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Què vol dir estimar? 

Per sempre o per uns anys? 

 

Per què casar-se? 

Casar-se per amor o per interès? 

 

L’amor i el matrimoni han estat presents a totes les societats, 

però han estat entesos de manera molt diferent al llarg de la història... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de portada: El triomf de Galatea, obra de RaffaelloSanzio (Roma, 1581). El fresc 
representa el triomf de l’amor platònic sobre l’amor carnal. 
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PRESENTACIÓ. ELS OBJECTIUS DE L’EXPOSICIÓ 

 

L’amor ha estat i és un dels motors de la història de la humanitat. I com a tal, l’estudi dels 
sentiments i dels comportaments amorosos a través del temps ha estat objecte d’estudi i 
recerca històrica arreu del món. De fet, és un camp comú de diverses disciplines, des de 
l’antropologia fins a l’ecologia, passant per la sociologia i la història.  

El Museu d’Història de Catalunya presenta per primer cop una exposició que s’endinsa en la 
història de les mentalitats, els sentiments i les emocions. Per fer-ho, s’inspira en el model dels 
museus de societat, una tipologia de museus que emergeix els anys 90 del segle XX i 
s’interessa pels fenòmens culturals globals prenent com a temàtica principal l’home o la 
humanitat i aplicant-hi una mirada interdisciplinària en la manera com l’aborda.  

Per tant, el Museu d’Història de Catalunya, que es defineix com un museu sobre Catalunya 
obert al món, se suma a aquesta tendència i llegeix, en aquesta ocasió, el fenomen amorós 
des d’una mirada interdisciplinària, que s’imposa com un bon instrument per abordar una 
temàtica tan universal com aquesta,  i des d’una perspectiva local-global perquè opina que 
l’experiència d’un lloc concret pot arribar a tenir un valor universal. 
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EL RECORREGUT EXPOSITIU 

Sempre hi ha hagut amor i matrimoni, però les formes d’estimar han anat canviant al llarg del 
temps i el matrimoni i l’amor no sempre han anat de la mà. Així doncs, l’exposició planteja un 
recorregut al llarg de la història a partir d'aquests conceptes que es deriva en set grans 
àmbits que representen les principals maneres com hem entès l’amor, la sexualitat i el 
matrimoni a occident. I en cadascun d’ells es pren com a referència objectes materials i 
documentals, literaris, fílmics i, fins i tot, musicals que ens en parlen. 

 

A l’entrada de l’exposició, 
l’escultura Eclosió (Miquel 
Blay,1905) dóna la benvinguda 
als visitants simbolitzant de 
manera sintètica l’imaginari de 
l’amor a occident. L’acompanya 
una pantalla circular sobre la 
que s’hi projecten imatges 
d’amor i de parelles de diferents 
èpoques i cultures que 
endinsen el visitant en l’evolució 
d’aquest conceptes. El conjunt 
dels amants sota la pantalla, 
que evoca la lluna, crea un 
escenari captivant, poètic i 
teatral. 
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En el primer àmbit, dedicat a l’amor clàssic, es presenta el naixement dels grans conceptes 
de l’amor occidental, insistint en la diversitat dels ideals de l’amor, el matrimoni i la sexualitat. 
Es presenten els déus implicats i les seves històries i es remarca la diferència de concepte 
entre les llibertats amoroses i sexuals dels homes -amb majors restriccions en el cas de les 
dones- i el matrimoni, que era entès com  un tràmit burocràtic, un acord pactat entre les 
famílies.  

 

 

La Venus de Badalona pertanyia a una llar de la 
Badalona romana del segle I dC  que la tenia al 
jardí per tal que proveís de bellesa i fertilitat a les 
dones que l’habitaven. Tot i les seves petites 
proporcions –tot just 28 cm- i el fet de no mantenir 
el cap ni les extremitats, es tracta d’una de les 
representacions d’aquest tipus més important i 
belles que es conserven a Catalunya. És una de 
les peces destacades de l’exposició. 

A l'època clàssica, objectes quotidians com 
copes, mosaics, vasos i llànties acostumaven a 
reproduir escenes eròtiques, fins i tot amulets 
com aquest tintinnabula (campanetes). Quan 
s’empraven en l’àmbit domèstic no tenien 
connotacions obscenes sinó gairebé espirituals, 
ja que es creia que afavorien la fertilitat de les 
dones de la casa i allunyaven els mals esperits. 
Tot plegat, ens mostra la naturalitat amb què 
s’abordava la sexualitat en aquell moment. 

 

Posteriorment, s'aborda l’amor cristià per introduir els canvis que implicà el triomf del 
cristianisme en els usos amorosos i el matrimoni. L’Església adquirí el monopoli del matrimoni i 
el casament, la qual cosa provocaria que s'entenguessin com a garantia de l'ordre social i una 
manera de controlar les passions amoroses i sexuals, sobre tot les de les dones. Es fa palès la 
importància del Concili de Trento (1545-1563) en la concepció del matrimoni com a 
sagrament. 

 
A partir de la generalització del cristianisme, les 
noces de la Mare de Déu han estat una representació 
iconogràfica molt habitual. A l’exposició en trobem un 
exemple amb el retaule Casament de la Mare de Déu. 
Representen la màxima del matrimoni cristià: sense 
relació sexual, amb l’objectiu de la reproducció i de 

Les Genealogies dels comtes de Barcelona
(145-1550) mostren el llinatge i els successius 
matrimonis dels monarques del casal de 
Barcelona. A l'exposició il·lustren el caràcter 
polític del matrimoni, concebut com una 
aliança per a la continuïtat de la dinastia.  
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donar legitimitat als fills.

Més endavant, avancem fins a l’amor cortès per introduir el visitant en els ideals amorosos 
sorgits dels trobadors als ambients cortesans. El tret característic i inusitat del context que 
s'aborda és el fet que els poetes i trobadors no cantessin a les seves esposes, sinó a les 
amants, fent palesa la diferenciació entre amor i matrimoni. En aquests poemes, però, la dona 
es presenta com un ésser inaccessible i distant, en línia amb la moral i els codis de conducta 
coetanis. 

La peça de més valor i la més important de 
l'exposició la trobem en aquest àmbit. Es tracta 
d'un exemplar del Rommant de la Rose, una 
novel·la medieval francès que pren la forma d’un 
somni al·legòric en què Guillaume, el 
protagonista, entra en un jardí acompanyat d’una 
bella dama, coneix la Rosa i se n’enamora. 

L’obra, que data del 1400 aproximadament, tenia 
la funció d’entretenir i d’instruir en l’art d’estimar, i 
va ser molt llegida a l’època, de fet, existeixen 
diversos exemplars al món.  A l’exposició es 
presenta el que pertany a la col·lecció de la 
Biblioteca Històrica de la Universitat de València i 
en què destaquen 177 miniatures o il·lustracions 
de gran interès iconogràfic.  

 

Pels volts del segle XV, les arquetes amatòries 
eren un present habitual en els entorns 
cortesans. Acostumaven a ser de petites 
dimensions i a estar decorades amb temes i 
inscripcions associats a la vida dels trobadors. A 
l'exposició en podem veure tres exemples.

Un altre objecte interessant que trobem a l'espai són 
tres ventalls, un complement de vestuari femení que 
s'introdueix en aquella època i es converteix en 
indispensable durant el romanticisme. Ple de 
simbolisme, s'hi associa un ampli codi estètic i d'ús 
que permet una nova forma de comunicació. 

 

 

Arribats a l’amor pagès, es presenta el fet que a les societats camperoles l’amor tampoc tenia 
un paper dins del matrimoni i que no era una decisió personal, sinó un afer de família, per a 
qui els aspectes econòmics prevalien sobre l’amor. El visitant podrà veure les fórmules 
d’acord matrimonial, presentant una caixa de núvia, capítols matrimonials o l’aixovar de la 
núvia, elements utilitzats fins fa poc a les societats rurals de Catalunya.  
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Tanmateix, les nocions d’amor no deixaven d’existir i sovint estaven presents en forma de 
folklore com els romanços, els libres de festeig o els regals entre nuvis, elements que a 
l'exposició s'aborden a partir d'objectes de diversa naturalesa. En aquest àmbit, a més, es 
presenten els costums i les tradicions pròpies del dia del casament a les societat rurals, 
elements que molts visitants sentiran molt propers. 

 

 

  

També es mostren els elements bàsics de la indumentària nupcial femenina a la societat rural catalana 
del segle XIX: el vestit, el mocador, les arracades o la mantellina.  
 

El següent àmbit, dedicat a l’amor romàntic, presenta un canvi transcendental en l’evolució 
dels conceptes de l’amor i el matrimoni donat que el context social i cultural provoca que es 
defensin com a conceptes indissociables, tot posant més èmfasi en les emocions que en el 
plaer físic. Nascut de les classes altes al segle XIX, l’amor romàntic  acabà imposant-se com a 
model hegemònic a la postguerra i resta molt present en l'imaginari col·lectiu actual. A 
l'exposició es representa una àmplia col·lecció de postals romàntiques, retrats de família i 
llibres de moral per a les dones que reflecteixen l'essència de l'idea romàntica de l'amor i el 
matrimoni. No obstant, es fa èmfasi en la doble moral d'aquesta societat presentant objectes 
relacionats amb la prostitució, com ara fotografies, targetes de visita, anuncis de preservatius i 
fitxes de bordells, així com la porta principal del famós meublé La Casita Blanca. 
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Postal romàntica. Fons xavier Roigé (MHC: Pep Parer) 

En paral·lel, en el mateix espai, s'aborda el fet que mentrestant als ambients obrers i 
revolucionaris es desenvolupaven altres ideals, més relacionats amb l'amor lliure. I, de fet, 
l’àmbit acaba amb la representació de la revolució sexual dels anys seixanta, amb fotografies i 
objectes de manifestacions i reivindicacions que sacsejaren el panorama de les formes 
d’amor convencionals. En paral·lel s'introdueix la pèrdua de control de l'acord matrimonial per 
part de l'Esglèsia amb la reivindicació del matrimoni civil, que s'il·lustra amb la placa 
commemorativa del primer matrimoni civil celebrat a Espanya i que va tenir lloc a Reus el 20 
d’octubre de 1868, durant la I República. 
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Una gran vitrina amb cinc vestits de núvia de diferents èpoques, des del 1928 fins al 1970, i diferents 
condicions socials constitueix un dels elements més destacats de l’exposició. 

El darrer àmbit introdueix al visitant en les grans transformacions que està experimentant 
l’ideal de l’amor i el matrimoni a l’actualitat. Sobre una gran escenografia d’un banquet 
nupcial, es projecta un audiovisual on s'hi representa la diversitat de formes d'amor i 
d'aparellament actuals. Al seu entorn, el visitant disposa de multitud de dades de consulta 
sobre l'amor i el matrimoni avui: els motius pels quals ens casem, l’edat a què ens casem, el 
descens del nombre de matrimonis, quant costa un casament, els matrimonis homosexuals, 
les parelles de fet, la incidència del divorci, l'amor per xarxes o les noves formes de parelles.  

 

 

Sota el títol El jardí de l'amor, l’exposició arriba al seu final amb la presentació de deu històries 
d'amor paradigmàtiques que simbolitzen en si mateixes diferents aspectes de l'amor al llarg 
de la història:  

 

 Marc Antoni i Cleòpatra, l’eròtica del poder 
 Rodin i Camille Claudel, les formes de la 

sensualitat 
 Boni i Clyde, el frenesí de la violència 
 Eduard VIII i Wallys Simpson, l’amor com a 

regne 
 Pierre i Marie Curie, la passió feta ciència 
 Maria Callas i Onassis, la traïció més intensa 
 Oscar Wilde i lord Alfred Douglas, el 

desafiament al món i a la natura 
 Tristany i Isolda, l’exaltació de l’amor 

cavalleresc 
 Romeu i Julieta, una tragèdia eterna 
 Tirant lo Blanc i Carmesina, l’astúcia al servei 

de la seducció 
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LA PROPOSTA MUSEOGRÀFICA 

 

Una museografia d'atmosferes, que apel·la tant  l’intel·lecte com  les emocions 

L'exposició, ubicada a la sala d'exposicions temporals, a la primera planta del Museu, ocupa 
una superfície d'aproximadament 1000 m2. La proposta museogràfica ha estat dissenyada i 
dirigida per Carles Fargas i Antoni Garau, de l'estudi de disseny Fargas i Garau 
(www.fargasgarau.com). 

La mostra proposa als visitants recórrer un itinerari subtilment dirigit, on el dispositiu 
museogràfic sovint depassa el mer decor, per esdevenir també significant. Així, l'agençament 
de l'exposició defineix formalment els diversos àmbits i subàmbits en que aquesta 
s'estructura, conduint discretament als visitants a través del seu mapa conceptual. 

