanyen prota-
gonisme. Sobretot, segons Serra, 
“perquè aquest tipus de productes 

són de molta qualitat, cada vegada 
agraden més i els preus són molt es-
tables”. També es consumirà mol-
ta quantitat de lluentes, diferents ti-
pus de cloïsses, escopinyes i ostres. 
Un producte que, segons Serra, 
“malgrat les dificultats que té la 
gent per obrir-les, cada vegada s’es-
tà introduint millor”. 

Entre els productes del mar que 
s’encareixen en relació a l’any pas-
sat destaquen el rap, la gamba i l’es-
camarlà fresc, el bou, la cloïssa fina, 
el llamàntol i l’angula; mantenen 
preus el lluç, la sípia, l’orada i el cor-
ball d’aqüicultura, el llenguado, els 
musclos, les ostres, les escopinyes i 
les cloïsses, i baixen de preu el sal-
mó, el beset, l’orada i el turbot sal-
vatge, el turbot d’aqüicultura i el 
calamar. 
 
Menú per a infants 
Els dos gremis de Mercabarna tam-
bé proposen un menú atractiu per 
a infants a base de calamars, pata-
ta, mandarina, plàtan i tomàquet, i 
un menú econòmic de 15 euros per 
persona amb un còctel Bloody Ma-
ry, una amanida i llom de corball al 
vapor amb carxofes, cítrics i raves. 
Les receptes estan recollides en uns 
targetons que es distribueixen als 
mercats municipals.e

Entre els peixos, el lluç es manté com el rei de les 
taules nadalenques. XAVIER BERTRAL

Els preus dels productes clàssics pugen per situar-se en índexs registrats en el primer any de crisi

CONSUM

Després d’uns anys d’austeritat en 
el consum i amb constants baixades 
de preus dels productes d’alimenta-
ció, aquest any s’ha girat la truita. 
D’acord amb les previsions fetes 
pels majoristes dels Mercats Cen-
trals de Fruita i Hortalissa i Peix i 
Marisc de Mercabarna, les taules 
d’aquest Nadal tindran més abun-
dància d’aliments tot i que ens dei-
xarem més diners per adquirir-los. 
“Hem arribat a preus del primer any 
de la crisi”, indica el president del 
Gremi de Majoristes del Peix, Lean-
dre Serra. A Mercabarna aquest de-
sembre es preveu comercialitzar 
més de 100.000 tones de fruita i ver-
dura, un 15% més que el 2014. Entre 
un 25% i un 30% dels productes es 
destinaran a l’exportació. Els preus 
seran lleugerament més alts que ara 
fa un any. Però “seran preus nor-
mals, ja que venim de molt avall”, 
segons el president dels majoristes 
de Fruita i Hortalisses de Merca-
barna, Jaume Flores. 

De peix i marisc fresc se’n ven-
dran més de 6.500 tones, un 4% més 
que el 2014 i més de 1.000 tones de 
productes congelats. “Els preus pu-
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La Societat Coral Obrera La Glòria 
Sentmenatenca, premi Ateneus popular
El Museu Nacional d’Art de Catalunya va 
acollir ahir el lliurament dels XXVI Premis 
Ateneus, impulsats per la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, que agrupa 172 enti-
tats. Entre els 18 premiats per la seva capa-
citat d’innovació, la tasca artística o la par-
ticipació hi ha un guardó de votació popu-

lar (vehiculat des de l’Ara.cat) que es va 
endur la Societat Coral Obrera La Glòria 
Sentmenatenca, per la creació d’una sec-
ció intergeneracional, La Patilla, que s’en-
carrega de reconstruir l’edifici de l’entitat. 
El reconeixement a la integració social va 
ser per als Lluïsos de Gràcia i l’acidH.CULTURA

matrimoni, que es pot veure al Mu-
seu d’Història de Catalunya fins al 
22 de maig del 2016, reflexiona a 
través d’objectes de col·leccions pri-
vades i públiques sobre com han 
canviat les formes d’estimar.  

