
El creixent interes que desperlen 
els problemes relacionats amb I'ali- 
mentació humana contemporania és 
pales a molts nivells: d'una banda, 
des dels sectors sanitaris se'ns ad- 
verteix dels perills que comporten les 
nostres practiques alimentaries. des- 
equilibrades i abusives, tant si son 
tradicionals com si són postmo-der- 
nes; d'altra banda. els economistes i 
sociolegs continuen ressaltant la rela- 
ció que existeix entre I'augment del 
nivelldevidai el delconsumde protei- 
nes animals; per part seva. la publici- 
tal emesa pels mitjans de comunica- 
ció s'ha fet seu I'adjectiu "natural"com 
el seu eslogan més eficaq, per tal 
d'incrementar o mantenir els nivells 
de venda en productes que no fa més 
de deu anys s'anunciaven com la 
panacea de la transformació indus- 
trial. 1, com a escenari de fons. dues 
terceres parls de la humanitat conti- 
nuen sotmeses al'horrorde no arribar 
als nivells mes elementalsde consum 
alimentari per sobreviure, mentre I'al- 

Ira tercera parl lluita per aprimar-se i 
crea orga-nitzacions que inciten a un 
"nou eslil de vida", en comunió amb 
una natura providencial que, suposa- 
dament, eliminara la conlaminació in- 
dustrial dels nostres cossos. El dis- 
curs que es crea al voltant d'aquesla 
noció d'impuresa és potser un dels 
pols de la contradicció que exhibeix el 
comportament alimentari occidental 
en I'actualitat, en una linia que recor- 
da les actituds fonamentalistes que 
s'observen arreu al final d'aquesta 
decada dels vuitanta. L'altre pol. el 
que representa el consum indiscrimi- 
nat i excessiu. completament alie a la 
funció de satisfacció de les necessi- 
tats fisiologiques, gaudeix de la seva 
millor exemplificació en els apats de 
Nadal. 

Algunes de les administracions 
públiques han iniciat campanyes in- 
formatives per la població. exercint 
alhora mes control sobre la qualitat 
dels productes alimentaris i, en 
alguns paisos. incorporant 
I'especialitat de nutrició en les con- 
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sulles de la medicina pública. A pai- 
sos com Franca i els EEUU, exis- 
teixen institucions publiques que re- 
alitzen enquestes permanents anuals 
sobre el consum alimentari i I'estat 
nutricional de la població, amb la 
col.laboraci6 de professionals de 
diverses disciplines. que tenen en 
compte tant els factors medics com 
els econbrnics i els sbcio-culturals, 
perb aquesta 6s una practica ex- 
cepcional. 

El que 6s aparentment més 
sorprenent, perb, 6s el fet que es 
detecta una forta inadequació entre 
la demanda de protecció, informació 
i orientació per part de la població en 
temes alimentaris i la oferta de les 
institucions públiques i privades, fins i 
tot alla on és més activa i extensa. Per 
il.lustrar aquesta inadequació, ex- 
posaré una experiencia interessant: 
I'anAlisi de les intewencions d'un 
grup de mestresses de casa al final 
d'un curset de dietetica i nutrició, en 
una ciutat del Valles (1). 

La majoria de les assistents eren 
dones casades de classe rnitjana, 
entre 25 i 55 anys. Despr6s de varies 
sessions dedicades a explicar les 
funcions de les diverses substancies 
nutritives contingudes als aliments, 
les necessitats energetiques segons 
les activitats realitzades, I'edat i el 
sexe. la composició d'una dieta 

equilibrada i diverses orientacions 
sobre I'adquisició, emrnagatze- 
matge, la conservació i les tbcniques 
de preparació d'aliments i I'utillatge 
apropia! pera transformar-los, es va 
dedicar finalment una sessió per a 
preguntes i aclariments sobre el 
tema. Cal esmentar el fet que la doc- 
lora encarregada del curset va acon- 
seguir fer-se entendre pel públic en 
una mesura moll acceptable, pero a 
continuació veureu quines qüestions 
plantejaren les assistents al final del 
curset, primer de forma tímida i aver- 
gonyida i rn6s endavant, arnb 
urgencia i preocupació. perb també 
amb ressignació i pragmatisrne: 
l. En relacl6 a la Ilet. 
- "Si la llet industrial 6s higienica i 

no li afegeixen aigua ni altres 
substhncies. com 6s queja no seweix 
per a fer flams?" 