De línies depurades i gran simplicitat formal, a la recerca d'una sobrietat elegant, la mostra ha 
estat dissenyada per posar en valor la interessant col·lecció d'objectes i documents que 
presenta, tot definint un fil conductor formal  integrador de la seva diversitat de tipologies, 
matèries i formats, de les escultures en marbre de l’antiguitat clàssica, als manuscrits il·lustrats 
d'època medieval, passant pels objectes etnogràfics de la pagesia o pels materials gràfics i 
artístics més moderns representatius de la societat contemporània. No debades, la mostra 
aspira sempre a arribar, i, si possible, a seduir, a un ample i divers  ventall de públics 
potencials. 

Un altre tret identitari a destacar en el muntatge és que  la seva museografia busca també 
contínuament la creació d'atmosferes visuals i sonores, on sovint  l'intel·lecte és sol·licitat tant 
com els sentits i les emocions. Així, els diversos muntatges audiovisuals que la mostra integra 
volen suggerir l'ambient estètic i sonor d'un determinat període o indret i, fins i tot, com en el 
cas del cinema dels anys 50, proposar un cert endinsament dins el mateix.    

El recurs a un llenguatge artístic d'estètica més contemporània, si bé present al llarg de tota 
l'exposició, es fa especialment palès  en els seus últims àmbits, on la museografia s'inspira de 
les estratègies de les instal·lacions artístiques contemporànies, per mor d'evocar i transmetre 
les mil i una facetes de l'amor avui. 
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EL CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ: TEXTOS I RELACIÓ DE PECES  

 

Què vol dir estimar?  Per sempre o per uns anys? Per què casar-se?  Casar-se per amor o per 
interès? L’amor i el matrimoni han estat presents a totes les societats, però han estat entesos 
de manera molt diferent al llarg de la història. Sovint, l’amor i el matrimoni no han anat junts. 
Avui, quan el matrimoni és sovint qüestionat i s’admeten multiplicitat de formes d’estimar-se, 
resulta útil veure les maneres tant diferents com s’ha entès l’amor i com s’han celebrat els 
matrimonis. A través d’obres d’art, de cançons, d’objectes etnogràfics, del cinema, de la 
literatura i de testimonis, aquesta exposició us proposa  un viatge per la història de l’amor i el 
matrimoni a la societat occidental des de l’antiguitat clàssica al segle XXI. 

 

L’AMOR CLÀSSIC 

 

A Grècia i a Roma es distingia clarament el matrimoni dels comportaments amorosos i 
sexuals. Els homes, sobretot els de les classes altes, tenien una àmplia llibertat en qüestions 
amoroses i sexuals, mentre que les dones tenien més restriccions i quedaven recloses a 
l’àmbit domèstic, especialment a Grècia. El matrimoni era un tràmit burocràtic, un acord pactat 
entre famílies que comprometia l’estatus de tot el grup familiar, i dels cònjuges s’esperava 
fidelitat a aquest compromís, en forma de respecte, suport mutu i afecte. La sexualitat, en 
totes les formes imaginables, era present i explícita al món clàssic, incloent-hi l’adulteri, 
l’homosexualitat o qualsevol plaer amorós. Però, al mateix temps, l’antiguitat va desenvolupar 
la noció de l’amor de Plató, l’amor platònic idealitzat, que, amb el pas dels segles, s’acabà 
imposant a Occident. 

El matrimoni 

A Roma, els matrimonis eren una transacció pactada entre els patresfamilias sense tenir en 
compte els interessats, mitjançant un acord que comprometia tot el grup familiar. Uns dies 
abans del casament, se signaven les esposalles (compromís solemne entre les famílies amb 
un intercanvi d’anells). El dia del casament, la núvia portava un vel taronja. Després de la 
cerimònia tenia lloc un gran convit a casa de la núvia. Al vespre, la noia era segrestada 
ritualment dels braços de la mare i es partia cap a la casa del nuvi en comitiva portant l’aigua i 
el foc a la nova casa, on se celebrava un gran banquet. 

Amors i sexualitats 

«Si hi ha algú d’aquest poble que no conegui l’art d’estimar, que llegeixi aquest poema i, 
instruït per la lectura, que estimi». Així comença un dels grans tractats universals sobre l’amor, 
escrit per Ovidi al segle I (L’art d’estimar). Els amors clàssics s’expressaven en totes les seves 
formes abans i després del matrimoni. Era habitual que homes i dones de totes les condicions 
busquessin amants i tinguessin relacions esporàdiques. Tot i així, l’adulteri era més tolerat 
entre els homes i sobretot entre les classes elevades, que sovint tenien esclaus per al seu 
plaer o recorrien als bordells. La disbauxa era tan gran que l’emperador August (63-14 aC) va 
decidir posar-hi fre, perquè afectava la clàssica dignitat romana. 

 

Relació de peces que trobem a l’àmbit: 

 Còpia de la Venus de Mèdici (1899) Guix, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la 
Geltrú. L’anomenada Venus de Mèdici, conservada a la Galleria degli Uffizi de Florència 
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(Itàlia), és una còpia en marbre d’una altra escultura feta al segle I aC per un escultor en la 
tradició immediata del famós escultor grec Praxíteles. La còpia en guix conservada a la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer va ser adquirida pel mateix Víctor Balaguer, fundador de 
la institució, per a la seva col·lecció de reproduccions artístiques. 

 Venus de Badalona (Segle I dC) Marbre de Carrara, Museu de Badalona 
 Eros endormiscat (Mitjan segle II dC) Pedra, Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona. 

Déu romà del sexe i de l’amor entre els homes. Representat com un nen alat, un nadó o un 
àngel jovenet.  

 Gerra amb figura d’Eros (Segle IV aC) Ceràmica italiota de figures roges, Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 

 Estela funerària amb la representació d’un comiat (Segles IV-III aC) Marbre, Museu 
d’Arqueologia de Catalunya.  L’escena representa suposadament el moment en què 
l’espòs i el fill s’acomiaden de l’esposa/mare morta.  

 Àmfora sepulcral amb escena de comiat (Segle V aC) Ceràmica italiota de figures roges, 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 

 Llàntia amb escena eròtica  (Segle I dC) Ceràmica. Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Barcelona 

 Copa decorada amb escenes eròtiques (Primer decenni del segle I dC) Terra sigil·lada 
itàlica, Bibilis (Calataiud, Saragossa). Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 

 Tintinabulum, amulet en forma de fal·lus (Segle IdC) Bronze, Sasamón (Burgos). Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 

 Rython,vas ritual en forma de fal·lus (Segles II-I aC) Terra sigil·lada itàlica. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries 

 Llàntia amb escena eròtica (Segle I dC) Ceràmica, Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Empúries 

 Tapadora de lécana amb representació d’Eros (Segle IV aC) Ceràmica italiota de figures 
roges. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 

 Llàntia amb escena de sàtir tocant la lira i noia fent-li una fel·lació (Primera meitat del segle 
I dC) Ceràmica, Museu de Badalona 

 

L’AMOR CRISTIÀ 

 

Amb el triomf del cristianisme, a partir del segle IV, es desenvolupa una nova idea d’amor. 
L’Església adquireix el monopoli del matrimoni, i el casament es veu com una garantia de 
l’ordre social i una manera de controlar les passions amoroses i sexuals. L’ideal de l’amor 
cristià era l’amor fratern, i l’amor carnal era vist com una cosa només tolerable i inevitable per 
a la procreació. Malgrat alguns canvis, la doctrina de l’Església sobre el matrimoni es 
mantingué gairebé inalterable fins al Concili Vaticà II (1962-1965), en què es posà èmfasi 
també en la idea de l’amor conjugal com un element essencial del matrimoni. 

El matrimoni com a sagrament 

El matrimoni fou vist per l’Església com un sagrament en el qual el deure de la fidelitat és 
absolut per als dos cònjuges. La doctrina de l’Església es basava, a més, en tres punts 
essencials: el matrimoni és per tota la vida i, per tant, no hi ha possibilitat de divorci; es basa 
en el lliure consentiment dels cònjuges, i es prohibeix fortament el matrimoni entre parents. 
L’Església no permet el matrimoni entre parents de primer grau canònic (germans i fills), de 
segon grau (cosins germans) i de tercer grau (cosins segons, en llenguatge quotidià). En 
alguns períodes les prohibicions podien arribar fins i tot més lluny! Tanmateix, es podia 
demanar una dispensa. 
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El matrimoni a l’Islam i el judaisme 

Les altres religions monoteistes també han intentat controlar l’amor i el matrimoni. Per al 
judaisme, el matrimoni es considera una unió espiritual entre dues persones. D’acord amb la 
Torà, la dona va ser creada perquè «no és bo que l’home estigui sol» (Gènesi, 2:18) i el 
matrimoni permet complir el primer manament: «Sigueu fecunds i multipliqueu-vos» (Gènesi, 
1:28). A l’Islam, el matrimoni és també considerat sacrosant, un compromís entre home i dona 
per viure junts segons la fe. Si bé l’acord matrimonial es feia entre famílies, la condició bàsica 
del matrimoni era el lliure consentiment dels cònjuges. El Profeta aconsella: «No us caseu per 
la bellesa, perquè aquesta es tornarà un declivi moral, no ho feu per la riquesa, perquè 
aquesta serà causa de desobediència; caseu-vos amb qui provingui de famílies religioses» 
(IbnMayah, 1859). 

El matrimoni, un afer prudent 

A l’època medieval i moderna, i malgrat la proliferació dels ideals de l’amor cortès, el 
matrimoni era considerat un afer prudent, per a la seguretat econòmica i per tenir 
descendència legal. Els casaments reials i nobiliaris eren també l’ocasió i l’instrument per a 
una aliança política. A escala general, l’experiència breu de la vida, les condicions 
econòmiques i les diferències de gènere imposaven una experiència no sempre satisfactòria 
de l’amor i del matrimoni.  

 

Relació de peces que trobem a l’àmbit: 

 Decreta de Sacramento matrimoni et de reformatione publicata in sessione octava, 
sacriConciliitridentini, subBeatiss N. Pio IIII. Brixiae: ad instantiamio: BaptistaeBozole, 1563. 
Biblioteca de Catalunya 

 André Delvaulx. Paratitla juris canonici: siveDecretalium D. Gregoriipapae IX, 
summariaacmethodicaexplicatio... XVIII-8/III/2. [Madrid]: ex typographiaPlacidiBarco 
Lopez, 1796. CRAI-Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona. El llibre explica les 
normes canòniques decretades pel papa Gregori IX entre el 1140 i el 1143, i compila les 
diverses disposicions vigents a l’època altmedieval. Entre altres normes, s’hi indica la 
doctrina matrimonial canònica. 

 Tomás Sánchez, De sanctomatrimoniisacramentodisputationum, Venetiis: 
apudBenedictumMilochum, 1672. CRAI-Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona. 
L’obra del jesuïta Tomás Sánchez tingué una gran influència en considerar el poder del 
papa per decidir sobre les causes d’anul·lació matrimonial. Com que fa una descripció 
detallada de totes les qüestions que podien fer invàlid un matrimoni, el llibre fou considerat 
immoral. 

 Francesc Generes, Casament de la Mare de Déu (1677) Pintura sobre fusta. Museu d’Art 
de Girona.  

 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones (1425), Biblioteca de Catalunya. El Llibre de les 
dones de Francesc Eiximenis (1330-1409) és una obra de caràcter moralitzador que 
descriu la vida de les dones en diferents etapes de la seva vida. Va tenir un gran impacte 
sobre els criteris morals al llarg dels segles XV, XVI i XVII. 

 Mestre de Peralta, Adam i Eva amb la serp del paradís (Segon quart del segle XIV) Pintura 
al tremp sobre un arrebossat de calç. Procedent de l’església parroquial de Peralta 
(Tarragonès) . Museu Diocesà de Tarragona. La narració d’Adam i Eva s’ha utilitzat per 
explicar la submissió de la dona a l’home, la idea del pecat i les prohibicions sexuals 

 Jaume Domènech i Pere Miquel Carbonell , Genealogies dels comtes de Barcelona  (1450-
1550). Biblioteca de Catalunya. Les genealogies mostren el llinatge i els successius 
matrimonis dels monarques del Casal de Barcelona. Tots aquests casaments, curosament 
registrats, mostren el caràcter polític del matrimoni, concebut com una aliança per a la 
continuïtat de la dinastia. 



 
14 

 

 Kettubé,contracte matrimonial jueu (1335) Arxiu Comarcal de l’Anoia La Kettubé era un 
contracte de matrimoni jueu que fixava les obligacions i els compromisos econòmics dels 
esposos, document necessari per al reconeixement oficial de la unió marital. Era signat per 
dos testimonis i es llegia en veu alta sota el pal·li nupcial. Sovint es penjava a la paret de 
casa de la parella casada, com a record dels seus vots i les responsabilitats maritals 
recíproques. 