“D’amor i de matrimonis n’hi ha-
gut sempre però s’han entès de ma-
nera molt diferent al llarg de la his-
tòria. Amor i matrimoni no sempre 
han coexistit”, assegura Xavier Roi-
gé, comissari de l’exposició i degà de 
la Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona. L’ex-
posició sobretot qüestiona el matri-
moni avui i les noves relacions amo-
roses. “Volem interrogar el present 
mirant el passat. Reflexionar sobre 
què és l’amor”. “Hem volgut projec-
tar-hi una mirada oberta i interdis-
ciplinària amb elements del cine-
ma, la literatura, l’arquitectura, et-
nogràfics...”, afegeix Roigé. 

Curiosament, els objectes més 
eròtics són els més antics: amulets 
en forma de fal·lus, llànties amb no-
ies fent fel·lacions, projeccions de 
mosaics amb escenes molt explíci-
tes... El sexe, a l’època clàssica, for-
mava part de la quotidianitat i del 
mobiliari. “La sexualitat es vivia 
amb tota normalitat i estava inte-
grada a la vida domèstica”, destaca 
el director del Museu d’Història de 
Catalunya, Jusèp Boya. Aquesta és 
la primera gran exposició que mos-
tra la línia que el director vol impri-
mir al centre: un discurs menys his-
toriogràfic i una museografia més 
creativa i multidisciplinària.  

Amb el cristianisme s’acaba la di-
versió. “L’Església adquireix el mo-
nopoli del matrimoni”, diu Roigé. El 
casament es veu com una garantia 
de l’ordre social i una manera de 
controlar les passions amoroses i se-

De l’amor carnal al romàntic: 
sexe i matrimoni al museu

Des del primer pergamí eròtic occidental fins a la porta de la Casita Blanca: 
el Museu d’Història de Catalunya reflexiona sobre les diverses formes d’estimar

xuals. Les parelles, però, no necessi-
taven el permís de ningú per casar-
se. Ni tan sols calia un capellà. Va ser 
vàlid, per exemple, un casament que 
es va fer només amb dos elements: la 
núvia duia vel i estava en dejú. Una 
de les obres més destacades d’aques-
ta part de l’exposició és tota una lli-
çó de moral cristiana i de submissió 
per a les dones, el Llibre de les dones 
(1452), de Francesc Eiximenis. 

Del ball de l’agutzil al poliamor 
Amb l’amor cortès van arribar els 
poetes que suplicaven els favors de 
dames inaccessibles. No és gaire 
platònica, però una de les peces més 
importants de l’exposició és el per-
gamí Roman de la Rose (1400). “Es-
crit per Jean de Meung i Guillaume 
de Lorris, és la primera obra eròtica 
occidental, i ara és la primera vega-
da que s’exposa”, diu Boya.  

Al món pagès català tot era molt 
més pragmàtic. No hi havia gaires 
ocasions per trobar parella i s’orga-
nitzaven balls en què l’agutzil em-
penyia les tímides parelles perquè 
ballessin juntes, com es pot veure 
en un dels films que es projecten. 
Una de les peces més curioses del 
món rural són les esquelles. S’utilit-
zaven per castigar els matrimonis 
que la comunitat considerava que 
eren “contraris a la norma”: “Si es 
casaven dos vidus o un vidu amb 
una soltera o una dona de reputa-

Hi ha un abisme entre les escenes 
eròtiques del món clàssic, en què una 
dona cavalca desinhibida sobre un 
home, i el casament cristià, en què 
la casta parella exhibeix un amor fra-
ternal i gens carnal. Amb l’amor cor-
tès, l’amor continua al marge del ma-
trimoni, perquè els trobadors no 
canten a les esposes, sinó que són 
platònicament adúlters. Uns segles 
més tard arriba el pragmàtic amor 
pagès, en què els refranys populars 
alerten que “els que es casen per 
amor tenen bones nits i mals jorns”.  

No és fins al segle XIX, amb l’amor 
romàntic, que es planteja per pri-
mera vegada la possibilitat de casar-
se amb algú de qui s’està enamorat. 
T’estimo? Una història de l’amor i el 
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Al món 
clàssic, els 
objectes 
eròtics eren 
part del 
mobiliari

Control  
Els veïns 
castigaven 
les parelles 
contràries a la 
norma tocant 
esquelles
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