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no havia fet mai d’autor.
“La Glòria del mercat és en
el fons un crit, un xiscle en
defensa de la pròpia perso-
nalitat passada i futura”,
afegeix. 

La directora de l’especta-
cle, Rosa Mercadé, afirma
que “el text d’en Joan Pera
és fresc i lleuger, combina la
comèdia i el drama amb
tota la naturalitat i proximi-
tat que ell desprèn en les

seves actuacions i en la
seva vida personal”. 

Per la seva banda, l’ac-
triu de Vilanova Núria
Valls, que ha fet alguna
aparició a El cor de la ciutat,
diu que “és un text amb un
gran sentit de l’humor, mal-
grat tot el que li passa a la
Glòria, no es para de riure
ni un moment”. 

La història de la Glòria,
una dona valenta que veu

com passen els anys i els
temps canvien, és la història
de moltes dones dels mer-
cats. Per l’autor, “la Glòria
desafia el ritme del nou segle
XXI i aguanta ferma darrere
la parada com un monu-
ment”. Veiem com passa de
dominar sobradament i amb
gràcia les situacions, a veu-
re’s superada per les amar-
gues circumstàncies sense
perdre mai el sentit de l’hu-

mor ni les ganes de dir el que
pensa.

“No sé si tornaré a escriu-
re, però aquesta obra l’he
feta amb molta il·lusió i amb
cap pretensió”, afirma l’ac-
tor, amb una llarga trajectò-
ria en teatre i televisió i que
apareixerà en la propera
pel·lícula de Woody Allen. 

Nous mercats
El president de Mercats de
Barcelona i segon tinent
d’alcalde, Jordi Porta-
bella, va destacar que “els
mercats són un gran esce-
nari de la vida quotidiana,
que donen el pols de les ciu-
tats i de les societats com la
catalana”. Portabella va
constatar com els mercats
estan evolucionant per
adaptar-se als nous temps:
hi trobem nous productes,
nous compradors, noves
especialitats i nous serveis,
com el transport a domicili,
aparcaments, recollida se-
lectiva  de la brossa o cen-
trals d’energia solar, com
en el cas de la Barceloneta o
el Carmel. Segons el presi-
dent de la Boqueria, Manel
Ripoll, “el mercat és com
una obra de teatre, cada dia
obre el teló”. ■

Aquest mes de maig ha
quedat obert el període
d’inscripcions per apuntar-
se a les Rutes Saludables,
una iniciativa de Mercats
de Barcelona i l’Equip d’A-

tenció Primària EAP Sar-
denya per promoure la
salut entre els ciutadans.

S’han programat tres
rutes: la Ruta de l’Alimen-
tació Mediterrània, adreça-
da al públic en general per
facilitar una dieta equili-
brada, rica en vitamines i

minerals; la Ruta de la Dia-
betis, per a malalts de dia-
betis I o II, que els ensenya
a triar millor els aliments i
obtenir una dieta més rica i
variada; i la Ruta del Pes,
que orienta les persones
amb sobrepès o obesitat. 

Es fan visites guiades en
grups reduïts que durant
40 minuts conduirà el
nutricionista Francesc
Gilabert, aturant-se en
establiments de totes les
especialitats (carn i avi-
ram, peix, marisc, bacallà,
fruita i verdura). Les pro-
peres visites es faran al
juny al Mercat de l’Estre-
lla, Lesseps, l’Abaceria
Central de Gràcia i la Lli-
bertat. Podeu inscriure-us
a coordinacio@luxpro-
jects.com, a l’EAP Sarden-
ya o bé omplint una de les
butlletes que hi haurà als
establiments del mercat i
lliurant-les a la mateixa
parada. 
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Olisoliva.com, Santa Caterina
Adreça: Olisoliva.com. Mercat de Santa Caterina. 
Francesc Cambó, 16. 