 Caixa de núvia, Perot Gascó (1529-1546) Fusta tallada, daurada i policromada. Museu 
Episcopal de Vic. Les caixes de núvia constituïen un moble emprat a tot Catalunya, entre 
els segles XV i XVIII, per contenir l’aixovar que les núvies aportaven al matrimoni. La seva 
decoració variava segons la classe social. En alguns casos, com aquest, eren 
encarregades a tallers de pintors coneguts. Tot i que se’n desconeix la procedència, se 
sap que els esposos que encarregaren la caixa es deien Anna i Onofre, ja que a la cara 
interna de la tapa hi ha dos plafons pintats amb aquests sants. A més, el matrimoni també 
fou retratat, de bust, a la cara interior de la portella del frontis.  

 

CANTAR A L’ESTIMADA: L’AMOR CORTÈS 

 

Els ideals de l’anomenat amor cortès, que va començar a Occitània al segle XII, proliferaren a 
l’època medieval i moderna. Els poetes i trobadors no cantaven a les esposes, sinó a les 
amants, les dames casades, distants i inaccessibles a les quals els poetes suplicaven els 
seus favors.L’amor cortès es va desenvolupar en ambients aristocràtics. La dona es converteix 
per a l’amant en un ésser inaccessible, culminació de tota mena de valors. Aquest tipus 
d’amor era una mena d’adulteri platònic i profà, ja que era totalment aliè al matrimoni. 

L’amor dels trobadors 

L’amor idealitzat s’expressava en forma de poemes i cançons per a les estimades. En els seus 
versos, els trobadors expressaven la bellesa i les virtuts de les dames, uns éssers ideals que 
cal estimar per la seva bellesa i que s’han de cuidar. L’amor es convertí en servei, en 
homenatge de submissió, i entre la dama i l’enamorat s’elevà un mur tan o més alt que el que 
separava el senyor del vassall. L’ideal d’estimar dels trobadors s’escamparia per totes les 
corts d’Europa i establiria les bases d’un nou art d’estimar.  

L’art de seduir: l’amor cortesà 

A les corts de l’Europa moderna, era normal que les parelles reials i nobles portessin vides 
separades, per la qual cosa tant homes com dones sovint cercaven satisfacció i companyia 
entre les persones que vivien a la cort. Aquestes passions amoroses s’expressaven en la 
representació d’escenes galants. L'art galant (del francès «galer», ser valent) era la 
representació d’uns homes atrevits i intrèpids en qüestions d’amor i de dones. En aquest art, 
la dona evoca passions, amb la seva bellesa i sensualitat, sedueix i participa en aventures 
prohibides.  

 

Relació de peces que trobem a l’àmbit: 

 Fragment de teginat de sostre amb representació de trobadors (Segle XV) Pintura al tremp 
sobre fusta. Museu Episcopal de Vic 

 Rentamans amb representació de dama i cavaller (finals del segle XIII) Llemotges (França) 
Coure argentat amb decoració d’esmalt «champlevé». Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 Arqueta amatòria  (cap al 1425) Procedent de Barcelona. Fusta d’arbre blanc recoberta de 
guix estofat, daurat i policromat. Fundació Mascort 
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 Arqueta amatòria (cap al segle XV) Taller dels Embriachi, Florència, Itàlia. Fusta tallada i 
emmetxada, aplacada amb os, ivori, nacre i metall. Museu Episcopal de Vic 

 Arqueta amatòria (taller dels Embriachi, Itàlia, cap al 1400) Metall, os i fusta de ribera i de 
boix. Museu Frederic Marès 

 Arqueta amatòria (taller dels Embriachi, Itàlia, segle XV) Metall, os i fusta de banús i boix. 
Museu Frederic Marès 

 Guillaue de Lorris, Jean de Meung,  Roman de la Rose (cap al 1400) Pergamí. Biblioteca 
Històrica de la Universitat de València.El Roman de la Rose, una de les obres més llegides 
al seu temps, és una novel·la medieval al·legòrica on es parla de l’amor. Guillaume és el 
protagonista d’un somni en què entra en un jardí acompanyat d’una bella dama. Hi coneix 
la Rosa i se n’enamora, tot i que aconseguir el retrobament amb la Rosa no li resultarà fàcil. 

 Plafó ceràmic amb escena galant (1735-1750) Manufactura Alcora. Ceràmica. Museu del 
Disseny de Barcelona 

 Ventall  (cap al 1750) País de paper pintat a l’aiguada, ivori, barnilles i guardes en os 
policromat i nacre. Països Baixos. Museu Frederic Marès 

 Ventall  (1820-1830) Paper, os daurat i nacre. Museu Frederic Marès 
 Ventall (Itàlia, 1780) Cabritilla i ivori calat i gravat. Museu Frederic Marès 
 Rellotge de sobretaula d’estil romàntic amb figura de Cupido sostenint una torxa i una 

banda rosada unida a una cartel·la rectangular amb les lletres daurades Sermentd’amour. 
Porcellana, fusta, vidre i esmalt. Museu Romàntic Can Papiol, Vilanova i la Geltrú 

 

L’AMOR A PAGÈS 

 

A les societats camperoles, el matrimoni no era una decisió personal, sinó un afer de família. 
Calia casar-se per continuar la casa i els aspectes econòmics prevalien sobre l’amor per 
decidir amb qui casar-se. El matrimoni no era un afer dels nuvis, sinó un moment culminant de 
la vida camperola que afectava tota la família i que assegurava la continuïtat de la casa. Però 
això no volia dir que no existís l’amor, que s’expressava de manera ritual i gestual en el context 
d’una societat en la qual els homes i les dones vivien en espais força separats. 

Festejar 

El festeig a pagès estava fortament ritualitzat. En una societat en què homes i dones vivien en 
espais força separats, les ocasions per trobar-se eren poques. El ball era l’escenari de l’inici 
de moltes relacions. Una vegada autoritzat el festeig, els nuvis podien trobar-se però sempre 
sota el control dels pares i de la comunitat. 

Acordar 

Per poder casar-se calia signar els capítols matrimonials. En aquest document es fixava el dot, 
es nomenava l’hereu i s’establien les condicions econòmiques de l’herència. El dot tenia un 
gran valor econòmic i simbòlic. Era donat pels pares de la núvia i incloïa diners, joies i robes. 
La caixa de la núvia servia per transportar la roba i l’aixovar que la núvia s’enduia a la seva 
nova casa. El dot restava sempre propietat de la núvia i era retornat en cas de separació o de 
mort sense descendència. El nuvi hi afegia un suplement dotal o escreix (generalment un 
25%) i hipotecava les seves terres com a garantia per al retorn del dot. 

Casar-se 

El ritual del matrimoni contenia tota una sèrie de celebracions que començaven amb el trasllat 
de l’aixovar de la núvia a la seva nova casa i amb el desplaçament de la comitiva a l’església. 
La cerimònia, sempre religiosa, era una ocasió per a la retrobada dels diferents familiars. 
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Sovint, però, quan hi havia pocs recursos econòmics, els matrimonis se celebraven de 
matinada i amb una presència mínima de convidats. Fins a principis del segle XX, i en la 
majoria de casos fins a la postguerra, el vestit de la núvia era de color negre. 

La vida de casat 

Després del matrimoni començava la vida de casat, el dia a dia de la vida matrimonial. La 
relació de la parella no sempre era fàcil, en el context d’unes relacions entre home i dona que 
sovint es caracteritzaven per una certa fredor. El llit de matrimoni, com a símbol de la vida 
conjugal, amaga històries d’amors i desamors, de violència domèstica, de desconfiança entre 
uns cònjuges sovint obligats a viure junts. Hi ha nombroses dites populars sobre l’amor i la 
vida de casat. Moltes d’aquestes dites fan referència a la condició inferior de la dona. 

 

Relació de peces que trobem a l’àmbit: 

 Sant Antoni de Pàdua (segle XVIII) Talla de fusta. Església de Santa Maria dels Turers, 
Banyoles (Pla de l’Estany). Museu Arqueològic i Comarcal de Banyoles. En molts indrets de 
Catalunya, Sant Antoni de Pàdua era considerat l’intercessor més adient per a l’èxit d’una 
relació sentimental. Les noies que volien casar-se li encenien una espelma el dia de la seva 
festa (13 de juny) i, tot seguit, li resaven aquesta oració:«Sant Antoni beneït, / feu-me trobar 
un marit / que siga bon home i ric, / i, si pot ser, també polit.» 

 Col·lecció de Romanços sobre el festeig (finals segle XIX) Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Generalitat de Catalunya. L’estampació de 
romanços es va difondre, sobretot, al llarg dels segles XVIII i XIX, tot i que van sobreviure a 
Catalunya fins ben entrat el segle XX. Molts narraven històries d’amors i desamors, així com 
les gestes de cavallers i damisel·les. L’arrelament d’aquestes gestes es tradueix en frases 
fetes com «deixar-se de romanços» o «no m’expliquis romanços», quan ens referim a 
elements increïbles. 

 Llibre de Galanteos: conversas entre un fadrí y una doncella: ab un petit modelo de cartas 
amoroses. Barcelona: Imp. de Euterpe, 1859. Biblioteca de Catalunya 

 Josep Ferré, Llibre de festejá: lo qual se pot compendre de varies maneres, Reus: 
Impremta y Llibreria de Jona Grau, 1880. Biblioteca de Catalunya 

 Garrot de garba estanyat (segle XIX) Fusta. Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Esterri d’Àneu. 
A les valls pirinenques, era costum regalar-se entre nuvisgarrots decorats per lligar garbes. 

 Cullera decorada amb cors (segle XIX) Fusta. Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí 
 Capsa de núvia (1749) Fusta. Museu de l’Empordà  
 Cornamusa o sac de gemecs (finals del segle XIX i principis del segle XX). Museu Darder-

Espai Interpretació de l’Estany, Banyoles 
 Flabiol (1913-1950) Museu Etnològic del Montseny 
 Tamborí o bombo (primera meitat del segle XX) Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies 
 Almorratxa (segle XVIII) Museu Etnogràfic de Ripoll. Les almorratxes eren recipients 

decorats de vidre que s’acostumaven a utilitzar per escampar líquids perfumats o aigua de 
roses (abans coneguda com a aigua-ros) en danses i altres actes de diades assenyalades. 
Normalment, l’evolució del ball comportava ruixar el públic amb l’aigua-ros o l’oli de roses i, 
en alguns indrets, hi havia el costum de trencar l’almorratxa en finalitzar el ball. 

 Caixa per guardar documentació familiar (segle XIX) Col·lecció Xavier Roigé. Moltes cases 
desaven en caixes com aquesta la documentació familiar: capítols matrimonials, 
testaments i contractes de compravenda que documentaven la transmissió del patrimoni 
familiar. 
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 Aixovar matrimonial de Ramona Cortiella Figueras (1888-1973). Vilaverd (Conca de 
Barberà, Tarragona). Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Esterri d’Àneu. Donació de Montserrat 
Serra 

 Sella de núvia (1949) Cuir, vellut, fusta i llautó. Museu de la Vida Rural, l’Espluga de 
Francolí 

 Caixa de núvia (segle XIX) Fusta tallada. Tírvia (Pallars Sobirà). Museu Etnològic de 
Barcelona. Lacaixa de la núvia servia per transportar la roba i l’aixovar que la núvia 
s’enduia a la seva nova casa. Sovint això es feia amb una comitiva desfilant pel mig del 
poble. La núvia feia el recorregut fins a la nova casa en una sella especial per a l’ocasió. 

 Retauló amb escena de casament (1899) Fusta i pintura a l’oli. Museu Etnogràfic de Ripoll 
 Vestit de núvia (1906) Modista probablement de Pont de Suert. Seda, domàs amb dibuix 

jacquard, brodat amb llustrins, atzabeja, setí i passamaneria, aplicacions de punta. Portat 
per Felicidad Solana Cierco, donació de Natalia Montpeat Solana per mitjà del seu fill 
Rodrigo Mestre Montpeat, col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau. Fins la primera dècada del 
segle XX, tant a pagès com a ciutat, era habitual que les núvies es casessin amb un vestit 
de color negre. Els dols prolongats i rigorosos afavorien aquest costum. D’altra banda, el 
vestit de núvia, que solia ser sempre bastant luxós malgrat les diferències de classes 
socials, en les classes mitjanes i menestrals se solia aprofitar com un vestit de mudar, de 
manera que la propietària se’l podia posar moltes més vegades mentre encara li anés bé 
de talla.  

 Mocador de núvia (1800) Cotó, batista, lli i punta de Valenciennes. Museu d’Arenys de Mar 
 Mantellina de casament (segle XIX). Teixit de tul. Museu Etnogràfic de Ripoll 
 Arracades, dites de l’arengada (1700-1899) Or, argent, maragdes i puntes de diamant. 

Museu del Disseny de Barcelona (Dipòsit Generalitat de Catalunya) 
 Arracades (primer quart del segle XIX) Or i topazis. Museu del Disseny de Barcelona 

(Dipòsit Generalitat de Catalunya) 
 Arracades (primer quart del segle XIX) Or i granat. Museu del Disseny de Barcelona 

(Dipòsit Generalitat de Catalunya) 
 Antoni de Ferrer i de Corriol (1844-1909) Dia de Festa 1880 Oli sobre tela. Col·lecció Pere 

Girbau. L’escena representa probablement la capta feta per les majorales de la confraria 
del Roser al llevant de taula d’un casament o festa assenyalada. 

