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Presentació

Durant les últimes dècades, les societats occidentals han assolit un nivell
d’abundància en la provisió d’aliments que s’ha reflectit en la salut general de
la població i, en aquesta mesura, en l’augment de l’esperança de vida.
Paral·lelament a aquest fenomen, s’ha anat estenent una inquietud social relacionada amb la salut i la nutrició. La preocupació per una dieta equilibrada, la
sensibilitat per interioritzar pràctiques saludables, l’extensió de l’esport a tots
els nivells de la societat i el rigor en el control alimentari són, tots ells, aspectes
que demostren la importància social que ha adquirit el tema.
Això no obstant, malgrat la sensibilitat pública, la disponibilitat més que suficient d’aliments i el coneixement científic que a hores d’ara tenim sobre nutrició i salut, no està clar que cada vegada ens alimentem més bé. Al contrari,
han aparegut nous trastorns, com l’obesitat infantil, i ens trobem davant d’una
profusió d’alternatives sobre el que realment és una dieta equilibrada que ens
situen en una cruïlla en la qual ens costa prendre les decisions correctes sobre
què hem de menjar.
L’alimentació té avui, més que mai, una important arrel social i està íntimament relacionada amb la modernització de les societats en àmbits de la vida
que no solament tenen a veure amb els aliments, la qual cosa posa damunt la
taula la idea que un enfocament exclusivament mèdic és insuficient per comprendre i abordar els nous problemes que han sorgit al voltant de l’alimentació.
Així ho han entès els professors Cecilia Díaz Méndez (Universitat d’Oviedo)
i Cristóbal Gómez Benito (UNED), els quals, com a coordinadors del present
estudi, han optat per recórrer a experts en medicina i biologia, però també en
antropologia, sociologia i dret.

9

L’enfocament multidisciplinari amb què s’aborda aquest nou número de la
Col·lecció d’Estudis Socials permet analitzar amb més amplitud les relacions
entre salut, consum i alimentació en les societats avançades. Amb això, la
Fundació ”la Caixa” espera estimular el debat sobre aquestes qüestions i, en la
mesura del possible, oferir elements de reflexió que ajudin a dissenyar estratègies públiques i privades orientades a corregir els problemes existents.

Isidre Fainé Casas
President de ”la Caixa” i
de la Fundació ”la Caixa”
Barcelona, febrer 2008
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Introducció
Cecilia Díaz Méndez (Universitat d’Oviedo)
Cristóbal Gómez Benito (UNED)
(coordinadors)

L’alimentació i la salut en les societats modernes
Durant l’última meitat del segle XX, als països de l’entorn europeu, l’alimentació
ha adquirit un sentit nou que ha anat en paral·lel a l’auge econòmic i a l’inici i
desenvolupament de la societat de consum de masses. Podríem dir que el gran
canvi ha consistit a passar d’una societat amb carències alimentàries a una societat de sobreabundància alimentària. Això comporta, almenys, dos tipus de
canvis rellevants per a l’estudi de l’alimentació contemporània: d’una banda,
modificacions objectives dels hàbits alimentaris; d’altra banda, canvis en les
percepcions sobre allò que significa menjar bé. Aquests canvis participen d’un
tret comú: una creixent i nova problematització de l’alimentació, la qual cosa
succeeix en un context on, curiosament, la inseguretat associada a la falta de
menjar ha deixat de formar part de la vida quotidiana dels espanyols.
Amb el desenvolupament de la societat de consum, l’alimentació va anar passant a un segon pla en les preocupacions dels ciutadans al mateix ritme que la
societat espanyola anava millorant la seva situació econòmica i s’allunyava de
la gana i de la postguerra. Tanmateix, la nova problematització de l’alimentació
ha aparegut al final del segle amb força, per mostrar els aspectes més socials
d’uns hàbits que cada dia estan més deslligats de la satisfacció de les necessitats
biològiques bàsiques. Avui els problemes alimentaris apareixen lligats a fenòmens socials que tenen poc a veure amb l’escassetat, i molt amb l’abundància
i la globalització. Tanmateix, en aquests anys de millora econòmica i social, la
consideració pública de l’alimentació ha tingut etapes diferents que només una
exploració detallada permet entreveure en totes les seves dimensions, algunes
de les quals abordarem en aquest estudi. Ni el darrer problema es tanca amb
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la postguerra i la desaparició de la gana, ni els nous problemes de la globalització alimentària sorgeixen de sobte amb el canvi de segle. Entre aquests
dos moments hi ha hagut canvis en les concepcions de la salut i l’alimentació,
canvis en la percepció de la seguretat i el risc, canvis en el perfil del consumidor, canvis en el paper de les institucions. Tot això contribueix a mostrar
allò que podria anomenar-se un «nou ordre alimentari», però que no deixa
de ser producte del passat i del desenvolupament polític, econòmic, social i
cultural d’Espanya. Aquests canvis han transcorregut de manera paral·lela a
la gènesi, desenvolupament i consolidació de la societat de consum de masses
en la societat espanyola, mentre l’alimentació passava de ser una necessitat a
convertir-se en desig, i evolucionava en paral·lel als canvis que experimentava
el consumidor, que ja eren propis d’una societat opulenta.
Convé aclarir que les ciències socials han participat d’una manera marginal
en les anàlisis de l’alimentació contemporània, i s’han centrat en l’exploració
de les desigualtats alimentàries en èpoques d’escassetat. Aquestes ciències
s’han allunyat de l’estudi de les diferents fases de la modernitat des del moment en què la gana va deixar de ser un problema social rellevant i el menjar
va passar a ser un assumpte de consum estrictament domèstic. S’ha recuperat
el seu protagonisme, tanmateix, quan es constata que els científics encarregats d’analitzar les dietes de la població, pròxims a les ciències naturals i a
les ciències de la salut, es troben amb problemes alimentaris lligats a l’excés
d’aliments, l’origen dels quals és més social que biològic. També les pròpies
ciències socials han modificat els seus objectius, i tant els estudis feministes
(que reclamen una mirada crítica cap a l’àmbit domèstic), com el desenvolupament de la sociologia del consum (que reclama una atenció acaparada
acadèmicament per l’àmbit de la producció i el treball), permeten recuperar la
sociologia i l’antropologia per a l’estudi de la modernitat alimentària.
En els estudis socials de l’alimentació, té una especial rellevància la seva relació amb les ciències de la salut. Històricament, les recomanacions alimentàries
s’han basat en els consells de les ciències de l’alimentació (metges i nutricionistes) per canviar determinades pràctiques i hàbits considerats per aquests
experts com a poc saludables. Aquestes recomanacions han girat, no només
sobre el que es consumeix, sinó també sobre quant, com, quan i on es consumeix. I quan parlem de pràctiques i hàbits, remarquem que aquests depenen
d’idees, valors, coneixements, prejudicis, etc. sobre el menjar, però també de
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necessitats, situacions i condicions socials. Possiblement per la constatació
d’aquests factors en l’alimentació actual, prenen ara especial protagonisme
les ciències socials, ja que s’ha posat en evidència que les polítiques dirigides
a millorar aquestes pràctiques i hàbits, a través de la difusió de dietes saludables i de recomanacions alimentàries, no funcionen adequadament sense
recolzar-se no solament sobre sòlids coneixements científics sobre dietètica i
nutrició, sinó també en una comprensió sociològica de les condicions socials
de l’alimentació dels grups humans.
Pensant encara en la necessitat d’introduir una perspectiva històrica en aquesta anàlisi, convé reconèixer que l’alimentació ha adquirit importància en les
últimes dècades, en particular, a partir de les crisis alimentàries globals. A
més d’aquesta nova situació de risc, avui es detecten noves patologies, com
l’anorèxia, la bulímia o l’ortorèxia, que compten amb estudis psicològics darrere, però amb una escassa aproximació als aspectes socials que els generen o que hi incideixen. Hi ha també una creixent preocupació pública per
l’allunyament de les dietes tradicionals i la relació que comporta amb el manteniment o la pèrdua d’allò que s’entén per bona salut. També apareixen aliments que s’ofereixen com a medicaments o productes capaços d’aconseguir
pesos ideals i figures esveltes, que contrasten amb les imatges de salut i cos
d’altres temps, i amb la insistència de les administracions per preservar la
bona salut dels ciutadans. També ha crescut l’interès per mantenir-se sa a
través del menjar, l’impacte dels efectes beneficiosos de la dieta mediterrània
o la rellevància social de les cuines «d’autor». Aquestes i altres conductes
mostren una centralitat de l’alimentació inusitada i només comparable a la
preocupació que va tenir en el passat l’escassetat d’aliments.
En aquest escenari, s’entén que els nous problemes alimentaris tenen una important arrel social i estan íntimament relacionats amb el canvi que s’ha produït
amb la modernitat de les societats en altres àmbits de la vida de les persones.
En les eleccions que les persones fan de l’alimentació quotidiana intervenen
factors i actors difícilment controlables en la seva totalitat i amb dinàmiques
d’acció diverses, que mostren la complexitat del que es coneix com a «sistema
agroalimentari»: el recorregut del menjar des de la terra al plat.
En l’estudi que aquí presentem, s’ofereix la possibilitat de comprendre alguns
dels problemes que comporta avui «menjar bé». L’objectiu de la proposta és
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oferir una anàlisi de les situacions alimentàries que desperten una preocupació
social més gran en aquests moments, amb la intenció d’afavorir la reflexió
sobre la dimensió social d’aquestes problemàtiques i els motius de la seva
recent aparició en els debats públics. Indagarem sobre els conceptes de «bona
alimentació», seguretat alimentària, risc alimentari i salut, el seu caràcter mudable i els nous rols de les institucions públiques i privades davant el consumidor, i d’aquests davant els nous problemes associats al consum d’aliments.
És possible que la preocupació primigènia d’aquest estudi tingui a veure amb
una paradoxa: mai com fins ara s’han sabut tantes coses sobre l’alimentació i
de la nutrició, mai com fins ara el consumidor ha tingut tanta informació sobre
aquests temes, i mai com fins ara la seguretat alimentària i la salut associada a
l’alimentació han estat objecte de tanta atenció (i regulació) des de tantes instàncies públiques i privades. I tanmateix, mai abans el consumidor no s’havia
trobat tan desorientat i desconcertat per la proliferació de recomanacions i
consells alimentaris, sense arribar a saber ben bé allò que s’entén, i el que ell
mateix entén, sobre què és una «bona alimentació».
Tot i aquest punt de partida, situat en les problemàtiques més recents de la
modernitat alimentària, l’estudi ens permetrà comprendre que no ens trobem
davant d’una situació totalment nova, ni d’aparició sobtada en aquest nou segle. Aquesta situació sorgeix de l’evolució de la pròpia societat espanyola,
de la seva integració en les dinàmiques socials pròpies del desenvolupament
econòmic i la globalització i del seu camí cap a la maduresa com a societat
de consum de masses; en definitiva, de l’entrada en allò que els analistes del
canvi social anomenen modernitat.
Hem considerat rellevant afrontar la tasca d’explorar les problemàtiques alimentàries amb dos marcs de referència: el primer, situat en l’àmbit de les
institucions; el segon, en el camp del consumidor. Aquesta orientació respon a
una concepció dinàmica i holista dels escenaris en què es produeixen els intercanvis alimentaris, però responen també a aquesta idea, abans ressenyada, de
la seva problematització a mesura que ha avançat la moderna societat de consum. Aquests escenaris compten amb diverses peces, a tall de trencaclosques.
El consumidor és el destinatari final dels aliments i l’agent sobre qui recau la
responsabilitat de l’elecció dels productes per alimentar-se convenientment.
A l’agricultor i al ramader els correspon la producció. Però la cadena agroa-
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limentària és llarga i complexa, i al llarg de la modernitat han anat canviant
les fonts de poder i decisió més rellevants i han acabat donant protagonisme a
d’altres fonts, que canviaven la situació de l’aliment, dins del sistema agroalimentari. Un exemple clar és el pes creixent de la indústria alimentària, que
ha relegat els productors agraris a un segon pla, així com el transvasament de
poder cap a la gran distribució. Un altre exemple el constitueix l’allunyament
progressiu entre consumidors i productors. I no menys important és el paper creixent dels mitjans de comunicació com a mitjancers entre els diferents
agents de la cadena agroalimentària. Per tot això, hem optat per situar-nos
en aquesta perspectiva analítica que remarca el caràcter històric dels estudis
sobre l’alimentació contemporània, per situar aquestes dues peces sobre les
quals hem recolzat les nostres argumentacions: les institucions implicades en
les problemàtiques alimentàries i els consumidors.
Sabem que la separació analítica existent entre la producció i el consum és un
dels aspectes més qüestionats dels estudis socials sobre l’alimentació contemporània. També la separació real entre qui produeix, i qui compra i consumeix,
deixa en evidència aquesta distància, que s’ha anat ampliant progressivament
al llarg de les últimes dècades. Però han estat els consumidors els que l’han
deixat en evidència, amb rebuigs clars cap a certs productes i certes situacions
alimentàries, o mostrant suport als que produeixen de manera alternativa o
minoritària. Aquestes respostes inusitades en un consumidor que ha estat considerat passiu i acrític, han comportat un repte per a l’anàlisi dels seus comportaments. Aquests mateixos actors han reclamat la intervenció institucional
en la cadena agroalimentària. I és que la incertesa en el consum, curiosament,
dóna lloc a un nou protagonisme del consumidor en la societat, més central,
més dinàmic, menys manipulable i més crític.
Som conscients, també, que aquest punt de partida, aquesta visió històrica del
canvi a la cadena agroalimentària, té limitacions. Es basa en una visió del canvi
social com a procés unilineal i amb fases successives. És fàcil caure en una
visió homogènia i lineal del canvi alimentari on queda oculta la diversitat. Però
creiem que compensa veure-ho d’aquesta manera, amb l’objectiu d’establir
vincles en els diferents moments i els diferents actors de la cadena agroalimentària. Aquests vincles poden ser o no causals, però sens dubte ofereixen una
mirada panoràmica de la situació i ens permeten entendre el present mirant cap
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enrere. Intentarem que el consumidor no sigui presentat en l’anàlisi com un
mer agent passiu d’aquest procés de canvi i esperem mostrar també les seves
dinàmiques d’acció davant les situacions amb què es troba i a què ha de respondre. Per tot això, aquest estudi compta amb dues parts diferenciades, i presenta
en molts dels seus capítols un tractament evolutiu del canvi alimentari.
La primera part ofereix una anàlisi de la manera com s’aborda l’alimentació
des de les institucions públiques i privades, i la incidència que tenen les seves intervencions en els comportaments dels consumidors. Serà l’evolució
d’aquest tractament per part de les institucions i el caràcter canviant del seu
paper segons els contextos històrics, allò que ens permetrà centrar el tema
en els debats actuals a l’entorn de l’alimentació. Les institucions implicades
més directament en l’alimentació en les societats modernes tenen com a paper principal preservar la salut de la població a través de les recomanacions
sobre què és adequat per alimentar-se correctament. Tanmateix, aquesta funció ha anat variant amb els anys i ha anat girant cap al camp de la seguretat alimentària. En aquest procés s’ha posat en evidència un augment de la
regulació alimentària que mostra la intervenció creixent de les institucions
públiques en tot el sistema alimentari, però també en els hàbits alimentaris
dels ciutadans.
Les institucions s’han nodrit, en un primer moment, de la informació procedent dels experts del camp de la medicina, i s’han orientat posteriorment cap
al camp de la nutrició. Van ser aquests experts que van suplir la incertesa alimentària amb orientacions basades en estudis científics que oferien informació fiable per preservar o millorar els bons hàbits alimentaris de la població.
Les empreses agroalimentàries no han estat alienes als canvis alimentaris dels
consumidors i han contribuït oferint també informació, a través de la publicitat, que ha incentivat el consum alimentari amb les mateixes estratègies de
màrqueting usades per promoure el consum d’altres productes. Aquestes estratègies han estat caracteritzades per un coneixement profund del consumidor, la qual cosa els ha permès respondre a les seves expectatives, amb uns
aliments progressivament allunyats del món de la producció i promoguts per
una indústria alimentària amb un pes creixent al mercat.
La polèmica és present en una bona part dels intercanvis de comunicació que
es produeixen entre els consumidors i les institucions, i també entre les prò-
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pies institucions. Els canvis en els rols dels experts, amb la consegüent desconfiança en els referents científics; els canvis en les recomanacions alimentàries dels organismes públics que despisten el ciutadà; les variacions en la
legislació alimentària com a fórmula de regulació de l’àmbit de la producció
i la distribució alimentària, no sempre ben acceptada per les empreses en la
mesura que restringeix les seves accions; totes aquestes són només algunes
de les friccions que es detecten entre institucions. Però a més, assistim a un
problema d’un particular impacte per al consumidor: tot sembla apuntar a un
allunyament progressiu dels hàbits alimentaris saludables, malgrat el creixement dels controls institucionals, malgrat l’augment de regulació i malgrat
una atenció científica més gran cap a l’alimentació.
Les paraules anteriors ens serveixen per emmarcar i justificar els capítols que
integren aquest llibre.
A «Evolució de les recomanacions institucionals sobre salut i alimentació»,
Cecilia Díaz Méndez i Cristóbal Gómez Benito posen de manifest els canvis
en les recomanacions alimentàries i en el concepte de dieta saludable. La idea
bàsica del capítol és que aquests canvis estan estretament relacionats, entre
altres factors, amb les concepcions del desenvolupament i la modernitat (i al
seu interior, de la modernitat alimentària) i l’evolució de la política agrària i
del sistema agroalimentari. Mitjançant l’anàlisi de la concepció de la modernitat alimentària, tal com resta exposada en els tres primers Informes Foessa
(1966-1975), i l’anàlisi de les recomanacions alimentàries de diversos organismes públics entre 1960 i 2000, s’evidencia empíricament la mutabilitat de
les esmentades recomanacions alimentàries, i a més la seva estreta connexió
amb els aspectes del context social.
Però aquesta mutabilitat d’allò que considerem «bo per menjar» té a veure
també amb l’evolució dels coneixements científics sobre nutrició i dietètica.
En el capítol de la professora María Ángeles Menéndez Patterson, «Evolució dels conceptes de nutrició i alimentació» podem veure com els avenços
científics assolits a mitjan segle XX han repercutit en els conceptes clàssics de
nutrició, superant la idea tradicional d’una dieta adequada. En aquest sentit,
l’èmfasi de les recomanacions inicials orientades a la prevenció de les malalties per carència i desnutrició, s’ha traslladat a l’estudi de la potencialitat dels
aliments per a la promoció de la salut, la millora del benestar i la reducció del
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risc de les malalties associades a l’excés alimentari, típiques dels països desenvolupats. El capítol acaba amb unes consideracions sobre el futur escenari
per a les ciències de la nutrició, el qual planteja nous reptes, com el desenvolupament de la «nutrigenòmica», que ens permetran fer un nou salt endavant,
des dels consells dietètics globals fins a les dietes individualitzades.
La paradoxa entre la percepció de la seguretat alimentària (que, com hem dit,
és plena d’incerteses i desconfiances) i l’extensa i profusa regulació de tots els
aspectes de l’alimentació, des de la producció al consum, passant per la transformació, transport i comercialització, es pot comprovar estudiant l’evolució
de les polítiques alimentàries al capítol d’Alicia de León Arce «Polítiques
alimentàries i seguretat del consumidor». Es fa un recorregut històric per les
polítiques de seguretat alimentària a Espanya des de la segona meitat del segle
XX fins a l’actualitat, i es destaquen els canvis produïts en les esmentades polítiques des de la incorporació d’Espanya a la Unió Europea (1986). D’aquesta
manera es pretén assenyalar els èxits i les mancances de la protecció alimentària del consumidor espanyol des del punt de vista jurídic, i permet posar en
evidència com determinats fets alimentaris (com el problema de la colza o les
recents crisis alimentàries) han propiciat l’abordatge jurídic de la seguretat
alimentària dels consumidors i s’ha augmentat la seva protecció.
Si ens situem en els contextos que incideixen en els hàbits alimentaris, ens
trobem amb dues qüestions de particular importància: la publicitat alimentària
i els contextos estructurals dels trastorns alimentaris. Respecte al primer, Cecilia Díaz Méndez i María González Álvarez, a «Indústria i alimentació: de
la publicitat referencial als aliments funcionals», ens mostren com a través de
la publicitat coneixem les recomanacions alimentàries derivades de la indústria agroalimentària, que són transmeses als consumidors per captar la seva
atenció i aconseguir orientar les seves preferències. Analitzant l’evolució de
la publicitat alimentària espanyola des dels anys seixanta fins al moment actual es poden veure no solament els models alimentaris de cada període, sinó
també els valors dominants en relació amb l’alimentació i la salut. Respecte a
la segona qüestió, a «L’obesitat, més enllà del consumidor: arrels estructurals
dels entorns alimentaris», Emilio Luque tracta de respondre les preguntes: qui
és responsable de la pandèmia d’obesitat declarada per l’OMS? Es tracta d’un
problema privat, la correcció del qual es basa en l’educació, o d’un assumpte
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també públic, de naturalesa estructural? La tendència global cap a l’obesitat
mostra, en realitat, algunes de les contradiccions d’un sistema agroalimentari
patològic, que ha configurat un entorn alimentari «obesogènic». Les subvencions a la sobreproducció, els interessos de la gran distribució als productes
més rendibles (típicament els més proclius a impulsar l’excés de pes), i el fràgil paper del consumidor entre poderoses pressions de la mercadotècnia, són
algunes de les dimensions que s’aborden en aquest capítol.
La segona part s’ocupa de l’estudi del consumidor, ja que encara que resulta
impossible establir una relació causal amb les accions de les institucions tractades en la primera part, el consumidor és el centre de les decisions, de les polèmiques i dels problemes. Els capítols d’aquesta segona part se centren en la
descripció dels comportaments alimentaris dels consumidors i el seu univers
d’actituds, valors, preferències, coneixements i hàbits alimentaris. La intenció
dels capítols aquí agrupats és poder copsar les motivacions del consum alimentari, i amb això arribar al rerefons de les seves decisions alimentàries. A
cadascun dels capítols es tractaran algunes de les qüestions més polèmiques:
els problemes de reproducció de la cultura alimentària espanyola tradicional i
les implicacions que té en l’elaboració de les dietes quotidianes; els trastorns
alimentaris i els problemes d’obesitat de la població infantil, com a conseqüència dels hàbits alimentaris inadequats de la població; o la creixent desconfiança del consumidor i els orígens de la percepció del risc i la seva evolució en
els moments d’incertesa alimentària més grans. Es podrà observar quines són
les bases d’aquests comportaments i com decauen uns hàbits i n’emergeixen
d’altres. Tot això ens permetrà respondre algunes de les qüestions que més
preocupen en relació amb els hàbits alimentaris inapropiats, i endinsar-nos en
l’origen d’aquests nous mals. La polèmica també és evident en el camp del
consumidor. Resulta complicat saber quins són els motius que el desvien de
les normes alimentàries considerades apropiades, o determinar les variables
que podrien oferir explicacions sobre aquells motius que són replantejables en
relació amb els seus hàbits. Curiosament, la xarxa d’actors presents al mercat
agroalimentari (productors, distribuïdors, institucions públiques, empreses)
resulten més fàcilment aprehensibles per a l’anàlisi que el propi consumidor,
possiblement perquè les decisions finals de consum alimentari es produeixen,
majoritàriament, en l’àmbit privat de consum, a les llars.
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Des d’aquesta perspectiva, Jesús Contreras Hernández i Mabel Gracia Arnaiz
ens descriuen a «Preferències i consums alimentaris: entre el plaer, la conveniència i la salut», les tendències alimentàries de la població espanyola actual
analitzant les diferents raons (socials, familiars, laborals, econòmiques, organització del temps, salut i sistema de valors) que expliquen la diversitat dels
comportaments alimentaris, d’acord amb les diferents situacions i funcions
que l’alimentació du a terme. En aquest capítol tenim un quadre ampli i detallat de la socioantropologia dels comportaments alimentaris.
Un altre aspecte d’interès sobre els canvis en els fenòmens alimentaris se centra
en allò que passa a les cuines. A «Aprendre a cuinar: entre el bricolatge culinari, la sopa de lletres i el guisat audiovisual» de Paloma Herrera, el trànsit d’unes
formes d’expressió i de comunicació basades en l’oralitat i la imitació, a d’altres
que estan fundades en l’escriptura i l’abstracció, indueix canvis dràstics en tots
els ordres de la vida, des de la política fins a la vida quotidiana. Aquests canvis
afecten també radicalment el món del menjar i s’acceleraran amb la irrupció de
les noves tecnologies de la comunicació. Els tres tipus de transmissió del saber
culinari (oral, escrit i electrònic) s’encavalquen i s’entremesclen en l’actualitat,
donant ocasió a la coexistència de diferents formes d’autoritat i de legitimació
(la tradició, la lletra escrita, les prescripcions mèdiques, l’administració sanitària, la publicitat, els gastrònoms audiovisuals, etc.). Els missatges, tan sovint
contradictoris entre si, submergeixen el comensal modern en una permanent
sensació de desconcert i angoixa davant la falta de criteris des dels quals poder
avaluar i resoldre la dissonància cognitiva creada.
Acaba aquesta segona part amb un capítol que se situa fora de les ciències
socials, però que ens completa la visió de les complexes relacions entre salut i
alimentació. L’obesitat infantil és un problema emergent en totes les societats
desenvolupades que pot tenir greus conseqüències individuals, socials i sanitàries, a curt i mig termini. En «Obesitat infantil: nous hàbits alimentaris i nous
riscos per a la salut», Javier Aranceta Bartrina ens fa veure que és possible
que, per primera vegada en la història recent de la humanitat, els fills puguin
arribar a viure menys anys que els seus pares. Es parla de mortalitat prematura induïda per l’aparició precoç de malalties degeneratives, moltes d’elles
relacionades amb l’excés de pes i els hàbits alimentaris inadequats. En aquest
capítol es planteja, doncs, una revisió dels conceptes clínics i epidemiològics
d’excés de pes i obesitat, l’evidència de la seva potencial repercussió sobre la
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salut i qualitat de vida i les dades del seu impacte a Espanya i en altres països
de la Comunitat Europea. Recolzant-se en les aportacions de l’Estudi enKid,
es fa una revisió dels factors determinants relacionats amb l’obesitat infantil
i juvenil per acabar amb les iniciatives institucionals en curs, especialment
aquelles vinculades amb la comunitat escolar, per intentar invertir les tendències en els pròxims anys.
Aquest llibre es tanca amb una reflexió a l’entorn de les «Problemàtiques actuals a l’entorn de l’alimentació, el consum i la salut» (Cecilia Díaz Méndez i Cristóbal Gómez Benito), en la qual, partint dels capítols anteriors,
s’exposen diverses línies de reflexió sobre les relacions entre la salut, el consum i l’alimentació; s’indaga sobre les situacions conflictives existents entre els diferents agents implicats en la problematització de l’alimentació, i
s’ofereixen unes previsions sobre què podrà succeir en el futur en el camp de
l’alimentació.
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Primera part

L’ALIMENTACIÓ
I LES INSTITUCIONS

I. Evolució de les recomanacions
institucionals sobre salut
i alimentació
Cecilia Díaz Méndez (Universidad de Oviedo)
Cristóbal Gómez Benito (UNED)