-"Si comprem la llet a una lleteria 
i al ter-la bullir es destnieixen les 
bacteries. perb també les vitamines, 
com es pot ter?" 

- " No es poden "tallar" a 
I'estbmac la llet i la Ilimona?" 

2. En relacló als ous. 
- "Per que ensfeien prendre un ou 

CN per enfortir-nos. abans, si resulta 
que la clara crua ni tan SOIS es 
digereix?" 

- "És veritat que els ous gallats 
(fecundats) c6n més d'aliment?. els hi 

lraspassa el gall alguna substhncia?" 
- "Com 6s que sempre s'ha dit que 

els ous rossos s6n rnés forts i els ous 
blancs s6n m6s fins?" 

3. En relaci6 a la carn. 
- "Si ens recomanes que només 

calen 100 grams de carn per persona 
en un hpat, com vols que fem vedella 
amb bolets? La vedella s'arronsa tant 
que haurem de fer bolets amb ve- 
della!" 

-"Encara que puguin substituir les 
carns pels Ilegums, mirant de combi- 
nar-los bé per aprofitar les proteines, 
quinacaraensfaranacasaquaneIs hi 
posem llenties de segon plat?" 

4. En relacl6 a les "vltamlnes". 
-"ES veritat que les vitamines s6n 

a la pell de la fniita?" 
- "Com 6s que tots els metges 

recepten vitamines si resulta que un 
exc6s de vitarnines tamb6 6s do- 
lent?" 

- "N'hi ha prou amb rentar-ho tot 
per eliminar els productes quirnics 
de la fruita i de la verdura?" 

- "Si les vitamines es dest~eixen 
amb el contacte amb I'aire i la Ilum. 
aleshores no podem guardar res 
d'un dia per I'altre?" 

5. Varls. 
- 'Com farem escudella si 6s tan 

dolent menjar-se el fetge. el cor, el 
pedrer. els ronyons del pollastre?" 

- "Si les cassoles de fang despre- 
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tació del missatge del metge. Si més 
no. hi hauria dos tipus de situacions: 
en primer Iloc. els punts de facil 
coincidencia en els que hi ha , pero. 
raons dispars entre metge i auditor i, 
en segon Iloc, punts que desperten 
molt bona predisposicio perque no 
constitueixen trets arrelats en la cul- 
tura alimentaria del públic o bé 
perque són una explicacio raciona- 
litzada del metge que coincideixen 
amb aigun temor del public. Pel que 
fa al primer cas. aquella experiencia 
em proporciona dos exempies 
esplendids: la doctora va aconsellar 
ter coure les patates arnb la pell i les 
seves raons anaven adreqades a 
evitar I'exposició perllongada a I'aire 
i a la Ilum. pero la raó per la qual el 
public hi estigue d'acord era perque 
tenien rnés bon gust cuites amb pell. 
Una situació molt generalitzada en el 
mateix sentit és la que produeix 
I'actual profussi6 de publicitat de 
productes iactics: I'aportació nutritiva 
de la llet queda en segon terme en 
considerar les raons per les que 
s'incrementa el consurn de lactics 
entre els infants, ja que el primer 
terme és ocupat pel desig que els fills 
siguin més alts i, per tant. més eu- 
ropeus i amb millor posició al món. 

Ouant al segon cas, les reco- 
manacions de la doctora perque 
tothom tractés d'evitar menjar purés 

nen una pols toxica. com és que 
abans no es morien per aixo? S'ha de 
fer tot al vapor o a pressió?" 

- "Hem de comptar les calories 
cada dia abans de fer el menjar?" 

- "Com 6s possible que deixin 
posar alguns additius i colorants que 
se sap que son dolents? El govern hi 
hauria de fer alguna cosa! No anirhs 
pas a comprar amb una Ilista!" 