 Pandero utilitzat per les majorales de la confraria del Roser d’Àger (la Noguera) per 
acompanyar les cançons que cantaven durant les seves captes (segle XVIII) Parròquia 
d’Àger (la Noguera). Les cançons de pandero, o cançons de tambor, eren molt populars 
en els casaments del segle XIXi principis del XX. Amb una melodia monòtona, que 
cantaven les majorals de la confraria del Roser, improvisaven cançons en honor dels nuvis, 
dels seus familiars i assistents, mentre feien una capta a la sortida de l’església o al llevant 
de taula 

 Safata per captar de la confraria del Roser (segle XVIII) Parròquia d’Àger (la Noguera) 
 Prohibició de fer «calhauaris» (esquellots, en occità aranès) als vidus i vídues que es tornin 

a casar, ordenada pel Consell de la Vila de Les (Val d’Aran), el 15 de maig de 1720. Llibre 
de capítols de la vila de Les en la Vall d’Aran copiat al peu de la lletra y estrets del Llibre 
vell en lo any 1815. Col·lecció Jusèp Boya  

 Esquelles (segle XX) Les (Val d’Aran)Col·lecció Jusèp Boya Els esquellots: la comunitat 
controlava els casaments. El casament en segones núpcies de vidus i vídues era protestat 
sovint pels fadrins dels pobles aranesos amb la celebració de sorollosos «calhauaris» o 
esquellots nocturns davant de les cases dels nuvis, els excessos dels quals provocaven 
nombroses baralles i disputes, cosa que n’obligà la prohibició per part de les autoritats 
públiques de molts pobles. Un altre costum similar consistia a fer una comitiva d’«acollida» 
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al nuvi que s’emportava una noia del poble. La comitiva feia esquellots fins que el nuvi 
«pagava l’entrada» convidant els joves del poble. 

 Llit policromat, dit «d’Olot» (segle XIX) Fusta policromada. Sanaüja (La Segarra). Col·lecció 
Josep Maria Alsina 

 Romanços. Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. Generalitat de Catalunya 

 

L’AMOR ROMÀNTIC 

 

Nascut de les classes altes d’ençà el segle XIX, l’ideal de l’amor romàntic suposa un canvi 
transcendental: l’amor i el matrimoni van junts i es posa més èmfasi en les emocions que en el 
plaer físic. El romanticisme exalta els ideals de la família conjugal com a garantia de l’ordre i 
l’estabilitat social, amb una separació absoluta dels rols de l’home i la dona, aquesta última 
dedicada a la bellesa, als fills i a la llar. Mentrestant, els sectors obrers qüestionaven els ideals 
de família conjugal demanant un amor lliure. L’ideal romàntic està àmpliament representat en 
la literatura, en la música, en la pintura i en la resta de les arts de l’època. 

La família i la moral burgesa 

La burgesia considerava la família conjugal el centre de la societat, la garantia d’una societat 
ordenada. En el model burgès de família, els rols masculins i femenins s’accentuaren. L’home 
es devia a l’exterior de la casa, als negocis, mentre que la dona havia de dedicar-se a la 
feminitat, a la bellesa, al sentiment i al seu rol matern, sempre en un segon pla. La moral era 
estricta per a les dones, que havien de cuidar en tot moment la seva reputació. Se n’exalçava, 
sobretot, el paper de dona-nena i de dona-mare portadora dels ideals familiars. 

Amors obrers, amors revolucionaris 

Mentre que la burgesia desenvolupava la idea de família romàntica, entre els obrers la família 
era, sobretot, una unitat de resistència. Les llargues jornades de treball d’homes, dones i nens 
feien difícil el sorgiment d’una «veritable» família. Amors extramatrimonials, abandonaments i 
dones abocades a la prostitució eren freqüents. En aquest escenari, els moviments obrers i 
sindicals desenvoluparen altres idees sobre la família i sobre el matrimoni, com l’amor lliure 

El matrimoni civil 

La reivindicació del matrimoni civil ha estat una de les demandes fonamentals del laïcisme per 
apartar el matrimoni del control eclesiàstic. Al Regne Unit, el matrimoni civil va ser oficialment 
reconegut el 1563, però es va aplicar molt poc fins al segle XVIII. A França s’instaurà el 1792 
amb la Revolució Francesa. A Catalunya només ha estat vigent entre el 1870 i el 1875 
(després de la Revolució del 1868 i durant la Primera República), entre el 1931 i el 1939 
(Segona República), i a partir del 1977. 

La doble moral 

L’ideal d’amor romàntic tenia el contrapunt en una certa permissivitat per als plaers masculins 
extramatrimonials. El recurs a la prostitució era freqüent per a la iniciació sexual de l’home, o 
per desfogar les seves passions, a costa de moltes dones amb pocs recursos que es veien 
obligades a exercir-la. Els carrers (com al Barri Xino de Barcelona), els bordells més refinats i 
els meublés eren el lloc secret de moltes relacions i plaers. 

El dia més feliç 

Amb el romanticisme, els rituals de matrimoni arriben a la seva plenitud. Les classes altes van 
reinventar els rituals que després acabaren estenent-se a tots els sectors socials. Els vestits 
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de núvia anaren abandonant el negre que caracteritzava els casaments a la societat pagesa 
per convertir-se en blancs, com a símbol de puresa i també de vestit fet especialment per a 
l’ocasió. La núvia es convertí en la veritable protagonista de la festa. Al mateix temps, nous 
elements anaren incorporant-se a la festa: el pastís nupcial, el desig d’immortalitzar la 
cerimònia amb la fotografia i el viatge de noces. 

Hollywood, fàbrica de passions 

El cinema expressa, més que qualsevol altre mitjà, les passions amoroses. El cinema romàntic 
ha difós els grans ideals de l’amor, construint el seu argument a partir de situacions com 
l’amor a primera vista, els amors tràgics, els amors apassionats o els amors impossibles. 
Encara que tota la història del cinema ha estat plena de films d’amor (el primer petó apareixia 
ja el 1896 a The Kiss, de William Hesse), fou als anys cinquanta que es desenvolupà l’època 
daurada del cinema romàntic de Hollywood. Pel·lícules de suspens, comèdies i drames 
romàntics oferien models en què basar idealment les relacions amoroses quotidianes. 

Amors de postguerra 

A la postguerra, el model de família conjugal s’imposà i va esdevenir preponderant en totes 
les classes socials. Les necessitats d’incrementar la natalitat i les condicions econòmiques 
comportaren el retorn de la dona a la casa. Les famílies dels anys quaranta, cinquanta i 
seixanta es basaren en la importància del matrimoni, la separació dels rols de l’home i la dona 
i una forta condemna de la sexualitat extramatrimonial. A l’Espanya franquista la família 
conjugal era l’única admesa: són els anys de les famílies nombroses i d’una rígida moral 
sexual. Els amors i desamors, amb final feliç, s’expressaven en les narracions roses, en les 
revistes del cor i en consultoris sentimentals com el de la senyora Francis o el de Montserrat 
Fortuny. 

All you need is love... La revolució sexual i amorosa 

Als anys setanta, la família conjugal i els antics models romàntics –fins llavors regnants– 
començaren a qüestionar-se. Els moviments hippies i alternatius reivindicaren un amor lliure i 
sense constrenyiments, juntament amb una sexualitat més oberta i permissiva, que lluitava per 
uns drets sexuals que es van anar desenvolupant durant la transició democràtica. L’aparició 
de la píndola i dels anticonceptius va fer possible un control de la natalitat més efectiu i va 
deslligar la sexualitat de la reproducció. S’obre la porta a unes relacions més lliures i 
igualitàries en la parella, amb el desig de sortir de les normes de l’amor romàntic. 

 

Relació de peces que trobem a l’àmbit: 

 Postals romàntiques (cap al 1920) Col·lecció Fabien Van Geert i col·lecció Xavier Roigé. 
L’ideal romàntic està àmpliament representat a les postals que s’editaven als segles XIX i 
XX, les quals suggereixen els ideals del romanticisme: parelles felices, bellesa, atracció, 
mirades de complicitat 

 José Garnelo i Alda, Suicidi per amor (1891-1892) Oli sobre tela. Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer. El romanticisme és passió absoluta, fins i tot arribant a la idea del suïcidi per 
l’amor impossible 

 Retrat de família (1846) Oli sobre tela. Museu Municipal de la Nàutica del Masnou. Donació 
E. Josep Sala Barbarà 

 Paul Combes, El libro de la esposa Barcelona: Herederos de Juan Gili, 1912. Biblioteca de 
Catalunya 

 L’escala de la vida (principis segle XX) Cromolitografia. Col·lecció Busquet/DGCP 
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 José Panadés y Poblet,  La educación de la mujer, Barcelona: Jaime Seixi companyia, 
1878. Museu Etnològic del Montseny 

 Pere Felip de Monlau, Higiene del matrimonio. El libro de los casados, París: 
GarnierHermanos, 1865. CRAI. Biblioteca de Medicina. Universitat de Barcelona. A finals 
del segle XIX i al segle XX va haver-hi una autèntica croada per «moralitzar» els costums 
de la dona. Nombroses publicacions recomanaven a les dones com havien de comportar-
se, insistint habitualment en el prototipus de la dona submisa, dedicada a la feminitat, a la 
bellesa, a la casa i a la maternitat 

 Escala de la vida (principis segle XX) Litografia, Col·lecció Busquet/DGCP 
 Magadalena Vernet, El amor Libre, Barcelona: Agrupación Nueva Vida, 1909. Arxiu Històric 

de la Ciutat de Barcelona 
 David Riazanov,  Comunismo y matrimonio, Madrid: Teivos,1937. Arxiu Històric de la Ciutat 

de Barcelona 
 Ángela Graupera, Ofrenda de amor, Barcelona: Ediciones de La Revista Blanca, (193-?) 

Biblioteca de Catalunya 
 Juan de la Flor Burgos, El amor triunfa, Barcelona: Ediciones de la Revista Blanca, 1936 

Biblioteca de Catalunya. Textos procedents dels corrents ideològics d’esquerres, que 
defensaven un model de parella més lliure i obert 

 Acta de matrimoni civil celebrat a Reus l’any 1868. Arxiu Històric Municipal de Reus. El 
primer matrimoni civila Catalunya es va celebrara Reus el dia 14 de novembre de 1868, 
entre Pere Estela Gené, de Reus, boter d’ofici, i Antònia Llurba i Aguade, també de Reus. 

 El matrimonio civil según se practica en laciudad de Reus, 1869. Arxiu Històric Municipal 
de Reus 

 Ley de divorcio de 1932, Barcelona: Antonio Torruella, 1932. Biblioteca de Catalunya 
 Constitución de la República Española de 1931, Madrid: Sucs. de Rivadeneyra, (1931) 

Biblioteca de Catalunya 
 Placa commemorativa del primer matrimoni civil celebrat a Reus el 14 de novembre de 

1868. Ferro. Institut Municipal de Museus de Reus. El primer matrimoni civil a Catalunya es 
va celebrar a Reus el 1868 

 Francesc Sardà,  El menjar de l’obrer, 1911. Oli sobre tela. MNAC 
 Cartell publicitari de la Festa de Sant Jordi, Barcelonins, compreu les vostres flors a la 

Rambla, Festes de primavera, 1934. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. A Catalunya, 
la festa de Sant Jordi ha estat des de fa segles el dia dels enamorats. A partir del segle 
XVés costum regalar una rosa vermella «com la sang» a l’estimada. A la dècada del 1930 
s’hi afegí el costum de regalar un llibre al noi, amb motiu del dia del llibre 

 Joan Colom Altemir, El Raval, Barcelona, 1958, Gelatina de plata sobre paper RC. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 

 Joan Colom Altemir, El Raval, Barcelona, 1958. Gelatina de plata sobre paper baritat. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 Joan Colom Altemir, El Raval, Barcelona, Cap a 1958-1961 (tiratge 2004). Gelatina de plata 
sobre paper baritat. Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 Prudencio Sereñana y Partagas, La Sífilis matrimonial en sus relaciones con la prostitución 
clandestina y la reglamentada por los gobiernos, Barcelona: Ed. Ramírez, 1887. Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona 

 Max Bembo, La mala vida en Barcelona. Anormalidad, miseria y vicio, Barcelona: Maucci, 
1912. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 Eusebi Planas, Academias de mujer, Barcelona, Litografía Juan Aleu y Fugarull, 1884, 
Biblioteca Lambert Mata, Ripoll. L’edició de literatura amb il·lustracions eròtiques i, fins i tot, 
pornogràfiques, fou molt important a Catalunya durant el segle XIX. La sèrie de quaranta 
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Academias de mujerque Eusebi Planas va publicar l’any 1884 constitueix una de les obres 
més importants de la il·lustració eròtica catalana del segle XIX 