1.1. Introducció
Les relacions entre alimentació i salut es basen en el supòsit que coneixem els
efectes dels aliments, de les pràctiques i dels hàbits alimentaris sobre la salut.
Les ciències de la nutrició i de la dietètica semblen proporcionar-nos aquesta
base de coneixements científicament contrastats sobre els efectes de la nostra
alimentació en la salut. I des d’aquest coneixement, nombroses instàncies
públiques i privades ens fan recomanacions sobre quins aliments hem de
prendre, en quina quantitat, amb quina freqüència i de quina manera han de
ser consumits. Per tant, si la gent segueix aquestes orientacions, no hi ha dubte
que millorarà la salut de la població associada amb l’alimentació. Des d’aquest
punt de vista, el problema és una qüestió d’informació i d’educació alimentària.
La proliferació de programes de TV i ràdio, de revistes especialitzades o
d’agències públiques dedicades a les relacions entre salut i alimentació són
una prova evident de l’acceptació social d’aquesta forma d’encarar aquest
problema, alhora que revelen l’existència objectiva de problemes de salut
associats amb l’alimentació en les nostres societats opulentes i l’existència
d’una preocupació social creixent sobre aquest tema.
Però les relacions entre salut i alimentació són molt complexes, i tenim moltes
evidències que encara estem lluny d’un consens científic sobre el que és bo o
perjudicial (de menjar) per a la nostra salut, malgrat els indubtables avenços
en el coneixement científic sobre això. Però és més, no només observem certa
falta de consens en moltes qüestions relacionades amb aquests temes, sinó que
també observem una gran mutabilitat en el concepte de dieta saludable, la qual
cosa es tradueix en canvis continus en les recomanacions alimentàries. En
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contra del que es podria esperar d’un coneixement avalat científicament (el dels
nutricionistes i científics de l’alimentació), el que s’entén per dieta saludable
es manifesta tan mutable i contradictori com qualsevol altra construcció
social, de tal manera que desconcerta el consumidor. Qualsevol que recordi
les recomanacions alimentàries que en les dues últimes dècades, per posar
un exemple, ens han arribat des d’instàncies científiques i des dels mitjans
de comunicació (sobre les bondats i perills de determinats aliments, dietes
o pràctiques culinàries) pot comprovar per si mateix la «volatilitat» de les
opinions dels experts. Precisament són aquests canvis i aquestes contradiccions
els responsables en gran mesura de la incertesa que caracteritza el consumidor
d’aliments modern; incertesa i desconcert a què també han contribuït les crisis
en la seguretat alimentària dels últims temps (dioxines del pollastre, mal de les
«vaques boges», etc.), les quals posen en qüestió el sistema alimentari modern
no només com a producció industrial d’aliments sinó també com a sistema de
regulació i control de la salubritat i qualitat dels aliments. Amb això, el que
es posa en dubte per al consumidor és la capacitat dels sistemes d’experts per
proposar recomanacions alimentàries consistents i per garantir la salut i la
qualitat dels aliments. La mutabilitat (moltes vegades contradictòria) de les
recomanacions alimentàries es fa molt més visible quan s’observa un període
llarg de temps. Tindrem ocasió d’oferir algunes proves d’aquests canvis sobre
la dieta saludable al nostre país.
Podríem pensar que la mutabilitat del concepte de «dieta saludable» i de les
recomanacions alimentàries associades amb ella es deu a les limitacions en
un moment donat del coneixement científic sobre la fisiologia dels aliments,
de les ciències de l’alimentació, de la dietètica, i que, per tant, l’avenç de
coneixement científic sobre aquests temes anirà desterrant concepcions
equivocades sobre això. Sens dubte això és així. El capítol de la professora
Menéndez Patterson, inclòs en aquest estudi, així ens ho mostra alhora que ens
posa de manifest les limitacions de molts dels coneixements científics que han
passat, en un moment donat, per inqüestionables. Però pensem que no només
es tracta d’un problema de coneixement científic. Hi ha altres factors que
influeixen poderosament en aquesta mutabilitat sobre el que s’entén per dieta
saludable. I és en l’anàlisi d’aquests altres factors i de les condicions socials
que donen lloc a la construcció social de la dieta saludable on entra l’aportació
de la sociologia en l’estudi de les relacions entre salut i alimentació.
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Quins són aquests altres factors, més enllà del nivell de coneixement científic
dels nutricionistes, que podrien explicar aquests canvis? La hipòtesi que
avancem és que els canvis en el concepte de dieta saludable no obeeixen
només a les lògiques adaptacions a una societat que canvia les seves necessitats
alimentàries i que, a mesura que es desenvolupa, també canvien amb ella les
seves necessitats i els problemes alimentaris. Els contextos socials expliquen
bona part del que en cada moment s’entén per dieta saludable. En aquest treball
considerarem el context social des de dos punts de vista. El primer es refereix
al que en cada moment històric s’entén per modernització (i, en particular, per
modernització alimentària), i veurem com en aquesta concepció intervenen
moltes coses, a més de la informació dels nutricionistes. I el segon es refereix
al context de la producció agroalimentària, que es concreta en l’evolució de
la política agrària i el desenvolupament del sistema agroalimentari.
Respecte al primer, el que en cada moment s’entén per modernització
alimentària, veiem que està estretament vinculat a les teories generals de
la modernització dominants en cada període històric. I tant les teories de la
modernització en general com les de la modernització alimentària es basen
en models referencials a què han d’ajustar-se els comportaments i els valors
socials. Per veure aquests models referencials podem acudir als diagnòstics que
els científics socials (en especial els sociòlegs) han anat fent sobre la situació
social espanyola des dels anys seixanta, en el seu procés de desenvolupament
i de modernització i com ha anat canviant el que s’entén per desenvolupament
i modernització. En aquests treballs sociològics sobre la situació social
espanyola, s’han analitzat l’estat nutricional, alguns hàbits alimentaris o fins
i tot (encara que de manera parcial) la cultura alimentària dels espanyols en
cada moment, com a part de la situació social espanyola i com a indicador del
seu nivell de desenvolupament. Analitzar aquests estudis de sociòlegs sobre
l’alimentació dels espanyols es justifica perquè, d’una banda, ajuden a definir
el context social de cada període (fins i tot són part del context) en mostrar-nos
uns aspectes de la situació social espanyola rellevants per a la nostra anàlisi,
però també perquè d’alguna manera ens ensenyen com l’anàlisi sociològica
es construeix socialment i s’integra en les opinions dels experts (en nutrició
i dietètica) en una mena de doble reflex especular, de manera que més que
analistes de la situació són part de la situació.
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Des de la distància que ens proporciona el temps, la validesa de les afirmacions
i recomanacions d’aquests sociòlegs es revela tan efímera com la de moltes
de les recomanacions alimentàries que veurem, ja que, entre altres coses, són
productes d’esquemes teòrics de la modernització econòmica i social molt
convencionals, simples i unidireccionals (molt del moment). Deutors de les
opinions dels experts en alimentació i d’una teoria de la modernització ja
obsoleta, els seus diagnòstics de la situació alimentària dels espanyols, dels
condicionaments socials d’aquesta situació i les seves propostes de millora
es projecten sobre les recomanacions alimentàries oficials per la qual cosa
ineludiblement n’esdevenen un altre factor explicatiu, com a part del sistema
d’experts.
Respecte al segon punt de vista, cal dir que, sovint, els estudis sobre els
comportaments alimentaris, especialment el consum d’aliments, s’estudien
com a fenòmens per si mateixos o relacionats amb altres aspectes de la cultura
o amb les característiques culturals i socials dels consumidors, però poques
vegades es relacionen aquests comportaments amb l’evolució del sector
agroalimentari i amb les polítiques agràries i alimentàries; és a dir, no és
tan freqüent relacionar producció i consum, oferta i demanda d’aliments.(1)
L’oferta d’aliments la proporciona el sistema agroalimentari, compost
pel sector agrari o primari, la indústria alimentària i el sector distribuïdor;
i els dos primers, sobretot el sector agrari, estan regulats per les polítiques
agràries. En aquest sentit, pensem que les recomanacions alimentàries que
s’han anat succeint estan relacionades també amb l’evolució del sector agrari,
del sistema agroalimentari i de les polítiques agràries. L’evolució d’ambdós
(sectors i política) no solament ha de veure’s com a adaptació a les necessitats
canviants de la població i les preferències dels consumidors, sinó també
com a conformadora d’aquestes necessitats i preferències. Les campanyes
publicitàries del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per exemple,
sobre el consum de plàtans (canaris), sucre, oli d’oliva o sardines, entre molts
altres exemples, s’expliquen millor com a estímul del consum d’aquests
productes per afavorir o donar sortida a la producció agrària (o pesquera)
nacional que com a recomanacions pel seu valor dietètic o nutricional, malgrat
que moltes vegades les seves qualitats nutricionals o preventives de malalties
(1) No és el cas dels sociòlegs que s’ocupen de l’alimentació procedents de la sociologia agrària i d’alguns economistes del sistema agroalimentari. Sobre aquest tema, vegeu Díaz Méndez i Gómez Benito (2005:21-46).
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vinguin avalades per l’opinió d’experts de gran prestigi. La participació en
aquestes campanyes d’organitzacions interprofessionals (integrades per tots els
agents de la cadena alimentària, des de la producció primària a la distribució,
des de les administracions públiques a les organitzacions professionals) posa
de manifest el que diem.
Per tant, considerem que la situació del sector agrari (i, més avançat el
procés d’industrialització, de la indústria agroalimentària) i els objectius de
les polítiques agràries expliquen moltes de les recomanacions alimentàries,
i s’han de tenir en compte en un estudi sociològic profund sobre aquestes
qüestions.
En aquest treball no podem entrar en profunditat en l’anàlisi de les relacions
entre alimentació i salut des dels punts de vista assenyalats, això és, per la seva
relació amb les canviants concepcions de la modernització general i alimentària
i amb l’evolució dels sectors agrari i agroalimentari i la política agrària. Només
esmentarem alguns exemples per donar suport a les nostres hipòtesis, però
creiem que serà suficient per fer veure que el que s’entén per dieta saludable en
cada moment té a veure amb diversos factors (socials) i no només amb l’estat
dels coneixements científics de cada moment sobre nutrició i alimentació.(2)
No és que defensem un relativisme fort sobre els fonaments científics del que
s’entén per dieta saludable. Més aviat, el que volem posar de manifest és la
influència d’altres factors que moltes vegades són darrere de les recomanacions
dietètiques i que gairebé sempre són ignorats. Per aquest motiu, cal ampliar
la mirada crítica per trobar la lògica dels canvis en el que s’entén per dieta
saludable en cada moment. En aquests assumptes, com en tot, hi ha pel mig
ideologies, creences, valors, interessos, que condicionen l’abast dels models de
dieta saludable i de les recomanacions alimentàries que se’n deriven.
1.2. Models de desenvolupament i models alimentaris
Des de mitjan anys seixanta han anat veient la llum diversos informes sobre
la situació social d’Espanya. Entre aquests, els primers, els més coneguts i
complets i els que en el seu moment van tenir major impacte social van ser els
(2) Caldria afegir, a més, que la investigació científica està socialment condicionada i orientada, la qual cosa
reforça el nostre argument.
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Informes Foessa,(3) seguits d’altres més recents realitzats per diverses entitats.(4)
El primer dels Informes Foessa (que s’inicien l’any 1966, quan el Primer Pla de
Desenvolupament amb prou feines portava dos anys en marxa), surt a la llum
per estudiar i tractar els problemes socials (amb els mètodes de la sociologia
positiva), per conèixer la realitat social d’Espanya i dels problemes que hi
sorgeixen, que són els problemes d’un país en desenvolupament. I per això
es presta especial atenció a l’estudi de les condicions de vida de la població,
sobretot dels sectors més desfavorits. La situació alimentària de la població d’un
país encara subdesenvolupat es presenta com un problema de primer ordre en
forma de carències i desequilibris alimentaris. En les pàgines següents, i per
raons d’espai, només tindrem en compte els tres primers Informes Foessa, però
són suficients per il·lustrar i fonamentar el nostre argument.
Podem dir que en aquests Informes es troben els primers estudis sociològics
sobre el consum alimentari (no sobre el fenomen general de l’alimentació) que
es fan a Espanya, ja que en els tres primers (1966, 1970 i 1975)(5) s’inclouen
sengles capítols sobre l’alimentació dels espanyols.(6) En tots aquests, es parteix
d’una construcció de «dieta racional» segons ha estat definida per experts en
nutrició (se cita sobretot a Gregorio Varela i la seva escola), que s’accepta sense
discussió. Però el més important és que en aquest concepte de «dieta racional»,
hi ha explícit un referent ideal, és a dir, un model de dieta alimentària (que no
es qüestiona), que és el model propi dels països desenvolupats (tal com passa
en general amb altres aspectes de la concepció convencional, aleshores en ús,
del desenvolupament i de la modernització). El model de desenvolupament
(el que Espanya hauria d’assolir), el proporcionaven els països més rics (els
Estats Units, Alemanya, França, Anglaterra, etc.), per la qual cosa el seu model
alimentari era sinònim del model alimentari modern, desenvolupat (encara no
s’havia inventat això de la «dieta mediterrània», com veurem més endavant),
i aquest model era el que havia de ser adoptat a Espanya com a la resta dels
països en desenvolupament. De manera que la dieta d’aquests països (com si
tots fossin iguals), tant en termes qualitatius (tipus de productes que aquesta
(3) Entre 1966 i 1995 s’han realitzat cinc Informes Foessa.
(4) Com ara els informes de De Miguel per a la Universitat Complutense sobre la societat espanyola (De Miguel,
1994, 1995 i 1996), entre d’altres.
(5) El tercer Informe el dirigeix Luis González Seara, que substitueix Juan Díez Nicolás.
(6) El 1967 la mateixa fundació edita un treball d’Amando de Miguel titulat: «Tres estudios para un sistema de
indicadores sociales», en el qual dedica l’apartat 2.8 als indicadors de l’alimentació, de gran interès per veure la
metodologia i els plantejaments teòrics de l’estudi quantitatiu del consum alimentari.
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dieta comprèn) com en termes quantitatius (quantitats absolutes i relatives dels
productes) esdevé no solament un objectiu sinó també un referent per mesurar
el grau de desenvolupament (alimentari) d’un país. Així doncs, aquests estudis
eminentment empiristes i basats implícitament en una concepció funcionalista
i unívoca del desenvolupament (ja obsoleta) tracten de descriure (i amb prou
feines d’explicar) la situació alimentària dels espanyols mentre l’alimentació
s’utilitza com un indicador del desenvolupament d’un país. En aquest sentit,
no és un objecte d’estudi que tingui interès en si mateix, com qualsevol altre
aspecte de la realitat social, sinó per la seva relació, com a indicador, amb
el benestar d’una població. Aquests Informes (especialment els dos primers,
dirigits per Amando de Miguel) participen pràcticament de la mateixa
ideologia dels Plans de Desenvolupament (el primer Pla de Desenvolupament
és de 1964-1967); estan molt relacionats i, en certa manera, es retroalimenten
mútuament. Veurem a continuació els aspectes més interessants d’aquests
informes que tenen a veure amb el nostre argument.
L’estat nutricional dels espanyols com a deficient
i desequilibrat

En els dos primers Informes (1966 i 1970) es diagnostica l’estat nutricional
dels espanyols com a deficient i desequilibrat, ja que no s’assolia el nivell de
calories dels països desenvolupats (3.200 calories) i, a més, es presentaven
seriosos desequilibris en els components de la dieta. S’hi afirma que Espanya
«se situa en un nivell acceptable, tot i que hi ha encara grans diferències
respecte a la diferent participació dels diversos sectors socials en aquest nivell
alimentari mitjà i, sobretot, la distribució dels aliments de la dieta està molt
lluny de ser racional» (Foessa1966: 102).(7) Sens dubte en aquells anys l’estat
nutricional dels espanyols encara presentava manques notables, especialment
en forma de desequilibris dels nutrients bàsics i entre els diferents tipus
d’aliments. Però juntament a la constatació de la deficiència nutricional
es fa un pas més i es qualifica la dieta mitjana espanyola de l’època com a
«irracional»: «Deficient nivell de nutrició i irracional distribució dels aliments»
(Foessa, 1966: 102). Una distribució d’aliments irracional que s’atribueix,

(7) Com es reconeix en el segon Informe (Foessa, 1970: 716), aquests indicadors s’han de considerar com a estàndards culturals relatius i no tant de nivells biològics «sempre difícils de preveure» (per la qual cosa realment no se
sap si els països subdesenvolupats estan subalimentats o és que els rics estan sobrealimentats).
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més que a la capacitat adquisitiva de la població, a factors culturals,(8) que en
el cas d’Espanya consisteixen en la «tradicional importància que es dóna al
fet de “menjar”, «que no és fàcil fer desaparèixer l’àpat del migdia», «que
no s’accepten immediatament els productes enllaunats o congelats», que es
valora socialment «estar gras» o «menjar molt», a «la importància social
dels “convits” en casaments i bateigs, de les societats gastronòmiques», etc.
(Foessa, 1966: 103). És a dir, amb aquesta manera d’expressar-ho fins a cert
punt folklòrica, s’està reconeixent la importància dels factors culturals en
els models de consum alimentari, els quals no segueixen necessàriament i
estretament els nivells de renda.(9) Com pot veure’s, i al marge de la dubtosa
capacitat causal d’aquests hàbits, resulta curiós i xocant, des de la perspectiva
actual, relacionar els mals hàbits alimentaris a l’escàs consum de productes
enllaunats i congelats.(10)
Els factors culturals i la despesa en alimentació

Atès que la dieta irracional es deu més als mals hàbits culturals alimentaris,
es diu que és molt possible que la despesa en alimentació no disminueixi al
compàs de l’increment de la renda, i que es mantingui per sobre dels nivells
d’altres països similars. No obstant això, la disminució progressiva de la
despesa familiar en alimentació fa que el problema alimentari es desplaci del
nivell de la nutrició al de la distribució de la dieta. Però en aquesta falta de
racionalitat hi ha no solament desequilibris alimentaris objectius (derivats de
la gana i la mala nutrició que encara afectava, aleshores, a una part important
de la població), sinó també una no homologació amb els hàbits alimentaris
dels països més industrialitzats. Encara no havia aparegut la crítica al sistema
alimentari industrial modern.
Aquesta dieta mitjana desequilibrada i irracional de les poblacions espanyoles
amb menor renda (se suposa que les de renda alta tenen una alimentació
(8) En aquest mateix sentit s’expressa el segon Informe (Foessa, 1970: 717).
(9) La qual cosa contradiu en certa manera l’anàlisi de l’evolució de la despesa en alimentació en el procés de desenvolupament, que constata que a major nivell de renda, menor n’és el percentatge que es dedica a l’alimentació.
A Espanya, el 1958 es destinava a l’alimentació el 40% de la renda nacional (de la renda familiar), percentatge que
baixa al 35% el 1963, un 33% el 1964 i un 27% el 1965. D’altra banda, la proporció de la despesa en alimentació
ha estat utilitzada habitualment com un indicador de desenvolupament.
(10) No hi ha dubte que l’incipient desenvolupament de la indústria agroalimentària i de la tecnologia domèstica
del fred començava a orientar la demanda del consumidor de productes alimentaris. Això resulta lògic, però el que
volem ressaltar és que els «experts» presentin aquest tipus de consum com a desitjable i recomanable.
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adequada i racional) es caracteritzava (Foessa, 1966: 108-110) (11) per un alt
consum de pa (amb nivells propis de països de baix nivell calòric, pel pes
del consum de la població rural), encara que inferior al de països com Itàlia,
Portugal i Grècia i similar al de França; un consum alt de patates, similar al de
Portugal i superior al d’Itàlia i Grècia; un molt baix consum de llet, molt lluny
del consum dels països rics, similar al consum d’Itàlia i Grècia i superior al de
Portugal; (12) un consum de carn mitjà baix (similar al de Portugal i una mica
inferior al d’Itàlia); un consum de fruita i verdura superior al de la majoria
dels països;(13) un alt consum de greixos i de peix; un alt consum de llegums,
igual als nivells dels països pobres, i un baix consum d’ous (en creixement a
causa de l’incipient desenvolupament de les granges d’aus industrials) i de
sucre, bastant inferior al dels països centreuropeus però similars al dels països
mediterranis.(14)
El petit comerç d’alimentació com a part del problema

En el primer Informe (1966) s’atribueix part de l’alta despesa familiar en
alimentació al sistema comercial, en aquella època dominat encara pel petit
comerç d’alimentació, que segons l’Informe, encara emprava prop de mig
milió de persones. El seu reflex en els preus dels aliments en diferents localitats
explica en part els percentatges encara alts de la despesa familiar dedicada
a l’alimentació. Fins a la segona meitat dels anys seixanta no es produiria
l’expansió dels supermercats i fins als vuitanta el fenomen dels hipermercats.(15)
Si bé els canvis en el sistema de distribució d’aliments (que han consolidat
l’hegemonia de les grans superfícies) ha repercutit en els preus dels aliments,
avui s’estén l’opinió que aquest sistema de distribució té una bona part de
responsabilitat en la configuració dels (mals) hàbits alimentaris.(16)
(11) S’utilitzen dades de la Comissaria del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social, basades al seu torn en
estudis de Varela.
(12) L’Informe es fa eco de l’opinió de Casado sobre la influència de factors culturals en el baix consum de llet,
que s’explica per l’«escassa valoració de la llet».
(13) L’increment del consum d’aquests productes s’associa amb l’expansió dels nous regadius.
(14) El tercer Informe (Foessa, 1976) insisteix en aquesta perspectiva comparativa. Segons aquest estudi, en
aquells anys Espanya se situava en una posició intermèdia en el consum de calories totals i calories d’origen animal, és a dir, «Espanya es reafirma com una nació intermèdia de desenvolupament» (Foessa, 1976: 244) (passant
per damunt el fet que el Japó, entre els països desenvolupats, i Irlanda, entre els menys desenvolupats del grup,
estiguessin per sota o per sobre respectivament).
(15) Contreras, 2000: 311 i ss.
(16) Sobre el retorn en alguns països desenvolupats a la promoció del petit comerç i els efectes de la gran distribució en els mals hàbits alimentaris, vegeu Mauleón (2007).
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Els mals hàbits de l’alimentació

L’estudi dels hàbits alimentaris i dels factors socials que determinen aquests
hàbits és considerat com «un aspecte molt poc analitzat i que el punt de vista
sociològic pot ajudar, sens dubte, a perfilar bastant» (Foessa, 1970: 715).(17)
Com ja hem esmentat més amunt, el canvi cap a una dieta més equilibrada i
«racional» requereix que es desterrin els mals hàbits alimentaris. El racionament
és correcte; el que es planteja és què és el que s’entén per mals hàbits. En
aquests Informes el punt de partida és que el canvi dels hàbits alimentaris
es troba amb obstacles «irracionals en la mesura que no són previsibles
per la llei de l’oferta i de la demanda. En altres paraules, la gent no és tan
sensible al preu com ens podríem imaginar, emprant només el model clàssic»,
per tant, el canvi depèn de molts altres factors (vistos com a inconvenients)
econòmics, socials, culturals, etc. En conseqüència, «el problema analític
més interessant és el de determinar les motivacions per les quals els nous
productes són assimilats en la dieta» (Foessa, 1966: 112). Com a exemple
de la influència d’aquests factors s’analitzen els casos del peix i de la carn
congelada, productes el consum dels quals es recomana com a components
d’una dieta més racional,(18) i l’increment del seu consum no depèn únicament
del preu, sinó d’altres factors socials i culturals. En aquells anys, el consum de
peix i carn congelats s’associa amb la modernitat,(19) a l’estatus (alt) i a la classe
social (mitjana-alta i alta) (Foessa, 1966: 114). Després d’analitzar aquests
casos, els autors conclouen que per afavorir el canvi dels hàbits alimentaris
cal impulsar: l’extensió de l’educació dietètica, principalment pels mitjans de
comunicació de masses i entre els mestres de primer ensenyament; l’expansió
dels sistemes de refrigeració tant en les indústries productives i distributives
com a les llars; el contacte amb els models alimentaris estrangers, mitjançant
els viatges; els programes d’alimentació complementària (llet a les escoles);
els progressos de la conservació de molts aliments peribles o exòtics. Atesa
(17) En el tercer Informe es recomana la realització d’enquestes nutricionals per afavorir les campanyes locals o
nacionals per a la correcció dels hàbits alimentaris i la prevenció de carències nutricionals, així com la realització
de campanyes educatives a les escoles i d’instrucció al consumidor en els mitjans de comunicació (Foessa, 1976:
526).
(18) S’ha de fer notar que el peix s’introdueix amb caràcter general i massiu en la dieta espanyola en els anys del
racionament, ja que, fins llavors, el peix fresc era gairebé desconegut en l’interior del país, mentre que el peix
congelat no comença a difondre’s fins als primers anys de la dècada dels seixanta i el seu desenvolupament estava
condicionat per l’escassa difusió dels frigorífics (Foessa, 1966: 112).
(19) No entrem aquí en el concepte de modernitat. Hem treballat sobre els supòsits plantejats i discutits per Solé
(1998) i pels suggeriments d’aquests conceptes sobre l’alimentació plantejats per Poulain (2002).
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la dificultat de fer entrar en joc aquests factors a les zones rurals, es proposen
campanyes específiques dirigides als nens i a les dones joves com a part del
desenvolupament comunitari a les zones rurals (Foessa, 1970: 116-117).(20)
El progrés i la modernitat en l’alimentació

En l’informe de 1970 (Foessa, 1970: 716)(21) s’explicita el que s’entén pel
progrés de l’alimentació:
1) Disminució proporcional del pressupost destinat a l’alimentació.
2) Augment i equilibri de nivell de consum alimentari en calories, proteïnes,
minerals i vitamines.
3) Increment de la participació d’aliments d’origen animal, la qual cosa
significa una major riquesa nutritiva per quantitat consumida.
4) Equilibri en la interpretació cultural de l’alimentació, en la seva concepció
com un mitjà raonable per reparar energies, però conservant en la mesura del
possible els valors estètics, de relació humana, etc., que distingeixen la funció
alimentària.
Darrere d’aquest progrés es troba, sens dubte, el model alimentari europeu i
nord-americà, alt en proteïnes i greixos d’origen animal.(22) En canvi, la dieta
mitjana dels espanyols en aquells anys encara distava força d’aquest model.
La dieta esmentada es descriu com:
1) Un consum de cereals de tipus intermedi entre el nivell centreuropeu i
l’europeu meridional.
2) Un consum molt alt de patates.
3) Un nivell bastant alt de llegums amb tendència decreixent i bastant més
baix que a Portugal.
4) Un alt consum d’hortalisses i un baix consum de fruita.
(20) Això ja s’estava fent per mitjà de les Agents d’Economia Domèstica del Servei d’Extensió Agrària, com es
veurà més endavant.
(21) També en el tercer Informe (Foessa, 1976: 512).
(22) El tercer Informe (Foessa, 1976: 514) continua proposant l’increment del consum d’aliments proteics d’origen
animal. S’hi afirma: «els components essencials de l’alimentació espanyola han variat de forma important en els
últims anys». Entre 1960 i 1970 s’ha passat de 75 a 85 grams de proteïnes (d’origen animal) per habitant i dia», i
més endavant: «Tanmateix, Espanya, en comparació amb altres països europeus, consumeix més pa i menys carn,
llet i mantega» (Foessa, 1976: p.514).
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5) Un consum intermedi de carn, entre els extrems de Portugal i França.
6) Un consum de peix molt alt, gairebé al nivell de Suècia i Portugal.
7) Un alt consum de greixos, gairebé al mateix nivell que a França.
8) Un gran creixement del consum d’ous.
9) Un baix consum de llet, per sota d’Itàlia i Grècia i una mica per sobre del
de Portugal.
En general, l’evolució de la dieta espanyola s’acosta al model italià. Però
també la modernitat alimentària s’associa amb el fenomen urbà: «És el fet
de viure a les ciutats el que determina en tots els grups socials la probabilitat
d’una dieta més equilibrada i moderna» (Foessa, 1970: 718). Però hàbitat
i renda es combinen en els models de dieta: les classes mitjanes urbanes
són les que tenen una dieta més semblant a l’europea, mentre que la classe
obrera urbana i les classes rurals són les que mantenen el «tipisme» de la dieta
espanyola.
La millora de l’alimentació dels espanyols en aquells anys estava condicionada
encara per allò que s’anomena el «potencial alimentari».(23) Les potencialitats
expressen els canvis en el sector agrari (expansió del regadiu, fàbriques de
productes lactis, explotacions intensives avícoles, etc.) juntament amb els
canvis en el comerç exterior de productes agraris. Tanmateix, l’existència
d’alguns obstacles, com el retard de la capacitat frigorífica, impedia incrementar
de forma més ràpida les disponibilitats d’alguns productes, com ara la llet.
En resum, el potencial alimentari espanyol estava creixent per sobre de les
previsions, tot i estar encara per sota dels països del seu entorn més similar. Però
estava reflectint ja els canvis en l’estructura productiva agrària del país, la qual
cosa permetria accelerar el canvi del model de la dieta en la segona meitat dels
setanta (Foessa, 1970: 720-721). Cal dir que els canvis productius en el sector
agrari (produccions agrícola-ramaderes) i en la indústria agroalimentària,
impulsats per les polítiques agràries i el mateix mercat agroalimentari, estan
al seu torn orientats per models previs de consum, no tant (o no solament) per
la demanda que se’n fa. El cas del consum d’olis i greixos vegetals, diferents
de l’oli d’oliva, és un exemple clar d’aquesta orientació.
(23) És a dir, el balanç de la producció més/menys el saldo comercial amb l’exterior més/menys l’autoconsum,
pèrdues, etc.
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És interessant veure com s’entén la modernitat de la dieta en aquests informes,
la qual es manifesta en el consum de certs aliments, que suposa un major
gust estètic, una major facilitat, una millor qualitat, etc.; per exemple: peix
congelat, sopes preparades, cafè soluble, carn congelada, sucs, pa de motlle,
etc., és a dir, productes típics de supermercat,(24) productes menys freqüents
a les zones rurals. No obstant això, crida l’atenció que, atesos els avantatges
d’aquests productes («la seva major racionalitat», sic), no es consumeixin
més en les classes mitjanes altes metropolitanes. Però són les famílies amb
majors ingressos les que compren més de tots aquests productes (racionals).
El consum d’aquests productes és considerat pel segon Informe com un
exemple d’alimentació racional i el seu baix consum en les classes populars,
un exemple dels mals hàbits: «Mentre perduri [es refereix al baix consum
d’aquests productes] no es pot dir que les classes modestes aconsegueixin una
alimentació racional i suficient. I en qualsevol cas, el que és evident és que
la dieta que podríem anomenar «moderna» es mostra gairebé com una pauta
exclusiva de les classes benestants de l’ambient urbà» (Foessa, 1970: 724).
Per a l’informe, el producte que té major poder de discriminació de classe
és el pa de motlle: «Les classes amb més poder econòmic poden permetre’s
el que encara, en realitat, és un “luxe”, és a dir, la utilització en la seva dieta
de productes més manejables, fàcils de conservar, nutritius i, sobretot, més
variats» (Foessa, 1970: 725). Un altre aspecte del canvi qualitatiu és el
major consum de begudes de tota classe: refrescants, nutritives, estimulants,
etc. Si comparem aquesta dieta «moderna i racional» amb les preferències
i les recomanacions dietètiques actuals, en podrem veure les contingències.
El progressiu acostament a la dieta europea s’observa ja en el tercer Informe
(Foessa, 1976: 515), en el qual es diu, respecte al descens del consum relatiu
en el conjunt de cereals i patates, que «aquests descensos reflecteixen una
millora substancial de la dieta gràcies a la menor importància relativa d’aquests
productes, considerats com d’inferior qualitat alimentària», i que el valor de
les proteïnes ha augmentat gairebé un 10%, mentre que les proteïnes d’origen
animal han passat del 30% al 45,7%. No obstant això, encara s’insisteix que la
dieta espanyola continua sent «[…] escassa pel que fa a substàncies nutritives
(proteïnes, minerals i vitamines), ja que la dieta es compon principalment
de llegums, greixos, cereals, begudes, etc.» (Foessa, 1976: 244). Després
(24) En expansió en aquells anys, en què encara no existien els hipermercats.
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d’afirmar que la qualitat de l’alimentació millora, el problema queda relegat
a les classes pobres o a les zones rurals en les quals es consumeixen menys
proteïnes animals, greixos minerals i vitamines, i es consumeixen més
proteïnes vegetals i hidrats de carboni: «Presenta, per tant, un tipus de dieta
molt inadequada en la seva composició».
El paper de l’economia domèstica