- "1 si fem tot aix6. els nens aniran 
més bé en els estudis?" 

6. Comentarls. 
- "Si 6s millor comprar el pa. el 

sucre i tot integral, ens arru'inarem". 
- "Si fem servir sal de potassi 

enlloc de salde sodi, a casa no 
menjaran res" 

- "Menjar menys quantitat i rnés 
sovint només ho poden fer els que no 
treballen ni tenen cap obligació" 

- "Si sempre s'ha fet aixi i no ha 
passat res, vol dir que no passa res" 

- "Pero encara que puguin pre- 
venir-se malalties, al final ens mori- 
rem igual, no?" 

Si alguna d'aquestes preguntes o 
comentaris havia d'incloure 
I'explicaci6 sobre la forma de cuinar 
de qui la feia per tal que les altres ho 
entenguessin, aquestes explicacions 
sempre anaven acompanyades 
d'expressions de I'estil "jo no ho sé ... 
a mi m'ho varen ensenyar aixi ..." i la 
veritat es que es produia una gran 

alegria quan dues o més persones 
coincidien en compartir una creenca, 
o una forma de cuinar o, fins i tot, un 
error, que automaticament es podia 
atribuir a la ignorancia de les genera- 
cions que les varen instruir a elles. 
Tot i que el motiu general 
d'assistencia al curset era la gran 
quantitat de dubtes que tenien sobre 
si estaven alimentant correctament o 
no la seva familia, responsabilitat que 
acceptaven plenament, els graus de 
desconfianca envers la doctora 
oscil.laven entre els tipus de pregun- 
tes i cornentaris com els que he 
reproduit: des de la impossibilitat de 
cuinar plats molt assimilats que 
anomenem "dptim cultural culinari" o 
"aliment axial" (2) de la cuina cata- 
lana (escudella, vedella amb bolets) 
amb tan poca carn perpersona. fins la 
interpretacio dels termes coactius 
que contenen les recomanacions 
mediques per part del públic (menjar 
ronyons "causa colesterol"; la sal de 
sodi unida a la vida urbana i 
sedenthria "causa" hipertensió), 
passant pel qüestionament de la 
propiá, denominació dels apats i les 
seves parts (el 'Tall" ja no es tall, sinó 
Ilenties!). 

Pero també són interessants per a 
analitzar les situacions oposades. és 
a dir, aquelles situacions en les que hi 
ha una aparenca d'acord o accep- 



qiian íos possible, ja que és prefe- 
rible mastegar i insalivar els aliments 
foren acceptades immediatament 
pel total del public, que trobava que 
els purés eren una "moda" i una 
forma de menjar "per a malalts i nens 
petits". Una altra d'aquestes 
coincidencies es produi en relació a 
la pastisseria de fabricació industrial: 
la doctora adverti del seu excés nociu 
de sucre i, mentre les dones més 
joves hi estigueren d'acord sense 
méscomentaris, les dones mésgrans 
hi afegiren "i, a més a més. diuen que 
ho fan amb petroli". 

Fins i tot en aquestes condicions 
que a tots els efectes es podrien 
haver qualificat d'bptimes per a la 
comprensió dels postulats dietetics i 
nutricionals des d'una perspectiva 
medica i dels avantatges derivats de 
la seva aplicació, es féu pales que hi 
havia un altre conjunt de factors que 
dificultava la plena acceptació del 
contingut del curset. En etecte, els 
habits alimentaris i culinaris no de- 
penen exclusivament i primariament 
de les exigencies biofisiolbgiques 
dels gwps humans. Tots els intents 
de transformació dels habits alimen- 
taris s'han basat en el supbsit que cal 
informar a la població sobre quina és 
la forma correcta i racional 
d'alimentar-se, que s'havia de can- 
viar d'una forma errbnia i 
precientifica d'alimentar-se a una 
forma acceptada i cientifica de fer- 
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ho, esperant que la població accep- 
taria un imperatiu mixt moral-cientitic 
d'aquest estil (3). Pero I'estudi dels 
factors socio-cullurals que influeixen 
en els habits alimentaris és encara 
molt recent i, en el nostre pais, 