El segle XVII és l’etapa de la his-
tòria en què s’ubica la introduc-
ció de l’oli a Catalunya. Avui,
quatre segles després, al mer-
cat de Santa Caterina hi trobem
Olisoliva.com
<http://Olisoliva.com> , la pri-
mera i única parada de mercats
dedicada a aquest noble pro-
ducte. L’Anna Maria va captar la
idea de França, on els establi-
ments d’aquest tipus tenen una
llarga tradició. De fet, podíem
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veure-la al saló Alimentaria par-
lant amb productors de la Cata-
lunya Nord. En aquesta parada
de Santa Caterina hi trobem
tots els olis del nostre país i
quasi tots els de l’Estat espan-
yol, així com també algun d’al-
tres indrets del món. De Cata-
lunya destaquen els millors d’o-
liva arbequina de Siurana, les
Garrigues i el Montsià. També hi
podem trobar vinagres que sor-
prenen per una gamma de
preus molt àmplia. El més eco-
nòmic és un de 2 ¤, i el més car,
una ampolla d’Itàlia, de 120 ¤.
Aquest espectacle gastronòmic
es completa amb 40 referèn-
cies de sals entre les quals, a
més de la coneguda Maldon, en
trobem de flors, fruites del bosc
i espècies orgàniques.

Inicis
El mercat de l’Estrella corres-
pon a l’època del gran boom
de mercats construïts durant el
mandat de l’alcalde Porcioles.
Tot i que la majoria van ser fets
en barris perifèrics, l’Estrella es
va construir el 1957 en una de
les zones més tradicionals de la
ciutat, Gràcia. 

Mercat climatitzat
Des de l’estiu passat aquest
mercat gaudeix d’un nou i
innovador sistema de climatit-
zació que permet refrigerar el
mercat a l’estiu i escalfar-lo a
l’hivern. 

Peix i marisc
Les peixateries del mercat
venen peix de palangre a 13,50
¤. D’altra banda, pel que fa a
l’orada de mida gran, provinent
de piscifactories, costa 11,50
¤/800g. Finalment, el musclo
de roca està força assequible,
per 3,20 ¤/kg. 

Fruita i verdura
Aquesta setmana, les principals
ofertes dels mercats en fruita i
verdura són el tomàquet
madur, que va a 1,80 ¤/kg, la
cirera, que té un preu mitjà de
4,50 ¤/kg, i la síndria, que
comença la temporada a 1,35
¤/kg.

Carn i aviram
En carn, l’hamburguesa de
vedella està especialment bé
de preu, ronda els 9,90 ¤/kg.
Igualment, la carn per elaborar
estofats no arriba als 8 ¤/kg,
es queda a 10 cèntims, mentre
que, en el cas del pollsatre sen-
cer, frega els 4 ¤/kg.

Informació facilitada pel
Mercat de l’Estrella

Què hi ha
al mercat?

La plaça Mercats de Barcelona
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‘La Glòria del mercat’
es trasllada als escenaris

Joan Pera, amb el president de la Boqueria, Manel Ripoll, i la protagonista de l’obra

Es tracta del debut de Joan Pera com a autor teatral i aborda la transformació dels
mercats per adaptar-se als nous temps L’obra es va presentar ahir a la Boqueria

El Mercat de la Boqueria
va ser ahir l’escenari de la
presentació de l’espectacle
La Glòria del mercat, escri-
ta per Joan Pera, dirigida
per Rosa Mercadé i inter-
pretada per Núria Valls. 

Es tracta d’una mirada a
la vida d’una venedora del
mercat, lluitadora, amb
empenta, sarcàstica i sense
pèls a la llengua. Anem co-
neixent la Glòria a través de
les converses que té amb
els clients, els veïns i el seu
marit. L’argument va resse-
guint la vida de la protago-
nista aturant-se en mo-
ments puntuals de la seva
vida per explicar l’evolució
del món del mercat. 

Joan Pera s’estrena com
a dramaturg, mentre que
Núria Valls desembarca en
el teatre professional. L’es-
pectacle va ser estrenat el
20 d’octubre del 2006 al
Círcol Catòlic de Vilanova i
ara es representarà a la sala
2 del Club Capitol durant
una única setmana, del 30
de maig al 3 de juny. 

“A mi el que m’agrada és
comunicar”, diu Pera, que

Emili Bella
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Inici de les Rutes
Saludables