El segon dels Informes (1970) suposa un avenç en l’estudi de la cultura i els
hàbits alimentaris respecte a l’Informe de 1966. Per als autors de l’informe,
l’important és afrontar els problemes que condicionen l’adequació de la dieta,
el canvi de certs hàbits alimentaris, l’acceptació de nous aliments, la difusió de
certs rudiments de bromatologia, etc., (Foessa, 1970: 722); i tot això amb una
finalitat pràctica: conèixer els condicionants dels comportaments alimentaris
i, així, facilitar el canvi alimentari cap a una dieta més racional, que és el que
es desitja.
Des d’aquesta perspectiva, el segon Informe se centra en el grup familiar,(25) perquè
aquest és el context sociològic més important i més útil per a la comprensió de la
situació social, i en aquest context la problemàtica de l’economia domèstica de
l’alimentació té una importància extraordinària (Foessa, 1970: 722). L’informe
introdueix el concepte de «cultura alimentària», tot reconeixent que aquesta és
una abstracció atesa la diversitat regional i les diferències entre camp i ciutat.
I en l’anàlisi d’aquesta cultura alimentària, també és present explícitament el
referent europeu, com en el cas de l’horari dels àpats. L’horari usual dels tres
àpats (esmorzar, dinar i sopar) s’allunya bastant de l’europeu (amb tendència,
diuen, a retardar-se encara més) (Foessa, 1970: 722).
En l’àmbit familiar és la cultura bromatològica la que explica també els
canvis, una vegada assolit un determinat nivell d’ingressos (Foessa, 1970:
726). L’Informe elabora un «índex de l’educació alimentària» que revela
que els valors més alts es donen a l’estrat metropolità: les mestresses de
casa amb estudis mitjans o superiors, la classe alta i mitjana-alta, les classes
no camperoles, els nivells més alts d’ingressos. En relació amb els hàbits
alimentaris, es fan diverses recomanacions per millorar-los: fer un esmorzar
més matiner i complet, un dinar més lleuger al migdia (sovint fora de casa) i
(25) Seguint també les orientacions del Pla CCB i dels treballs de Demetrio Casado (1967).
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un sopar més d’hora i complet, en el qual es reuneixi tota la família. Una altra
vegada el model europeu.
Les connexions amb el sector agroalimentari i el marc institucional

El tercer informe (Foessa, 1976) dóna un pas més en relacionar el model
alimentari amb el sistema de producció d’aliments, de manera que els
canvis en l’estructura de la producció final agrària van aparellats als canvis
en l’estructura del consum alimentari, com és el cas del consum de carn,
especialment la de pollastre, els ous, la llet, el sucre, el peix i la fruita, mentre
que els cereals, els llegums i les hortalisses a penes creixen. De totes maneres,
l’agricultura espanyola encara presentava greus problemes estructurals, per
la qual cosa el sector agrari nacional no arriba a satisfer la creixent demanda interna deguda a l’elevació de les rendes i a l’augment de la població.(26)
I s’insisteix en la necessitat d’adaptar l’oferta i la demanda d’aliments, la qual
cosa es converteix en un dels objectius del capítol d’alimentació del Tercer
Pla de Desenvolupament.
També es destaquen les deficiències estructurals de la indústria alimentària
espanyola: mida petita i atomització, falta d’higiene, deficiències en els canals
comercials. Per aquells anys, el pes dels aliments en el creixement de l’IPC
encara era molt elevat (55%), la qual cosa revela trets d’un país encara poc
desenvolupat, a causa dels alts preus dels productes agraris i alimentaris,
derivats d’aquests problemes estructurals.
Nous problemes: fraus i adulteració d’aliments

Com a novetat respecte als Informes anteriors, el tercer presta atenció a
«un dels greus problemes que afecta el sistema alimentari del nostre país»,
que és el de l’adulteració dels aliments. (Foessa, 1976: 522). Després del
desenvolupament del sistema industrial de producció d’aliments que té lloc
al llarg de la dècada dels anys setanta, apareixen els problemes associats amb
aquest sistema. Els autors diuen expressament: «És curiós que a mesura que un
país es desenvolupa i es complica el sistema d’aprovisionament d’aliments, la
contaminació biòtica (infeccions alimentàries) i abiòtica siguin més freqüents.
(26) Com exemple de contrast s’esmenta el sector avícola, «que és l’única branca de la nostra agricultura que ha
aconseguit assolir nivells internacionals difícils de superar...» (Foessa, 1976: 510).
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La primera, perquè la cadena de manipulacions és més llarga; la segona, perquè
l’aliment per conservar-se, per la seva presentació o per ser objecte de comerç
fraudulent, exigeix l’addició de diverses substàncies o la substitució per altres
de semblants». Els autors no es detenen en aquesta qüestió ni en les seves
implicacions per a l’anàlisi dels sistemes alimentaris industrialitzats, encara
que introdueixen (creiem que de forma espontània) termes com «cadena» per
referir-se a les successives manipulacions, i no tant al concepte de «cadena
alimentària». Atès que aquests problemes són inherents al sistema alimentari,
es reclama una major regulació normativa (elaboració d’un codi alimentari) i
un major control d’inspeccions, a més de «conscienciar» les empreses (Foessa,
1976: 522-523). Així doncs, en aquells anys és quan es comencen a percebre els
primers problemes relacionats amb el sistema alimentari modern (industrial),
tot i que encara en perviuen alguns d’antics. En aquest sentit, l’Informe es fa
ressò de la necessitat d’elaborar un codi alimentari espanyol.(27)
1.3. Evolució del sistema agroalimentari, política agrària i
recomanacions alimentàries
Si observem amb certa perspectiva històrica l’evolució de les recomanacions
alimentàries(28) (RA) podrem veure que moltes vegades segueixen molt de prop
no solament els canvis de la societat espanyola sinó també les polítiques agràries
i l’evolució del sector agroalimentari. Com dèiem a la introducció, aquest
paral·lelisme posa de manifest la influència d’altres factors extracientífics en
els canvis de les RA i en el concepte de dieta saludable. Canvis que augmenten
la contingència de moltes d’aquestes RA i del concepte de «dieta saludable».
Ateses les limitacions d’espai, només volem destacar algunes relacions que
avalen el nostre argument.(29)

(27) El codi es va aprovar el 1967, però la seva posada en marxa es va fer sis anys més tard. Les seves parts són: 1a
Principis generals; 2a Condicions generals dels materials, tractament i personal relacionat amb els aliments, establiments i indústries de l’alimentació; 3a Aliments i begudes; 4a Additius i impureses dels materials relacionats directament amb els aliments (no s’esmenta la 5a part). (Vegeu el capítol d’Alicia de León en aquest mateix llibre).
(28) Per recomanacions alimentàries (RA) entenem les orientacions realitzades per instàncies públiques i privades per
canviar els hàbits de consum alimentari de la població; amb les quals es recomanen certs consums i certes pràctiques i
se’n desaconsellen d’altres. Les RA són més àmplies que les recomanacions nutricionals (RN), ja que es refereixen a
tots els aspectes de l’alimentació i no només a la dieta.
(29) Aquests aspectes estan tractats més àmpliament en una versió inèdita i més extensa d’aquest apartat (Díaz Méndez i Gómez Benito, 2006). En l’Annex I presentem de forma sintètica els principals aspectes d’aquesta evolució.
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Al llarg de les diferents dècades analitzades es poden comprovar els canvis
esdevinguts tant en el context social com en les RA. Molts dels factors
socials de canvi de la nostra història més recent constitueixen la referència
per entendre la forma en què han anat variant les recomanacions i el mateix
concepte de «dieta apropiada». Destacarem alguns d’aquests aspectes que
poden considerar-se com a variables independents per explicar-ne els canvis.
Als anys seixanta i setanta les recomanacions alimentàries es mantenien
exclusivament a les mans de les institucions agràries, en un context d’una
societat encara molt rural i amb una població activa majoritàriament
agrària.(30) El Ministeri d’Agricultura va protagonitzar en aquells anys la tasca
de divulgació d’una nova cultura alimentària en la qual es pot apreciar la
seva estreta connexió amb les orientacions de la política agrària. Amb cert
caràcter paternalista transmeten una concepció de dieta apropiada centrada
en l’objectiu de millorar l’alimentació d’una població que conviu amb el
subdesenvolupament i que encara recorda les penúries i la fam. En aquest
període, va resultar molt important el paper de les Agents d’Economia
Domèstica del Servei d’Extensió Agrària (SEA), creat el 1955.(31)
Progressivament va augmentant el pes en favor dels organismes encarregats
de la salut i, posteriorment, del consum. El Ministeri d’Agricultura, decisiu
en els primers anys de la dècada dels seixanta per a l’expansió dels conceptes
bàsics de dieta adequada, queda relegat a poc a poc a la promoció de productes
agraris nacionals, i el seu caràcter subsidiari en l’àmbit alimentari es fa més
palès després de l’entrada d’Espanya a la CEE. En canvi, les institucions
orientades al consum comencen a ser els referents bàsics i relacionen aquest
consum amb la salut a través de la informació procedent del Ministeri de
Sanitat i Consum. En aquest context l’alimentació s’especialitza com a àmbit
d’actuació, i es creen organismes més centrats en el paper del consumidor,
en la seva instrucció i defensa, i allunyats de l’àmbit sanitari, concretament
l’Institut Nacional de Consum.
(30) El 1960 Espanya continuava sent un país molt agrari, amb el 40% de la població activa treballant en
l’agricultura, i un país molt rural, amb gairebé el 58% de la població vivint en municipis de menys de 10.000
habitants.
(31) És per això que les recomanacions alimentàries estan associades moltes vegades amb els problemes de la
llar i de l’economia familiar camperola, amb l’objectiu d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos de
l’explotació i de l’hort familiar, de millorar l’economia familiar i de millorar l’alimentació de la família. Les
recomanacions no solament es fan des de la perspectiva nutricional, sinó també amb la finalitat d’anar creant una
demanda cap als nous productes que anava posant al mercat el sistema agroalimentari.
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En aquest àmbit, el del consum, es reprodueix el canvi de la mateixa societat
espanyola: al començament dels anys setanta s’orienta la informació cap
a la població urbana, quan es consolida la tendència urbanizadora de la
població espanyola després de l’èxode rural. Més endavant, a mitjan anys
vuitanta, i després de la crisi de l’oli de colza desnaturalitzat,(32) s’aprofundeix
en la protecció del consumidor. Si en la primera es tracta més aviat d’unes
recomanacions de caràcter informatiu que instrueixen el ciutadà com a
consumidor (mirar etiquetes, escollir bé en l’establiment, etc.), en els vuitanta
s’ofereix la confiança de tot allò que compta amb la regulació estatal, marcant
amb claredat el caràcter protector de l’Estat en temes alimentaris. Els
noranta, tanmateix, mostren el caràcter més publicitari de les recomanacions
institucionals a l’empara de les empreses i d’institucions no governamentals que
contribueixen, juntament amb l’Estat, a la difusió de la informació alimentària
dels productes nacionals en un mercat europeu amb el qual es competeix.
Curiosament es pot veure el canvi d’una dècada en què les administracions
mostren interès en l’europeïtzació d’Espanya, a l’època posterior a l’entrada
a la CEE, amb una orientació cap al tipisme de la dieta mediterrània i els
productes nacionals molt característica.(33)
D’altra banda, algunes de les campanyes publicitàries del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació analitzades sobre el consum de plàtans
canaris, el sucre, l’oli d’oliva o les sardines, entre molts altres exemples,
s’expliquen millor com a estímul del consum d’aquests productes per afavorir o
donar sortida a la producció agrària nacional que com a recomanacions pel seu
valor dietètic o nutricional, o com a prevenció de malalties, malgrat que moltes
vegades les seves qualitats nutricionals vinguin avalades per l’opinió d’experts
de gran prestigi. La participació en aquestes campanyes d’organitzacions
interprofessionals (integrades per tots els estaments d’un sector productiu
–per exemple, el del sucre– des de la producció primària a la distribució, des
de les administracion públiques a les organitzacions professionals) posa de
manifest el que diem. Així doncs, considerem que la situació del sector agrari
i, més avançat el procés d’industrialització, de la indústria agroalimentària, i
(32) Vegeu el capítol d’Alicia de León en aquest mateix llibre.
(33) I no per casualitat es torna al caràcter regulador i protector de l’Estat ja entrat el segle XXI, després de les dues
noves crisis alimentàries (la de les vaques boges i la dels pollastres amb dioxines) que seran assimilades per les
institucions amb la creació d’un organisme específic amb l’objectiu d’assumir el control de la situació: l’Agència
de Seguretat Alimentària.
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els objectius de les polítiques agràries expliquen moltes de les recomanacions
alimentàries, i, per tant, un estudi sociològic profund sobre aquestes qüestions
ha de tenir-lo en compte.
Les variacions són també significatives en relació amb el destinatari. Si als anys
seixanta les recomanacions es dirigien a la mestressa de casa rural, i s’aprofundia
en el seu paper de responsable única de l’alimentació familiar, aquest rol es va
modificant progressivament. Als anys setanta el rol tradicional de dona mestressa
de casa canvia en començar a dirigir-se a la dona urbana, però persisteix la
imatge de dona responsable de l’alimentació, que cuida de la família i de la
llar. Tot i que als anys vuitanta la societat mostra signes de reclamar la igualtat
de gèneres i la dona s’incorpora a activitats fora de casa, les recomanacions
responen encara durant un temps a un estereotip de dona treballadora, que té
cura dels seus, a qui ara se li ofereix la possibilitat de dedicar menys temps
a la cuina. Als anys noranta el receptor de les recomanacions adquireix un
caràcter més individual i despersonalitzat; és més aviat un consumidor que
sembla no tenir cap més objectiu i preocupació que alimentar-se a si mateix
i cuidar-se del seu cos. Al final de la dècada reapareixen les responsabilitats
familiars en temes alimentaris, encara que amb un caràcter nou, i es reclama el
paper coeducador de la família amb la intenció de fer confluir les orientacions
educatives alimentàries de l’Estat amb les de la família, que semblen haver-se
distanciat. Un retorn potser tardà al grup domèstic després d’un període en
què el descens de la responsabilitat de les dones en temes alimentaris ha estat
suplert en part fora de la llar (pels menjadors escolars, en particular), però no
en canvi dins del propi grup familiar.
El referent de fiabilitat utilitzat en les recomanacions alimentàries també
ha sofert importants canvis. Del metge de poble, als anys seixanta, es passa
als investigadors que analitzen la nutrició humana en la dècada següent. Es
consolida aquesta tendència en els anys successius a través de referències
continuades d’especialistes en nutrició, de la medicina o de la farmàcia, que
van acompanyant les orientacions de les institucions com a font de veritat
òptima per a una correcta alimentació. A partir dels anys vuitanta es mostra a
aquests experts en el seu caràcter més tècnic, com a investigadors, els consells
dels quals responen als esforços de les ciències experimentals. Després de les
informacions generals sobre els nutrients dels aliments plasmades en dibuixos
senzills i de fàcil comprensió, com la roda dels aliments, primer, i més tard la

EVOLUCIÓ DE LES RECOMANACIONS INSTITUCIONALS SOBRE SALUT I ALIMENTACIÓ 43

piràmide o el rombe, apareixen altres paraments més elaborats. Als vuitanta es
consoliden les guies alimentàries, amb un clar caràcter educatiu, no solament
per donar a conèixer la informació nutricional sobre els aliments, sinó perquè
aquesta sigui acceptada i adoptada com a recomanació dietètica de referència.
Però potser més que el canvi de l’expert ho ha estat el del paper del receptor
davant l’expert. Als anys seixanta s’insisteix que ha de consultar-se el metge
per a una orientació alimentària correcta i se li demana a la dona rural allunyarse dels coneixements tradicionals basats en l’experiència. La poca formació
d’aquestes dones, a més de l’escassa valoració que les administracions del
moment donen a les seves habilitats i als seus coneixements, en fa comprensible
l’orientació. En els anys successius s’entreveu la major formació del receptor
amb uns missatges més elaborats i en els quals s’inclou informació tècnica
abundant sobre els nutrients dels aliments. Adquireix així un caràcter educatiu
global que busca que les decisions alimentàries a les llars es prenguin a partir
de coneixements nutricionals d’experts científics. La racionalitat és la pauta
considerada apropiada, encara que curiosament en alguns casos el que en
aquestes èpoques es va considerar una alimentació racional, posteriorment ha
estat considerat com a irracional. De la mateixa manera, el que antany va ser
popular, i per tant injuriat, es presenta, al final dels vuitanta i als noranta, com
una pauta alimentària correcta, el que abans va ser un luxe avui és popular
i el que abans denotava un baix estatus social ara es troba associat amb
l’alimentació de les elits més cultes.
Però potser els canvis més significatius siguin, precisament, aquells referits a allò
que és apropiat menjar i allò que no s’ha de menjar, ja que contenen de manera
implícita la concepció de dieta i salut que les administracions promouen en cada
moment. Als anys seixanta les recomanacions recorden les pautes adequades
a una població (infra)alimentada, a la qual s’instrueix perquè surti de la seva
dieta monòtona incorporant nous productes al seu menú. Aquí la quantitat, en
nom de la varietat, és més important que qualsevol altra recomanació, però
en els setanta els efectes d’aquestes orientacions es deixen veure amb pautes
que volen desterrar la idea segons la qual estar sa és estar gras. S’insisteix
a trencar aquesta associació amb recomanacions que conviden al consum de
productes industrials i a completar amb peix una dieta excessivament basada
en greixos animals. Els objectius institucionals dels seixanta i setanta finalment
s’aconsegueixen, ja que la dieta augmenta en varietat i quantitat, però això
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comporta també efectes en la composició de la dieta, que mostra una major
preferència per la carn, producte d’estatus superior a d’altres.
Els últims anys de la dècada dels setanta i els vuitanta donen pas a unes
recomanacions encaminades a incorporar a la dieta nous productes que
substitueixen els tradicionals; s’obren camí la pasta, l’arròs, els dolços
industrials, ocupant el buit que deixen els llegums, que apareixen com a
símbol d’estatus de classes més baixes. Però també per aquesta simbologia
social sorgeixen nous productes ben valorats, com ara nous olis vegetals, carns
blanques i un conjunt de productes que denoten modernitat en la mesura que
s’allunyen dels productes considerats tradicionals i rurals: les carns vermelles,
els greixos animals, el porc, el pollastre, la carn d’olla, etc. Tot queda relegat
al món rural endarrerit del qual tant desitja allunyar-se la població urbana i que
les administracions fomenten. De l’època de l’escassetat es passa ràpidament
a la de la sobreabundància sense solució de continuïtat, i l’obesitat, que als
anys seixanta i a començament dels setanta era plantejada com un assumpte
que afectava la població infantil, traspassa aquí les fronteres de l’edat. La
tècnica del desenvolupament impregnada en les recomanacions i l’afany per
introduir productes industrials en la dieta, més cars però de major estatus,
marquen els anys setanta. Dedicar poc temps a la cuina, menjar productes
preparats, allunyar-se del que és natural i rural marquen l’inici dels vuitanta.
Tot condueix a l’aparició de nous problemes alimentaris i comença així la
preocupació institucional pel colesterol i els excessos de calories, que són,
sens dubte, conseqüència de les recomanacions de les dècades precedents i
marquen l’inici dels vuitanta i el principi dels noranta. Destaca en aquest sentit
l’interès per reduir el consum de sucre i productes dolços, per menjar menys
carn i amb menys greix, i preferir les carns magres o controlar el consum
d’hidrats inclòs el pa. També l’ou es mostra com un producte perillós pels
seus efectes sobre el colesterol. Estem davant l’expansió dels productes
baixos en calories que la publicitat agroalimentària explota fins a la sacietat.(34)
En aquests moments augmenta la preocupació per estar prim. A poc a poc
es va consolidant la recomanació de no engreixar-se en un moment d’accés
generalitzat als productes alimentaris i de gran expansió i acceptació de
l’alimentació industrial. En aquest context de sobreabundància qualsevol
excés pot portar a l’obesitat.
(34) En aquest sentit es pot veure el capítol de Díaz Méndez i González Álvarez en aquest mateix llibre.
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Si al començament dels vuitanta preocupa el colesterol i les calories, al final de
la dècada, i després de l’entrada d’Espanya a la CEE, es detecta una expansió
dels productes amb caràcter nacional, abans qüestionats, amb els quals es
potencia una dieta diferent i identitària en un context de lliure circulació de
mercaderies i de pèrdua de la diferenciació nacional. L’oli d’oliva guanya
terreny als greixos d’origen animal, encara que per a això hagin d’introduir-se
valoracions negatives d’alguns de molt utilitzats (els de llavors vegetals, en
particular). És la tornada als orígens, a les dietes tradicionals que apareixen
amb referències a temps anteriors ara més ben valorats, mentre que la tècnica
del desenvolupament sembla haver tocat sostre. La promoció de la dieta
mediterrània coneix al final dels vuitanta i al començament dels noranta la seva
màxima expansió, i intenta recuperar els aliments procedents de l’Espanya
més tradicional del passat rural, com ara llegums, fruita i verdura. La primesa
sorgeix com un valor a seguir i aquests productes ajuden a assolir-la, a més
d’oferir una certa identificació nacional amb l’alimentació.
Als anys noranta apareix el que podríem denominar una certa medicalització
de les recomanacions alimentàries. L’associació entre salut i alimentació
es potencia establint una relació causal entre el consum de certs productes
i l’absència o presència de certes malalties. La relació establerta indica al
receptor de la informació com pot aconseguir-se una salut òptima i evitar o
corregir malalties gràcies al consum de determinats aliments.
Si les recomanacions de les primeres dècades introduïen aspectes no alimentaris
sobre la cura de la llar, la pauta (extra)alimentària ara és l’exercici físic, com
a element decisiu d’acompanyament de la dieta adequada. Però potser aquest
sigui l’únic element comú, ja que la relació entre alimentació i salut porta a
una associació extrema entre productes alimentaris generadors de benestar o
malestar, deixant a les mans del consumidor la capacitat per conduir-se per
la senda de la salut o de la malaltia. El control sobre el propi cos és darrere
d’aquestes recomanacions a la recerca del cos perfecte, sens dubte prim i
esvelt, que mostra no solament la salut sinó la capacitat per autoregular-se
(també) en l’àmbit de l’alimentació.
Potser és per això que es culmina a començament de segle amb la insistència,
com a lema institucional, que no existeixen aliments bons ni dolents, sinó
dietes correctes o incorrectes, la qual cosa sembla indicar que la recomanació
de la dècada precedent s’ha portat a l’extrem. Els ciutadans s’han autorregulat
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amb l’alimentació i l’han utilitzada al màxim per aconseguir la primesa, fins i
tot allunyant-se de la salut per a això. S’observa una preocupació institucional
pels efectes de les «dietes miracle», en particular per la recerca del pes ideal
a qualsevol preu (és l’època de la preocupació institucional per l’anorèxia i la
bulímia), i es recorda la importància tant dels excessos com de les carències.
S’ha de menjar de tot, seria el lema, que recorda molt aquell dels seixanta, ahir
per carència i avui per excessos d’aliments. Mostra la preocupació pel que ja
denominen institucionalment «l’epidèmia del segle XXI», l’obesitat, però també
l’excés de pes. Sens dubte ens espera ara una campanya institucional contra
l’obesitat que respon a la important associació establerta pels investigadors
entre el desenvolupament d’un gran nombre de malalties i l’augment del
pes corporal d’una població sobrealimentada. Els nens i les nenes grassos
dels seixanta, actualment pares i mares, semblen tenir avui dia l’obligació
«moral» d’aconseguir el pes ideal dels seus fills i el seu propi, amb la mateixa
responsabilitat que en el passat es transmetien valors d’una altra índole.
1.4. Conclusions
Com indicàvem al principi d’aquest capítol no és fàcil establir una relació
causal inqüestionable entre les recomanacions alimentàries i els factors que
les fan variar, però creiem que aquest estudi dóna bon compte que la relació
existeix encara que sigui complex de precisar-ne les connexions.
Les recomanacions alimentàries (RA) de cada moment històric juguen amb una
concepció de dieta adequada de gran mutabilitat, que es construeix per tal de
respondre als canvis socials i a conveniència de les institucions, i que segueixen
de vegades molt estretament les concepcions dominants del desenvolupament
i de la modernitat. D’altra banda, és evident el paral·lelisme entre les RA i
l’evolució de la política agrària (primer) i del sistema agroalimentari en el seu
conjunt (després).
Es podria afirmar que una bona part dels problemes alimentaris que avui
constatem s’han forjat en el passat, i apareixen com a efectes no intencionats
de les accions institucionals encaminades a modernitzar la societat espanyola.
L’estimulació de l’allunyament de la dieta tradicional, en els seus productes
i en els seus coneixements, es manifesta actualment en un conjunt d’hàbits
alimentaris allunyats de les dietes tradicionals d’antany. La recerca de la
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varietat, per trencar la monotonia alimentària de les èpoques d’escassetat, ha
vingut acompanyada de l’aparició de nous productes, que no sempre han aportat
la salut esperada i que, tanmateix, han substituït els anteriors. La cultura del
que és propi, reclamada amb la dieta mediterrània, sembla no tenir ressonància
en algunes llars on les pautes tradicionals ja no són la referència d’actuació ni
tampoc d’estatus. La proposta de recuperar aquests hàbits es mostra avui com
una tasca complicada o, fins i tot, impossible, no solament pel passat perdut o
desconegut, sinó per la constatació d’un major nombre d’interessos al marge
de l’Estat. Aquests nous agents orienten avui les recomanacions cap a una
dieta òptima en ocasions amb major insistència i influència que les pròpies
institucions, i sobretot, no sempre en la mateixa direcció.
Tot això ens fa pensar en la importància d’analitzar a fons els factors que hem
enumerat com a generadors del canvi en les concepcions de dieta saludable.
Cada un dels aspectes aquí avaluats pot ser analitzat separadament. Queden,
sens dubte, camps oberts per explorar que poden enriquir l’anàlisi del que es
podria denominar «una història social de l’alimentació espanyola» i ajudar a
conèixer i afrontar millor el que ja s’ha començat a anomenar «desestructuració
alimentària».

48 ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

Annex I
Què cal menjar per estar ben alimentats?
PRIMERA FASE: l’inici de la societat de consum (anys seixanta)
TRETS HISTÒRICS
DE L’ÈPOCA

REFERENTS
INSTITUCIONALS I PERFIL
DEL RECEPTOR DE LA
INFORMACIÓ

Modernització agrària
seguint el model de la
Revolució Verda.

Institucions:
MAPA a través del SEA
i INC

Augment de la productivitat i desenvolupament
de la ramaderia industrial.

Experts:
Agents d’economia
domèstica del MAPA
Metges de capçalera
Ciències de l’alimentació.
Receptor:
Mestressa de casa
rural, rol de mare i
assistenta de la família
i de la llar.

RECOMANACIONS
ALIMENTÀRIES

CONCEPCIONS DE
L’ALIMENTACIÓ

Cuidar-se de
l’alimentació de la família per aconseguir un
estat nutricional òptim.

L’alimentació de la
població rural és pobra
i necessita ser ampliada
en productes.

Incorporar varietat a
una dieta pobra en productes.

La dona rural, que és
l’encarregada de la cura
de la família i de la llar,
necessita més informació nutricional per aconseguir aquest objectiu.

Buscar l’equilibri
de nutrients en
l’alimentació diària.
Recomanacions
bàsiques d’higiene
(referència especial a la
llet) amb referència a la
manipulació i la conservació.
Informació general
sobre les vitamines i
la seva importància en
l’alimentació.
Claus: Cal menjar més
variat.

S’ofereix informació
sobre els nutrients
dels aliments i algunes
carències concretes
(vitamines) per a la seva
integració en la dieta.
Les pautes de manipulació dels aliments són
deficients per la seva
procedència productiva
en les mateixes famílies.
S’han de modificar
aquestes pautes.
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SEGONA FASE: el desarrollisme i la urbanització (anys setanta)
TRETS HISTÒRICS
DE L’ÈPOCA

Expansió de regadiu,
nous cultius orientats al
mercat nacional i internacional.
Augment de l’oferta i
baixada de preus.
Creixement més ràpid
de la demanda que de
l’oferta.
Crisi del petroli.

REFERENTS
INSTITUCIONALS I PERFIL
DEL RECEPTOR DE LA
INFORMACIÓ

Institucions:
INC i MAPA a través
del SEA.
Experts:
Metges de capçalera Ciències de
l’alimentació.
Receptor:
Mestressa de casa
urbana, compradora
única d’aliments per a
d’altres, rol de treballadora també fora de
casa (sense especificar
rol laboral).

RECOMANACIONS
ALIMENTÀRIES

CONCEPCIONS DE
L’ALIMENTACIÓ

Informes sobre els components nutritius dels
aliments a través de
la Roda dels aliments
i del Codi alimentari
espanyol.

Cal millorar la formació
nutricional de la mestressa de casa perquè
aconsegueixi una alimentació correcta per a
la seva família.

Informació sobre els
avantatges dels productes que inclouen alguna
fase industrial en el
seu tractament (exemples evidents en la llet
pasteuritzada i el peix
congelat).
Promoció d’hàbits que
faciliten les tasques de
la llar amb la tecnificació
perquè sigui més fàcil i
senzill cuinar (promoció
de plats preparats i ús
d’olla de pressió).

L’origen rural de les
pràctiques alimentàries
perjudica l’expansió
d’hàbits moderns en
alimentació i n’entorpeix
la difusió.

El menjar casolà tradicional engreixa.

Els productes industrials
són millors que els
productes procedents
directament del camp,
ja que són més segurs
per al consum.
La concepció de
l’alimentació s’integra
en la Roda dels aliments
i la creació del codi alimentari espanyol.

Compte amb les caloL’obesitat és un probleries, es menja massa i
ma de salut pública.
s’engreixa (menys ous,
menys sucre, menys pa,
menys greixos animals).
Estar gras no significa
estar sa.
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TERCERA FASE: la modernitat (anys vuitanta)
TRETS HISTÒRICS
DE L’ÈPOCA

Descens d’actius agraris
i augment de la població
urbana.
Entrada a la CEE: canvi
productiu i d’oferta
agrària.
Desenvolupament de
l’Estat de les Autonomies.
Promoció de la dieta
mediterrània associada
amb els aliments espanyols.
Síndrome tòxica de la
colza adulterada.

