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QUEST encapcalament vol fer referencia a
/'ambit domestic de la nostra conducta ali-
mentaria i tambe a /'ambit geografic i cul-
tural en que es desenvolupa. Aixi, doncs,
considerem diversos factors relatius a la
taula familiar i a les peculiaritats de la cuina
mediterrania.

El terra esta de moda per motius de sa-
lut, d'economia agricola, d'estetica gas-
tronomica. Pero ja se sap, la moda es una
trampa a la Ilibertat. Ens pensern que -corn
analitza fa anys Simmel- ens singularitzem
a traves de la moda i el que fern es deixar
que aquesta decideixi per nosaltres.

Avantatge: el que esta de moda incre-
menta l'interes social per les questions que
planteja.

Perill: la banalitzacio, la frivolitzacio d'un
terra, corn es la nostra manera de menjar,
que Sens dubte, to repercusions sobre l'estat
nutritional de la poblacio, i per tant, sobre
la salut present i futura d'aquesta poblacio.

Una enquesta presentada, fa poc, pel De-
partament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya ens apropa objec-
tivament a I'avaluacio de I'estat nutritional
dels catalans. Es necessari coneixer la realitat
si es volen fer recomanacions a la poblacio

amb bases cientifiques i no des de simples
intu'icions. S'ha comentat ja, en els mitjans
de comunicacio, amb motiu de la publicacio
del corresponent «LIi-
bre Blanc)), que dit de
manera resumida els
catalans no acabem
de corregir alguns vicis
en la nostra manera
de menjar, si be les
tendencies no son pes-
simistes en aquests da-
rrers anys.

- Ingerim massa calo-
ries.

-Aquest exces no
depen d'un abus
del consurn d'hi-
drats de carboni
d'absorcio lenta,

Els catalans no
acabem de corregir
alguns vicis en la
nostra manera de
menjar. Ingerim
massa calories.

Hi ha un abus en el
consum de greixos,

i el consum de
fecules no sots no
es excessiu, sing

insufficient.
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sing de I'exces de greixos. Aquest es un

pals de fregits, sofregits, guisats i arre-

bossats.

- Es cert que seguim fidels a la cultura de

loll d'oliva, cosa saludable. El pecat no es

qualitatiu, sing quantitatiu.

- Paradoxalment el consurn de fecules no

sols no es excessiu, sing insuficient (cal

que superi el 50% del valor caloric total

de la nostra ingesta). Una de les explica-

tions es que en I'inconscient col-lectiu, a

molts paYsos desenvolupats, s'ha introduTt

la idea de que el adolent de la pelicula»

ja no es simplemente el sucre, sing tambe

la patata, el pa, l arrOs, la pasta de sopa o

els Ilegums.

- De greixos d'origen animal tambe en so-

bren a la nostra cuina casolana, cosa que

va Iligada al consurn de carps i embotits.

- Ha millorat notablement el consum de fi-

bra vegetal, tan important per a I'aparell

digestiu i per a la regulacio metabolica.

Cal dir que no sum encara, en aquest te-

ma de la fibra, on la teoria recomana. Pe-

ro, es facil arribar a ingerir 30 g al dia de

fibra alimentaria?

Aquesta referenda, un xic esceptica, a la

diferencia entre teoria i practica em porta a

Cal tambe
reconeixer que

les intervencions
a favor de
la medicina

preventiva han
de passar per
/'educacio

nutricional de
la poblacio.

fer una consideracio

que crec important.
Cal que no barregem
el missatge que do-
nem a la poblacio sa-
na amb el que fem
arribar als col-lectius

amb factors de risc o

amb malalties ja diag-
nosticades (obesos,
diabetics, hipertensos,
hipercolesterolemics).
Aquesta confusio ge-
nera ansietat mes que
habits assenyats.

L'anomenada Dieta Mediterrania cal en-

tendre-la, en aquest sentit, com una oferta

agricola, geografica i de Ilarga historia que

permet compatibilitzar salut amb plaer,

convivencia, cel•lebracio, ingredients basics

en I'estructuracio de les nostres preferen-

cies.

Cal tambe reconeixer que les interven-

cions a favor de la medicina preventiva (en

aquest cas, sobretot, de prevencio de la

malaltia cardiovascular i d'alguns tipus de

cancer) han de passar per ('educacio nutri-

tional de la poblacio. Conve que aquesta

educacio promogui habits saludables o els

corregeixi a temps, ajudant a estructurar

de manera correcta i atractiva les preferen-

cies en el menjar de cada dia. Hi ha dos am-

bits en que aquest objectiu pot ser assolit

o, contrariament, allunyat. Un es I'Escola. El

menjador escolar, els continguts culturals

de la informacio proporcionada als alum-

nes i les reunions entre docents i pares, en

una interaccio societat-escola, son de gran

interes. No es tracta de racionalitzar exces-

sivament I'instint, ni de fer Ilistes de prohi-

bicions sing de suggerir creativitat i promo-

cionar la salut.

Un altre ambit es
el dels mitjans de co-
municacio que cada
dia s'incorporen mes a
la formacio d'escales
de valors. En el tema
dels habits alimentaris
els mites son abun-
dants, uns venen de la
tradicio, altres proce-

«Els catalans si
no mengem be,
no tenim perdu

de Dew).

deixen de la publicitat. La premsa escrita,

els mitjans de comunicacio audio-visuals po-

den fer -i de fet fan- molt per a la bona

educacio o per a la desinformacio. El tema

es molt interessant des del punt de vista so-

do-cultural.

Acabo amb una frase del Dr. Josep Ar-

ques: «Els catalans si no mengem be, no te-

nim perdu de Deu».
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