 Preservatiu de la marca La Central (1920-1940) Fons Librería Rouse 
 Caixa de preservatius marca Lord’sLeal (Anys 1960) Librería Rouse 
 Fotografia de dones en un bordell dins un paquet de cigarretes (Anys 1920) Fons 

LibreríaRouse 
 Targeta de visita d’una prostituta (Anys 1920) Librería Rouse 
 Targeta de visita d’una prostituta (Anys 1920) Fons Librería Rouse 
 Cartilla de prostituta (1908) LibreríaRouse 
 Poema de doble sentit amb el seu sobre i una fotografiade dona despullada (Anys 1920) 

LibreríaRouse 
 Anunci del preservatiu del Dr. Paris (Anys 1920) Fons Librería Rouse 
 Dibuix d’una noia nua per a una revista (Anys 1920) Fons Librería Rouse 
 Anunci Medicamentos Constanzi per a la sífilis (Anys 1910?) Fons Librería Rouse 
 Anunci de preservatius (Anys 1910) Fons Librería Rouse 
 Fitxes de bordell (1920-1930) Fons Librería Rouse 

Encara que la prostitució ha estat sempre tolerada, la seva situació anà variant al llarg del 
temps. Reglamentada entre el 1869 i el 1931, la Segona República acabà abolint-la, però 
el franquisme la reglamentà de nou, abans de prohibir-la definitivament el 1953. La 
prostitució comportava una àmplia expansió de les malalties venèries, que suposaven una 
elevada mortalitat 

 Porta principal del famós meublé barceloní La Casita Blanca (Segle XX) Fons Librería 
Rouse. Des de la seva obertura a començaments del segle XX, La Casita Blanca va ser un 
dels meublés més coneguts de Barcelona. En les seves 43 habitacions, les parelles podien 
tenir les cites de la manera més anònima i secreta possible: un semàfor a la porta permetia 
entrar discretament sense por de ser descobert. Tancat el 1971, va ser reobert sis anys 
després amb un senzill anunci La Casita Blanca. De nuevo a suservicio. El nom del local 
prové del fet que els llençols blancs que s’hi utilitzaven es rentaven i s’estenien al seu terrat 
de manera molt visible 

 Josep Vidal Quadras, La núvia, 1929, Oli sobre tela. Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 Vestit de núvia . Josefina Coll, modista de Vic (1954) Seda, tul amb brodat d’aplicacions de 

blonda, fourreau de tafetà. Portat per les germanes M. Teresa i Concepció Romeu, donació 
de M. Teresa i Concepció Romeu. Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau. Tot i que als anys 
cinquanta es van confeccionar bastants vestits de núvia curts, el més habitual era que 
fossin llargs i molt fastuosos. Els tuls i les blondes van proliferar molt. Josefina Coll, 
nascuda a Maó a finals del segle XIX i morta a Vic el 1998, era la modista més reconeguda 
de Vic, on residia des de petita. La seva fama va arribar a Barcelona, fins i tot les seves 
millors clientes l’animaven que es traslladés a la capital catalana. Assitia a desfilades 
privades de Santa Eulalia i El Dique Flotante, dues de les principals cases d’alta costura 
catalanes, que li venien patrons i teixits. Els seus vestits de núvia eren bastant 
espectaculars, molt d’acord amb l’escenari. Aquest va servir per a dues germanes que es 
van casar amb dos anys de diferència, el 1954 i el 1956, respectivament. 

 Vestit de núvia . Modista no identificada de Caldes de Montbui (1952) Seda, faie o tafetà. 
Portat per M.Rosa Riera de Vilardell, donació de M. Rosa Riera de Vilardell. Col·lecció tèxtil 
Antoni de Montpalau. A mitjan segle XX, el costum que el vestit de núvia fos de color negre 
ja no era gaire habitual. No obstant això, en pobles petits encara es podia portar. En 
aquest cas, es tracta del vestit de casament d’una modista de Mollet del Vallès que, 
seguint la tradició que una modista no es podia fer el seu vestit de núvia perquè portava 
mala sort, el va encarregar a una modista que tenia el taller al poble veí de Caldes de 
Montbui, a la plaça de l’Àngel. El teixit el va comprar a La Física, una important casa de 
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costura i de teixits del carrer de Portaferrissa de Barcelona. Es tracta d’un vestit fet a l’estil 
dels de còctel de l’època que havia posat de moda, des de París, Christian Dior. El fet que 
sigui curt és perquè als anys cinquanta de nou, com als anys vint, van tornar a sovintejar 
les núvies amb vestit curt, sobretot les que volien anar més a la moda. Al moment del 
casori, aquest vestit anava acompanyat d’uns guants llargs i una enorme pamela, també 
de color negre 

 Vestit de núvia. Germanes Priu, modistes de Barcelona. Cap al 1928. Seda, crep georgette 
amb brodat d’aplicació del mateix material. Portat per Lola Cunill Voltà, donació de Pepita 
Selvas de Casas, col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau. Durant els anys vint van proliferar 
els vestits de núvia de tons ivori i rosat, a part dels de color blanc, que ja s’havien anat 
imposant, mentre que els negres van anar quedant relegats a un segon terme. En aquesta 
època van conviure els vestits curts, per sota del genoll, tal com era en boga també per als 
vestits de nit, amb els llargs que es tornarien a posar de moda amb força a la dècada 
següent. Les cues també van anar creixent, unes vegades muntades a la cintura, per la 
part de l’esquena, i d’altres, com en la d’aquest vestit, partint d’un casquet que suplia les 
corones i diademes, confeccionada amb el mateix teixit que el vestit i tenint, alhora, la 
funció de vel i de cua. 

 Vestit de núvia. ilar Lacambra, casa de costura de Barcelona (1956) Seda i lamé, brocat 
amb dibuix jacquard. Portat per Núria Delclòs, donació de Núria Delclòs, col·lecció tèxtil 
Antoni de Montpalau. La modista Pilar Lacambra havia estat l’oficiala de la prestigiosa casa 
d’alta costura de Carmen Mir i, a mitjan anys cinquanta, es va establir pel seu compte. Va 
obrir un taller ben situat, també, a Barcelona i aviat va tenir molt bona clientela. No obstant 
això, mai no va arribar a poder formar part de la Cooperativa d’Alta Costura que 
organitzava les grans desfilades de moda a l’Hotel Ritz, però va saber mantenir el seu 
prestigi durant moltes dècades. En l’actualitat la seva boutique al carrer de Muntaner 
encara és oberta i, des d’allà, els continuadors de la marca segueixen confeccionant 
vestits de festa i de carrer, tant d’alta costura, fets a mida, com de prêt-à-porter. A part de 
l’espectacular cua partida en dues, i de la majestuositat de la forma, el tret més destacat 
d’aquest vestit és el teixit. Es tracta d’un luxós brocat que inclou fil platejat, un element molt 
poc habitual en aquest tipus de vestits, i menys en l’època en què va ser fet. El brocat va 
ser una elecció específica del pare de la núvia, que procedia del món tèxtil. 

 Vestit de núvia, José M. Tresserra (ca. 1968-1972) José M. Tresserra, dissenyador de 
Barcelona. Vestit de núvia prêt-à-porterca. 1968-1972. Polièster, tafetà amb brodats 
d’aplicació de flors del mateix material i de passamaneria, fourreau de setí de seda 
artificial. Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau. A mitjan anys seixanta van començar a 
aparèixer les primeres empreses dedicades a la confecció de vestits de núvia a l’engròs, 
en paral·lel a la instauració de la indústria del prêt-à-porter, que acabaria aviat amb el món 
de l’alta costura i les modistes. Els vestits confeccionats en fàbriques sortien molt més 
econòmics i no calia perdre temps en emproves ni a buscar la roba. Tot ja venia fet i 
estipulat en talles reglades. A Barcelona és on van aparèixer les primeres empreses de 
núvies, alguna de les quals esdevindria líder mundial fins a l’actualitat. José M. Tresserra 
havia estat el dissenyador de la primera i més important, anomenada El Suizo / Sant 
Patrick, inici de Pronovias. Al final dels any seixanta, Tresserra va deixar l’empresa i, amb el 
comptable, Raimon Bundó, es van establir pel seu compte amb la marca José M. 
Tresserra, fins que, als primers vuitanta, Bundó va assumir sol la marca, li va posar el seu 
nom i encara funciona en l’actualitat com una de les grans empreses catalanes del sector 

 Sabates de núvia (1870) Col·lecció Carmina Vinyes 
 Sabates de núvia (1890) Col·lecció Carmina Vinyes 
 Sabates de núvia (1920) Col·lecció Carmina Vinyes 
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 Lligacama (ca. 1880) Seda blava. Col·lecció Carmina Vinyes. Les lligacames, inicialment 
una cinta, al segle XIX es van anar sofisticant, fins que van arribar a ser peces brodades 
amb inscripcions i frases poètiques per a l’amant. La lligacama, més que altres accessoris 
de la núvia, és promesa de fecunditat, en haver estat en contacte amb el maluc de la 
núvia. S’arribarà a trossejar i a ser objecte de múltiples jocs durant la cerimònia. 

 Capsa i corona de núvia de flors de taronger (ca. 1890) Seda i cera. Col·lecció Carmina 
Vinyes 

 Ram de núvia amb flors de taronger (ca. 1900) Seda i cera. Col·lecció Carmina Vinyes. Les 
flors de taronger representen la frescor de la virginitat, i constitueixen un element marcador 
del ritu de pas al matrimoni. Des del 1880 fins al 1920són molt presents en el vestits, de 
vegades amb el vel com a únic element identificador de la núvia vestida de negre. 
Agafades a la cotilla, en forma de corona o petit ornament de cap, acostumaven a ser de 
cera, per reproduir aquesta flor extremadament delicada. La dona se’n desprenia en algun 
moment de la cerimònia, ja com a dona casada. L’etiqueta recomanava que la núvia 
reutilitzés el vestit en els seus primers dies de casada, però en cap cas no havia de dur de 
nou el vel ni les flors de taronger, símbol de puresa i virginitat. Les corones i els rams eren 
desats en capses i urnes de cristall, que decoraven la nova llar 

 Reproducció en miniatura del vestit i aixovar d’Eugènia de Battemberg, esposa d’Alfons 
XIII. Aixovar ca. 1990, nina ca. 1950. Col·lecció Carmina Vinyes. Els vestits de les futures 
reines han exercit, des de sempre, una forta fascinació. L’aixovar reial acostumava a 
exposar-se al públic per poder ser admirat abans del casament. Victòria Eugènia era la filla 
de la princesa Beatriu, la menor dels nou fills de la reina Victòria d’Anglaterra. El vestit de la 
bella núvia estava esquitxat d’assutzenes i de flors de tarongers i el vel era de puntes 
d’Alençon. La miniatura reprodueix la libèl·lula que portava la núvia com a fermall penjat 
del vestit i es pot apreciar la foto d’Alfons XIII sobre el tocador. El dia del casament, el 
1906, a l’hora de sortir la comitiva del madrileny temple dels Jerónimos, l’anarquista Mateo 
Morral va llançar una bomba sobre la carrossa reial. Els reis van sortir il·lesos, però el vestit 
i les sabates de Victòria Eugènia, regals del rei, van resultar tacats i van quedar envoltats 
d’una aurèola de dramatisme 

 Braçalet, arracades i fermall elaborats amb cabell humà, Època Isabelina, Col·lecció 
Carmina Vinyes. La conservació de flocs de cabell humà ha servit en moltes èpoques com 
a recordatori d’un ésser estimat. Es conservaven petits flocs de cabells amagats en joies i 
altres objectes d’ús quotidià (quadres, mocadors, etc.). A Catalunya, al segle XIX, s’estén 
el costum de fer labors amb cabells i, així, la núvia s’assegurava de regalar els cabells 
autèntics a la persona estimada. També altres vegades la vídua el feia fer de cabells del 
marit mort per portar-lo com a record 

 Vel de núvia i corona (1920) Col·lecció Carmina Vinyes. El cobriment o velatio del cap és 
un dels ritus més simbòlics del matrimoni des de temps romans. El nuvi descobreix la cara 
de la núvia en senyal de reconeixement de la nova dona que neix. Des de temps llunyans, 
doncs, el velés l’atribut essencial que identifica la núvia. A Catalunya, les pubilles de les 
masies portaven el vestit tradicional amb una mantellina que anava a l’esquena i després 
es col·locava al voltant del cap. Les classe benestants seguiren al segle XIX la moda 
popularitzada per la reina Victòria d’Anglaterra el 1940 de vestir de blanc i amb un vel llarg. 
Però val a dir que, fins ben entrats el anys quaranta, a Catalunya abunden les imatges de 
núvies vestides de negre amb velomantellina blanca (i negre fins i tot),de vegades amb 
pinta o corona de flors de tarongers 

 Guants llargs (Cap al 1990) Pell de cabritilla. Col·lecció Carmina Vinyes. Els guants formen 
part de l’abillament de tota dona elegant. Era costum perfumar-los, i va arribar a ser una 
peça galant que s’oferia a l’amant, o es deixava caure davant el jove mereixedor d’interès 
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per fomentar el diàleg. Els guants de núvia podien ser de cabritilla, seda o randes. 
Barcelona va destacar per la seva indústria de guants de cabritilla 

 Mocador de ret fi català (Cap al 1990) Col·lecció Carmina Vinyes. El mocador que portava 
la núvia solia ser de puntes i duia l’anagrama o el nom de la jove promesa, quedes de ben 
jove es dedicava a brodar el seu aixovar. Els mocadors passaven a filles o germanes per 
ser portats als rams en futures cerimònies 

 Ventall de núvia (Cap al 1880) Nacre i puntes d’aplicació de Brussel·les. Col·lecció 
Carmina Vinyes. El ventall és un regal comú per a la jove promesa benestant. Moltes 
vegades forma part de l’aixovar i és portat per la família del nuvi el dia de la firma del 
contracte, així com algunes joies que també serveixen per segellar la unió entre famílies. 
Els bons aixovars compten, pel cap baix, amb quatre ventalls: un ventall de ball, un de 
passeig, un altre de gala i un de delicades puntes a joc amb el vel, que acompanyaran la 
futura mestressa de casa en el seu nou paper social. 