REFERENTS
INSTITUCIONALS I PERFIL
DEL RECEPTOR DE LA
INFORMACIÓ

Institucions:
INC per a les recomanacions de consum.
MAPA orientat a la
promoció de productes
espanyols.
Organismes autonòmics
i/o municipals orientats
al consum.
Experts:
Metges de capçalera.
Referències nominals
a experts en nutrició
d’àmbit nacional.
Receptor:
Mestressa de casa
urbana. Amb rols més
diversificats entre els
quals conviuen el rol
tradicional de mestressa
de casa i mare amb
altres perfils menys centrats en la llar.
Orientacions específiques dins de la llar
a membres d’edats
diferents (nens, adolescents, ancians).

RECOMANACIONS
ALIMENTÀRIES

CONCEPCIONS DE
L’ALIMENTACIÓ

Augment significatiu
de recomanacions
relacionades amb la
manipulació i venda
dels aliments: mesures
higièniques dins i fora
de la llar (bars i restaurants).

Cal menjar de tot, a la
recerca de l’equilibri de
nutrients en la dieta.
Si es menja molt d’un
producte i en manca
un altre la dieta no és
correcta.

Augment del control
estatal sobre els aliments per garantir la
seguretat del consumidor.
Preocupació per
l’obesitat infantil i pel
colesterol.
Cal buscar una dieta
equilibrada, cal menjar de tot, no només
allò que més agrada.
S’ha estès en excés
el consum d’allò que
compta amb acceptació
(carns blanques, dolces)
rebaixant-se el consum
d’altres productes (llegums).
Es recomana menjar
més peix i carn amb
menys greixos (porc)
i fruita, verdura i oli
d’oliva: es recomana
menjar dieta mediterrània i els productes que
la componen que són
espanyols.
Recomanacions per
a un consum responsable que no es deixa
manipular ni amb la
publicitat ni amb altres
reclams de compra. Es
recomana reflexió en el
consum.

Cal consumir en quantitat i varietat d’acord
amb l’edat, la feina, el
sexe i la residència.
El greix ingerit és excessiu, la vida sedentària
no requereix tantes
aportacions calòriques.
Recomanable comptabilitzar calories de la
dieta i dels diferents
productes.
El consumidor ha de
saber triar el millor per
alimentar-se i per a
això ha de comprar bé,
emmagatzemar, seguir
pautes de compra responsable.
Enalteix les característiques de la dieta
mediterrània, en relació
amb els productes
que la integren (fruita,
verdura, oli d’oliva,
peix) mostrant, a més,
els referents nacionals
d’aquests productes.
L’Estat dóna garanties de seguretat als
aliments a través del
control.
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QUARTA FASE: la individualització alimentària (anys noranta)
TRETS HISTÒRICS
DE L’ÈPOCA

Diversificació i globalització de l’oferta alimentària.
Crisis alimentàries:
vaques boges i pollastres amb dioxines.

REFERENTS
INSTITUCIONALS I PERFIL
DEL RECEPTOR DE LA
INFORMACIÓ

Institucions:
INC, MAPA, segons
especialització anterior,
ONG de consumidors.
Col·laboració institucional amb empreses
agroalimentàries.

Protagonisme de la
indústria i la distribució
alimentària.

Receptor:
Individualització de les
recomanacions. Major
orientació a la geneAparició de problemes
de salut alimentària: bulí- ralitat de la població.
Els rols tradicionals
mia i anorèxia.
conviuen amb altres
Promoció de la dieta
models.
mediterrània associada
amb la salut.

RECOMANACIONS
ALIMENTÀRIES

CONCEPCIONS DE
L’ALIMENTACIÓ

Es recomana precaució
en l’alimentació ja que
constaten que hi ha
dietes dolentes i dietes
bones.

A la salut s’arriba per
l’alimentació.

Enaltiment de la dieta
mediterrània com a
garant de salut.
Controlar el pes de
manera regulada per
mitjà d’especialistes en
dietes.
L’obesitat és un problema greu de salut i cal
actuar sobre això individualment.

Si es menja malament
s’emmalalteix.
La dieta mediterrània
és la dieta més saludable i s’ha perdut el
coneixement que es
tenia d’ella.
Retorn a les bondats de
les dietes i els hàbits alimentaris tradicionals.
Cal cuidar el cos, cal
controlar el pes, cal
pensar a estar sa.
Cal fer esport per
augmentar la despesa
energètica.
Control mèdic de
l’obesitat.
Educar el consumidor
amb guies alimentàries.
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CINQUENA FASE: l’entrada al segle
TRETS HISTÒRICS
DE L’ÈPOCA

XXI

REFERENTS
INSTITUCIONALS I PERFIL
DEL RECEPTOR DE LA
INFORMACIÓ

Institucions:
Especialització de les
institucions encarregades de la producció,
consum i salut.
Agència Nacional de
Seguretat alimentària.

RECOMANACIONS
ALIMENTÀRIES

CONCEPCIONS DE
L’ALIMENTACIÓ

Potenciació de les
recomanacions dels
últims anys noranta amb
referència als problemes relacionats amb
l’obesitat.

Hi ha riscos alimentaris
i la protecció estatal i el
control no són suficients
per ajudar el consumidor.

Hi ha riscos alimentaris
i hem de protegir-nos
amb informació i seguint
les recomanacions de
l’Estat.

Experts:
Aparició del paper
educatiu de les recomanacions alimentàries
i la seva entrada en
Preocupació pels trasl’àmbit escolar a través
torns alimentaris.
de programes educatius
específics.

El consumidor no té
coneixements alimentaris
suficients i ha de ser
educat en l’adquisició
d’hàbits saludables.
El consumidor ha d’estar
ben informat per portar
estils de vida saludables.

Receptor:
Orientacions a pares i
educadors per promoure
estils de vida saludables
per a la ciutadania.
Font: Díaz Méndez i Gómez Benito, 2008.
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II. Avenços científics en nutrició
i alimentació
María Ángeles Menéndez Patterson (Universitat d’Oviedo)

2.1. Introducció
La nutrició humana es pot considerar com la ciència de les interrelacions entre
l’home i l’aliment. La seva característica essencial és la integració de dades
adquirides gràcies a una investigació fonamental i aplicada, inter i multidisciplinària. Les metodologies utilitzades són molt diverses i pertanyen a nombroses disciplines científiques.
Les relacions entre els humans i l’aliment són molt variades, ja es tracti del
comportament de l’individu sa o malalt en relació amb els aliments, de les formes d’utilització metabòlica dels nutrients ingerits o de les influències sobre la
destinació biològica de les disponibilitats alimentàries de l’home, expressades
en termes de qualitat o quantitat.
Des de la seva aparició sobre la terra, la nostra espècie va haver d’adquirir, si
no una ciència, sí almenys un coneixement empíric dels aliments, però ignorem quantes morts i sofriments va costar aquesta llarga recerca que discriminava entre l’aliment útil, l’aliment nociu i l’aliment inútil.
La nutrició com a ciència sorgeix en realitat entre el final del segle XVIII i el
principi del XIX. Els estudis sobre nutrició busquen conèixer la fisiologia dels
aliments i dels seus components, així com les necessitats quantitatives i qualitatives de l’ésser humà. Aquest saber inicia la seva etapa quan Lavoisier el
1785 identifica respiració amb combustió i amb oxidació. Aplicant la llei de
la conservació de l’energia es va determinar i quantificar el recanvi energètic i
material entre l’ésser viu i el medi que l’envolta. Aviat es va conèixer el paper
vital de les proteïnes i aminoàcids, i es va distingir entre substàncies plàsti-
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ques i respiratòries, segons la seva funció en la formació de matèria o en les
necessitats calòriques i energètiques.
Al final del segle XIX es podia suposar que tots els interrogants de la nutrició
havien estat descoberts. Els aliments semblaven ser només qüestió de proteïnes, lípids, hidrats de carboni i aigua. Quedaven uns mínims residus que
semblaven escòria (les cendres), un rebuig de la utilització energètica i plàstica de l’organisme. Es va arribar a pensar que seria possible alimentar els
animals de laboratori amb una barreja de tots els components llavors coneguts
d’un aliment com la llet. Fins i tot aquesta idea va ser expressada per algun
investigador que va arribar a afirmar que «en el futur l’home s’alimentaria de
paquetets de productes químics purs, que podria portar a la butxaca de l’armilla» (Carpenter, K. J. 2003a). Evidentment s’oblidava del plaer del menjar o
el menyspreava.
Seria al començament del segle XX quan es va posar clarament de manifest
la presència, funcions i necessitats dels minerals en la nostra alimentació, ja
que són mediadors indispensables en reaccions químiques claus en el manteniment de les funcions dels òrgans. Alguns dels minerals van ser descoberts a
partir de les cendres.
Certament les vitamines van constituir un dels capítols més interessants de la
investigació en nutrició durant la primera meitat del segle XX. En aquest sentit,
si analitzem els dos primers volums de la revista The Journal of Nutrition,
publicats el 1928-1930, el 40% dels seus articles estan relacionats amb aquest
tema. El 1933 Leslie Harris va fer la seva primera revisió sobre vitamines en
l’Annual Review of Biochemistry i va comprovar que en dotze mesos s’havien
publicat mil treballs sobre vitamines (Carpenter, K. J. 2003b).
L’any 1948 es va descobrir l’última vitamina, la Cianocobalamina o B12,
l’estructura química de la qual va ser establerta el 1955.
Els descobriments en nutrició en el període comprès entre 1912 i 1944, per
a alguns autors considerat «l’edat d’or de la nutrició», van ser tants i tan importants que alguns investigadors van pensar que el tema de la nutrició estava
esgotat. La Universitat d’Oxford va clausurar el seu grup de nutrició amb
aquesta justificació. Tanmateix, havien d’arribar encara importants descobriments a partir de línies d’investigació que estaven en marxa. Per exemple, els
àcids grassos essencials.
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En l’actualitat, el considerable progrés experimentat pel coneixement científic
en nutrició i la seva relació amb la salut humana ha anat acompanyat d’un
creixent interès de la societat contemporània per les esmentades qüestions,
però ho ha fet també juntament amb la proliferació de tota una sèrie d’idees errònies sobre la naturalesa dels processos nutritius, les propietats dels aliments
i les virtuts màgiques dels sistemes dietètics més variats, que obliden, moltes
vegades, els coneixements científics que posseïm. La conseqüència d’aquesta
situació és l’estat de confusió en què es troben molts membres de la nostra
societat pel que fa a la relació entre nutrició i salut.
En aquest capítol analitzarem com els descobriments en el camp de l’alimentació/nutrició de la segona meitat del segle XX han permès un avenç espectacular en el coneixement que té la dieta en el desenvolupament i prevenció de
les patologies més prevalents als països desenvolupats: la malaltia cardiovascular, el càncer i l’obesitat. D’altra banda, estudiarem el canvi experimentat
pels nutricionistes en el sentit de valorar el paper d’aquells compostos químics
existents als aliments, que no aporten energia ni nutrients essencials, els compostos bioactius, però que tenen un paper important en la salut, el benestar
i la longevitat dels individus. Tenint en compte l’interès dels consumidors
per la salut, la indústria alimentària ha desenvolupat un nou tipus d’aliments,
anomenats funcionals, els avantatges i inconvenients nutricionals dels quals
seran objecte de valoració en aquest capítol.
Probablement, a dia d’avui i, com a perspectiva de futur en nutrició, un dels
camps més prometedors és estudiar la manera com la dieta, en general i, alguns nutrients, en particular, poden afectar el funcionament dels nostres gens,
procés que dóna lloc a una nova ciència: la Nutrigenòmica, que en un futur
no gaire llunyà, pot portar-nos a dietes fetes a mida a partir de la informació
continguda als gens.
2.2. Evolució de la nutrició i l’alimentació
La ciència de la nutrició i la recerca de millores en la dieta humana han experimentat una transició tranquil·la, però molt important, durant la segona meitat
del segle XX. La primera meitat d’aquell segle es va centrar en el descobriment dels nutrients essencials: vitamines, aminoàcids, minerals, àcids grassos. Aquests descobriments van influir profundament en l’enfocament de la
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nutrició aplicada, que al principi va tractar de definir en humans les necessitats
mínimes de nutrients essencials, que avui coneixem com les Recomanacions
Nutricionals (RDA) o Ingestes Recomanades (IR) i, posteriorment, valorar les
dietes que subministren aquestes quantitats mínimes necessàries per mantenir
la salut, estudis que van donar lloc a les guies dietètiques, que miraven d’evitar les malalties carencials i la desnutrició. Els indicadors per comprovar la
seva idoneïtat van ser en principi índexs bioquímics i clínics associats amb la
deficiència o l’absència (raquitisme, beriberi, escorbut, pelagra, etc.).
Els programes públics sobre nutrició es van dedicar àmpliament a incrementar el consum de llet, carn, ous… i pràcticament qualsevol aliment de la dieta
habitual. Es predicava el terme seguretat per referir-se a la sacietat i es transmetia la idea que era preferible l’excés a la limitació.
En la segona meitat del segle XX, els factors ambientals van començar a guanyar importància com a determinants de la salut humana. Alimentats, en part,
per l’evidència emergent del paper del tabac en el càncer de pulmó, l’activitat
física en la malaltia cardiovascular i altres associacions, els científics van començar a explorar la relació entre dieta i malaltia des d’un punt de vista més
ampli, és a dir, des d’una perspectiva ecològica.
Aquesta visió va canviar l’associació dieta-malaltia, basada fins aleshores en
la síndrome clínica causada per una ingesta insuficient:
1) Moltes de les noves associacions estaven relacionades amb constituents no
essencials de la dieta, com la fibra o el colesterol.
2) Alguns problemes de salut no estaven relacionats amb deficiències, més
aviat amb excessos, com l’obesitat.
De fet, després de la Segona Guerra Mundial es va comprovar als països desenvolupats que les considerades «bones dietes» per definició semblaven ser
causants, en bona mesura, de l’arterosclerosi, la diabetis, alguns tipus de càncer o altres malalties no infeccioses.
Entre les troballes que van marcar aquesta transició es troba la relació entre la
ingesta de lípids i la malaltia cardiovascular.
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La malaltia cardiovascular

Una de les causes més importants de mort als països desenvolupats és la isquèmia cardíaca, causada per una disminució en l’aportació de sang a una
porció del múscul cardíac que en causa la necrosi o un infart de miocardi. A
través de les autòpsies, feia més de cent anys que els forenses havien mostrat l’estrenyiment dels vasos coronaris a causa de l’arterosclerosi, és a dir,
al dipòsit de plaques riques en colesterol a les parets dels vasos. El 1894,
en un llibre clàssic de medicina, l’Strumpell, ja s’havien fet recomanacions
dietètiques, basades en aquestes observacions clíniques, adreçades a reduir la
malaltia cardíaca. El 1934 Rosenthal publicava un article en la revista Archives of Pathology (Carpenter, K. J. 2003c) en el qual escrivia: «La literatura
conté una multitud de treballs que correlacionen l’arterosclerosi amb la dieta,
la pressió sanguínia, la raça, etc.», i més tard escrivia: «Allà on la ingesta de
greix és baixa, l’arterosclerosi no és prevalent».
Malgrat el gran interès dels investigadors, sobretot entre els patòlegs, per saber
les causes de la isquèmia cardíaca, aquesta patologia no havia cridat l’atenció
dels nutricionistes abans de la Segona Guerra Mundial.
Una de les característiques de la dieta dels països desenvolupats és l’elevada quantitat d’energia procedent dels lípids, sobretot d’origen animal. Es va
pensar que el problema de la isquèmia cardíaca podia estar relacionat amb la
ingesta elevada de colesterol. Per confirmar-ho es van efectuar nombrosos
experiments en animals i humans amb diferents tipus de lípids.
Des de 1950, Ancel Key i els seus col·laboradors van començar a estudiar i
comparar aspectes de la isquèmia cardíaca als Estats Units i a diferents parts
d’Europa, tant la del Nord com la Mediterrània, així com al Japó. Aquests treballs van donar peu a l’Estudi dels Set Països (Seven Countries Study), gràcies
al qual es va donar a conèixer la «dieta mediterrània». Aquest estudi tenia un
disseny prospectiu multinacional format per 12.763 homes de 40 a 59 anys
pertanyents a set països diferents: Iugoslàvia, Grècia i Itàlia (països mediterranis, sud d’Europa), Holanda i Finlàndia (països del nord i centre d’Europa) i
els Estats Units d’Amèrica. A més es va incloure el Japó (Keys, A., 1970). Es
va efectuar un seguiment de 30 anys a mes de vint cohorts. Amb aquest estudi
es va confirmar:
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1) Que la mortalitat per malaltia cardioisquèmica va ser més baixa en les poblacions mediterrànies i en la japonesa, davant la dels Estats Units i les del
centre i nord d’Europa.
2) Que existia una relació entre el consum d’àcids grassos saturats i la cardiopatia isquèmica, tant per l’ocurrència d’esdeveniments coronaris com per la
taxa de mortalitat. El percentatge d’energia a partir dels àcids grassos saturats
era d’un 19% de mitjana als països del nord d’Europa i els Estats Units, mentre que als mediterranis era d’un 10% i al Japó d’un 3%.
Des del punt de vista de la nutrició s’ha valorat el possible paper beneficiós
en la patologia cardiovascular que tenen altres àcids grassos de la dieta,
els poliinsaturats, que substitueixen els saturats. Així s’ha pogut demostrar
l’efecte d’alguns olis vegetals, però sobretot els procedents del peix de la sèrie
omega-3.
L’estudi Framingan de 1977 (Gordon, T. et al. 1977) va permetre diferenciar
clarament el paper de les lipoproteïnes LDL (colesterol dolent) i HDL (colesterol bo). A partir d’aquests descobriments va començar a estudiar-se la
influència de diferents components de la dieta sobre les lipoproteïnes.
Al llarg d’aquests últims anys s’han avaluat altres components de la dieta en
relació amb el problema cardiovascular, que inclouen l’efecte advers de la
ingesta elevada de sal, els àcids grassos saturats i els àcids grassos trans; el
potencial efecte protector dels àcids grassos monoinsaturats, els àcids grassos poliinsaturats omega-3, els antioxidants, l’alcohol i el vi, les fruites, les
verdures, la fibra, l’àcid fòlic i l’homocisteïna, i el paper incert dels àcids
grassos poliinsaturats omega-6. En vista d’aquests coneixements que acabem
d’exposar, diverses entitats van publicar recomanacions específiques per prevenir l’infart de miocardi, algunes de les quals anaven adreçades a la població
en general, com les del Ministeri de Sanitat i Consum, la Societat Espanyola
d’Arteriosclerosi de l’any 2000, i fins i tot altres d’específiques per a la dona
(Mosca, L. et al. 1999).
Nutrició i càncer: una relació complexa

El càncer és un dels problemes sanitaris de més importància en les societats
occidentals, on constitueix la segona causa de mort. D’acord amb les dades
de l’Associació Espanyola del Càncer, l’any 2004 les morts per càncer van

AVENÇOS CIENTÍFICS EN NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ 59

suposar el 26,22% del total de defuncions esdevingudes a Espanya. D’aquest
percentatge, el 63% correspon a homes i el 37% a dones.
La recerca de vincles entre la dieta, els factors nutricionals i metabòlics i l’etiologia del càncer, és una àrea d’investigació que, des de fa dues dècades,
ha incrementat l’atenció tant dels científics com de la salut pública. Aquest
interès creixent pot ser explicat pel gran desenvolupament científic, i la seva
percepció per la societat en general.
L’any 1964 l’Organització Mundial de la Salut concloïa en un examen dels
factors conductuals i ambientals del càncer que: «La major part dels càncers
són potencialment prevenibles». Des de llavors, la investigació epidemiològica i experimental sobre la relació entre dieta, nutrició i càncer s’ha expandit
enormement i ràpidament.
El 1980 la Unió Europea creava el Programa Europeu contra el Càncer, que
ràpidament va identificar la nutrició com una de les àrees de prioritat alta en la
recerca i prevenció del càncer. Va decidir subvencionar dues línies paral·leles:
en primer lloc, formular per a Europa unes recomanacions per a la prevenció
del càncer que incloguessin consells nutricionals; i en segon lloc, promoure
àmpliament estudis epidemiològics en nutrició i càncer.
Doll, R. i Peto, R. (1981) van ser els primers investigadors a quantificar
la contribució d’una sèrie de factors ambientals entre els quals es trobaven la
dieta, el tabac, l’alcohol, l’ocupació i la radiació. Van estimar en un 35%
la proporció de morts per càncer atribuïbles a la dieta, la qual cosa la convertia en la causa prevenible de càncer més important, darrere el tabac. A més,
es van identificar diferents models de dieta que contribuïen a incrementar el
risc de càncer.
La dieta és un conjunt de substàncies químiques que poden incidir de forma
directa o indirecta en el desenvolupament o la prevenció del càncer. En alguns
casos, aquesta reacció es produeix per mitjà de carcinògens naturals i contaminants existents en els aliments, o per la manera de cuinar o preservar els
aliments; en altres casos, perquè es produeix una activació o desactivació dels
carcinògens induïts per la dieta (també és possible la formació biològica dels
carcinògens in vivo, mitjançant la flora intestinal). De vegades, es produeix un
desequilibri nutricional que podria alterar la immunitat, de manera que podria
quedar afectada la capacitat de respondre a l’agressió neoplàsica.
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No ens hem d’oblidar dels agents quimiopreventius davant el càncer (antioxidants, retinoides, vitamina D, àcid fòlic, entre d’altres) que es troben en els
aliments. Les fruites i les verdures són una font molt rica d’antioxidants, entre
els quals es pot esmentar els carotenoides, les vitamines C i E, el seleni i els
polifenols. Els antioxidants de la dieta exerceixen una acció protectora davant
l’estrès oxidatiu, mitjançant el bloqueig dels radicals lliures derivats de l’oxigen i/o la interrupció de la cadena de peroxidació. Els retinoides participen en
el procés normal de creixement i diferenciació cel·lular. En tant que agents
quimiopreventius, actuen en les fases de promoció i progressió del procés de
carcinogènesi; per contra, els antioxidants actuen en la fase d’iniciació.
Key, T. J. et al. van publicar l’any 2002 en la revista Lancet una revisió dels
efectes de la dieta en el risc de càncer analitzant els treballs publicats en els 30
anys anteriors, i van arribar a les següents conclusions:
1) Factors dietètics que semblen incrementar el risc de càncer:
s L’alcohol: càncer de cavitat oral, faringe, esòfag, laringe, fetge i pulmó.
s L’obesitat: càncer d’esòfag, colorectal, endometri, mama i ronyó.
s Els aliments salats: càncer nasofaringi i estómac.
s Les carns vermelles i processades: càncer colorectal.
s Les begudes molt calentes: càncer de cavitat oral, faringe i esòfag.

2) Factors dietètics que semblen disminuir el risc de càncer:
s Les fruites i les verdures: càncer de cavitat oral, faringe, esòfag, estómac,

colorectal i pulmó.
s La fibra: càncer colorectal.
En espera dels resultats de diversos estudis epidemiològics sobre càncer i dieta
que s’estan realitzant, a dia d’avui sembla prudent aconsellar el manteniment
d’un pes corporal saludable, restringir el consum d’alcohol, i seleccionar una
dieta convenientment equilibrada assegurant una ingesta adequada de fruites,
verdures i cereals integrals (Riboli, E. i Norat, T. 2003).
Paper de la dieta en el control de l’obesitat

L’obesitat constitueix un dels principals problemes nutricionals dels països
desenvolupats, la prevalença dels quals està augmentant en l’àmbit mundial.
Aquesta realitat fa que alguns autors la considerin l’epidèmia del segle XXI.
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L’obesitat es defineix com una acumulació excessiva de greix a l’organisme
que s’associa, de manera substancial, no tan sols amb un augment del risc de
diabetis i de malaltia cardiovascular, sinó també amb el del risc de certs tipus
de càncer i altres malalties molt prevalents (digestives, respiratòries, artrosi,
etc.), de tal manera que s’ha convertit en la segona causa de mortalitat prematura i evitable després del tabac. A més és un problema estètic i d’imatge
corporal amb greus repercussions en l’àmbit psicològic i social.
Les actituds socials cap a les persones obeses han canviat cíclicament al llarg
de la història. En les èpoques de penúria i escassetat de recursos alimentaris
les persones obeses gaudien de prestigi i representaven l’opulència i el benestar. Al contrari, en les èpoques d’abundància allò que preval és la imatge de
les persones primes.
Els costos econòmics generats per l’obesitat són els derivats dels tractaments
de les malalties associades i de la seva adaptació social. És difícil avaluar-los,
tot i que existeixen dades relatives al cost sanitari que representen: aquestes
xifres oscil·len entre el 2% i el 8% de la despesa total dels països industrialitzats; a Espanya es mou a l’entorn del 6,9%.
L’obesitat és la manifestació d’un desajust del control del balanç entre l’energia ingerida i la consumida en els processos metabòlics. Com deia Grande
Covián, F.: «L’obesitat és una acumulació d’energia sobrant».
L’obesitat és heterogènia en el seu origen: depèn de factors fisiològics, metabòlics, genètics, i també d’una ingesta d’energia excessiva i d’una activitat
física inadequada (sedentarisme). És per això que, una fallada en un o diversos
d’aquests elements pot donar lloc a l’obesitat. En qualsevol cas, els canvis en
l’alimentació, i fins i tot els nous hàbits i estils de vida de les societats desenvolupades, en són el desencadenant definitiu, ja que l’organisme no està dotat del
control suficient per fer front a l’excessiva oferta energètica i/o al sedentarisme.
En certa mesura és el «pagament» de la nostra societat a la globalització en el
sector de l’alimentació, fruit de les tendències recents de l’economia mundial.
Durant els últims 50 anys del segle passat i sobretot a partir de l’any 1962,
que és quan es realitzen les primeres enquestes nutricionals a Espanya, podem comprovar l’increment del percentatge calòric aportat pels lípids, que
ha passat del 30% al 44% de l’any 2000 –convé recordar que la recomanació
tant a Europa com als Estats Units és del 30%–. Amb els hidrats de carbo-
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ni ha passat el contrari: el seu aportament calòric l’any 1962 era del 58%,
i l’any 2000 havia baixat al 41% –la recomanació és del 60%–. Respecte a
les proteïnes, l’evolució ha estat del 12% l’any 1962 fins al 15% l’any 2000
–la recomanació per a les quals és del 10%–. Aquests canvis són el resultat
de l’evolució del consum d’aliments d’origen animal i vegetal durant aquell
període (Moreno, L. A. et al., 2002). De manera resumida podem indicar que
el percentatge d’aliments d’origen animal es va incrementar des del 24% fins
al 43%. Aquest resultat clarament confirma la idea que: «Com més alt és el
nivell econòmic d’un país, més gran és el consum de carn i d’aliments d’origen animal». Espanya és un clar exemple del que acabem d’exposar. Aquest
increment d’aliments d’origen animal explica, en part, l’augment de lípids de
la nostra dieta. Alguns autors (Golay, A. i Bobbini, E. 1997) han proposat la
hipòtesi que aquesta ingesta elevada de lípids, juntament amb la predisposició
genètica, pot conduir a l’obesitat.
Per a molts investigadors, darrere l’obesitat hi ha un conjunt de gens que van
ser modelats durant milions d’anys d’evolució. Aquests científics afirmen que
la resposta a aquest fenomen es troba en allò que s’ha anomenat la hipòtesi del genotip estalviador, proposada l’any 1962 per Neel, JV. Els cicles de
fam i d’abundància que van patir durant milions d’anys d’evolució els nostres
avantpassats en un entorn d’escassa disponibilitat d’aliments, van seleccionar
un genotip que permetia un guany ràpid de greix durant les èpoques d’abundància d’aliment, i així aquests dipòsits d’energia de reserva proporcionaven
avantatges de supervivència i reproducció. Però en l’actualitat, als països desenvolupats, en els quals hi ha una abundància permanent d’aliments, aquest
genotip condueix a l’obesitat.
Entre els factors externs que influeixen en l’obesitat, els canvis introduïts en la
dieta, amb la presència freqüent d’aliments refinats i d’alta densitat energètica,
han contribuït que s’instauri i es perpetuï un balanç calòric positiu. Una dieta
rica en hidrats de carboni simples, amb un elevat percentatge d’energia subministrat per lípids i especialment a partir dels àcids grassos saturats, juntament
amb aportacions baixes de fibra i elevats nivells d’alcohol, són els elements
més destacats de la dieta que poden influir en el guany de pes corporal.
És evident que els programes de pèrdua de pes hauran de combinar un règim
alimentari nutricionalment equilibrat amb exercici i modificació de l’estil de
vida. La dieta ha de ser variada, agradable al paladar i harmònica amb la culAVENÇOS CIENTÍFICS EN NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ 63

tura i els hàbits alimentaris de l’individu. El seguiment de dietes monòtones o
estranyes per controlar el pes, ni està justificat ni es pot mantenir durant molt
de temps; moltes d’aquestes dietes miraculoses fins i tot poden ser perjudicials
per a la salut. En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat i Consum, a través de
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) en la seva
pàgina web ha posat recentment (juny de 2007) abundant informació que crida
l’atenció sobre aquest tema.
El millor tractament de l’obesitat és la seva prevenció primària. La Societat
Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO) ha publicat l’any 2007 un
document de consens on es recullen les estratègies per a l’avaluació de l’excés
de pes i l’obesitat i l’establiment de criteris d’intervenció terapèutica (SalasSalvadó, J. et al., Grup col·laboratiu de la SEEDO, 2007).
Sense ànim de ser pessimista, m’agradaria assenyalar que les estratègies tradicionals per a la prevenció i tractament de l’obesitat s’han demostrat francament
ineficaces en incidir, gairebé exclusivament, en la prescripció o la recomanació
individualitzada de canvis dels comportaments de les persones afectades. Les
recomanacions de menjar menys i equilibradament i de fer exercici moderat
xoquen amb múltiples aspectes de la nostra cultura occidentalitzada que, de
fet, promouen l’obesitat: densitat energètica més alta dels àpats, menjar ràpid,
relació de l’alimentació amb els actes socials i amb el ritme de vida, estrès,
poca activitat física, automòbil, TV, etc. Reconegut el problema, ja que les seves conseqüències econòmiques i socials són prou evidents, sembla ser que les
claus per a l’èxit de qualsevol política de salut pública i alimentària en aquest
camp no passen només per promoure canvis de comportament individuals, sinó
que necessiten la complicitat de tots els interlocutors socials interessats (empreses, legisladors, consumidors, mitjans de comunicació, educadors, etc.) i,
en particular, passen per la necessitat d’un increment considerable del finançament de la investigació científica, atès que desconeixem moltes coses sobre
gairebé tot (Palou, A., 2006).
Compostos bioactius dels aliments

