
La Sénia Enoturisme al Pla de Bages

Milfulls El rEbost

Una de les expressions més estúpides que fan 
servir alguns periodistes, polítics, tertulians, etc. 
és “més enllà de l'Ebre” per indicar un territori 
fora de Catalunya. Doncs més enllà de l'Ebre no 
solament continuen els Països Catalans, sinó també 
Catalunya. Si hi ha una frontera “autonòmica” 

aquesta és la Sénia, que no separa, sinó que uneix. Ernest Costa i 
Savoia, un dels màxims experts en rutes arreu dels Països Catalans, ens 
presenta Montsià. La Sénia (Arola Editors, 238 pàgines, il·lustrat, una 
guia documentada i utilíssima per recórrer la contrada amb llocs lligats 
a la gastronomia: herbes aromàtiques i destil·leries, molins de farina, 
conreus, productes agrícoles, fonts, pous de gel o neveres...

Les visites de turistes estrangers 
al celler Oller del Mas, a la DO Pla 
de Bages, de la mà de l'empresa 
Castlexperience  s'ha incrementat 
considerablement el 2014 respecte 
a l'any anterior. Més de 8.000 
turistes estrangers  van visitar Oller 
del Mas. La majoria dels visitants 

que es van desplaçar a aquesta DO procedien dels Estats Units. Als nord-
americans els van seguir els viatgers de Canadà, Regne Unit i els països 
escandinaus. S'hi va registrar, a més, un significatiu augment del nombre 
de turistes procedents d'Àsia: Hong Kong, Singapur, l'Índia i Malàisia.
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La dietètica –o, com es deia en català medieval, “lo 
regiment [règim] de la vida”– no és una preocupació 

actual, sinó de totes les èpoques. Afecta no solament la 
bondat, idoneïtat i quantitat dels aliments que influeixen en 
la salut i l’aspecte –l’obesitat, particularment–, sinó també 
en la potència sexual i la longevitat. 

En la majoria de clàssics medievals apareixen aquestes 
preocupacions: des de Francesc Eiximenis, que a través del seu 
“golafre eclesiàstic” hi dedica un capítol molt important (Terç 
del crestià) fins al Tirant lo Blanc –on la princesa, abans de la 
brega amorosa amb Tirant, endrapa “un parell de perdius ab 
malvasia de Candia e aprés una dotzena d’ous ab sucre e ab 
canyella", una menja, segons la tradició medieval, de caràcter 
afrodisíac. Diem que el gran golafre eclesiàstic, abans de colgar 
amb fembres, n’arriba a prendre 30! La preocupació pel menjar 
que “multiplica la esperma e ajuda a esforçar en endressar la 
verga molt e fort”, tal com explica el manual Speculum al foder, 
manuscrit sexològic català del segle XIV era molt viva a l’època 
i també és reflectida pel golafre eclesiàstic d’Eiximenis, ja que 
el seu “ventre gros” (obesitat) l'amoïna per no poder jaure amb 
fembres. Fins i tot Joan I fa detallades cartes a la seva muller 
Violant que estiuejava a l’Arboç ordenant-li que prepari menús 
afrodisíacs, abans d’anar a jeure amb ella: “lo blanch d’una 
polla cuada e II parells de perdiganes ab gran plaer, i vistos els 
efectes, demana, encara, paó i perdius, llonganisses i formatge 
fonedor amb peres”, a més d’altres menges afrodisíaques... o 
no.

Dieta i sexe
la bona vida
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Il·lustració de Tirant lo  Blanch de Manolo Boix.
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