 Anell de casament de Josepa Gual Carbonell (1876-1963) (1894) Or, brillants de talla 
antiga i diamants. Col·lecció particular 

 Josep Vidal Quadras,  La núvia (1929) Oli sobre tela. Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 Participacions de casament (1767-1940) Col·lecció Busquet/DGCP 
 Medalla commemorativa de casament (Segle XX) Museu d’Història de la Ciutat de 

Barcelona 
 Menú de casament (1909) Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 
 Florita: revista para niñas (Núm. 158, 1953) Barcelona: Cliper, 1949-[1960] Biblioteca de 

Catalunya 
 Sissi. Cuadernos de Novelas Gráficas (Núm. 17, 1959) Barcelona: Bruguera, DL 1959-

[1963?] Biblioteca de Catalunya 
 Sissi. Cuadernos de Novelas Gráficas. Núm.4, 1959. Barcelona: Bruguera, DL 1959-

[1963?]. Biblioteca de Catalunya 
 Tenías que ser tú Colección Rosas Blancas, núm. 5 Barcelona: Toray, DL[1958] Biblioteca 

de Catalunya 
 La felicidad se llama Joe. Su gran secreto. Escucha mi voz. Colección Rosas Blancas, 

núm. 10 Barcelona: Toray, DL[1958] Biblioteca de Catalunya 
 Diecisiete años. Tengo necesidad de alguien sinceramente. Colección Rosas Blancas, 

núm. 12. Barcelona: Toray, DL[1958] Biblioteca de Catalunya 
 CorínTellado, Espero que se case mi mujer, Barcelona: Bruguera, 1981. Biblioteca de 

Catalunya. Els amors i desamors, amb final feliç, s’expressaven en la literatura rosa. 
CorínTellado ha estat l’autora més famosa de la literatura espanyola, amb més de 4.000 
títols i més de 400.000 exemplars i amb nombroses adaptacions radiofòniques i 
cinematogràfiques.Per salvar la censura franquista, les seves obres insinuaven més que no 
pas mostraven les passions amoroses, centrades en la vida quotidiana i propera dels seus 
lectors 

 CorínTellado, Estás casada conmigo, Barcelona: Bruguera, 1982. Biblioteca de Catalunya 
 CorínTellado, No sabía que estabascasado, Barcelona: Bruguera, 1982, Biblioteca de 

Catalunya 
 Pilar Aymerich, Jo també sóc adúltera (1976) Fotografia positivada per l’autora amb paper 

baritat virat al seleni.  Manifestació davant dels jutjats de Barcelona en solidaritat amb 
María Ángeles Muñoz, una dona del barri del Besòs que el seu exmarit acusava d’adulteri 
per poder demanar al jutge la custòdia de la filla en comú de cinc anys. Les lleis 
castigaven les donesacusades d’adulteri amb sis anys de presó i els homes només en cas 
que visquessin amistançats al domicili conjugal. Les reivindicacions feministes van 
aconseguir canviar les lleis, que, a partir del 26 de maig de 1978, van deixar de considerar 
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l’adulteri com un delicte. A la fotografia, una manifestant amb el cartell que va popularitzar 
la frase «jo també sóc adúltera». 

 Pilar Aymerich, Manifestació de l’orgull gai  (1979) Fotografia positivada per l’autora amb 
paper baritat virat al seleni. En aquesta manifestació es reivindicava que es derogués la 
Llei de perillositat social i es demanava l’amnistia per als homosexuals empresonats per la 
seva opció sexual. 

 Pilar Aymerich, Dues dones fent el signe feminista (1977) Fotografia positivada per l’autora 
amb paper baritat virat al seleni. Manifestació en protesta de la violació i mort d’Antonia 
España, a Sabadell. Va significar un detonant de les reivindicacions en contra de la 
violència vers les dones i es van popularitzar eslògans com «Dret al propi cos» o «Cap 
agressió sense resposta». 

 Pilar Aymerich, Dret a l’avortament (1983) Fotografia positivada per l’autora amb paper 
baritat virat al seleni. Manifestació organitzada per la Coordinadora pel dret a l’avortament 
a la plaça de Catalunya de Barcelona. 

 Pilar Aymerich, Festa de la revista Treball del PSUC (1977) Fotografia positivada per 
l’autora amb paper baritat virat al seleni. Actuació de la secció de dones del PSUC al 
càmping La tortuga ligera. 

 Pilar Aymerich, Dona amb criatura, (1972) Fotografia positivada per l’autora amb paper 
baritat virat al seleni. Acampada de hippies 

 Cartell anunciador de la pel·lícula La gran família (1962) Director: Fernando Palacios. 
Filmoteca de Catalunya. La gran familia va tenir un gran impacte en la societat de l’època, i 
se’n van fer diverses seqüeles (la darrera rodada el 1979). Un matrimoni amb quinze fills és 
un clar exponent de la ideologia del franquisme, i el prototipus de la propaganda de 
l’època per a les famílies nombroses. 

 Cartell anunciador de la pel·lícula L’Orgia (1978) Director: Francesc Bellmunt. L’Orgia, 
dirigida per Francec Bellmunt, va ser una de les primeres pel·lícules amb alt contingut 
sexual de la transició democràtica. És una obra clau de la memòria històrica d’un període i 
d’una generació reprimida que desperta uns comportaments trencadors amb les 
generacions anteriors 

 Cartell anunciador de la pel·lícula Ocaña, retrat intermitent (1978) Director: Ventura Pons. 
Ocaña, retrat intermitent és un documental dirigit per Ventura Pons que retrata la vida del 
pintor José Pérez Ocaña, i de la Barcelona postfranquista del 1978 a través de la mirada 
de l’artista. La pel·lícula ens endinsa en els carrers de la ciutat i els seus ambients en una 
època durant la qual encara era vigent la llei de perillositat social, utilitzada per reprimir els 
homosexuals 
 
 

AMORS D’AVUI, AMORS PLURALS 

 

L’ideal de l’amor de per vida continua present en els anhels de les parelles d’avui, però cada 
cop hi ha més persones que viuen amb altres regles: el nombre de casaments disminueix 
arreu d’Europa, moltes parelles trien viure juntes sense papers, el nombre de divorcis i 
separacions s’incrementa i obre la porta a noves unions. I noves portes semblen obrir-se: 
parelles obertes? parelles més lliures? Tot i això, el matrimoni continua sent popular. Alguns 
col·lectius que en el passat havien estat exclosos ara el reivindiquen i el matrimoni 
homosexual és legal en molts països. També resulta paradoxal veure el retorn de matrimonis 
fastuosos, que alimenten una veritable indústria del casament. La diversitat és el signe del 
nostre temps: pluralitat d’amors, diversitat de parelles, nous jocs de seduccions... 
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Menys matrimonis...El nombre de parelles que es casen va disminuint: el 1975 se celebraven 
més del doble de matrimonis que ara. Creix el nombre de parelles que refusen el matrimoni. 

Per què ens casem?Uns anys enrere, el matrimoni era la condició per a la sexualitat. Després, 
als seixanta, moltes parelles es casaven per tenir fills. I ara, per què es casen? Pel ritual? Per 
tenir uns papers en regla? Per la hipoteca?  

A quina edat ens casem?Cada vegada ens casem més tard: els homes es casen de mitjana 
als 34 anys i les dones, als 32. I com arreu del món, els homes en general són més grans, 
però la diferència d’edat s’escurça. 

No ens casem? Parelles de fet...El nombre de parelles de fet s’ha triplicat en la darrera 
dècada. Les parelles de fet es van legalitzar a Catalunya l’any 1998. La llei catalana no preveu 
grans diferències entre les parelles casades i les parelles de fet.  

Per l’Església o pel civil?Durant molts segles, l’Església ha tingut el monopoli dels rituals. Però 
ja no és així. La majoria dels matrimonis avui es fan pel civil. El canvi ha estat molt ràpid: el 
1991 el 70% dels matrimonis eren catòlics. La representació que tenen els joves de la 
cerimònia ja no és religiosa.  

Quant costa un casament?Malgrat ser qüestionats, els casaments costen encara molts diners. 
Un casament costa a Catalunya 14.390 euros de mitjana. Si abans eren els pares dels nuvis 
els qui es feien càrrec de les despeses, ara són els nuvis els qui les paguen. La crisi ha fet 
baixar el cost dels matrimonis: el 2005 costaven uns 26.000 euros. 

Matrimonis homosexualsEl matrimoni homosexual és legal al nostre país des del 2007. A 
Catalunya hi ha el doble de matrimonis homosexuals que a la resta d’Espanya. Hi ha més 
matrimonis entre dones que entre homes  

On és legal el matrimoni homosexual?El matrimoni homosexual només és legal en alguns 
països del món (a Europa, Amèrica del Nord i l’Amèrica Llatina). Per contra, en molts països 
(sobretot als països islàmics), les unions homosexuals són fortament castigades, fins i tot amb 
la pena de mort. 

Pares i mares com els altresLa legislació espanyola permet que una parella homosexual tingui 
fills en comú, ja siguin biològics o adoptats. Poden recórrer a tècniques de reproducció 
assistida, excepte a les mares de lloguer. Tanmateix, molts països d’origen no permeten 
l’adopció dels seus nens a les parelles homosexuals. 

Matrimonis multiculturalsCada vegada hi ha més parelles multiculturals. El nombre de 
matrimonis mixtos s’ha incrementat considerablement. El 2000 només un 5% dels matrimonis 
eren mixtos.  

On es permet la poligàmia?En un centenar de països es permet la poligàmia, sobretot el 
matrimoni entre un home i diverses dones. L’emigració ha comportat que la poligàmia sigui 
present també en països on és prohibida: a Espanya, la pensió de viduïtat es pot cobrar entre 
diverses dones si el matrimoni es va celebrar legalment al país d’origen. 

Quants matrimonis es divorcien?De cada deu matrimonis quatre acabaran en divorci a 
Catalunya. Als Estats Units, dos de cada tres matrimonis es divorcien; a l’Europa del nord, un 
de cada dos. L’any de més divorcis a Catalunya va ser el 2006, com a conseqüència de 
l’aplicació de la nova llei de divorci. Aquell any es van divorciar 24.000 parelles.  

Tornar-se a aparellar o casarEl nombre de segones noces està pujant. El 2002 només en un 
16% dels matrimonis hi havia un separat, mentre que el 2013 gairebé un 30% dels matrimonis 
són segones noces. En general, els homes es tornen a casar o aparellar més aviat que les 
dones. 
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Tornar-se a casar: les famílies recompostes Els segons aparellaments de divorciats generen 
noves relacions i rols familiars. En català no hi ha paraules específiques per designar els 
padrastres i madrastres. Quin paper tenen? Com se’ls ha d’anomenar?  

A quina edat es té la primera relació sexual? La primera relació sexual es té cada vegada a 
una edat més primerenca. Quatre de cada deu joves tenen ja relacions entre els 15 i els 18 
anys. El nombre de relacions sexuals per mes entre els 15 i els 19 anys és de 9 en el cas de 
les dones i de 8 en els homes. 

Cupido és selectiu. Les parelles no són tan diferents Malgrat tots els canvis, les parelles 
tendeixen a ser d’origen similar. En general, les parelles es formen entre persones d’un nivell 
d’instrucció similar. També l’origen econòmic i social és generalment semblant. 

Noves formes de parelles La relació de parella es diversifica. Si bé la convivència en comú 
continua sent l’objectiu principal de la majoria de parelles, d’altres prefereixen altres formes de 
convivència. 

 Viure junts però separats (living apart together)Viuen separats per preservar la 
independència. Per por al compromís o per tenir més llibertat. 

 Solters (singles)A Catalunya un 10% de les persones viuen soles. En alguns països es 
pot arribar a un 30% de llars. Per elecció o perquè no es troba parella? 

 Relacions híbrides (mono/no-mono)Un membre de la parella en té prou amb la seva 
monogàmia, mentre que l’altre té relacions obertes.  