Els aliments que consumim diàriament contenen centenars de compostos
químics: alguns són ben coneguts i estan ben quantificats; altres estan caracteritzats pobrament, i molts d’altres estan absolutament per descriure i, en l’actualitat, són difícils de mesurar. Els compostos químics que comprenen els
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nostres aliments poden ser descrits en les següents categories no excloents
entre si: nutrients essencials; nutrients com a font d’energia; additius; contaminants químics procedents de l’agricultura; toxines microbiològiques contaminants; contaminants inorgànics; compostos químics procedents del cuinat
i processament dels aliments; toxines naturals; altres compostos químics dels
aliments, no nutrients; i amb un paper beneficiós en la salut, els compostos
bioactius.
Així com durant la primera meitat del segle XX l’enfocament dels nutricionistes es va centrar en els nutrients essencials com a font d’energia, des del final
del segle XX fins a l’actualitat s’ha manifestat un gran interès per conèixer
aquests compostos químics bioactius, que no entren dins de cap de les categories conegudes de nutrients (essencials i energètics), però que cada vegada
s’està comprovant més el seu paper protector en les malalties cardiovasculars
i cerebrovasculars, el càncer, malalties neurodegeneratives, i fins i tot tenen
una gran importància en el procés d’envelliment.
Es defineixen com a compostos bioactius (Kitts, D. D., 1994) aquells constituents que no són nutrients i que típicament es troben de forma natural en
petites quantitats en els vegetals (fruites i verdures) i en aliments rics en lípids.
De vegades, els compostos bioactius procedents de vegetals són anomenats
fitonutrients o substàncies fitoquímiques. Aquests compostos són molt variats
quant a la seva estructura química i la seva funció, i s’agrupen d’acord amb
aquestes característiques.
Dins dels fitonutrients podem distingir quatre grans grups: substàncies fenòliques, substàncies terpèniques, substàncies ensofrades i substàncies nitrogenades. D’aquests quatre grups, són els tres primers els que tenen més importància com a constituents de les fruites i les hortalisses, i són els compostos
fenòlics els que es troben de manera general a tots els aliments d’origen vegetal. Existeixen mes de 8.000 estructures fenòliques que són presents en totes
les plantes, i que han estat estudiades en profunditat en els cereals, llegums,
fruita seca, oli d’oliva, verdures, fruites, te, cacau, xocolata i vi negre.
Des del punt de vista de la seva activitat biològica, molts compostos fenòlics
tenen propietats de captadors de radicals lliures, que els confereix activitat
antioxidant, i alguns estudis han demostrat els seus efectes favorables en la
prevenció de la trombosi, d’alguns tipus de càncer i de moltes de les malalties
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relacionades amb l’envelliment. I atès que l’estrès oxidatiu pot contribuir a la
patogènesi de la malaltia d’Alzheimer, fins i tot s’ha hipotetitzat que el risc de
patir aquesta malaltia podria reduir-se amb el consum d’antioxidants que contrarestin l’efecte negatiu de l’estrès oxidatiu, tot i que els resultats obtinguts
fins al moment no són encara definitius, i es necessiten més estudis clínics.
Existeixen també substàncies amb activitat estrogènica o antiestrogènica: els
fitoestrògens, alguns dels quals són presents en la soja, però també en l’oli de
llavor de lli, grans de cereals, fruites i verdures. Tenen propietats antioxidants
i alguns estudis n’han demostrat efectes beneficiosos en factors de risc cardiovascular, i en models de càncer en animals i en cultius cel·lulars. Tanmateix,
com que els fitoestrògens actuen com a agonistes però també com a antagonistes dels estrògens, els seus efectes en el càncer són probablement complexos.
No hem d’oblidar el seu possible paper en la prevenció de l’osteoporosi, la
millora dels símptomes de la menopausa i la possible disminució dels nivells
de colesterol sèric.
Gran part dels compostos bioactius s’han analitzat i s’han descobert en els
aliments típics de la dieta mediterrània (olives, oli d’oliva, fruita seca, verdures, hortalisses, fruits cítrics, vi negre, etc.) i, en certa mesura permeten
explicar el perquè dels beneficis d’aquesta dieta. En un període d’aproximadament 50 anys hem avançat des d’una evidència epidemiològica –els països
consumidors de la dieta mediterrània tenien una mortalitat inferior per problemes cardiovasculars– a demostrar-ne la causa partint dels compostos químics
existents en els aliments típics d’aquesta dieta.
Com hem pogut observar, de manera molt resumida, molts compostos bioactius semblen tenir efectes beneficiosos en la salut, però, encara que s’han realitzat estudis epidemiològics que semblen demostrar l’evidència d’una associació entre el seu consum i algunes malalties cròniques, calen encara moltes
investigacions abans de poder traslladar els seus resultats a les recomanacions
de la dieta. Tanmateix, sembla ser que es pot afirmar que una dieta saludable
ha de complir dos aspectes fonamentals:
1) Aportar una quantitat adequada i equilibrada d’energia i nutrients (com es
recomana en l’actualitat).
2) Aportar una quantitat determinada de fibra i compostos bioactius per a la
prevenció de malalties cròniques i degeneratives.
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En aquest sentit, moltes administracions com la dels Estats Units han desenvolupat campanyes per incrementar el consum de fruites i hortalisses i aliments derivats, bé sigui a través de la piràmide dels aliments o, fins i tot, a
través d’associacions sorgides per promoure el consum de fruites i hortalisses
a causa de les seves propietats saludables. Aquest és el cas del Club «5 al dia»,
existent a Espanya, però que té els seus grups anàlegs en la majoria dels països
desenvolupats.
També s’han elaborat recomanacions senzilles per al consumidor (TomásBarberán, F. A., 2003) en el sentit de consumir entre 400-600 g al dia entre
fruites i hortalisses, aconsellant que siguin de diferents colors perquè la majoria dels compostos fitoquímics són acolorits i tenen funcions beneficioses
diferents.
Consumidors, salut i indústria alimentària

Les tendències mundials de l’alimentació en els últims anys indiquen un interès accentuat dels consumidors cap a determinats aliments, que a més del
seu valor nutritiu aporten beneficis a la fisiologia de l’organisme humà. S’ha
passat de destacar aspectes negatius dels aliments (elevades concentracions
de lípids, colesterol, sal, nitrits, etc.), a reconèixer que la dieta, més enllà de
la seva contribució nutricional, pot presentar efectes fisiològics i psicològics
beneficiosos.
Els conceptes bàsics en nutrició estan experimentant un canvi significatiu.
S’ha superat la idea tradicional d’una dieta adequada en el sentit que aporta
els nutrients suficients que asseguren la supervivència d’una persona, satisfà
les seves necessitats metabòliques, i resol de manera plaent la seva sensació
de gana i benestar. Avui, a més d’aquests aspectes i dels aspectes relatius a la
seguretat alimentària, es posa l’èmfasi en la potencialitat dels aliments per a la
promoció de la salut, millora del benestar i reducció del risc de malalties. Així,
el concepte de nutrició adequada tendeix a ser substituït pel de nutrició òptima, sobretot perquè als països desenvolupats, al segle XXI, hi ha una tendència
cap a un increment considerable dels costos dedicats a la salut i de les pèrdues
d’activitat laboral per malaltia, paral·lelament a l’esperança de vida creixent,
l’envelliment de la població i el desig d’una qualitat de vida més gran.
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Tant els governs com els propis consumidors intenten cuidar la salut per mitjà
de la dieta. A Espanya, aquesta tendència es reflecteix amb claredat en l’estudi: «Productes de salut. Un mercat que segueix en evolució» realitzat l’any
2003 per International Research i Taylor Nelson. Aquest estudi, basat en una
mostra de consumidors espanyols entrevistats en hipermercats i supermercats,
confirmava que «la clau és allò que és sa i saludable». Així mateix, l’estudi
recull que la tendència actual es mantindrà en el futur amb una progressiva
substitució de la despesa curativa en salut, per la despesa en salut preventiva i
en dieta sana (Botey, L. J. i Murillo, F. I. 2006).
Voldria destacar que l’antiga idea que els aliments i els medicaments tenen
molt en comú s’ha revitalitzat i ha tornat a l’exposició d’Hipòcrates de fa
gairebé 2.500 anys: «Deixa que l’alimentació sigui la teva medecina i que la
medecina sigui la teva alimentació».
El valor afegit dels aliments és avui la salut.(1)
La dita popular de les tres «B»: «Bo, Bonic i Barat», haurà de ser substituïda
per les tres «S»: «Sa, Segur i Saludable».
Com a resultat d’aquests nous estils de vida que van començar a desenvolupar-se al final del segle XX i que continuen en l’actualitat, apareixen els «consumidors conscienciats» amb la seva salut.(2)
Aquests consumidors conscienciats, també anomenats baby-boomers, són
persones nascudes després de la Segona Guerra Mundial, entre 1946 i 1963,
que busquen mantenir la salut a través de l’alimentació i que tenen un poder
econòmic molt fort. Pensant en ells, la indústria alimentària ha desenvolupat
una sèrie d’aliments anomenats «aliments funcionals» basant-se en els últims
avenços científics en nutrició, biotecnologia, enginyeria genètica, etc., i ha
posat, i continuarà posant al mercat, una gran varietat d’aliments en què s’ha
suprimit o s’ha afegit algun compost químic, sigui o no nutrient, a fi d’afectar
funcions diana de l’organisme de manera específica i positiva, i promoure un
efecte fisiològic o psicològic més enllà del seu valor nutritiu tradicional.
La indústria alimentària està molt interessada es aquests aliments. De fet, en
una enquesta realitzada als responsables de 100 grans companyies americanes
(1) «El pare de la malaltia podria haver estat qualsevol, però no hi ha cap dubte que la mare va ser la mala dieta»
(proverbi xinès).
(2) «Als setanta tots volíem ser lliures; als vuitanta, ser rics, i als noranta estar sans» (Ang Lee).
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sobre l’ordre de prioritat de les seves inversions en el sector alimentari, el
resultat va ser:
1r. Desenvolupament de productes dins de la categoria d’aliments per a la
salut.
2n. Seguretat dels aliments.
3r. Desenvolupament d’aliments naturals.
S’estan generant una gran quantitat de productes que, encara que actualment
representen només un petit percentatge del consum total d’aliments, les estadístiques demostren que el seu consum s’està generalitzant –de fet, la inclusió
d’aliments funcionals augmenta cada any en un 16%. A Espanya actualment
ja es comercialitzen uns 200 articles d’aquestes característiques. El 95% de
les llars en tenen a la seva nevera o rebost, per bé que moltes vegades s’adquireixen de manera inconscient, i es preveu que d’aquí a uns quants anys la
demanda d’aliments funcionals creixi al voltant del 22%.
En molts d’aquests aliments no sempre hi ha evidències científiques que identifiquin una interacció beneficiosa entre l’activitat biològica d’algun component de l’aliment i una o més funcions a l’organisme. A més, no ens hem
d’oblidar dels problemes relacionats amb la dosi i la toxicitat. La frase de
Paracels «La dosi fa la metzina» és fàcilment aplicable a aquests aliments.
Per explicar-ho millor utilitzaré un exemple: els àcids grassos omega-3, molt
emprats en l’elaboració d’aliments funcionals, presenten un etiquetatge en el
qual només apareixen els seus beneficis per a la salut, però no es recull que el
seu excés pot conduir a:
1) Augment del temps de sagnia.
2) Augment del risc d’hemorràgies.
3) Formació de productes d’oxidació biològicament actius a partir de l’oxidació dels àcids grassos omega-3.
4) Augment del nivell de colesterol LDL.
5) Control reduït de la glucèmia en persones diabètiques.
La Food and Drug Administration (FDA), l’any 2004 (ADA Reports), va concloure que l’ús dels suplements d’àcids grassos omega-3 és saludable, però la
seva ingesta diària, la que aporten els aliments més la dels suplements, no ha
d’excedir de 3 grams. És evident que en l’etiquetatge no es recull cap informació sobre aquesta recomanació. Per això els organismes reguladors han de
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controlar molt estretament l’ús de les declaracions de salut, tant les positives
com les negatives, que apareixen en els esmentats aliments, i, en el cas de les
declaracions positives, comprovar que el seu efecte positiu estigui degudament validat. En aquest sentit, en el diari oficial de la Unió Europea del 18 de
Gener de 2007 es va publicar el reglament EC Núm. 1924/2006 del Parlament
Europeu i del Consell de 20 de desembre de 2006, que va entrar en vigor l’1
de juliol de 2007, relatiu a les declaracions nutricionals de propietats saludables als aliments, per harmonitzar les disposicions legals, reglamentàries o
administratives dels estats membres, a fi de garantir un funcionament eficaç
del mercat interior alhora que ha de proporcionar un elevat nivell de protecció
dels consumidors contra les al·legacions en aliments que siguin exagerades o
falses, o no tinguin fonament.
L’impacte social d’aquests nous aliments és innegable, i això es constata en
observar que molts ciutadans assumeixen que són beneficiosos productes que
contenen antioxidants, omega-3, prebiòtics, efecte «bífidus», fitoesterols, polifenols, etc., encara que no entenguin les seves accions biològiques, ni sàpiguen quines són les fonts originals dels compostos actius. Cal destacar el
paper que tenen els mitjans de comunicació, premsa, ràdio i televisió en la
difusió d’aquests aliments. De fet, el món de la salut, i específicament el de
l’alimentació, han adquirit una especial rellevància en els mitjans de comunicació, que en molts casos s’han convertit en una referència per a lectors i associacions de pacients. Tot allò relatiu a l’alimentació ocupa un lloc privilegiat
en aquest nou espai informatiu que s’ha obert a la salut.
Els canvis en l’alimentació no són simples, l’arribada d’un element nou com
els aliments funcionals, que poden aportar tantes coses positives, no s’està
acompanyant d’un esforç per a «aculturar-los» intel·ligentment a la nostra
dieta. Cal un toc d’atenció, ja que una certa falta de consens i de rigor científic poden acabar restant credibilitat a aquests canvis, així com frenar-ne la
innovació i el desenvolupament. L’aplicació del nou reglament pot resoldre
aquests dubtes.
Encara que els aliments funcionals aportin beneficis a la salut en estats carencials, en intoleràncies a determinats aliments o en deficiències cròniques
–ajudant a prevenir algunes malalties i a equilibrar dietes deficitàries en determinats nutrients–, seria convenient conèixer millor com optimitzar els benefi-
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cis que ens aporten juntament amb els aliments convencionals. S’ha demostrat
que una correcta alimentació, variada, equilibrada i agradable és la millor estratègia en la prevenció de malalties.
2.3. Perspectives de futur
Cladria assenyalar que el ventall de possibilitats en el camp de la nutrició és
immens i s’estan obrint línies d’investigació que relacionen la nutrició amb
la immunologia, la genètica, l’envelliment, l’esport, etc., la qual cosa ens pot
portar a la parcel·lació d’aquest estudi.
Probablement, a dia d’avui, un dels àmbits més prometedors de la recerca en
nutrició és estudiar la manera com la dieta en general, i alguns nutrients específics en particular, poden afectar el funcionament dels nostres gens, que ha de
donar lloc a una nova ciència: La Nutrigenómica, que es defineix com l’estudi
de la relació molecular entre l’estímul nutricional i la resposta dels gens.
En el passat, la Genètica i la Nutrició van ser considerades com dues forces
que competien –nature versus nurture– en la modulació del desenvolupament
dels individus. Avui sabem que és la interacció de gens i nutrients juntament
amb altres factors ambientals allò que determina el fenotip i el desenvolupament dels individus. Un concepte bàsic és que la progressió des d’un fenotip
sa a un fenotip de disfunció crònica pot explicar-se per canvis en l’expressió
genètica o per diferències en les activitats de proteïnes i enzims, i que els
components de la dieta directament o indirectament regulen l’expressió de la
informació genètica. Tots sabem que entre persones que segueixen les mateixes dietes, de vegades algunes assoleixen un excés de pes, unes altres desenvolupen malalties cardíaques o desenvolupen al·lèrgies, mentre que d’altres
no pateixen efectes negatius.
D’acord amb Marti, A. et al. (2005), les bases conceptuals d’aquesta branca
de la investigació genòmica es poden resumir en:
1) Hi ha accions dels components dels aliments sobre el genoma humà que, directament o indirectament, poden alterar l’expressió o l’estructura dels gens.
2) En alguns individus i sota certes circumstàncies, la dieta pot ser un factor
de risc important per a un nombre determinat de malalties.
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3) Alguns gens regulats per la dieta i les seves variants comunes normals,
probablement tenen un paper en l’inici, incidència, progressió i/o gravetat de
les malalties cròniques.
4) El grau en què la dieta influeix sobre el binomi salut-malaltia pot dependre
de la constitució genètica individual.
5) La intervenció basada en el coneixement del requeriment nutricional, estat
nutritiu i genotip (per exemple: la nutrició individualitzada) pot ser utilitzada
per prevenir, alleujar i curar la malaltia.
Hi ha exemples que il·lustren el fet que les persones responen de manera diferent a la dieta. Els efectes protectors dels compostos fitoquímics com les isoflavones, els flavonoides i el resveratrol, difereixen d’una persona a l’altra. El
sodi augmenta la pressió arterial d’algunes persones i d’altres no, i la capacitat
de les fibres alimentàries de reduir el colesterol també depèn d’influències
genòmiques.
Els estudis en aquest camp poden portar-nos en el futur a ingerir aliments
d’acord amb les nostres diferències genètiques, i a l’elaboració de dietes més
personalitzades mitjançant les quals s’aconsegueixi una alimentació més saludable que reverteixi en canvis fenotípics favorables, amb la consegüent reducció de la incidència de mortalitat per a les diferents malalties. Per aconseguir
aquest objectiu, serà també fonamental el desenvolupament de noves estratègies d’educació nutricional i de nous aliments funcionals que responguin a les
necessitats particulars de cadascun dels grups de persones identificades genèticament com a heterogènies. Aquests nous punts de vista es contradiuen amb
les polítiques actuals de salut pública, que estableixen un conjunt de pautes
alimentàries generals per a tota la població basades en estudis que no reflecteixen la individualitat de les poblacions. És a dir, sovint s’assumeix que tots
els individus respondran igual a la intervenció dietètica i es beneficiaran per
igual de les recomanacions dietètiques i de les polítiques nutricionals. Pot ser
que en un futur, no gaire llunyà, sigui habitual que els professionals de la salut
recomanin dietes fetes a mida en funció de les necessitats de cada persona a
partir de la informació continguda en els seus gens. Prevaldrà la individualitat
davant la generalitat. En aquest sentit, cal doncs recordar la frase de Miguel
de Cervantes: «Em moriré de vell i no acabaré de comprendre l’animal bípede
que anomenen home, cada individu és una varietat de la seva espècie».
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Però no és una tasca fàcil. Agafem les malalties cardíaques com a exemple: no
hi ha un únic gen responsable del funcionament del nostre sistema cardiovascular, almenys hi ha 20.000 gens implicats. Encara que cada gen té només un
petit efecte, alguns gens marcadors poden donar-nos una indicació global sobre un factor de risc concret associat amb el desenvolupament de les malalties
cardíaques. Així, s’ha identificat un gen que està relacionat amb el control del
nivell de colesterol a la sang. A més de la variant més comuna d’aquest gen,
existeixen dues altres variants que, o bé eleven per sobre de la mitjana el risc
de les persones a tenir colesterol alt, o bé les en protegeixen.
Un altre ús potencial de la investigació sobre els gens i la nutrició és ajudar a
trobar la manera de desenvolupar aliments especials individualitzats, per fer
que les dietes sanes resultin més atractives, millorant el sabor dels aliments
tant crus com cuinats, o fins i tot seleccionar aliments més còmodes de cuinar
i processar, més econòmics, saludables o nutritius. A tall d’exemple, es podrien aconseguir patates amb nivells elevats de midó que absorbeixin menys oli
quan s’ofereixen com a patates fregides o patates «xip»; o fruites i vegetals
que mantinguin les seves propietats tant nutricionals com palatables malgrat
el transport i l’emmagatzemament.
Els estudis sobre plantes i microorganismes també podrien portar a descobrir
nous components per a la salut i determinar quins ingredients funcionals
fan efecte quan es consumeixen aïllats d’altres nutrients, i quins necessiten ser ingerits com un aliment complet. Així, nous ingredients i aliments
amb pro-pietats beneficioses per a la salut podrien trobar-se en el futur als
supermercats gràcies al desenvolupament de les tècniques de biotecnologia. A Europa, s’ha creat l’European Nutrigenomics Organization (NuGO)
(http://www.nugo.org) que ha afrontat el desafiament de dur els supòsits de
la nutrigenòmica a la pràctica, en forma de prediccions precises dels efectes
beneficiosos o adversos per a la salut dels components de la dieta (Hesketh, J.
et al. 2006).
És convenient recordar que les qüestions ètiques i socials associades amb la
genòmica són també d’aplicació aquí (Bergmann, M. M. et al. 2006). Un dels
desafiaments més importants que hem d’afrontar en nutrició/alimentació és
com aconseguir que els avenços científics en aquest camp arribin a la població. Així, conèixer les necessitats nutricionals, però desconèixer quina pot ser
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la millor estratègia perquè les persones i les societats acceptin els consells
dietètics en nom de la salut, pot constituir un exemple d’ingenuïtat: nutrients
versus aliments, o recomanacions nutricionals versus guies dietètiques.
És evident que els missatges sobre aliments sempre seran més ben compresos
que aquells que es refereixen als nutrients. És més fàcil recomanar el consum
de peixos blaus o grassos per disminuir el risc de malaltia coronària que la
d’àcids grassos omega-3, malgrat que sigui aquest nutrient del peix el que
realitza l’efecte beneficiós en inhibir la formació de tromboxà, i així disminuir
la propensió a la formació de trombes intracoronaris. A més, de vegades, centrar la informació en un nutrient d’un aliment i oblidar-nos de la resta de nutrients que conté només condueix a desvirtuar-lo, em refereixo a l’ou, que per
a moltes persones és considerat com una càpsula de colesterol que no ha de ser
consumida, i s’obliden que aquest aliment subministra una font d’aminoàcids
essencials, és molt ric en micronutrients i el seu contingut és relativament baix
en àcids grassos saturats.
A tall d’exemple de com els resultats de la recerca en nutrició han estat traslladats a la població a Espanya en els últims 50 anys utilitzant un model determinat d’aliments, cal referir-se a l’evolució que ha experimentat la Roda
dels Aliments, un recurs utilitzat per dur a terme una alimentació saludable i
equilibrada. Aquest model va ser promogut a Espanya pel programa EDALNU
(Programa d’Educació en Alimentació i Nutrició). L’esmentat programa es va
iniciar el 1961, patrocinat per la FAO, l’OMS i l’UNICEF, i amb la implicació
al més alt nivell dels Serveis de Sanitat i Agricultura del país. Es va desenvolupar preferentment a les escoles. A partir de 1973 el programa va passar
a dependre de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i
Consum.
La roda era organitzada al voltant de 7 sectors (cadascun dels quals representava un grup d’aliments), tots de la mateixa mida, i utilitzava 5 colors diferents:
s Grup 1 (vermell): llet, formatge, quallada.
s Grup 2 (vermell): peixos, ous i carns.
s Grup 3 (taronja): patates, llenties, fruita seca.
s Grup 4 (verd): verdures i hortalisses.
s Grup 5 (verd): fruites.
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s Grup 6 (groc): pa, arròs, sucre, xocolata.
s Grup 7 (groc): oli, mantega, cansalada.

El color vermell (grups 1 i 2), es refereix als aliments rics en proteïnes i calci,
els aliments plàstics.
El color verd (grups 4 i 5) comprèn els aliments rics en vitamines i minerals,
els aliments reguladors.
El color groc (grups 6 i 7) inclou els aliments energètics que són molt rics en
calories.
El color taronja (grup 3) comprèn aliments la funció dels quals és múltiple,
«una mica de tot».
La roda es va utilitzar per plantejar dietes adequades. De fet, en un quadern
editat el 1984 per la Direcció General de Salut Pública titulat «Alimentar-se
millor per menys diners», davant de la pregunta «Com organitzar una dieta?»
diu textualment: «Per plantejar una dieta de forma adequada cal «escollir d’un
a dos aliments de cada un dels sectors de la roda dels 7 grups d’aliments.
Després es distribueixen en els diferents menús que es consumiran». «Per
exemple: Esmorzar: llet ensucrada, pa amb mantega; Dinar: llenties cuinades
amb patates, dos ous ferrats amb salsa de tomàquet, taronja per postres i pa;
Sopar: llucet al forn, porció de formatge, poma per postres i pa».
L’any 2005, la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l’Alimentació
(SEDCA), tenint en compte els nous coneixements d’alimentació/nutrició,
publica la Nova Roda dels Aliments. S’hi pot accedir obtenint els corresponents elements gràfics en la web de la societat: http://www.nutricion.org.
Comparant-la amb l’anterior, es produeixen diversos canvis:
1) Passa de 7 sectors a 6, desapareixent el color taronja. Els aliments d’aquest
sector es resituen en els altres: així, les patates s’incorporen al sector groc dels
aliments rics en hidrats de carboni. I es revaloritza el valor nutricional de llegums i fruita seca en incorporar-los al sector vermell de carns, peixos i ous.
2) Els sectors de la roda no tenen tots la mateixa mida. Així, es pretén assenyalar la importància relativa en la nostra dieta dels aliments que pertanyen
als diferents grups. Per exemple: el sector groc dels olis, mantega, etc., així
com el vermell de llet i derivats són més petits, mentre que el groc de pa,
pasta, patates, etc., és molt més gran, de fet ocupa més del 25% de la roda. Es
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potencia la importància de fruites i verdures en la nostra dieta, sectors de color
verd, que augmenten de mida. La suma d’ambdós sectors representa més del
45% de la roda. A més, es remarca la conveniència de la varietat en la ingesta:
mentre que a la roda antiga apareixien 4 tipus de fruita i 4 tipus de verdures i
hortalisses, en la nova es representen 9 tipus de fruita i 8 de verdures, de colors
com més variats millor.
3) S’assenyalen els aliments que s’han de consumir en ocasions esporàdiques,
o en porcions petites, representant-los amb una mida més reduïda respecte als
aliments de consum freqüent. Per exemple: la pastisseria, de consum ocasional, més petita davant el pa, de consum diari, aquest en una quantitat més gran.
El formatge curat, més petit, davant la llet o el iogurt, més grans. L’oli, més
gran, davant la mantega o margarina, més petites.
4) Inclou, a més, menció explícita a l’exercici físic i a la necessitat d’ingerir
aigua en quantitats suficients.
Com a guia que faciliti la consecució d’una dieta equilibrada i saludable es
recomana: «Elaborar els menús i dietes de manera que, durant el termini d’una
setmana, s’hagi elegit el mateix nombre de vegades racions d’aliments pertanyents a cadascun dels sectors de la roda. D’aquells aliments representats en
mida reduïda, se’n recomana un consum esporàdic».
En un pas més d’actualització de coneixements, partint dels estudis realitzats
sobre la capacitat antioxidant dels compostos químics existents als aliments
i els seus beneficis en les patologies dels països desenvolupats, s’ha elaborat
–sobre la base del model didàctic de la roda dels aliments– La Roda dels Aliments Antioxidants, proposada per la SEDCA l’any 2005 (disponible a http://
www.nutricion.org), en la qual es representa gràficament la necessitat d’ingerir diàriament quantitats concretes dels aliments més destacats que presenten
aquesta capacitat: fruita, pa, patates, hortalisses, cacau, llegums, fruita seca i
oli d’oliva. Les quantitats recomanades serien les següents:
s Fruites (al més variades possibles): 3 peces diàries, o un got del seu suc

i una peça.
s Pa: 100-180 grams diaris.
s Patates: 1 o 2 patates diàries.
s Hortalisses (al més variades possibles): un plat de verdura de 5 a 7 dies
de la setmana i un plat d’amanida diari.
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s Cacau: 1 o 2 cullerades soperes o el seu equivalent.
s Llegums: 1 plat, de 2 a 3 vegades per setmana.
s Fruita seca: 1 ració (30 g) diària.
s Oli d’oliva: en quantitats suficients per preparar els nostres plats i

cuinar.
2.4. Conclusions
A tall de conclusió seria molt important i necessari, a la vista de les últimes
investigacions, actualitzar conceptes i idees sobre nutrició que s’arrosseguen
des del principi del segle passat i, de vegades, dificulten i encotillen el desenvolupament d’aquesta ciència. Per exemple, només cal analitzar la classificació de les vitamines en: liposolubles i hidrosolubles. Sembla una mica absurd
agrupar uns nutrients partint de la seva solubilitat (en lípids o en aigua) i no
partint de la seva funció. Però la realitat és que aquesta classificació s’arrossega des del segle passat, quan es va aïllar la primera vitamina (tiamina o B1)
el 1912 per Casimir Funk en extreure del segó d’arròs una base orgànica (una
amina) que era capaç de curar el beriberi i per tant resultava d’una importància vital (Patterson, A. M., 2005). En l’actualitat, seria més lògic parlar de les
vitamines des del punt de vista de la seva funció, ja que a dia d’avui sabem
que les funcions de les vitamines van més enllà de prevenir la seva carència.
En aquest sentit, podríem parlar de vitamines amb funció coenzimàtica en el
metabolisme intermediari: tiamina, riboflavina, piridoxal, niacina, àcid pantotènic, cianocobalamina, àcid ascòrbic. Vitamines i proliferació cel·lular: àcid
fòlic, cianocobalamina. Vitamines antioxidants: àcid ascòrbic, tocoferols,
beta-carotè. Fins i tot, algunes vitamines podrien ser considerades des del seu
mecanisme d’acció com a hormones esteroidees: l’àcid retinoic (metabolit actiu de la vitamina A) o el 1alfa-25dihidrocolecalciferol (metabolit actiu de la
vitamina D). Alguns tractats de Nutrició ja comencen a enfocar les vitamines
des d’aquest altre punt de vista (Mataix Verdú, J., 2002, Gil Hernández, A.,
2005).
Així mateix, tenint en compte tot el que hem exposat anteriorment sobre la nutrigenòmica, caldria redefinir amb precisió el terme nutrient. En aquest sentit,
i coincidint amb Gil Hernández, A. i Chagoyán Thompson, O. C. (pàg. 1043,
2005), el terme nutrient ha de ser aplicat a: «Tot constituent de la dieta, com-
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pletament caracteritzat (físicament, químicament i fisiològicament), natural o
dissenyat, que serveixi de substrat energètic, precursor de molècules o altres
components necessaris en la diferenciació, creixement, renovació, reparació,
defensa i/o manteniment de la cèl·lula, o bé tot aquell que funcioni com a
molècula de senyalització, cofactor determinant d’alguna funció, estructura
molecular i/o com a promotor de la integritat de les cèl·lules i dels òrgans».
Amb aquesta llarga definició, a més de la funció metabòlica que compleixen
els nutrients, es destaca la influència que tenen en els processos de transcripció, postranscripció i traducció del DNA, així com de les funcions que en
resulten.
A més, convé recordar que consumim aliments, i que l’alimentació humana
no és només producte dels coneixements de la Fisiologia Humana i del metabolisme dels aliments. També respon a la realitat socioeconòmica i geoclimàtica, i en aquest sentit cal destacar el paper que hi tenen el nivell social,
la producció i la comercialització, la conservació i la producció artificial, la
tecnologia i l’agricultura, etc. Però, d’altra banda, també responem a realitats
antropològiques molt profundes i implantades: els costums i ritus, els tabús i
les religions (Contreras, J., 2007) compten a l’hora de considerar l’alimentació i el plaer de la taula.
Finalment no hem d’oblidar la gastronomia, ja que l’home és un animal que
cuina els seus aliments: només ell produeix una cuina gastronòmica. Els altres animals s’alimenten i es nodreixen, però mai no arriben a convertir la
seva ingesta en un fenomen cultural. Lévi-Strauss va dir que «La cuina és un
llenguatge en què la societat tradueix totes les seves estructures». Per això la
trobem inserida en llibres, tradicions orals, records, objectes i plats elaborats
al llarg dels anys per determinades col·lectivitats.
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III. Polítiques alimentàries i seguretat
del consumidor
Alicia de León Arce (Universitat d’Oviedo)