1 practicament inexistent. ES ara quan 
I I'antropologia i la histbria comencen 

a introduir-s'hi i a descobrir els fac- 
tors de canvi i de continuitat en la 
cultura alimentaria dels gmps hu- 
mans: la comparació entre tradicions 
culturals diverses i I'analisi de les 
transformacions massives de tots els 
habits i actituds envers I'alimentació 
com a procés social arrel de las 
exigencies dels cicles econbmics a 
gran escala. Des d'aquesta perspec- 
tiva. investigariem en primer lloc el 
significat i la funció de tots els ele- 
ments relacionats amb I'alimentació 
d'un grup, per tal de comprendre la 
seva importancia relativa i de poder 
constniir els canals de comunicació 
adequats i etectius per suggerir 
transformacions en les parts de la 
seva alimentació clarament nega- 
tives. tenint en compte la seva in- 
serció no casual ni arbitraria en la 
cultura del grup. El que passa en 
I'actualitat 6s que la població esta 
sotmesa a múltiples pressions 
contradictbries entre si que ataquen 
directament una part central de la 
seva cultura, la forma d'alimentar-se: 
laforca de ia publicitat dels venedors, 
les diterents alternatives mediques. 

els anomenats sectarismes alimen- 
taris (macrobibtica, vegetarianisrne, 
etc), els suggeriments sofisticats del 
nou art culinari, la crisi generalitzada 
d'identitat envers les pressions ho- 
mogenitzadores que porta a 
suposats retrobaments de "cuines 
tradicionals" iWreceptes de les 
tivies". etc. A mes, la moderna 
tecnologia alimentaria i la incorpo- 
ració del nou utillatge i maquinaria a 
les cuines, aixi com la profussió dels 
establiments de restauració es com- 
binen amb determinats increments 
en la capacitat adquisitiva, que 
s'apliquen primariament a la satis- 
facció de necessitats basiques que 
les generacions anteriors de la ma- 
joria de la població no veia mai del tot 
satisfetes (constituint I'alimentació la 
despesa principal), donant com a 
resultat aquelles dues situacions 
oposades que esmentava al 
comencament: la contenció o I'excés 
com a norma a nivell de gmps, que 
pot arribar a tenir traduccions 
dramatiques a nivell d'individus (lot i 
que aqui ens allunyem inevitable- 
ment dels components individuals, 
no és casual la proliferació de 
bulimies i anorexies en el context a- 
limentari que vivim). 