 Poliamoroses L’amor no sempre és cosa de dos. S’estimen diverses persones alhora.  

Amor per les xarxes Si abans eren les matrimonieres i després les agències matrimonials les 
que ajudaven a trobar parella, ara moltes persones recorren a les xarxes socials per trobar-hi 
parella. Hi ha nombroses aplicacions i portals per a trobades sentimentals i eròtiques, que 
generen un volum de negoci important. Apareixen nous codis i estratègies de seducció. 

 

 

EL JARDÍ DE L’AMOR: NOU HISTÒRIES D’AMOR CÈLEBRES 

 

Algunes històries d’amor perduren en el temps i no perden la capacitat de captivar-nos pel 
coratge dels seus protagonistes, éssers capaços de viure l’amor fins a les seves últimes 
conseqüències. Aquesta tràgica dimensió és la que les fa mítiques. Des de models sublims de 
ficció fins a d’altres de forjats en una realitat vinculada al poder i a la violència. La passió 
extrema ens colpeja per la seva capacitat d’aturar el temps dels amants i crear moments 
d’eternitat. Aquest estat de gràcia repta els deus més arcaics i provoca l’infortuni dels amants, 
abocant-los sovint, tant en la realitat com en la ficció, a un final dramàtic. Les grans històries 
de la nostra cultura han construït, a través dels segles, el nostre referent amorós portant fins al 
límit el llenguatge per expressar unes emocions per a les quals sovint nosaltres no tenim 
paraules. 

Marc Antoni i Cleopatra, l’eròtica del poder. La intensa passió que van viure el general 
romà Marc Antoni i la cèlebre reina d’Egipte Cleopatra VII té un lloc prominent en el 
nostre imaginari amorós pels seus temptadors ingredients: bellesa, erotisme i poder. 
Marc Antoni, rendit a la dona més seductora de l’Antiguitat, conspira contra Octavi, el 
successor de Cèsar, en una lluita extrema per dominar l’Imperi. Finalment, és vençut a 
la batalla naval d’Actium, al mar Jònic. Perseguit pel seu poderós enemic, es refugia a 
Alexandria, on es donarà mort amb la seva pròpia espasa. Cleopatra, sola i derrotada, 
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se suïcida amb la picada d’una serp per evitar caure presonera. El seu tràgic final és 
un dels més representats en la història de la pintura i del cinema. Però, aquest amor 
èpic portat al límit és molt deutor de l’obra de Shakespeare, que el va sublimar amb la 
immortalitat de l’art. 

Auguste Rodin i Camille Claudel, les formes de la sensualitat. Auguste Rodin i Camille 
Claudel, els dos escultors més rellevants de la França del segle XIX, van viure una 
passió extrema que ha quedat plasmada en les seves obres amb una dimensió 
exquisida. El mestre i la seva musa i jove alumna van expressar en un material fred i 
dur com el marbre tota la sensualitat dels cossos quan irradien la vivència amorosa 
més exaltada i profunda. Durant anys van combinar l’amor i l’art, un binomi excels. 
Però Camille, en desafiar tots els convencionalismes, va pagar un preu molt alt per la 
seva entrega a Rodin. Les tensions entre els dos artistes van provocar la ruptura de la 
parella el 1898. L’odi i la rivalitat contra Rodin van aïllar Camille. La duresa del seu 
camí en solitari la va abocar a la degradació mental i a la tragèdia de ser reclosa per 
la seva família en un manicomi fins al final de la seva vida. 

Pierre i Marie Curie, passió feta ciència. La que seria la parella més brillant de la 
història de la ciència es va conèixer a París l’any 1894. Pierre va quedar seduït per 
l’enlluernadora intel·ligència d’aquella jove polonesa que estudiava Física a la 
Universitat de la Sorbona. Junts van viure la plenitud d’un amor afermat en una 
vocació comuna dedicada a l’aventura de la recerca científica. Aquesta unió creadora 
els va portar al descobriment d’un nou element químic, extremadament actiu, el radi, 
pel qual van rebre el Premi Nobel de Física el 1903. La seva història és un 
extraordinari exemple de la capacitat enriquidora de l’amor. Poc temps després, 
aquest vincle, solemne i profund, va ser brutalment trencat per la mort de Pierre, 
atropellat per un cotxe de cavalls. Ficció i realitat ens mostren, un cop més, la fatalitat 
que s’amaga darrere d’aquells amants que es lliuren de manera absoluta. 

Bonnie and Clyde, el frenesí de la violència. Immortalitzats pel cinema amb els rostres 
de Warren Beatty i Faye Dunaway en el film homònim d’Arthur Penn (1967), aquesta 
mítica parella va protagonitzar, als Estats Units, la carrera delinqüent més vistosa i 
breu dels inicis dels anys trenta del segle XX. La seva successió d’atracaments, 
robatoris i assassinats va fascinar una gran part de la població americana, que estava 
sumida en la crisi de la Gran Depressió. Durant més de dos anys de frenesí delictiu, 
van recórrer cinc estats del sud-est del país en una fugida sense treva. Ebris de 
joventut i d’amor, van viure l’excitació de la violència i l’impuls de la bogeria de viure al 
límit. En una societat plena de joves sense futur, ells van fondre el seu i van construir, 
tret a tret, el seu tràgic destí fins a convertir-se en llegenda. 

Eduard VIII i Wallis Simpson, l’amor com a regne. La relació amorosa entre un jove rei, 
amb escassa vocació de servei, i una atractiva divorciada americana és un exemple 
de fins a quin punt l’amor pot canviar el curs de la història, en aquest cas, la del 
poderós Imperi Britànic. Un possible matrimoni entre aquella sorprenent parella 
n’hagués vulnerat les estructures i els valors centenaris. El 1936 les paraules d’Eduard 
VIII en abdicar van ser: «No puc portar les càrregues del regne sense la dona que 
estimo». El poble britànic, consternat, va acceptar aquell fet insòlit dins de la seva 
fèrria monarquia. Desterrats a França, van omplir la resta de les seves vides amb 
festes mundanes i viatges glamurosos. Una existència frívola presidida per una 
constant celebració vital. L’única ombra va ser el rebuig de la família reial britànica i 
d’una societat que mai no els va valorar.  
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Maria Callas i Aristotelis Onassis, la traïció més intensa. La cantant d’òpera més 
idolatrada i fascinant del segle XX va sucumbir a una passió devoradora per l’home 
més ric del seu temps, Onassis. Maria es va entregar plenament al seu amor amb la 
mateixa intensitat que les heroïnes que representava. Compartia amb ell l’afinitat de 
ser dos grecs triomfadors i errants, subjectes de manera irremeiable al destí. Per ell, 
va interrompre la seva extraordinària carrera. Però la passió d’Onassis es va anar 
apagant al mateix ritme que la fama artística de la seva amant perdia força. El 1968, la 
va abandonar abruptament per casar-se amb la vídua més famosa del món, 
Jacqueline Kennedy. La divina Callas, humiliada, va sentir el buit punyent de l’abandó 
i el dolor d’una pèrdua amorosa de la qual mai no es refaria. 

Tristany i Isolda, l’exaltació de l’amor cavalleresc. La llegenda medieval d’aquest 
tràgic triangle d’amor i traïció ha arribat als nostres dies com una de les històries 
d’amor més sublims de tots els temps. Dins de la tradició artúrica, se situa al segle VI, 
quan el rei Marc de Cornualles es vol casar amb Isolda, princesa d’Irlanda. Però, quan 
ella coneix Tristany, nebot i hereu del rei, s’enamora perdudament de la bellesa i 
joventut del noble cavaller. Una poció amorosa els unirà amb una bogeria extrema que 
els durà a la renúncia dels seus elevats ideals i a la mort. Només l’eternitat obrirà un 
espai sublim on l’amor, alliberat de la condemna social, podrà ser viscut amb el foc 
irreductible del cor. Aquesta tràgica llegenda va inspirar a Richard Wagner una de les 
seves millors òperes, on la intensitat d’aquest amor cavalleresc reviu amb tota la 
grandiositat de la seva música. 

Tirant Lo Blanc i Carmesina, l’astúcia al servei de la seducció. Els amors del cavaller 
més famós de la nostra literatura amb la princesa Carmesina constitueixen un dels 
eixos centrals de Tirant Lo Blanc, la novel·la de l’escriptor i cavaller valencià Joanot 
Martorell. Escrita a partir del 1460, l’obra va més enllà de la literatura cavalleresca 
medieval, en oferir-nos uns protagonistes plens d’humanitat i de versemblança que 
lluiten per viure les seves passions. El cavaller Tirant arriba a una Constantinoble 
assetjada pels turcs i s’enamora de la princesa Carmesina, filla de l’emperador. Ajudat 
per l’alcavota Plaerdemavida, posarà tot el seu enginy per conquerir aquest amor 
impossible. Tot un entramat d’embolics i d’intrigues culminarà amb el triomf de la 
passió sobre el valor sagrat de la castedat. Però l’infortuni, com un càstig, guanyarà la 
batalla als amants. 

Romeu i Julieta, una tragèdia eterna. Si l’amor ha inspirat la literatura al llarg dels 
segles, la tràgica història dels cèlebres amants de Verona, sorgida de la ploma de 
William Shakespeare el 1595, és, sens dubte, la que encarna amb més universalitat 
com la crueltat del món i la fatalitat del destí colpegen la passió més innocent i 
excelsa. A l’obra, l’amor es presenta en forma de revelació, de joia immensa que 
inunda els seus protagonistes. Un univers propi on l’absència de l’altre provoca un 
patiment insofrible. Romeu i Julieta, sotmesos a aquest amor que s’escapa de tota raó, 
seran víctimes d’un món hostil, on l’odi entre les famílies rivals condemnarà els amants 
a ser separats per la mort. La vigència d’aquesta terrible injustícia fa que a dia d’avui 
la seva tràgica història continuï emocionant generació rere generació. 

Les seves històries són un referent de les nostres emocions i ens conviden a recordar com les 
hem viscut o com ho faríem en primera persona. Per això, el Museu convida als visitants a 
omplir les parets del jardí amb les seves pròpies històries, els seus desitjos, els seus records i 
els seus anhels i així compartir-los amb els altres visitants. 
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Programa d’activitats 

 
Petit concert inaugural 
 
A l’ocasió de la inauguració, la soprano Isabel Ricciardi di Gaudesi, acompanyada al piano 
per Josep Buforn, interpreta tres peces líriques que tracten el  tema de l’amor i la passió en 
tres vessants: la seducció que porta a la passió, l’amor apassionat viscut en tota la seva 
versant positiva de gaudiment, i l’amor apassionat viscut en la vessant de desesperació per 
haver-lo de perdre. Les peces són: 
 

Jules Massenet. Manon, “Je marche sur tous les chemins” & Gavotte  
Jules Massenet. Manon, “Adieu, notre petite table”  
Amadeu Vives. Bohemios, “Ària de Cossette” 

 

 
 
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ A L’EXPOSICIÓ 

“L’AMOR ÉS... (DIGUES LA TEVA)” Al final de l'exposició, el Museu convida els visitants a 
compartir la seva història d'amor, de desamor, els seus records del dia del casament, les 
seves il·lusions, les seves pors, els seus desitjos i anhels o allò que li suggereixi el concepte 
d'amor. Les històries, plasmades en paper, es poden penjar a les parets del passadís al final 
de l'exposició.  
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EMPORTA'T UN RECORD, FES-TE UNA FOTO DEL TEU CASAMENT D'ÈPOCA Sortint de 
l'exposició, el visitant trobarà un retallable a mida real d'una parella de nuvis d'època 
romàntica que permet a tothom que vulgui posar-hi el cap i fer-se una foto, obtenint així una 
instantània simpàtica i un record únic de la visita a l'exposició.  
 
 
VISITES COMENTADES 
 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ. Visita comentada a l’exposició a càrrec dels guies del Museu 
d’Història de Catalunya. 
 
Públic general: 

 Dia i hora: Cada dissabte, del 9 de gener al 22 de maig,  
 Hora i durada: a les 12 h (durada 50 minuts) 
 Preu: activitat gratuïta inclosa en el preu d’entrada a l'exposició 
 Idioma: català (el guia pot canviar al castellà si el grup així ho decideix) 

Grups:  
Cal contactar el servei de concertació de visites del Museu, que els informaran dels 
horaris, preus i condicions de reserva per a grups. 
 Contacte: 93 225 42 44 (dl. a dv. de 9 a 14 hi de 15.30 a 17.30 h.) o a 

mhcvisites.cultura@gencat.cat 
 
VISITES AMB EL COMISSARI I D'APROFUNDIMENT O TEMÀTIQUES. El comissari de 
l'exposició, Xavier Roigé, així com altres especialistes acompanyaran els visitants en visites 
especials a l'exposició per abordar temes paral·lels al contingut que s'hi presenta o bé per 
parar especial atenció als aspectes més desconeguts o interessants de la història de l’amor i 
el matrimoni.  
El comissari també oferirà visites comentades a col·lectius com els Amics del museu, aules de 
la tercera edat, premsa o bloggaires convocats per a l'ocasió. 
 