3.1. Introducció: D’un gran mal en surt un gran bé?
L’alimentació és l’única necessitat que ens fa consumidors a tots els éssers
sense excepció. No és casual que els aliments s’hagin emprat com a armes en
confrontacions bèl·liques i que el mateix concepte de seguretat alimentària
hagi guanyat importància després de la Segona Guerra Mundial, quan Europa
va patir d’allò més per la manca d’aliments. La situació actual és diferent, ja
que el progrés econòmic i la globalització porten als mercats quantitats enormes d’aliments. La xarxa del comerç internacional distribueix productes de
països de tot el món, cadascun amb la seva pròpia legislació en matèria de control de la seguretat alimentària. És per això que la creació de mercats comuns
ha de tenir present el potencial perill per a la salut que implica aquest continu
intercanvi, perquè la globalització de la distribució d’aliments significa també
una globalització dels problemes sanitaris. Segons dades de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), dos milions de nens moren cada any per malalties
diarreiques causades per la contaminació de l’aigua o dels aliments. Malgrat
que als països industrialitzats l’aplicació rigorosa de processos tecnològics
i els alts estàndards d’higiene han fet disminuir dràsticament les malalties
causades per aliments, es considera que entre un 5% i un 10% de la població
pateix almenys un episodi de malalties de transmissió alimentària.
Una alimentació globalitzada comprèn un ampli conjunt d’activitats que van
des de la producció fins a la posada a disposició dels ciutadans dels béns necessaris i adequats per satisfer les seves necessitats nutricionals, per la qual
cosa està íntimament lligada a l’agricultura, la ramaderia, la pesca, la biologia,
la química, les indústries de transformació i de distribució i, sobretot, la salut.
L’alimentació té, per tant, caràcter multidisciplinari, ja que inclou conceptes
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i fets de tipus econòmic, tècnic, sanitari, polític i jurídic. Durant tot el procés
hi intervenen una pluralitat d’agents que participen en l’activitat per posar en
relació productors i consumidors, la interdependència dels quals fa que totes
i cadascuna de les decisions preses individualment afectin i repercuteixin en
tots els altres.
En l’àmbit jurídic, l’alimentació ha d’estar sotmesa a una normativa preventiva que contempli simultàniament aspectes nutritius, sanitaris, econòmics i
tècnics. Malgrat això, l’evolució de la política alimentària i de protecció del
consumidor en el context europeu i espanyol fa honor a la dita «d’un gran
mal en surt un gran bé», ja que no es pot amagar que, tant a nivell comunitari
com nacional, les polítiques de seguretat alimentària han estat reactives i no
preventives, fruit de crisis alimentàries que han exigit l’actuació de les autoritats.
La seguretat alimentària és un problema global que afecta tothom, per la qual
cosa en un mercat globalitzat la intervenció dels poders públics resulta fonamental per garantir a cada ciutadà, d’una punta a l’altra del món, que els aliments que consumeix són realment sans i segurs. Els consumidors tenen dret
a saber com s’elaboren i produeixen els aliments, sobretot amb la incorporació de nous aliments dels quals en desconeixen la procedència i les tècniques
d’elaboració. Per aquest motiu resulta aconsellable consumir tant aliments que
viatgin menys com productes més propers i propis de cada regió i estació de
l’any, que sempre són més fàcils de controlar. Es diu que les persones que
consumeixen productes de la seva terra contribueixen a l’estalvi d’energia, a
la reducció de gasos d’efecte hivernacle i al control sanitari i de qualitat dels
productes consumits.(1)
Les crisis alimentàries sofertes en la dècada dels noranta del segle passat provoquen la inseguretat dels consumidors, que perceben una pèrdua de qualitat
dels aliments quan s’assabenten dels problemes de contaminació per productes químics i intoxicacions per salmonella, listeria o dioxines, el mal de les
vaques boges, la pesta porcina o la febre aftosa. Es qüestionen els sistemes
de producció, industrials, comercials i de seguretat existents i són sotmesos a
pressions sense precedents, amb repercussions per als operadors i els sectors
econòmics, administratius i polítics. El consumidor desconfia de la seguretat
(1) Informe State of the World 2005, World Watch Institute. http://www.worldwatch.org/taxonomy/term/38.
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alimentària que se li ofereix, augmenta el seu nivell d’exigència i reclama més
informació i control per poder menjar sa i segur, però també ambientalment
saludable, sense oblidar que a bona part d’Europa a la importància econòmica
i sanitària de l’alimentació s’afegeix el ser també una de les bases de la seva
cultura i civilització.
L’augment de la producció, l’increment del comerç, el millor nivell de vida i
les crisis alimentàries alteren el concepte d’alimentació i donen lloc a canvis
en la dieta tradicional, a l’aparició de noves síndromes alimentàries i a un
grau d’exigència més alt del consumidor. Des de la Sociologia s’afirma que
l’aliment és l’expressió de diferents dimensions: econòmica (té un preu que
pot fer-lo assequible o no al grup de població que desitja consumir-lo), física
(el seu aspecte extern ve determinat pel color, olor, textura, forma i sabor),
social (s’integra als codis de prestigi i oportunitat de consum fixats pel grup),
psíquica (acceptació o rebuig de l’aliment en funció de la seva inclusió o no
al catàleg d’aliments habituals del grup consumidor, que és sancionat per la
cultura alimentària pròpia), de seguretat alimentària (garantir l’aptitud per al
consum si reuneix bones condicions higiènico-sanitàries) i de comoditat i simplicitat d’ús que el consumidor d’avui reclama.(2)
L’alimentació exigeix una actuació especial pel que fa al seu control, ja que
els aliments poden provocar de forma directa i massiva problemes de salut que
repercuteixen de manera immediata en els mercats. El segle XXI, escenari de
la globalització del comerç internacional d’aliments, necessita un marc comú
del sistema alimentari per la vinculació, cada vegada més estreta, entre la salut
i la confiança del consumidor. Per això resulta convenient analitzar l’evolució
de les polítiques alimentàries a nivell nacional, comunitari i internacional que
donen lloc al Dret Alimentari vigent.
Els problemes sanitaris propicien la protecció jurídica supranacional mitjançant actuacions efectuades per l’OMS, l’Organització de les Nacions Unides
per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE), la Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària (CIPF), l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i, sobretot, la Comissió del Codex
Alimentarius.
(2) Nutrició saludable i prevenció dels trastorns alimentaris, a www.msc.es/ciudadanos/protecciónSalud/docs/
guia_nutrición_saludable.pdf, p.19.
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A les primeries de la construcció europea, la seguretat alimentària era una
preocupació i ho continua sent avui, encara que des d’una altra perspectiva. En pocs anys, el mercat comú creat va permetre deixar enrere la gana i
l’escassetat d’aliments. A aquesta situació s’hi arriba a través de la Política
Agrària Comuna (PAC), la industrialització del sector agrícola i ramader,
l’eliminació de fronteres aranzelàries i fitosanitàries i, sobretot, per l’increment del mercat i del consum. Es posa l’interès econòmic per davant de
la salut dels consumidors. El que comença com una por a no tenir prous
aliments per donar de menjar a la població es transforma amb el temps en
una preocupació per la qualitat dels aliments i els seus efectes sobre la salut
dels consumidors (Sobrino, 2007: 13). Les polítiques comunitàries, després
d’un complicat camí en el qual han de salvar múltiples obstacles originats
per l’autonomia dels interessos nacionals i els desafiaments econòmics,
tracten ara de fer compatibles un elevat nivell de protecció de la salut de
les persones i dels interessos dels consumidors amb el bon funcionament
del mercat interior, i compleixen les directrius supranacionals en la defensa
d’una legislació alimentària defensora de la vida i la salut de les persones i
els animals.
A Espanya, des que es promulga el Codi Alimentari fins que veu la llum la
Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, es produeixen una
sèrie d’intoxicacions que fan palesa l’indefensió del consumidor. La posterior
incorporació el 1986 a la que llavors era la Comunitat Europea coincideix amb
l’inici de les crisis alimentàries i la necessària incorporació al seu Dret Intern
del cabal comunitari, així com la posterior assumpció del Dret Comunitari
alimentari, el que ha fet que la política alimentària espanyola es vegi influïda
per nombrosos factors que ens condueixen a la realitat normativa que examinarem tot seguit.
3.2. Antecedents: del Codi Alimentari Espanyol a la Llei General per
a la Defensa de Consumidors i Usuaris
Durant els anys cinquanta del segle passat es difonen els treballs desenvolupats
per l’OMS, la FAO i la Comissió d’Indústries Agrícoles i Alimentàries (CIAA),
i això fa que nombrosos països portin a la pràctica una sèrie de projectes destinats a elaborar els seus respectius codis alimentaris nacionals. El 1960 es crea
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a Espanya una Subcomissió d’Experts dins de la Comissió Interministerial
Tècnico-Sanitària per tal de redactar un projecte de Codi alimentari, que es
presenta al Govern i és sancionat mitjançant el Decret 2484/1967 de 21 de
setembre, pel qual s’aprova el text del Codi Alimentari Espanyol, si bé la seva
entrada en vigor no es produeix fins a la publicació del Decret 2519/1974
de 9 d’agost, sobre l’entrada en vigor, aplicació i desenvolupament del Codi
Alimentari Espanyol. És el primer compendi que sistematitza al nostre país les
normes bàsiques dels aliments, condiments, estimulants i begudes, així com
les seves corresponents matèries primeres. La seva finalitat és establir definicions, determinar les condicions mínimes que han de reunir els aliments i els
diferents procediments de preparació, conservació, envasament, distribució,
transport, publicitat i consum.
Aquest cos normatiu alimentari necessita per a la seva aplicació pràctica el
desenvolupament previ del seu articulat mitjançant disposicions concretes.
Això no vol dir que el Codi no sigui directament aplicable en les seves disposicions generals i respecte dels preceptes que regulen productes concrets.
Aquest codi ha estat parcialment derogat, modificat, desenvolupat i ratificat
posteriorment per tal d’adequar-lo a les noves realitats científiques, socials,
polítiques i jurídiques.(3)
La promulgació de la Constitució espanyola el 6 de desembre de 1978 marca una fita, com en altres aspectes, pel que fa a la protecció de la salut i la
seguretat dels consumidors i estableix a més els títols competencials en matèria de seguretat alimentària. L’article 15, ubicat dins dels drets fonamentals
(Capítol II del Títol I) proclama que «tothom té dret a la vida i a la integritat
física». Dins dels principis rectors de la política social i econòmica recollits
al Capítol III del mateix Títol I s’enquadren tres preceptes que, junt amb
l’anterior, configuren la base constitucional de la seguretat alimentària espanyola: l’article 43, que reconeix el dret a la protecció de la salut de forma
preventiva; l’article 45, que estableix el dret de tothom a gaudir d’un medi
ambient adequat, i l’article 51, que introdueix la defensa del consumidor.
La ubicació en un Capítol o en un altre té efectes importants, ja que, com
determinen els apartats 1r i 2n de l’article 53, els drets i llibertats recone(3) Vegeu Código Alimentario Español y disposiciones complementarias (2006), a Legislación Alimentaria, Setena
Edició, actualitzada per Deleuze Isasi, P. Madrid, Tecnos.
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guts al Capítol II del Títol I, entre els quals es troben el dret a la vida i a la
integritat física, vinculen a tots els poders públics i només podrà regular-se
l’exercici d’aquests drets i llibertats per llei –que en tot cas ha de respectar el
seu contingut essencial–, si bé qualsevol ciutadà podrà demanar la seva tutela davant dels Tribunals ordinaris de preferència i sumarietat i, donat el cas,
a través del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. En canvi,
segons l’establert en l’apartat 3r, el reconeixement, el respecte i la protecció dels principis reconeguts al Capítol III (dret a la salut, al medi ambient
adequat i la defensa dels consumidors) informaran la legislació positiva, la
pràctica judicial i l’actuació dels poders públics, però només podran ser allegats davant de la jurisdicció ordinària d’acord amb el que disposin les lleis
que els desenvolupin.
L’Estat de les autonomies proclamat a la Constitució ha fet necessari el repartiment competencial, repartiment que ha plantejat en matèria alimentària, com
en moltes altres, dificultats interpretatives que la jurisprudència del Tribunal
Constitucional ha hagut de resoldre. El Fonament Jurídic 7è de la STC 71/1982
de 30 de novembre destaca que «les reglamentacions de productes alimentaris
objecte de regulació específica d’aplicació a tot el territori nacional pertanyen
a l’àrea de competència estatal, perquè sobre l’esmentada regla de definició
i reglamentació de l’ús d’ingredients, components i additius, i sobre la concreció d’aquesta norma respecte dels productes alimentaris amb un mercat
que excedeix de l’àmbit de la Comunitat Autònoma, es recolza un dels punts
capitals del sistema de protecció de la salut en matèria alimentària». De tot
això es dedueix que a l’Estat li correspon la legislació bàsica, i a les comunitats autònomes el desenvolupament legislatiu i l’execució d’aquesta legislació
bàsica en el marc dels seus respectius estatuts d’autonomia. L’Administració
local pot reglamentar mitjançant ordenances algunes matèries referents a la
seguretat dels aliments.
El 1981 es produeixen una sèrie d’intoxicacions que fan paleses les mancances de la política alimentària espanyola. Al maig, la mort d’un nen marca el principi d’una tragèdia coneguda com el «Cas de la colza» o síndrome
tòxica i representa l’aparició d’una malaltia nova a Espanya que afecta un
creixent nombre de persones. En els primers dies es proposen diverses hipòtesis sobre el desencadenant de l’epidèmia, fins que el Govern anuncia
que la causa és una partida d’oli de colza desnaturalitzat distribuïda en
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venda ambulant.(4) El seu consum es considera l’origen d’una llista de morts
amb prop de mil noms i de 25.000 malalts de «pneumònia atípica», sense
una solució clínica aparent.(5) El mes de setembre, una intoxicació massiva
per musclos afecta 5.000 persones.
Com a reacció immediata, el Govern promulga el Reial Decret 1945/1983 de
22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa
del consumidor i de la producció agroalimentària, destacant que el Congrés
havia acordat un pla de mesures urgents de defensa de la salut dels consumidors, entre les quals s’incloïen la refosa i l’actualització de totes les normes
vigents en matèria d’inspecció i vigilància de les activitats alimentàries i de
sanció de les infraccions. Per donar compliment a aquell mandat, s’actualitzen
una sèrie de normes i disposicions en diferents matèries, en les quals conflueixen la defensa de la salut pública, la protecció dels consumidors i les legítimes
exigències de la indústria i el comerç. La nova normativa suposa a més una
consideració de les condicions tècniques, econòmiques i socials que envolten
els productes i serveis que es faciliten al consumidor i que exigeixen una clara
delimitació de les obligacions i responsabilitats per evitar indefensions, individuals o col·lectives, davant del frau, l’adulteració, l’abús o la negligència.
Malgrat tot, és l’entrada en vigor de la Llei 26/1984 de 19 de juliol, Llei
General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (LCU) la que fa honor
a la dita «d’un gran mal en surt un gran bé», ja que amb ella s’intenta donar
resposta a la situació de desprotecció en la qual es trobava el consumidor
espanyol. Formalment la seva finalitat és donar compliment al mandat constitucional de l’article 51 CE, que exigeix als poders públics garantir la defensa
dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, la
seguretat, la salut i els seus legítims interessos econòmics, i donant el necessari desenvolupament legislatiu a aquest principi rector, llei que ha complert
fins fa molt poc temps amb la seva comesa institucional, recolzada per disposicions posteriors que han fomentat la defensa del consumidor, i sobretot, la
(4) L’oli de colza que suposadament va causar la intoxicació va ser importat de França per a activitats industrials,
raó per la qual venia tintat a fi de diferenciar-lo del destinat al consum humà. Se li va aplicar un tractament químic
perquè tornés a prendre color comestible i, amb aquesta transformació, es va posar en circulació per Espanya.
Sembla que aquest procés de coloració-decoloració el va malmetre i el va fer perjudicial per a la salut. Vegeu:
http://perso.wanadoo.es/webde1981/sociedadnot3.htm.
(5) Vegeu Moreno, S. (1987) «Juicio de la colza. Kafka en la Casa de Campo». Revista Cambio 16, núm. 800, de
30 de març i Faber-Kaiser, A. (1988) La ocultación de la verdadera causa del Síndrome Tóxico impidió la curación
de miles de españoles©, a http://personal.telefonica.terra.es/web/fir/arti/st.html.
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posició adoptada pels tribunals espanyols que ha estat, en general, afavoridora
de la defensa dels seus drets. Al llarg d’aquests anys, ha rebut diverses modificacions en el seu articulat per adequar els seus mandats, bé a la interpretació
d’algun dels seus preceptes per la jurisprudència del Tribunal Constitucional,
o després del posterior ingrés d’Espanya a la Comunitat Europea, a la transposició de Directives comunitàries destinades a la defensa del consumidor.
La LCU, juntament amb altres lleis complementàries, ha estat derogada per
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres
lleis complementàries (TRLCU), entrant en vigor el 1r de desembre de 2007,
per això mereix ésser tractada apart per destacar les influències comunitàries
que es troben en matèria alimentària.
3.3. La incorporació d’Espanya a la Comunitat Europea i les crisis
alimentàries
La integració d’Espanya a la Comunitat Europea el gener de 1986 suposa
un factor de modernització per al conjunt normatiu espanyol, ja que com
a condició prèvia a la seva entrada, Espanya, com altres països, va haver
d’acceptar íntegrament el «cabal comunitari» o conjunt normatiu de Dret
comunitari existent, inclòs l’alimentari, que no era en aquell moment massa
exhaustiu.
Des dels seus inicis, la Comunitat assumeix la importància de la seguretat
alimentària, degut en part a la importància econòmica del sector agroalimentari, i reconeix que les diferents legislacions aplicades a cada país entorpien la
comercialització i el flux de mercaderies, especialment en els moments en què
els problemes sanitaris eren utilitzats com a excusa per protegir els mercats
nacionals. En una primera etapa, es pretén fonamentar la lliure circulació dels
productes en una política d’harmonització basada en l’article 100 del Tractat
de Roma (TCE). La fórmula utilitzada va ser la de sotmetre els productes a
les mateixes regles referents a la seva denominació, composició i presentació
al públic, harmonitzant-se així les normes relatives a xocolates, sucres, mel,
sucs de fruites, cafè, confitures, aigües minerals, olis i greixos, situació que
plantejava alguns inconvenients, perquè no estaven inclosos tots els aliments i
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moltes de les normes que constituïen el fonament de la PAC(6) com a part important de l’incipient Dret alimentari tenien una clara vocació econòmica i no
es basaven en una política alimentària protectora del consumidor. És cert que
si bé els drets i les necessitats dels consumidors, per una banda, i els objectius
econòmics del mercat, per l’altra, poden coincidir, les seves finalitats divergeixen en múltiples aspectes. La lliure circulació de productes fixada a partir
del 31 de desembre de 1992 obliga a un exercici d’adaptació dels diferents
drets alimentaris nacionals, l’harmonització dels quals era imprescindible per
a la lliure circulació de mercaderies en l’espai econòmic europeu. Però, ¿com
aconseguir-ho?
La normativa alimentària europea i la força dels consumidors

El TCE no esmentava de forma directa la defensa del consumidor; tan sols
es referia a ella indirectament en fixar els objectius de la PAC, que pretenia
assegurar al consumidor l’abastament a preus raonables. Tot i això, encara
que no hagués estat prevista als tractats, a la protecció del consumidor havia
d’arribar-li el seu moment.
Només es pot parlar d’una veritable política europea dels consumidors quan
s’aprova l’Acta Única Europea (1986) i introdueix al Tractat fundacional l’article 100 A. En el seu apartat 3r figura per primera vegada el suport jurídic real
per a la realització del mercat interior sobre l’acostament de les legislacions
nacionals, i s’assigna a la Comissió el deure de formular propostes en matèria
de salut, seguretat, protecció del medi ambient i defensa dels consumidors a fi
d’aconseguir un nivell de protecció elevat. És una disposició indeterminada i
imprecisa sobre el paper atorgat a aquella, però és innegable que ha potenciat
el posterior desenvolupament de la protecció del consumidor. (6)
(6) La primera PAC (1958) té objectius idèntics que l’Acord creador de la FAO. La reforma abordada el 1962
coincideix amb la nova ronda de negociacions del GATT que anuncia el començament de l’OMC. La PAC de
1998 es justifica per tenir una posició negociadora més favorable davant la següent ronda de l’OMC i per primera vegada entre els seus objectius inclou la seguretat i la qualitat dels aliments. Des de l’aprovació de l’Agenda
2000, els escàndols i les crisis alimentàries posen en entredit el model productiu i la pròpia PAC, incapaç de fer
front a la pèrdua de confiança del consumidor. El 2003, els ministres d’agricultura comunitaris reformen la PAC
en profunditat, que pretén donar un gir a la manera que la UE recolza el sector agrari, centrant-se en el consumidor i els contribuents i donant llibertat als agricultors europeus per produir el que el mercat demani. Vegeu
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/index_es.htm i Costato, L. (2007), «La progresiva descentralización
de la PAC y la concentración de competencias por la Unión Europea en materia de producción y comercio de
alimentos», a Derecho Agrario y Alimentario español y de la Unión Europea, Coord. Pablo Amat Llombart,
València, Tirant lo Blanch, pàgines 471- 483.
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El Tractat de Maastricht (1992) considera que la salut és prioritària i ha de
garantir-se mitjançant un alt nivell de protecció en la definició i aplicació de
totes les polítiques i activitats comunitàries, per la qual cosa la Comunitat ha
d’actuar per aconseguir-ho. Reforça la base jurídica preexistent mitjançant la
incorporació del Títol XI dedicat a la protecció dels consumidors i usuaris,
l’article 129 A del qual assumeix l’adopció d’accions que recolzin o complementin les polítiques desenvolupades pels Estats membres en el marc del
principi de subsidiarietat (pel qual aquests puguin adoptar o mantenir mesures
que suposin un major nivell de protecció), i segons el procediment de codecisió que exigeix que les disposicions comunitàries hauran de ser ara adoptades
pel Consell en cooperació amb el Parlament Europeu.
El Tractat d’Amsterdam (1997) concedeix per dret propi a la política del consumidor una importància notablement superior a la reconeguda fins al moment,
i el vigent Tractat de Niça (2003), sense canviar ostensiblement la situació anterior, dedica el Títol XIV a la protecció dels consumidors. A l’apartat 2n de
l’article 153 reflecteix el seu caràcter transversal o horitzontal, en disposar que
«en definir-se i executar-se altres polítiques i accions comunitàries es tindran
en compte les exigències de la protecció dels consumidors». La promoció dels
seus interessos es troba ara en el nucli de totes les altres polítiques comunitàries destinades a millorar el benestar social i econòmic dels ciutadans. Com a
contrapartida, la política del consumidor haurà de tenir en compte també preocupacions més generals en relació amb el medi ambient per garantir mesures
que promoguin pautes sostenibles de producció i consum.
Si bé motius de tipus econòmic fan inicialment que la seguretat alimentària
sigui objecte d’especial atenció, les crisis sofertes en l’última dècada del segle XX mostren la fragmentació normativa existent i la falta d’una visió conjunta de les necessitats derivades de la situació. S’estén a Europa l’ombra
de la inseguretat alimentària malgrat els avenços aconseguits i la disponibilitat d’avançades tecnologies en relació amb l’alimentació humana i animal.
L’impacte social posa a prova els sistemes de control i la capacitat de les
autoritats nacionals i europees de vigilar la seguretat, higiene i salubritat dels
aliments, i fa evident l’existència de controls nacionals poc harmonitzats, l’escassetat de mitjans analítics o recursos tècnics i, el més important, els riscos
per a la salut del consumidor, que comprova com el poder de la seva butxaca
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fa trontollar el sector alimentari amb greus conseqüències econòmiques (De
León, 2007: 67).
Els consumidors qüestionen les actuacions dels estaments públics europeus
davant de la inexistència d’un control alimentari únic al mercat interior, raó
per la qual exigeixen regulacions normatives i actuacions més estrictes per
al seu compliment per part de tots els operadors de la cadena alimentària.
Exigeixen també més informació sobre l’avaluació i gestió dels riscos a curt
i llarg termini i sobre els mètodes de producció. Reivindiquen el dret a participar en els processos de presa de decisions polítiques relacionades amb la
innocuïtat i qualitat dels aliments i reclamen també la possibilitat d’exigir al
productor, distribuïdor i comerciant d’aliments un paquet d’obligacions que
incideixi de forma directa en la seguretat del producte perquè únicament es
posin al mercat productes innocus, que es prenguin mesures en cas de riscos
per al consum identificant els lots de productes, o que s’estableixin instruccions, advertiments i indicacions sobre els riscos previsibles.
La situació fa reflexionar la Comissió Europea i els Estats membres. Volen detectar i localitzar els errors per rectificar-los, completar la normativa en matèries encara no contemplades, establir mecanismes d’actuació eficaços i ràpids
i adoptar un model comú d’organització en matèria de seguretat alimentària,
a fi de restituir la confiança dels consumidors, però també perquè percebin
que els poders públics són eficaços en fer complir la normativa i en vigilar i
sancionar les desviacions del mercat. Per aconseguir-ho, necessiten un mètode
estructurat que integri l’aplicació de sistemes de previsió i controls de resposta. A més, s’imposen nous models de relació entre els diferents interessats de
la cadena alimentària de manera que hi hagi una intercomunicació entre els
poders públics i els propis consumidors, l’objectiu de la qual sigui mantenir el
control de la qualitat alimentària. En aquest context, la Comissió inclou entre
les seves prioritats polítiques una reforma del sector que augmenti la seguretat
i que suprimeixi les divergències de les legislacions nacionals en la matèria,
així com les llacunes existents en la regulació anterior.
Desenvolupament econòmic i comportament del consumidor
alimentari

Es produeixen també factors del canvi social que són determinants en relació
amb l’orientació de la producció alimentària europea, com ara la influència
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del desenvolupament econòmic i l’augment del nivell de vida, l’aparició de
noves síndromes alimentàries, la inclusió de nous aliments i l’evolució de la
consciència ecològica, fets que provoquen, de manera directa o indirecta, una
forma d’opinió que té com a resultat una variació en el comportament del
consumidor.
El desenvolupament econòmic marca pautes en el comportament dels ciutadans davant el consum d’aliments que incideix sobre la producció alimentària.
L’augment del nivell de vida familiar, degut en part a la creixent participació
en el mercat laboral de tots els seus membres, implica un major poder adquisitiu, que serà determinant en el tipus de demanda alimentària. Es transformen
els hàbits alimentaris a causa de la menor dedicació o la falta material de
temps per cuinar, la qual cosa augmenta la demanda d’aliments elaborats per
a un consum immediat i les visites a establiments de restauració.(7) Aquesta
situació planteja també problemes relacionats amb la salut i els mals hàbits
alimentaris de certs col·lectius, deguts en part a l’aculturització produïda al
«llogarret global», on la pressió de les multinacionals, que fan de la publicitat
un valuós instrument de convicció, estableix una uniformitat en els hàbits alimentaris, especialment entre els més joves. L’exemple més comú és el menjar
ràpid.(8) Sorgeixen noves patologies com l’anorèxia, la bulímia, l’obesitat, o
l’ortorèxia, trastorns de la conducta alimentària capaços de deteriorar la salut
física i mental, i amb una incidència que va en augment. La inclusió en el
mercat de nous aliments, molts d’ells producte de l’enginyeria genètica, causa
por en el consumidor sobre la seva perillositat, fruit en part de campanyes de
rebuig d’alguns sectors socials organitzats i de la falta d’informació sobre la
seva utilitat i els seus efectes.
També un percentatge elevat de consumidors és conscient de la repercussió
mediambiental de l’alimentació degut a la contaminació de les matèries primeres, dels efectes que les males pràctiques tenen en el medi ambient i de
les conseqüències derivades de determinats tipus de cultius, per la qual cosa
(7) Hi ha un augment en la demanda d’aliments considerats saludables per estar inclosos en la «dieta mediterrània», que viu un gran moment perquè aspira a ampliar la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO, recolzada pel Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Vegeu Revista electrònica Consumer.es Alimentación, de 28 de juny de 2007, a http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2007/06/28/164221.php).
(8) El documental, Super size me de Morgan Spurlock mostra l’experiment del realitzador: passar un mes, sota
control mèdic, menjant només el que ofereix una cadena d’hamburgueses per comprovar quins efectes produeix
en la seva salut. Al llarg d’aquest temps comprova el deteriorament de les seves condicions físiques i anímiques.
Vegeu http://www.supersizeme.com.
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exigeix recuperar un millor equilibri amb la naturalesa mitjançant la revisió
del paper que han d’exercir l’agricultura, la ramaderia i la pesca en la conservació i el manteniment de l’ambient i l’aplicació de pràctiques alimentàries no
agressives i integrades a l’entorn. Tot això dóna un nou relleu a la producció
tradicional i ecològica.
El consumidor de referència en la normativa comunitària
i en la doctrina del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