No en va, I'antropbleg francbs 
Claude Fischler ha caracteritzat el 
nostre present alirnentari com una 
situació de "gastro-anomia" (4), 6s a 
dir. un moment en elque s'han perdut 
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els referents gastronornics basics de que sent els dictats contraris jus- 
la propia cultura i la població es troba tarnent en el rnoment en que s'ha 
davant d'un excés d'alternatives pos- produit una popularització del con- 
sibles pel que f a  al tipusd'alirnentació surn de carn i que, per tant. podria 
a escollir. Dels múltiples exernples finalrnent satisfer aquella vella aspi- 
que he esrnentat fins ara, és espe- ració. Hi ha coses, pero, que no va- 
cialrnent interessant fixar I'atenció en rien tant, corn és el let que es pensi 
el que es refereix al consurn de carn: igualrnent en les dones com les res- 
absolutarnent tot el rnovirnent rnedic ponsables de la correcta alirnenlacio 
higienista -paradigma dorninant en familiar, rnés de cent anys després 
medicina fins la primera decada del que tarnbé Salarich escrigués: "Es 
nostre segle- denunciava I'escassa bueno que la mujer entienda que con 
presencia de la carn a la dieta dels los mismos comestibles se puede 
obrers. escassa igualrnent en quanti- hacer una buena o mala comida. 
lat per sí rnateixa, critican1 ober- dependiendo de sus conocimientos 
tarnent les auloritats de I'epoca per y practica culinaria e l  que la familia 
perrnetre que el treball que cornpor- esté bien o mal alimentada. con los 
tava tan desgast es veiés tan poc mismos recursos de que puede dis- 
compensat al irnentariarnent poner( ...) Procurará el  ama de casa 
L'higienisla J.Salarich. en una obra que todos losalimentos sean frescos. 
litulada "La Higiene del TejedoP (5) .  bien conservados, de la mejor cali- 
s 'expressava aixi:  "la mejor  d a d  posib le y que no  sean 
alimentación o la dieta más nutritiva adulterados': l. en darrer Iloc. un altre 
es la animal, o sea, e l  uso de carnes exernple d'aquest arrelament actual 
(...) e l  régimen animal exclusivo de les idees que propugnaven els 
aumenta las fuerzas, la firmeza delas higienistes fa referencia a la neteja 
carnes y la contractabilidad de los dels estris de cuina: quan I'aigua 
tejidos: activa todas /as demás fun- abundant i el delergenl rnés potenl 
ciones, dispone alamor, a la cólera y ocupen rnés del 75% de la publicitat 
a las pasiones exaltantes: para cal- adrecnda a les rnestresses de casa. 
marlas. amen de otros motivos su- es comenca a recornanar que es 
periores. ha instituido la Iglesia la rnantinguin les paeiles rninimarnent 
Cuaresma y otros días de vigilia en engreixades i allunyades del sabo, 
que se prohibe su uso': Aquestes perque en fregar el teflo se'n pot 
reflexions i recornanacions són les desprendre i aix6 pot incorporar 
que durant varies generacions han material cancerigen en el proper ús 
arrelat suficientrnent en la poblacio, de la paella. I aixo no son frivolitals. 

Fins itot en les prioritals a I'hora de 
seleccionar eslogans en els progra- 
mes politics republicans de principis 
de segle es fa un ús dels alirnents que 
dóna suporl a un optirn cultural. La 
propia idea de república era definida 
aixi en els arnbients federalistes: "Pa 
blanc i carn suficient per a tothorn. 
foraquintes iconsurns ( 6 ) ,  treball ben 
pagat i suficienl per a lothorn i fora 
capellans!" (7) .  Pero entre 
I'alirnentació practicada a principis 
de segle i I'actual hi ha grans 
diferencies a casa nostra. A nivel1 de 
I'alirnentacio quotidiana, és un fe1 el 
descens progressiu del consurn de 
Ilegurns i verdures "sortint d'olla" en 
proporció a I'incrernent del consurn 
en general (quantitat) per una banda. 
i d'alguns alirnents en particular. per 
l'altra (carn. dolcos). Paral.lelarnent. 
les innovacions son conegudes en el 
cicle festiu, corn ho dernostra el con- 
surn de peix i rnarisc per Nadal, pero 
es rnantenen el pa blanc. I'oli d'oliva - 
recentrnent descobert fora del sud 
d'Europa- o les arnanides crues i els 
brous. Curiosarnent, les indubtable- 
rnenl rnajors possibililats d'elecció 
en cornparació arnb el 
cornencarnenl del segle, ara es 
reslringeixen por I'actuai culte al cos 
i a la salut i I'alirnentació propugnada 
per la racionalització nulricional 
s'assernbla enorrnernent a 
I'alirnentació lorcosa deis obrers de 
principis de segle: rnenys carn, rnés 



verdures i Ilegums. brous vegetals 
sense el greix, menys sucre, pa inte- 
gral, menys condicments, menys 
oli ... menys quantitat. A totes les ge- 
neracions es difícil mantenir 
I'equilibri: el retorn a la cuina tradi- 
cional (8) és fals. ja que no inclou 
elements antigament quotidians com 
el bacalla. les arengades o I'ús del 
llard per a cuinar i, per altra banda, el 
component ascetic d'allo que es veu 
com natural i frugal difícilment pot 
competir amb I'abundant publicitat 
consumista i la cornensalitat que 
comporta. tard o d'hora. tot el ventall 
de relacions socials aue mantenim. 
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