(Calendari i temes pendents de programació) 
 
 
TALLER FAMILIAR 
 
COM ENS HEM ESTIMAT? La família, un dels elements més íntimament lligats a la història de 
l’amor i el matrimoni, és una de les unitats més bàsiques i essencials de la majoria de 
societats. Passejant per l’exposició temporal T’estimo? Una història de l’amor i el 
matrimoni veurem com han canviat les famílies i els matrimonis al llarg del temps i convidarem 
a pares i fills a parlar de les seves experiències. Al finalitzar el recorregut, al taller didàctic, 
realitzarem una activitat lúdica i participativa que ens ajudarà a crear el nostre particular llibre 
familiar. 
 

 

 Dia: 24 de Gener, 14 i 28 de Febrer, 13 i 27 de Març 
 Hora: a les 11.30 h 
 Durada: 1 hora i 30 minuts 
 Edat recomanada: de 6 a 12 anys 
 Preu: activitat gratuïta inclosa en el preu d'entrada 
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CONFERÈNCIES, TAULES RODONES I PRESENTACIONS 
 
A l’ocasió de l’exposició, el Museu organitza una sèrie de sessions amb especialistes per 
aprofundir en alguns dels conceptes que s’apunten a la mostra: 

 Norbert Bilbeny. Una reflexió sobre l’amor 
 Serge Chaumier, sociòleg i autor de El nuevo arte de amar, fa una panoràmica dels 

nous tipus de relació enfront de l’amor romàntic. Amb servei de traducció. 
 Taula rodona sobre les noves opcions i alternatives a la parella moderada pel 

comissari de la mostra, Xavier Roigé  
 Taula rodona sobre l’amor en altres cultures.  
 Taula rodona sobre les formes de comprendre l’amor des de la literatura. Abordarà la 

visió de l’amor des de la poesia trobadoresca i la literatura romàntica. Amb la 
col·laboració de  l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB. 

En paral·lel, Bestiari, la llibreria del Museu, també organitza en col·laboració amb el museu 
una sèrie de presentacions de llibres al voltant del tema de l’amor i el matrimoni. 

 
ACTIVITATS ESPECIALS 
 
PASSIONS AMB VI: RELAT D’HISTÒRIES D’AMOR + TAST DE VI. Quan parlem d’amor, el 
nostre imaginari està ple d’històries de personatges reals o ficticis que encarnen les passions i 
les emocions que envolten el sentiment amorós. Romeu i Julieta són els amants universals 
però... coneixem la seva història? El Museu proposa repassar algunes de les grans parelles de 
la història i de la literatura catalana i universal amb l’acompanyament d’un tast de vi triat 
especialment per un sommelier per la seva vinculació amb la història relatada. La degustació 
es realitza al restaurant 1881 de Sagardi, a la terrassa del Museu, amb les vistes de la ciutat 
de Barcelona de fons i va precedida d’una visita comentada a l’exposició. 
 
RECREACIÓ DE CASAMENTS HISTÒRICS. Reviure les situacions històriques en primera 
persona apropa el visitant als continguts de manera singular, fent-los més perdurables en el 
seu imaginari i generant una experiència plaent per a ell/a. Per això, el Museu proposa la 
recreació d’un casament en quatre moments diferents de la història amb el propòsit de tractar 
el ritual, els elements simbòlics, els àpats i com es concerta el matrimoni, entre d’altres 
aspectes, a diferents èpoques: un casament romà, un casament medieval, un casament 
pagès i un casament burgès. 
 

PARAULES D’AMOR. Espectacles de petit format en què l’amor i la paraula són els 
protagonistes: 

 Correspondències amoroses: lectura dramatitzada d’algunes de les cartes d’amor de 
Pere Calders a Rosa Artís i d’algun dels seus contes amorosos. 

 Cançons d’amor: espectacle a càrrec de la cantant Gemma Humet, acompanyada de 
guitarra. 

 Històries d’amor: recital de contes amorosos a càrrec de dues contacontes. 
 Recital de poemes a l’ocasió de la Setmana de la poesia 
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Crèdits de l’exposició 
 
Organització  
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural  
Museu d’Història de Catalunya 
 
PROJECTE MUSEOGRÀFIC 
 
Direcció MHC 
Jusèp Boya 
 
Cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica 
Margarida Sala 
 
Coordinació  
Mariona Companys 
 
Comissariat 
Xavier Roigé 
 
Documentació 
Raquel Castellà 
Fabien Van Geert 
Àngels Dalmau 
Carmina Pairet 
 
Conservació Preventiva 
Mariona Carcereny 
Carolina Ribera 
 
Restauració 
Nadir López 
T’dart 
 
Suport museogràfic 
Raquel Castellà, Teresa Rodón, Francesca Rosés 
 
Correcció lingüística i traduccions 
Traductorum 
 
DISSENY MUSEOGRÀFIC 
 
Projecte museogràfic 
Fargas Garau 
 
Disseny gràfic i imatge gràfica 
Fargas Garau 
 
DIFUSIO I ACTIVITATS 
 
Comunicació i premsa 
Irene de Pedro, Vicenç Prats, Daniel Solé 
 
Servei educatiu  
Griselda Aixelà, Francesc Cardona, Vanessa Vicente 
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PRODUCCIÓ I MUNTATGE 
 
Construccions i instal·lacions 
Maud 
 
Atrezzo museogràfic 
 
L’esfera. Estudi de maquetisme 
 
Muntatge, il·luminació i manteniment   
Ricard Lozano, Eloi Moreno, Josep Ripoll, Joan Ruiz   
 
Embalatges i transport  
TTI, S.A 
 
Assegurances 
Nationale Suisse 
 
Suport tècnic 
Josep Adelantado, Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, Núria Garcia,  
Jennifer Gómez, Mabel Millán, Lluís Picó, Vicenç Prats, Isabel Ruiz, Juanjo Sandoica, Martí 
Soler, Núria Torres 
 
© de les fotografies 
Albertí Edicions, Archiu Generau d’Aran (Col·lecció Maria Carmen Naranjo, Archiu Generau 
d’Aran. Fons de Bernada de Vielha), Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, 
Arxiu d’Imatges del Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Fons Muniesa i Fons Palmira Cases), 
Arxiu Universitat Rovira i Virgili, Pilar Aymerich Col·lecció Raquel Castellà, Col·lecció Xavier 
Roigé, Ecomuseu de les Valls d’Aneu, Fundacion Musèu Etnologic dera Val d’Aran, Pep Parer, 
Photoaisa, Prisma,  
 
AUDIOVISUALS I INTERACTIUS  
 
Audiovisual Introducció 
Producció: Espiral d’Acer 
Realització: Raül Capdevila 
Música Original: Marc Vernis 
Postproducció: Jaume Vidal 
 
Audiovisual L’amor clàssic 
Producció: Espiral d’Acer 
Realització: Raül Capdevila 
Música Original: Marc Vernis 
Postproducció: Norte Estudio 
 
Audiovisual L’amor cortès 
Producció: Espiral d’Acer 
Realització: Raül Capdevila 
Música: A chantar m'er de so Comtesa Beatritz de Dia 
Postproducció: Norte Estudio 
 
Interactiu “Roman de la Rose” 
Producció: Espiral d’Acer 
Direcció: Raül Capdevila 
Programació: David Lasheras 
 
Audiovisual “La dansa de Falgars”  
Imatges de “La Dansa de Falgars” (La Pobla de Lillet). Ramon Puiggrós, 1920 
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Muntatge: Raül Capdevila 
Música: La dansa de Falgars. Banda Tradicional de Música dirigida per Joan Casas 
Postproducció: Jaume Vidal 
 
Audiovisual L’amor pagès 
Producció: Espiral d’Acer 
Realització: Raül Capdevila 
Postproducció: Jaume Vidal 
 
Audiovisual “El dia més feliç” 
Producció: Espiral d’Acer 
Realització: Raül Capdevila 
Música: Marxa Nupcial de Mendelssohn, Rosó, La Novia 
Interpretació Musical: Marc Vernis i Joan Puigdollers 
Postproducció: Norte Estudio 
 
Audiovisual “Hollywood, fàbrica de passions”   
Producció: Magnètic Films 
Documentació: Àngels Dalmau  
Direcció: Pep Puig 
 
Audiovisual “Ocaña, retrat intermitent”  
Imatges de “Ocaña, retrat intermitent”, (1978) de Ventura Pons 
Coordinació: Raül Capdevila 
Postproducció: Jaume Vidal 
 
Audio “Consultori Elena Francis” 
Fragments sonors extrets del programa “Querida Doña  Elena”, 2009  
Direcció: Josep Rovira 
Producció: TV3 
Muntatge: Espiral d’Acer 
Direcció: Raül Capdevila 
Postproducció: Jaume Vidal 
 
Audiovisual "Amors d'avui, amors plurals" 
Casting: 
Raquel Morón 
Jack Massachs 
Belén Rocío  
Romina Petazzi 
Jian MIn Ma 
Tanna Schumacher 
Fatoumata Drammeh 
Falimat Ceesay 
Dani Latorre 
María Pérez 
Edu Serra 
Bernat Grau 
Albert Parras 
Andreu Badii 
Fa Jun Wu 
Schuangfen Ma 
Montse Martín 
Clara Noguer 
 
Producció executiva: BATRE PRODUCCIONS,  Mamen Juan-Torres 
 
Producció audiovisual: FROMZERO,  Xavi Pérez i Leo Castro 



 
36 

 

Direcció artística: Leo Castro 
  
Testimonis Audiovisuals de l’àmbit “Amors d’avui” 
Imatges extretes de la sèrie de TV3 “Per sempre (o no)” (2013) 
Direcció: Fúlvia Nicolàs 
Selecció d’imatges: Rosa Fresquet i Alexandra Pasquin 
Producció: Espiral d’Acer 
Coordinació: Raül Capdevila 
Postproducció: Jaume Vidal 
 
Préstecs 
Arxiu Comarcal de l'Anoia 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
Arxiu Històric Municipal de Reus 
Biblioteca de Catalunya 
Biblioteca Històrica de la Universitat de València 
Biblioteca Lambert Mata, Ripoll 
Biblioteca Museu Victor Balaguer, Vilanova i la Geltrú 
Col·lecció Busquets 
Col·lecció Pere Girbau 
Col·lecció Jusèp Boya 
Col·lecció Màrius Codina 
Col·lecció Xavier Roigé  
Col·lecció Fabien Van Geert 
Col·lecció Viñas, L’Arca 
CRAI.Universitat de Barcelona, Facultat de Dret 
CRAI.Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina 
Els Films de la Rambla 
Col·lecció Tèxtil Antoni de Montpalau 
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de 
Catalunya 
Ecomuseu de les Valls d'Àneu 
Filmoteca de Catalunya 
Fundació Mascort 
Josep Maria Alsina 
Libreria Rouse 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Museu Arqueològic i Comarcal de Banyoles 
Museu Darder-Espai Interpretació de l'Estany, Banyoles 
Museu d'Arenys de Mar 
Museu d'Arqueologia de Catalunya- Barcelona 
Museu d'Arqueologia de Catalunya- Empúries 
Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona 
Museu d'art de Girona 
Museu de Badalona 
Museu de la Garrotxa, Olot 
Museu de la Vida rural, L’Espluga de Francolí 
Museu de l'Empordà 
Museu de Reus 
Museu del Disseny de Barcelona.  
Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona 
Museu Diocesà de Tarragona 
Museu Episcopal de Vic 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
Museu Etnològic de Barcelona 
Museu Etnològic del Montseny 
Museu Frederic Marès 
Museu Municipal de la Nàutica del Masnou. El Masnou 
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Museu Romàntic Can Papiol, Vilanova i la Geltrú 
Parròquia d'Àger 
Pilar Aymerich 
 
Agraïments 
 
Jaume Ayats, Carme Berlabé, Àngels Casanovas, Josep Maria Casellas, Màrius Codina, 
Miguel Dalmau, Francesc Fité, Josep Maria Forn, Joaquim Manyós, Rosa Maria Martin, 
Mossèn Xavier Navarro, Fúlvia Nicolàs, Carmina Pairet, Ventura Pons, Francesc Quílez, Josep 
Rovira, Manel Rueda, Anna Sandoval, Laura Stempler, Carmina Viñas.   
 
I també, a tots aquells col·leccionistes i particulars que volen romandre en l’anonimat, i al 
personal de museus, biblioteques i arxius que han contribuït amb la seva col·laboració a 
l’exposició 
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Museu d’Història de Catalunya   
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)     
08003 Barcelona     
Tel. 93 225 47 00     
www.mhcat.cat      
 
 
Més informació i contacte: 
 

Comissari de la mostra 
Xavier Roigé 
 
Premsa i comunicació    
932254700 /mhc.premsa@gencat.cat  
658 472 610 / idepedro@gencat.cat 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