Abans de passar a examinar la unificació normativa comunitària en matèria
de seguretat alimentària, cal que ens aturem breument a qui és aquest subjecte
protegit anomenat consumidor.
En l’àmbit comunitari, hi ha una indefinició general del concepte de consumidor, i aquest fet, en el cas del consumidor alimentari, resulta inquietant. De
l’anàlisi de la normativa relativa a la protecció del consumidor, en la qual hi
ha una definició del subjecte protegit, es pot deduir que el concepte a què es
refereix té caràcters comuns que comprenen tota persona física, no professional, que adquireix béns o serveis per al seu ús o consum final amb l’objectiu
de satisfer necessitats personals o familiars.
Des de les primeries de la dècada dels noranta del segle passat, segons una
constant jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
(TJCE), la protecció del consumidor s’estableix en la informació que rep a través de la publicitat, l’etiquetatge o altres procediments. Es considera que això
permet afavorir la llibertat de comerç al mercat interior obert a la competència
i fa possible que els consumidors s’informin autònomament de la naturalesa,
les qualitats i les característiques perquè puguin fer la seva tria de manera
intel·ligent, ja que considera que la lliure circulació de mercaderies entre els
Estats membres constitueix un principi fonamental del Dret comunitari. Per
aquesta raó, una mesura de protecció contra un risc d’engany als consumidors
només pot prevaler sobre les exigències de la lliure circulació de mercaderies
si és prou greu i, per tant, justifica els obstacles als intercanvis.
Quin és el consumidor de referència per determinar si una indicació que figura
a l’etiquetatge d’un aliment pot induir-lo a error? La STJCE Gut Springenheide
de 16 de juliol de 1998 estableix el concepte, ja famós, de «consumidor mitjà»,
en indicar que, per determinar si l’esmentada informació pot induir a error,
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s’ha de prendre en consideració «l’expectativa que s’espera en un consumidor
mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç», interpretació
que sembla posar molt alt el tipus mitjà de consumidor i sembla que «La Cort
de Justícia Europea està interpretant la noció de consumidor d’una manera
que ignora la protecció del més vulnerable, analfabet o consumidor pobre»
(Hondius, 2007: 89).
Per aquesta raó, un dels aspectes fonamentals de la protecció alimentària el
constitueix la informació que ha de constar a l’etiqueta dels aliments comercialitzats. La informació de l’etiqueta ha d’establir-se legalment, tant pel que
fa a la normativa general sobre etiquetatge, presentació i publicitat dels productes i en relació amb els advertiments sobre riscos, consells, manipulació,
conservació i consum dels productes, com, en particular, sobre les matèries
primeres utilitzades, la forma d’elaboració, la procedència dels productes i els
controls als quals s’han sotmès. Es considera que això genera un grau més alt
de confiança i, per tant, de seguretat. Així doncs, l’etiquetatge és quelcom viu,
que experimenta de manera contínua petits canvis per recollir totes aquelles
modificacions que es produeixen, tant des d’un punt de vista tecnològic i legislatiu com publicitari (Carbonell i altres, 2003: 111).
La unificació de la normativa alimentària europea:
El Reglament 178/2002

Des de les institucions comunitàries comença a considerar-se que el binomi format per la cadena alimentària i la confiança del consumidor és igual
a seguretat integral alimentària en un doble sentit: d’abastament, mitjançant
l’increment de la producció i de millores logístiques, i sanitària, ja que no solament es tracta de buscar solucions tècniques sinó que els consumidors han
de percebre la seguretat per poder guanyar la seva confiança, un sentit, aquest,
més complex, que exigeix una estreta coordinació entre tots els agents de la
cadena alimentària. És per això que el nou enfocament de la política alimentària europea és radicalment diferent de l’anterior, perquè pretén garantir un
alt grau de seguretat a fi de recuperar la confiança del consumidor en els productes alimentaris, ja que la lliure circulació d’aliments segurs i saludables es
considera ara un aspecte essencial del mercat interior per la seva contribució al
benestar i a la salut dels ciutadans. Per aquest motiu és necessari harmonitzar
la legislació alimentària per tal d’arribar a un nivell elevat de seguretat que
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incideixi directament en la qualitat dels aliments, assegurant alhora la lliure
circulació de mercaderies.
La normativa comunitària sobre seguretat alimentària guanya una importància
qualitativa i quantitativa, ja que si bé fins a l’any 2000 existia una legislació
que incloïa la producció primària de productes agrícoles i la producció industrial d’aliments transformats, en analitzar-la s’observa que no existia una harmonització dels conceptes i dels processos de seguretat alimentària, i és per
això que els Estats membres podien partir de conceptes diferents de seguretat
i tenir també processos de seguretat diferents, perquè hi havia una manca comunitària d’unificació o uniformització de conceptes i processos relacionats
amb la seguretat alimentària.
Els primers intents comunitaris de redactar un únic text normatiu que establís
els principis fonamentals de la legislació alimentària daten de finals dels anys
vuitanta. Malgrat tot, va haver de passar més d’una dècada perquè la idea
es fes realitat, una dècada marcada per les crisis alimentàries que han estat
el detonador de les reformes (de nou, «d’un gran mal en surt un gran bé»)
i de les consultes i debats propiciats per un Llibre Verd i un Llibre Blanc
de la Comissió Europea que culminen amb l’adopció del Reglament Núm.
178/2002 que estableix els principis generals aplicables en aquest àmbit a nivell comunitari i nacional.
El Llibre Verd sobre els Principis Generals de la Legislació Alimentària (1997)
passa revista a la legislació alimentària existent i propugna la seva millora,
simplificació i racionalització. No és un avantprojecte de normativa comunitària, ja que el seu objectiu fonamental és iniciar un debat públic sobre el futur
de la legislació alimentària que permeti a la Comissió proposar mesures perquè siguin desenvolupades, i estableix com a regles bàsiques de funcionament
els principis d’independència, excel·lència i transparència.
El Llibre Blanc sobre Seguretat Alimentària (2000) introdueix el marc legal
a partir del qual es desenvoluparan les futures modificacions en la normativa comunitària. El seu objectiu principal és garantir un alt nivell de
seguretat alimentària i recuperar la confiança del consumidor. Considera
un aspecte essencial la implantació de procediments de rastrejabilitat dels
aliments i estableix les bases per a la definitiva modernització dels mecanismes de seguretat aplicats a la protecció del consumidor, mitjançant un
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pla d’accions legislatives destinades a millorar i a donar coherència a la
normativa vigent. Inclou diversos àmbits com l’alimentació animal, el benestar i la salut animal, la higiene alimentària, els contaminants i residus,
nous aliments, additius i aromes, l’embalatge o la ionització dels aliments,
mitjançant un enfocament global i integrat de tota la cadena alimentària
que tingui en consideració totes les fases de l’aliment (producció, transformació i comercialització) per donar resposta a les necessitats dels nous
models de producció industrial en matèria d’higiene. Planteja la necessitat
de comptar amb un òrgan competent que aporti solucions en situacions de
crisi, anticipant així la creació d’un organisme alimentari europeu responsable d’aportar assessorament científic en tot el que estigui relacionat amb
la seguretat alimentària.
La Comissió Europea proposa un programa de mesures legislatives que s’havien d’aprovar en el termini de tres anys, on es concreten els principis de la
seguretat alimentària, la responsabilitat dels diferents operadors econòmics
i la dels fabricants de pinsos destinats a l’alimentació animal, l’anàlisi de
riscos i l’aplicació del principi de cautela, de manera que es doni pas a la implantació gradual d’un nou marc jurídic amb un clar enfocament d’aplicació
integrat que afecta per igual a tothom que intervé en la cadena alimentària,
amb l’objectiu de proporcionar exclusivament aliments segurs, i inclou la
presa de mesures directament relacionades amb el medi ambient pels efectes que la seva falta de preservació puguin tenir per a la salut humana. Els
conceptes, els principis i els procediments de la legislació alimentària s’han
d’acostar en tot l’àmbit comunitari, a fi d’aconseguir un nivell elevat i idèntic de protecció «de la granja a la taula» mentre s’assegura el funcionament
efectiu del mercat interior.
A partir d’aquest moment, les institucions comunitàries desenvolupen
una nova i àmplia normativa alimentària i opten en una part important pel
Reglament com a vehicle unificador de la nova regulació. El Reglament és
l’acte normatiu més complet i eficaç de la gamma d’instruments disponibles,
ja que té abast general, és obligatori en tots els seus elements i directament
aplicable en cada Estat membre després de la seva publicació obligatòria al
Diari Oficial de la Unió Europea, instrument fins ara escassament utilitzat
en matèria de consum.
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La promulgació del Reglament (CE) Núm. 178/2002 del Parlament Europeu i
del Consell, de 28 de gener de 2002, en virtut del qual s’estableixen els principis i requisits generals de la seguretat alimentària, es crea l’Autoritat Europea
de Seguretat Alimentària i es fixen els processos relatius a la seguretat alimentària té com a objectiu complir aquesta missió unificadora a tot l’àmbit
comunitari, i fa pujar la seguretat dels aliments a l’agenda de prioritats dels
Estats membres i de la pròpia Comissió Europea mitjançant la introducció
dels elements bàsics de la legislació alimentària, entre els quals destaquen els
següents:
s La implantació de definicions que recullen les anteriors divergències con-

ceptuals entre els Estats membres i unifiquen els conceptes de legislació alimentària, aliment, empresa alimentària, explotador d’empresa alimentària,
pinsos, anàlisi del risc, determinació del risc, gestió del risc, comunicació
del risc, factor de perill, o de traçabilitat o rastrejabilitat; és a dir, la possibilitat de fer un seguiment dels aliments a totes les etapes de la cadena de l’alimentació humana i animal i dels seus ingredients, a fi d’establir un procés
segur de la «granja a la taula». Quan es produeix un perill (per exemple, una
infecció tòxica alimentària), el responsable de la gestió del risc ha d’estar en
condicions de localitzar l’aliment perillós, procedir ràpidament a la retirada
del producte causant, informar els consumidors i els agents responsables del
control dels aliments i, donat el cas, rastrejar tota la cadena alimentària per
determinar l’origen del problema i resoldre’l. L’objectiu és que els responsables de la gestió del risc, en especificar els productes que suposen un risc,
puguin limitar l’exposició dels consumidors i els efectes econòmics que les
mesures puguin tenir en les empreses.
s Considera principal responsable de la falta de seguretat d’un producte

l’explotador de l’empresa alimentària,(9) encara que aquesta responsabilitat
s’estengui a tots els sectors implicats en la cadena alimentària (agricultors,
productors d’alimentació animal i indústria alimentària), i a les administracions públiques, de manera que, si bé els explotadors d’empreses alimentàries i de pinsos són els primers responsables de la seguretat dels aliments,
(9) Les Conclusions del Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i de Sanitat Animal del 20 de desembre de
2004 matisen que la responsabilitat dels explotadors d’empreses alimentàries ha de derivar-se de l’incompliment
d’un requisit de la legislació alimentària específica i de la normativa relativa a la responsabilitat civil o penal de
l’ordenament jurídic nacional de cada Estat membre. Els procediments de responsabilitat es basen en fonaments
jurídics inclosos en l’ordenament jurídic nacional i en la legislació específica que hagi estat infringida.
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els Estats membres han de supervisar-los i controlar-los i la Comissió ha
de posar a prova l’eficàcia de les capacitats i les aptituds dels Estats membres per realitzar aquest control mitjançant inspeccions i auditories.
s Un dels seus majors encerts és la creació de l’Agència Europea de

Seguretat Alimentària (AESA, o EFSA en anglès) amb seu a Parma (Itàlia),
la màxima autoritat comunitària en matèria de seguretat dels aliments, que
controla les polítiques de seguretat i sanitat dels Estats membres. Entre
les seves funcions està l’adopció del principi de precaució, la traçabilitat,
l’admissibilitat de nous aliments o la determinació dels principals riscos
que s’han d’investigar, ja que es constitueix com a organisme autònom i
independent d’avaluació científica destinat a servir de punt de referència
pel que fa a la determinació del risc dels aliments. És una autoritat centralitzadora, coherent i amb credibilitat que respon quan es desencadena
un problema o una emergència alimentària mitjançant l’activació d’una
xarxa d’alertes amb l’objectiu d’informar als Estats membres de possibles riscos en el menor temps possible. Així es poden prendre mesures de
salvaguarda, ràpides i eficaces per afrontar les emergències alimentàries i
establir les bases d’un sistema d’alerta ràpida, que si bé ja existia des de
1978, experimenta ara modificacions que posen en funcionament un nou
sistema d’alerta en forma de xarxa, a fi de notificar qualsevol risc directe
o indirecte per a la salut humana derivat de productes alimentaris o pinsos.
L’AESA treballa en col·laboració amb diverses institucions i organismes
científics dels països membres, ja que amb la seva creació es preveu també
la creació d’organismes nacionals(10) destinats a aplicar els seus programes
i que han d’ajustar les seves competències en funció dels requeriments de
la primera, així com adaptar els conceptes, principis i procediments sobre
seguretat alimentària en les seves respectives regulacions.
s El Reglament estableix els principis generals de la seguretat alimentària.

Amb aquesta finalitat, conté un conjunt de principis explícits que s’im-

(10) Els Estats membres han creat les seves pròpies Agències de Seguretat Alimentària (a Espanya també autonòmiques) a fi d’establir un únic organisme estatal encarregat de totes les qüestions relacionades amb la salubritat alimentària. Per DF 8a de la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de protecció dels drets dels consumidors es modifica la
Llei 11/2001, de 5 de juliol, per la qual es crea l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, que ara és l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i s’amplien les seves competències per planificar, coordinar i desenvolupar estratègies i actuacions que fomentin la informació, educació i promoció de la salut en l’àmbit
de la nutrició i, especialment, en la prevenció de l’obesitat.
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posen a les autoritats públiques, a més d’altres principis l’existència dels
quals està implícitament confirmada i reforçada.
Com a principis explícits tenim el de precaució, basat en la filosofia que davant del dubte és millor esperar, aplicable quan no es disposa de dades científiques definitives, concloents o suficients i quan l’avaluació científica preliminar conclogui que poden existir efectes potencialment perillosos per al medi
ambient, la salut humana, animal o vegetal, segons els criteris de protecció
establerts; el principi de transparència, que es desdobla en el principi de consulta als ciutadans sobre la legislació alimentària i en el principi d’informació
als consumidors sobre determinats riscos; el principi d’anàlisi de riscos basat
en l’avaluació de riscos fonamentats en les proves científiques disponibles que
efectua l’AESA i el principi de protecció dels consumidors, ja que la legislació alimentària ha de proporcionar-los una base per tenir coneixement dels
productes alimentaris que consumeixen i evitar així pràctiques fraudulentes i
qualsevol altra que pugui portar-los a error.
Dins dels principis implícits cal destacar el principi de prevenció, el principi
d’innocuïtat dels aliments i el de protecció de la salut. Han de prevaler sobre
el de lliure circulació de les mercaderies, perquè encara que els paràmetres
determinants de la seguretat d’un aliment estaran relacionats amb la seva innocuïtat i amb la seva aptitud per al consum humà segons criteris establerts
per la normativa específica i es prohibirà la comercialització d’aquest aliment
si no es compleixen, la seguretat d’un aliment no depèn exclusivament de la
seva conformitat amb les disposicions que se li puguin aplicar, ja que encara
en aquest cas pot ser retirat del mercat si les autoritats competents consideren
que no és segur.
Tant des de la perspectiva de la protecció dels consumidors com la del correcte funcionament del mercat interior, és crucial que la legislació s’apliqui en
igualtat de condicions i, en aquest sentit, és significativa l’elecció per part del
legislador comunitari de l’instrument del Reglament en lloc d’una Directiva
General (com en un principi s’havia considerat), com ho és l’aplicació i interpretació uniforme dels seus mandats per part de les autoritats competents de
cadascun dels Estats membres. Amb aquesta finalitat es publiquen a finals de
l’any 2004 les Orientacions relatives a l’aplicació dels articles 11, 12, 16, 17,
18, 19 i 20 del Reglament (CE) Núm. 178/2002 sobre la legislació alimentària
general, aprovades pel Comitè permanent de la cadena alimentària i de sanitat
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animal de la Comissió Europea i que no han tingut la utilitat que s’esperava, ja
que es tracta d’un document informatiu sense valor vinculant, que permet que
hi continuï havent distorsions interpretatives en els diferents Estats membres.
La inclusió dels denominats «nous aliments» per part del Reglament, entre els
quals s’hi troben els derivats de l’aplicació de la Biotecnologia i, en particular,
el seu ús a la producció agrícola alimentària, era objecte d’una moratòria en
els permisos d’introducció d’aquestes llavors al mercat europeu i d’un intens
debat públic en diversos fronts. La indústria biotecnològica considera que els
cultius modificats genèticament comporten escassos riscos i ofereixen enormes beneficis potencials; les associacions ecologistes denuncien una manca
de coneixements i de comprensió dels riscos ambientals, i les associacions de
consumidors es queixen que aquests productes han estat imposats des de dalt
i el sistema d’etiquetatge no és transparent, la qual cosa fa difícil l’opció de
compra. El consumidor europeu està majoritàriament en contra de l’aprovació d’aliments i cultius modificats genèticament. Les enquestes oficials de la
Comissió Europea diuen que el 94,6% dels ciutadans vol tenir el dret a triar,
el 85,9% vol saber més sobre els OMG abans de consumir-los i el 70,9% simplement no vol consumir aliments transgènics(11) per por a possibles efectes
col·laterals, raó per la qual exigeix ser informat adequadament sobre aquests
productes, tant de la seva composició com de les tècniques d’obtenció, de la
seva avaluació i seguretat i que es tinguin presents consideracions ètiques,
ambientals, socials i econòmiques.
Per aquesta raó, els procediments d’autorització i supervisió dels productes
destinats al consum humà o animal que continguin OMG són objecte de regulació específica des de diverses perspectives, bé per permetre que els Estats
membres protegeixin els cultius convencionals i els biològics davant el risc de
contaminació de cultius genèticament modificats, o bé mitjançant la incorporació en l’etiquetatge d’una indicació específica, clara i completa, com exigeix
el Reglament (CE) Núm. 1830/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de
22 de setembre de 2003, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’organismes
modificats genèticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a
partir d’aquests, pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE. Això significa
que tots els aliments que continguin en algun dels seus ingredients més d’un
(11) Vegeu europa.eu.int/comm/research/press/2001/pr0612en-report.pdf.
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0,9% d’OMG han de reflectir-ho mitjançant la inclusió en la seva etiqueta de
frases com ara: «Aquest producte conté organismes modificats genèticament»
o «Aquest producte conté [nom del o dels organismes] modificat(s) genèticament», que també s’han de reproduir en missatges publicitaris o elements de
presentació del producte.
La informació i el seu contingut adequat sobre els efectes d’un determinat aliment o categoria d’aliments destinada als consumidors constitueix un element
essencial de la prevenció de riscos alimentaris, i aquesta informació i el seu
contingut divers es comunica al consumidor mitjançant un etiquetatge cada
vegada més precís i detallat. Es considera que l’etiqueta constitueix un important mitjà de control de la seguretat alimentària, per la qual cosa no ha d’atribuir al producte efectes o propietats que no tingui, o propietats terapèutiques
o curatives de malalties, com exigeix el Reglament (CE) Núm. 1924/2006 del
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables als aliments, per la qual cosa
es regula també la publicitat enganyosa i deslleial dels aliments.
El text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris i altres lleis complementàries i la seguretat alimentària

El TRLCU compleix amb la previsió recollida en la Disposició final cinquena de la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels
consumidors i usuaris, que habilitava al Govern perquè, en el termini de 12
mesos, procedís a refondre en un únic text la LCU i les normes de transposició de les Directives comunitàries dictades en matèria de protecció dels
consumidors i usuaris que incidissin en aspectes regulats en ella, pretenent
aclarir i harmonitzar els textos legals que han estat refosos.
L’article 8 del TRLCU, en establir els drets bàsics dels consumidors, recull
en l’apartat a) «la protecció contra els riscos que puguin afectar la seva
salut o seguretat», destacant en l’article 9 que els poders públics protegiran
«prioritàriament» els drets dels consumidors i usuaris quan tinguin relació
directa amb béns o serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat, com
ho són els aliments.
El Capítol III del Títol I del Llibre primer del TRLCU, dedicat específicament a la protecció de la salut i seguretat dels consumidors, conté els articles
11 a 16. L’article 11 consagra el deure general de seguretat dins d’un «nivell
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elevat de protecció de la salut i seguretat de les persones», exigint als empresaris els preceptes següents: el deure d’informació als consumidors sobre
els riscos dels béns o serveis posats al mercat a la seva disposició mitjançant
medis apropiats, com instruccions o indicacions per al seu correcte ús i consum, advertències i riscos previsibles, incloses les obligacions addicionals
respecte al manteniment del necessari control de manera que es pugui comprovar amb rapidesa i eficàcia l’origen, distribució, destí i utilització dels
béns potencialment insegurs, els que continguin substàncies classificades
com a perilloses o els subjectes a obligacions de traçabilitat, amb la finalitat
d’establir un procés segur «de la granja a la taula» en clara al·lusió a les
exigències del Reglament (CE) Num. 178/2002.
El dret a la informació adquireix una importància essencial, ja que, com hem
assenyalat, des d’instàncies judicials comunitàries es considera que el consumidor mitjà està informat i per això és un consumidor «atent i perspicaç»
que pot decidir amb coneixement de causa les seves opcions de consum. En
aquest sentit, l’article 18. 1r exigeix que l’etiquetatge i la presentació dels
béns i serveis i les modalitats de fer-ho hauran de ser de tal naturalesa que
no indueixi a error al consumidor i usuari, especialment sobre les característiques del bé o servei i, en particular, sobre la seva naturalesa, identitat,
qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i mode de fabricació o d’obtenció, o atribuint al bé o servei efectes o propietats que no
posseeixi, en clara referència al Reglament (CE) Núm. 1924/2006.
En l’etiquetatge de productes alimentaris hi ha de figurar la següent informació: origen, naturalesa, composició i finalitat, additius autoritzats que
portin incorporats, qualitat, quantitat, categoria o denominació usual o comercial si la té, data de producció o suministrament, termini recomanat per
al seu consum o data de caducitat, i les instruccions o indicacions per al seu
correcte consum, advertències i riscos previsibles.
La protecció globalitzada de la seguretat alimentària:
el Codex Alimentarius

El 1963 es crea la Comissió del Codex Alimentarius,(12) que depèn de la FAO
i de l’OMS i té com a objectiu aconseguir una seguretat alimentària globa(12) Vegeu www.codexalimentarius.net/web/index.
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litzada a través de l’homogeneïtzació de la qualitat i de les formes de producció dels aliments, d’acord amb condicions tècniques científicament provades, a fi d’eliminar els elements contaminants dels processos productius
mitjançant el desenvolupament de normes alimentàries, reglaments i altres
textos relacionats sota l’epígraf Programa Conjunt FAO/OMS de Normes
Alimentàries (ALINORM). En aquest procés participen 168 països, la Unió
Europea, nombroses entitats representatives de la indústria alimentària i associacions no governamentals que representen els interessos dels consumidors, ja que com declara l’article 1r dels seus Estatuts, la màxima prioritat
del Codex és protegir la salut dels consumidors i assegurar pràctiques equitatives al comerç dels aliments. Les matèries principals d’aquest programa
són assegurar unes pràctiques de comerç clares i promocionar la coordinació
de totes les normes alimentàries acordades per les organitzacions governamentals i no governamentals. Des dels seus inicis, la Comissió del Codex
Alimentarius, junt amb els seus comitès auxiliars, s’encarrega de l’elaboració de normes relacionades amb els productes alimentaris per assegurar
pràctiques equitatives al comerç dels aliments a nivell nacional, regional
i internacional, que són utilitzades com a referència en tots els acords que
s’adopten sobre comerç alimentari.
3.4. Conclusions: més val curar-se en salut
s Les polítiques alimentàries, a tots els nivells, s’han dut a terme de forma

reactiva i no preventiva.
s Problemes sanitaris han propiciat la protecció jurídica supranacional de

l’OMS i de la FAO.
s Intoxicacions alimentàries com el «Cas Colza» fan que es promulgui a

Espanya la Llei General per a la Defensa de consumidors i usuaris.
s Les crisis alimentàries han estat el detonador de les polítiques alimentà-

ries europees, en generar la desconfiança del consumidor, qui, mitjançant
el poder de la seva butxaca, posa en perill el mercat interior.
s Les consultes i els debats afavorits per un Llibre Verd i un Llibre Blanc

de la Comissió Europea culminen amb l’adopció del Reglament Núm.
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178/2002, que estableix els principis generals aplicables en aquest àmbit
a nivell comunitari i nacional.
s El concepte de seguretat alimentària és un concepte evolutiu que reque-

reix una anàlisi que va més enllà de l’estrictament tècnico-científic.
s La preocupació per la seguretat i la sanitat dels aliments s’ha d’emmarcar

dins de la defensa globalitzada del consumidor en un mercat cada vegada
més dinàmic i internacional.
s El segle XXI, escenari de la globalització del comerç internacional d’ali-

ments, necessita un marc comú regulador degut a la vinculació cada vegada més estreta entre salut i confiança del consumidor.
s És el poder del consumidor el que ha fet possible passar de la postura

«d’un gran mal en surt un gran bé» a la més efectiva «més val curar-se en
salut».
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IV. Indústria i alimentació:
de la publicitat referencial
als aliments funcionals
Cecilia Díaz Méndez i María González Álvarez
(Universitat d’Oviedo)

4.1. Introducció
Hi ha nombrosos treballs que relacionen la publicitat i el consum, i alguns
d’ells exploren específicament la publicitat alimentària.(1) Sovint, l’interès
d’aquest tipus d’investigacions es basa en la rellevància que té per a les empreses un adequat ajustament entre les seves ofertes i les canviants demandes dels consumidors. Tanmateix, des de la sociologia hi ha hagut intents de
mostrar la vinculació entre la publicitat i el canvi en la societat, així com els
orígens i posterior desenvolupament de la societat de consum a Espanya.(2)
És ben conegut que l’empresa atorga a la publicitat el paper de difusor de la
informació dels seus productes o serveis (o de la seva presentació mediàtica) amb l’objectiu d’afavorir el comportament de compra del receptor cap a
l’adquisició dels productes de l’empresa. Com afirma Santamarina (2002: 83)
la publicitat és «la veu privilegiada del món de la mercaderia». Entre altres
objectius, des de la sociologia es busca oferir una explicació de la relació existent entre els aspectes canviants de la societat en cada època i les imatges que
la publicitat projecta sobre el propi consumidor, doncs, parafrasejant de nou
Santamarina, «la seva missió és parlar d’altres, encara que sigui [la publicitat]
també una mercaderia» (Santamarina, 2002: 84).

(1) Un tema més propi del màrqueting però que ha estat revisat en relació amb l’alimentació per Gracia Arnaíz
(1996) qui repassa la literatura europea en aquest camp. Es tracta del primer estudi diacrònic (anys seixanta-anys
noranta) realitzat a Espanya sobre canvi social, publicitat alimentària i evolució de discursos i pràctiques. Ella
mateixa ha realitzat diversos treballs sobre la publicitat alimentària, (Gracia Arnaiz, 1998, 2002).
(2) Es poden veure, entre d’altres, Arribas Macho (1996), que descriu la publicitat en els períodes previs a la industrialització a Espanya; Callejo (1994) i, Alonso i Conde (1997), llibre de referència per conèixer els orígens de
la societat de consum a Espanya i la comprensió del seu posterior desenvolupament.
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Assumida aquesta orientació, volem posar l’èmfasi en els canvis en el perfil
del consumidor a través del discurs publicitari que se li ofereix. Per a això
analitzarem els trets més característics del discurs publicitari dels anuncis
d’aliments des de 1960 fins a 2007,(3) ja que serà així com podrem arribar a
conèixer les expectatives i motivacions del consumidor que en cada moment
ha rebut el missatge. Serà també un objectiu d’aquest capítol establir els
vincles entre els valors, preferències i expectatives que mostra la publicitat
alimentària i els canvis que els analistes experts en sociologia del consum
descriuen com a propis del canvi en els consumidors al llarg d’aquest mateix
període històric.
És necessari situar la publicitat alimentària en el context en què es va produir en el passat i es produeix a l’actualitat, ja que recrea (amb més o menys
rigor) el context del consum i els significats culturalment rellevants per al
consumidor. Els problemes alimentaris dels últims anys estan plantejant qüestions de diversa naturalesa que resulten complicades afrontar sense una anàlisi
que vinculi l’alimentació i el canvi social, un àmbit que no ha estat explorat
anteriorment.(4) Hi ha importants mancances a l’estudi de períodes històrics
concrets (entre els anys seixanta i els vuitanta, en particular). La compensació
d’aquestes mancances pot ajudar a afrontar algunes de les problemàtiques alimentàries de recent aparició.
A falta d’altres mirades, a través de la publicitat ens trobem amb el sistema
de representacions dominants en el camp de l’alimentació, que ens mostra
amb aquests missatges el conjunt de valors alimentaris i les concepcions d’alimentació, salut i benestar de cada moment històric. Però a més, l’estudi de la
publicitat alimentària ens situa en un context d’especial interès per aprofundir
en l’anàlisi de la societat de consum, ja que en el cas del menjar és més subtil
la relació entre la necessitat i el desig, la qual cosa converteix aquest tipus de
productes, els alimentaris, en un camp d’investigació òptim per conèixer el recorregut del consumidor en la societat de consum de masses (Alonso i Callejo,
1994). Encara que els aliments compten amb regulacions específiques tant a la
producció com en la distribució, el consum i la pròpia publicitat, constitueixen
un bon camp d’exploració per esbrinar si la seva especificitat estableix una
(3) El tall realitzat correspon al que se sol considerar l’inici de la societat de consum de masses a Espanya (Alonso
i Conde, 1997).
(4) Una explicació sobre el retard de la sociologia espanyola en l’anàlisi de l’alimentació es pot veure a Díaz
Méndez (2006).
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determinada diferència entre aquests productes i la resta de les mercaderies o
bé, al contrari, es detecten trets similars als seguits pel consumidor davant un
altre tipus de productes i/o serveis.
No podem oblidar que la resposta del consumidor a la publicitat no és mecànica, i és per això que, estudiar el consumidor a través d’aquest suport suposa
una anàlisi esbiaixat del consumidor en una direcció prèviament coneguda.
Explorem «el que els publicistes creuen que és el consumidor» que pot no ser
el que «el consumidor és» en realitat. Això, al contrari de ser un problema,
ha estat el punt de partida. Ens interessa expressament el que les empreses
(representades aquí per la publicitat dels seus productes) pensen dels consumidors, ja que entenem que aquesta manifestació de la vida econòmica, que
és la publicitat, fa de mitjancera en les decisions de compra d’aliments i està
travessada pels factors socials amb què conviu i pels quals es veu afectat el
consumidor.
4.2. Anàlisi de la publicitat
La recerca de material ha tingut per objectiu recopilar anuncis d’alimentació i
begudes (excloent les alcohòliques),(5) des de 1960 fins a l’any 2007.(6) Un primer punt de consulta ha estat Internet (en la bibliografia s’esmenten les pàgines
consultades), d’on s’han extret 248 imatges. Un segon punt de consulta l’han
constituït els llibres dedicats expressament a la publicitat.(7) Aquests han servit,
fonamentalment, per acarar la informació obtinguda amb les dates de creació
dels anuncis, així com per ampliar la documentació d’alguna època específica.
D’aquests texts s’han incorporat a l’anàlisi 63 anuncis. Per a la informació
recollida des de l’any 2006 fins al mes de juny de 2007 es va realitzar un bui(5) Només hem incorporat a l’anàlisi la publicitat de cerveses.
(6) Cal considerar que tota anàlisi sobre publicitat suposa alguns biaixos de partida difícils de superar. La publicitat és costosa (especialment la televisiva). Això suposa una barrera d’entrada significativa per a les empreses
de mida petita i mitjana incapaces d’assumir aquests costos. Hem intentat solucionar aquest problema, almenys
parcialment, amb l’exploració de revistes regionals (en el nostre cas d’Astúries) a la qual sí que arriben empreses
de mida mitjana i d’àmbit local. No està tampoc de més recordar que dels productes frescos no se’n fa publicitat.
Amb l’excepció de campanyes publicitàries institucionals (d’escassa presència en les primeres dècades analitzades
i associada a les institucions a partir dels anys noranta), ens trobem amb molt pocs anuncis de fruites, verdures o
peixos frescos. Encara que és difícil conèixer la repercussió que això té en el consum, no seria excessiu considerar
com a hipòtesi que el descens en el seu consum pugui estar íntimament relacionat amb la seva falta de promoció
als canals usats per la resta dels productes alimentaris.
(7) El Llibre de la Societat Nestlé (VV.AA. 1992), Una Historia de la publicidad Española: Reflejos de más de un
siglo de Nestlé. También El libro de la publicidad Gráfica (VV.AA., 1995) o el treball de Bassat (1993) amb seu El
libro rojo de la publicidad, així com el de Campo (2000) sobre els Cien años de Publicidad en Asturias.
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datge de revistes (s’esmenten en la bibliografia) de les que es van extreure 112
anuncis. També es van revisar les pàgines web d’empreses d’àmbit internacional dedicades a l’elaboració de productes alimentaris i begudes no alcohòliques, encara que no es va extreure d’elles cap referència, servint bàsicament
per confirmar les dates de llançament de la publicitat seleccionada en altres
punts de consulta. Tota la publicitat consultada ens remet a anuncis apareguts
en premsa escrita, per la qual cosa hem treballat amb imatges impreses.
Els criteris de selecció es van orientar, en un primer moment, a una recollida
sistemàtica i sense criteris preestablerts de tota la publicitat alimentària i de
begudes no alcohòliques present en els mitjans explorats. En un segon moment, es va realitzar una classificació per dècades. La presència dominant
de productes alimentaris per a nens i bebès va obligar a realitzar una tercera
selecció amb l’objectiu d’oferir un pes diferencial a aquest tipus de productes
i constatar la seva evolució numèrica al llarg dels anys, sense menysvalorar
la rellevància de la resta dels productes en cada període analitzat. S’ha buscat
homogeneïtzar, pel que fa a la quantitat, les imatges de cada dècada, encara
que sense perdre de vista la importància relativa de la publicitat en cada moment històric.
Es van analitzar les imatges publicitàries en el seu conjunt, considerant el
missatge escrit emès i usant les fotografies o dibuixos de cada anunci per
contextualitzar les frases i paraules usades. Es van seleccionar els anuncis per
dècades amb l’objectiu d’observar la seva evolució i comparar-los entre si,
a més de realitzar una comparació any a any per detectar les característiques
dels missatges en períodes més breus.
4.3. La publicitat per dècades des dels anys seixanta fins a 2007
Els anys seixanta i la indústria alimentària

En els inicis de la societat de consum, en la dècada dels seixanta, el discurs
publicitari de l’alimentació consisteix, fonamentalment, en introduir la modernitat a través del consum, seguint la mateixa línia promocional que un
altre tipus de productes (Alonso i Conde, 1997). Encara que aquesta dècada
és considerada pels analistes com l’època de l’enlairament industrial del país
(malgrat que el 40% de la població activa estava emprada en l’agricultura) i la
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situació política continuava sent pràcticament la mateixa que vint anys abans,
la publicitat s’erigeix com la via de modernitat i de llibertat.
En aquesta dècada el sector agrari estava encara vinculat de forma directa i
sòlida al sistema agroalimentari, de manera que el producte de la terra era encara, en gran manera, un bé de consum final. A mesura que avança la dècada,
i ja de manera decisiva en els anys setanta, tal com afirma Sanz Cañada (1997:
357), «es produeix una creixent diferenciació entre els conceptes de “producte
agrari” i “producte alimentari”, afegint-se al primer un conjunt de transformacions i d’utilitats que el modifiquen substancialment i que ofereixen un creixent protagonisme a la indústria alimentària i a la distribució alimentària».
Un dels primers trets que es detecta en la publicitat alimentària en aquests inicis
de la societat de consum a Espanya és la forma amb què afecta la progressiva
industrialització de l’alimentació. La publicitat es veu obligada a incentivar la
compra de productes manufacturats per a un consumidor poc ensinistrat en els
hàbits de compra. En aquesta dècada els anuncis se sostenen en la varietat, una
cosa que enllaça perfectament amb la situació de monotonia alimentària de les
dietes del moment. L’estímul a la compra dels productes disponibles al mercat
s’acompanya de paraules com «sa», «pur» i «natural», en un intent d’evitar el
rebuig de la població envers el menjar industrial. És una constant en els missatges la referència al sabor, una fórmula que deixa més en evidència els temors de la indústria que les seves potencialitats. Mostrar els avantatges d’una
nova forma d’alimentar-se, allunyada del món de la terra on es produeixen els
aliments, suposa un important repte per a la indústria agroalimentària.
Els aliments són presentats com una font inesgotable de noves sensacions per
al paladar. El 1964 Nesquick s’ofereix com a producte «lleuger, tònic, digestiu i que saborós!». El 1965, Knorr parla de «el sabor dels millors productes
naturals, el sabor de la sopa ben feta» a través d’«una sopa saborosa i nutritiva». Tulipán també esmentava el 1965 al sabor, descrivint-se com un aliment
amb què «tot és més apetitós».
El consumidor es llança obertament al consum d’aquests nous productes sense
objeccions, circumstància aprofitada en els missatges publicitaris per oferir
el que no es té, la llibertat negada pel règim polític del moment (Alonso i
Conde, 1997). La pretensió de la indústria alimentària serà erigir-se com a
símbol de modernitat i per a això recorre a diverses estratègies comercials.
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En primer lloc, apel·la a les tècniques d’elaboració industrial. Els processos
de tecnificació de la indústria representaran una alimentació «pensada per la
ciència» i suposaran un referent de fiabilitat decisiu per a aconseguir la confiança del client. L’altra estratègia, clarament dirigida a la mestressa de casa,
estarà relacionada amb l’ús domèstic dels productes, fent especial èmfasi en la
preparació ràpida dels aliments i en el seu ús pràctic. La higiene, la senzillesa
en la preparació i la rapidesa, representen per a la cuinera més temps disponible i menys treball a la cuina, aspectes valorats per unes joves mares i esposes
desitjoses de modernitzar també les formes de vida domèstiques i donar nous
usos als seus habitatges urbans recentment estrenats. Royal, el 1966, explica
als seus clients que el seu flam «gairebé es fa sol» i que «no se l’ha d’enfornar,
ni cal afegir-hi ingredients costosos, ni vigilar-lo». La cervesa Skol, el 1966,
afirma que «és fàcil d’obrir, no necessita obrellaunes i ocupa menys espai».
En la mateixa línia també el puré de patates Riera Marsa, el 1966, planteja
als consumidors «per què perdre el temps si Riera Marsa ho fa per tu?». La
referència a la comoditat també incorpora un aspecte que descriu l’època: la
presència de famílies àmplies, a les quals s’arriba a través de productes que
incorporen mides especials. El refresc de Fanta, el 1967, ofereix un dels seus
productes en format estalvi: «Tan familiar, tan gran, tan econòmica».
Cal dir, a més, que la idea de modernitat està íntimament lligada a tot allò
que no és espanyol, tret ja detectat en els estudis sobre l’inici de la societat
de consum (Alonso i Conde, 1997). S’apel·la a la qualitat d’«estranger» per
denotar la modernitat dels productes i es recorre a l’ús de marques que mostren en la seva pròpia grafia el seu origen estranger. La situació és clarament
dual: allò espanyol s’associa al retard, al món rural i a la falta de llibertat; allò
estranger a la modernitat, a l’entorn urbà i a l’obertura. A tall d’exemple es pot
veure com les galetes Ritz, el 1967, es venen com «la galeta preferida del món
sencer», mons allunyats de la dura realitat espanyola del moment i pròxims a
l’idíl·lic paradís de llibertat americà.
Una altra de les claus publicitàries del decenni és l’al·lusió a l’origen dels
ingredients. La referència a la seva procedència natural atorga confiança en un
consumidor que veu com s’allunya progressivament el producte del seu origen. Es tracta d’un consumidor que és bon coneixedor de la procedència dels
productes (donat el seu origen rural pròxim en el temps), i els seus referents
alimentaris continuen sent rurals. Així, la publicitat fa referència a l’origen na-
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tural dels productes. És molt comú trobar l’adjectiu «pur», «natural», «fresc»,
tant per parlar d’un refresc com per descriure un oli o una mantega. El 1965 la
mantega Arias diu que procedeix «de llet pura de vaca». El mateix any, l’oli
Vetusta es descrivia com «oli pur d’oliva» i el 1967 Kas es presentava com el
«pur suc de fruita», insistint en el «veritable sabor de la fruita fresca».
Sembla una premissa publicitària bàsica que els productes han de ser presentats amb referència a la seva puresa i autenticitat, per convèncer els clients de
la seva naturalitat i allunyar-los així de l’artificialitat que la indústria inevitablement els confereix, més encara davant un consumidor nascut en el medi
rural que coneix bé el seu origen i els mètodes tradicionals de producció.
Els anys setanta: les marques com a garantia

En els anys setanta es consolida la separació entre el sector agrari i l’industrial
i tant la indústria alimentària com la distribució adquireixen un pes decisiu
en el sistema agroalimentari nacional. Encara que el sector agrari augmenta
significativament la seva producció, es pot dir, usant les paraules de Sanz
Cañada, que «es va anar produint un desplaçament vertical de la importància
econòmica i del poder de decisió des del sector agrari a la indústria i a la distribució, que va conduir (...) a un transvasament de rendes i de participació
en la demanda final» (Sanz Cañada, 1997: 357). En aquesta nova lògica, al
costat de l’increment de la producció agrària també es detecta un augment de
la mecanització de la indústria alimentària que facilita la presència al mercat
de nous i variats productes, gràcies a l’estandardització de la producció industrial. Apareixen els productes amb algun tipus d’elaboració prèvia (trossejats,
enllaunats, cuits, envasats) i fan la seva aparició els ultracongelats.
Les llars també milloren, ja que la dècada dels setanta és l’època de la revolució frigorífica en l’alimentació, ja que és al llarg del decenni quan es generalitzarà l’ús de neveres a les llars espanyoles (Castillo Castillo, 1987).
En els missatges publicitaris comencen a aparèixer les primeres referències
a una ruralitat perduda carregada d’enyorança (anteriorment no hi apareixia
cap revival). Encara que de nou existeix la intenció de separar l’alimentació
industrial de l’àmbit de l’artificialitat que les fàbriques li imprimeixen, ara
s’intenta, a més, la recerca dels aspectes immaterials de l’origen dels productes. I per això el retorn a l’origen estarà associat als aspectes positius del món
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rural tradicional. El 1972, l’empresa Central Lechera Asturiana pregunta als
seus clients «Quants anys fa que no pren llet de veritat?». Per promocionar
Kas Manzana, el 1978 es diu que «cal tornar a allò natural».
El canvi cap a un consumidor adult i més hedonista apareix amb claredat en
aquesta dècada, ja que es comencen a detectar els missatges on el plaer de
l’aliment és l’atribut principal per al seu consum. El missatge ha canviat la
seva orientació: si abans s’oferia felicitat a canvi de consum, ara es proposa
ser feliç consumint (Alonso, 2004). Nestlé ho deixa ben clar el 1972, convidant a menjar un dolç simplement «perquè avui, és avui». Resulta curiós
que en la dècada anterior tan sols els refrescos dirigits a joves transmetien
la noció d’alegria i felicitat en la seva propaganda, però ja en aquesta època,
una vegada assentada la societat de consum, la necessitat obre pas al desig i
les imatges associades al gaudi i el plaer van introduint-se en la publicitat de
tots els productes. Un exemple d’això ho constitueix el cafè, amb «els bons
moments Nescafé» de 1973 i la felicitat arriba a través d’un producte estrella:
l’«espurna de la vida», lema de Coca-Cola de 1972 (traduït de l’original It´s
the Real Thing) que ja el 1970 es comercialitzava a Espanya sota l’eslògan «el
sabor de la vida».
Les marques, que al llarg del decenni precedent i dels primers anys setanta
van consolidant-se, apareixen en un primer moment com garants de qualitat
i per tant de seguretat per al client. Això va ser possible gràcies al valor referencial que el consumidor va donar a la publicitat en els seus primers anys i
que li va atorgar el valor d’informació fiable (Ibáñez, 1985).(8) Però la dècada
dels setanta canvia progressivament aquesta orientació i apareix la pèrdua de
confiança del consumidor en els missatges publicitaris.
En els anys setanta, l’alimentació dels més petits té una forta vinculació amb
la salut, concepte associat en aquest moment a la fortalesa física i al creixement. Els nens, i també els ancians i els adolescents, apareixen com un sector
de població que requereix de dietes especials, i es potencia la vinculació entre
els productes alimentaris destinats a aquests grups i la millora de les seves
condicions físiques. És per això que la publicitat centra la seva atenció en
(8) Ibáñez parla de la publicitat «referencial» com aquella que es refereix als objectes i que és característica de les
èpoques del capitalisme de producció. La compara amb la publicitat «estructural» pròpia del capitalisme de consum, en la que els anuncis ja no es refereixen a objectes (als productes), sinó que li donen significat. La publicitat
«estructural» es refereix a si mateixa i construeix un món de significats entorn de l’objecte.

110

ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

l’aportament energètic dels productes. El sucre es desenvolupa bé en aquest
imaginari de força, energia i desenvolupament físic, com expressa el «més
forts amb ColaCao» de 1971 o els lactis de Danone, que el 1978 presenten
el iogurt com un producte per estar fort, sa i créixer: «la gent sana creix amb
iogurt. Més forts, més sans». Les llaminadures es promouen com a aliment i es
recomana a les mares que les ofereixin als seus fills com a berenar o esmorzar.
Ja ho deia Bimbo, a propòsit dels seus pastissets Bucaneros, el 1974: «la llaminadura que alimenta». El 1972 apareix el Petit Suisse i, el 1974, les natilles
Danone, dos «clàssics» de l’alimentació dolça dels infants espanyols.
La dècada dels vuitanta: la revolució televisiva i l’expansió definitiva del
consum de masses

Un aspecte decisiu per emmarcar la dècada dels vuitanta en relació amb el
consum és la generalització de la televisió a les llars espanyoles (Castillo Castillo, 1987). Es podria dir que els nascuts en aquesta dècada són la primera
generació «ensinistrada» en la comunicació publicitària. En les anàlisis hem
pogut constatar que la publicitat impresa és una reproducció (de vegades literal, altres vegades versionada), dels reclams publicitaris televisats.
Aquesta època coincideix amb la consolidació de la democràcia i la constatació d’importants canvis socials. La llei del divorci el 1981, la despenalització
de l’avortament el 1985, la progressiva incorporació de la dona al món laboral, o l’entrada d’Espanya a la CEE el 1986, són només algunes de les transformacions esdevingudes amb rellevants efectes sobre la ciutadania. Aquestes
referències ajuden a comprendre el canvi esdevingut en el discurs publicitari.
En el sector empresarial s’observa que l’àmbit productiu dels aliments s’allunya cada vegada més del consumidor. Les indústries mitjancen entre ambdós
adquirint un pes decisiu en les ofertes d’aliments al mercat espanyol. En aquesta
època comença a fer-se evident la saturació del consum, en un context de preus
baixos i millors rendes, on, tanmateix, ni els preus ni les rendes no expliquen
la demanda. La quantitat perd importància envers la qualitat, en un consumidor que «té de tot», encara que també es podria dir que «ho vol tot» (Callejo,
1994). Aquest consumidor busca la diferenciació i comença a personalitzar
més la demanda. Les empreses responen segmentant el mercat i oferint una
creixent varietat d’envasos, mides, marques i embalatges (Rodríguez Zúñiga
i Sanz Cañada, 1992) per a una diversitat creixent de consumidors. Canvia el
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perfil del receptor publicitari i l’alimentació ja no es dirigeix en exclusiva a
les dones mestresses de casa; apareixen altres perfils de dones amb rols més
variats i també un altre tipus de consumidors. Es passa de l’ús d’un model de
família únic (de tipus nuclear) com a objecte central dels missatges publicitaris
d’aliments, a la utilització de noves llars de persones joves sense fills o amb un
de sol i a noves llars unipersonals. És en aquesta època, concretament el 1987,
quan Findus llança els primers plats preparats en format individual i de dues
racions amb una «presentació en pràctiques bosses individuals».
Es donen també importants canvis relacionats amb l’organització de l’alimentació i les limitacions imposades pels horaris laborals i escolars. La rapidesa i
la facilitat en la preparació s’integren a la publicitat dels aliments per facilitar
els nous ritmes laborals, l’augment creixent de temps de lleure(9) i la prolongada escolarització dels joves. La rapidesa en la preparació reprodueix els
eslògans dels seixanta, però amb un altre caràcter, ja que ara es pensa més
en un consumidor (home o dona indistintament), ocupat en el treball extern a
la llar i que arriba a casa amb escàs temps, amb el cansament acumulat de la
feina i sense ningú per compartir el menjar. Maggi, el 1985, diu: «Cinc minuts
i a menjar. Sense haver de cuinar».
En aquesta dècada comencen a aparèixer els primers símptomes preocupants
entorn de l’alimentació i algunes empreses es fan ressò de certs hàbits alimentaris que les administracions assenyalen com a problemàtics. És el cas
de l’organització dels menjars, on s’adverteix del debilitament de l’esmorzar,
confirmat per l’aparició de campanyes institucionals per fomentar-lo i que
l’empresa Nestlé, el 1986, il·lustra amb la campanya i publicació del llibre:
Bon dia esmorzar! (10)
L’allunyament progressiu de la naturalesa i del món de la producció agropecuària fa que les empreses es facin ressò dels valors del menjar tradicional, en
particular amb referència al seu origen. La tornada a l’origen és la tornada als
productes naturals i difícils d’aconseguir en un escenari en el qual la indústria agroalimentària domina progressivament el mercat ja globalitzat (Bonano,
1994). Molts productes porten associada la identitat que els atorga l’origen i
les marques es presenten davant del consumidor oferint la seguretat que dóna
(9) És la dècada en què apareix l’anomenada «setmana anglesa», amb horaris de treball de dilluns a divendres i
amb la consegüent aparició del cap de setmana com a temps de descans.
(10) Arribas Macho ha realitzat un repàs de la publicitat alimentària de l’empresa Nestlé (2005).
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la procedència del producte. Carbonell, el 1982, descriu el seu oli com «l’origen. L’original». Nestlé passa la dècada oferint els seus productes a través de
la referència a la seva procedència: el 1981, «Colòmbia, Àfrica i Brasil junts a
Nescafé»; el 1988 «amb una acurada selecció de cacaos del tròpic». Aquesta
circumstància es potencia davant de la desconfiança generada pel problema de
la colza adulterada el 1981.
Un altre dels trets del discurs publicitari del moment és l’aparició de les calories en la descripció del producte. Es fa evident la preocupació del consumidor
per l’aparença física i, més concretament, per la primesa com a valor estètic
dominant. El 1981, apareixen els primers lactis baixos en calories de la mà
d’Sveltesse. El 1985, Danone llança el primer desnatat 0% matèria grassa . I el
1987, Findus publica el llibre Les receptes més apetitoses amb menys de 300
calories dins de la seva campanya de Cuina Lleugera.
D’altra banda, el discurs publicitari esdevé cada vegada més científic, vinculat
amb l’àmbit de la salut i la nutrició.(11) Als anuncis es descriuen les propietats
alimentàries i la composició nutricional dels productes. El 1988, Danone llança el primer iogurt amb bífidus actius «que ajuda a regenerar la flora intestinal» i La Asturiana, el 1983, parla de les propietats dels llegums en termes
nutricionals: «Pel seu contingut en proteïnes, els llegums són el producte de
major poder nutritiu».
Però aquest discurs científic arriba també a la forma de presentació dels productes, ja que als anys vuitanta s’explica al consumidor l’avantatge de les noves tècniques d’embalatge industrial, com el tetrabrick o l’envasament al buit.
S’ofereixen com a símbol de salubritat i qualitat i, sobretot, com a tecnologies
que preserven les propietats dels aliments. S’associa un atribut positiu al procés d’industrialització dels aliments i es posa en evidència que la indústria
assumeix una importància decisiva en aquest nou escenari on el consumidor i
el producte ja no tenen més intermediaris fiables que la indústria agroalimentària. L’Asturiana el 1983 diu: «La seva qualitat, selecció i envasament, són
factors bàsics per aconseguir que arribin a la seva llar en òptimes condicions
de consum». La Polesa parla així de la llet el 1989: «Els temps canvien. Llet
fresca pasteuritzada a l’envàs més pràctic.»
(11) El discurs mediconutricional havia començat en les dècades precedents (Gracia Arnaiz, 1998), i es desenvoluparà àmpliament a partir d’aquesta dècada. En aquest moment pren cos la seva medicalització, la seva relació
directa amb les propietats «curatives» del producte.
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No falta en aquesta dècada l’hedonisme. El plaer es convertirà en un factor
decisiu en les eleccions alimentàries de la dècada, si es té en compte l’esforç
de la publicitat per posar-lo de manifest. Nescafé, el 1980, anima a gaudir de
la vida consumint els seus productes: «La millor forma d’entendre i gaudir
dels millors plaers de la vida». Però a més, la dècada dels vuitanta és una
època peculiar a Espanya, amb un important desenvolupament immobiliari
(en part sustentat en l’especulació del sòl) i a la publicitat es trasllada una idea
present en la societat del moment: obtenir beneficis econòmics amb facilitat
i sense esforç. Moltes marques ofereixen regals fàcils d’aconseguir: Lion, el
1988, diu que «pots guanyar un viatge a Nova York» i Nestlé llança una de
les seves campanyes més emblemàtiques de la mà de Nescafé: «un sou per a
tota la vida», el 1985.
Els anys vuitanta són els anys de gaudir del consum sense massa reflexions,
però també són anys que acaben saturant el propi consumidor i que li fan
veure’s a si mateix excessiu i voluptuós (Alonso, 2005). Es va deixant pas,
progressivament, a una dècada més reflexiva, on les empreses comencen a
reconèixer la funció d’un consumidor que raona sobre què pot aconseguir i sobre què pot rebutjar. Però el desenvolupament d’aquest nou rol tindrà la seva
màxima expressió en els anys posteriors; ja avançada la dècada dels noranta
encara s’observen en la publicitat i el consum importants trets de l’època més
consumista de la nostra història.
Els anys noranta i el final del segle: l’estètica com a valor social i el
paper del nou consumidor

Si en les etapes precedents el sector agrari va deixar pas a la indústria alimentària, aquesta dècada es caracteritza pel poder creixent de la distribució en el
sistema agroalimentari. El pes de les decisions s’ha anat acostant cada vegada
més a la demanda. Aquesta situació va anar atorgant poder a les grans empreses agroalimentàries amb eficaços mètodes de distribució per respondre no només a una gran demanda, sinó a les seves variacions gairebé «en temps real».
Les tecnologies de la informació disponibles (particularment en les grans firmes comercials), així com la capacitat de negociació de la gran distribució va
provocar un canvi en la funció de les empreses en un sistema agroalimentari
globalitzat (Bonano, 1994; Sanz Cañada, 2002; Langreo, 2005, 2005a).

114

ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

Els canvis socials de la dècada comencen a mostrar els seus efectes també en
l’alimentació i a fer-los públics. És el moment en què apareix la preocupació
pels canvis alimentaris en constatar-se certs trets de desestructuració alimentària i modificacions en la dieta d’alguns grups socials, els nens en particular,
que obliguen a les institucions a atendre els desordres alimentaris (Díaz Méndez i Gómez Benito, 2004).
No es pot deixar de pensar en els noranta com la dècada de l’aparició, el 1996,
de la primera crisi alimentària global: l’encefalopatia espongiforme bovina
(EEB), comunament coneguda com a «mal de les vaques boges». Aquesta i
altres crisis posteriors d’àmbit internacional, desencadenaran una desconfiança creixent cap a les empreses agroalimentàries, ja que les investigacions
sobre l’origen d’aquests fets posen de manifest els dubtosos procediments i
els escassos escrúpols d’alguns productors i empreses a l’hora de tractar els
aliments. La proliferació d’estratègies de màrqueting al servei de la indústria
agroalimentària estén, al seu torn, el clima de desconfiança cap a la publicitat,
que anirà creixent al llarg de la dècada dels noranta.
Però això es complementarà amb una mirada més atenta cap al consumidor
per part de les empreses, i cap al paper que el consumidor exerceix a la cadena
agroalimentària. Així, als noranta es dóna el suport definitiu a les associacions
de consumidors (que apareixen als vuitanta) i també les administracions públiques actuen creant organismes i estratègies amb aquest objectiu. A finals
de 1988 s’aprova la Llei General de Publicitat, a fi de regularitzar la publicitat
enganyosa, que reemplaçava la ja caduca Llei de Publicitat de 1964.
No és estrany que en aquest context el discurs publicitari busqui recuperar la
confiança del consumidor. Les grans empreses agroalimentàries es posicionen
en el mercat apel·lant a la seva presència continuada al mercat espanyol i buscant d’aquesta forma el suport i la fiabilitat d’un consumidor que ha començat
a desconfiar de tot i de tots. Les empreses recorren a la qualitat, a la tradició i
al coneixement que es té d’elles al mercat nacional. Per exemple els llegums
La Muyerina el 1991 es promouen així: «Llegums seleccionats per l’experiència de molts anys (...) Llegums sense més ni més, de confiança, sense
problemes» o Camy, el mateix any, s’anuncia com «el llegat de la tradició».
Sens dubte, la tradicional Nestlé (sempre pionera en les tendències discursives
de la publicitat), no deixa de recordar el 1992 aquestes claus amb el seu lema:
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midors a través de llibres en els quals s’expliquen aquests valors. És el cas de
El libro del niño de Nestlé i El libro del deporte de Danone, ambdós de 1992.
Les grans empreses prenen la iniciativa de crear instituts d’alimentació, en el
resultat dels quals es recolzaran les seves estratègies publicitàries i la posició
dels seus productes al mercat nacional. Danone crea l’Institut Danone el 1992
i el grup Pascual crea el 1997 l’Institut Tomás Pascual per a la nutrició i la
salut.(12)
Al costat del prestigi que dóna l’antiguitat al mercat d’aquestes conegudes
marques, les no tan conegudes també pretenen que el consumidor hi confiï
apel·lant a atributs relacionats amb l’origen geogràfic dels productes (els que
més tard es van anomenar «productes de la terra»). L’origen ofereix l’experiència de les coses ben fetes i la fiabilitat que atorga el seu origen natural,
ambdós atributs els allunyen de l’artificialitat que la indústria inevitablement
els ha conferit. Les galetes Birba, el 1994, es descriuen com «més de poble
que una arada». Les pizzes han de procedir d’Itàlia, la llet del nord, l’oli d’Andalusia... La llet Granja el 1991 s’anuncia com «la més asturiana».
En el camp de la publicitat, hi ha un lema que ha marcat la comunicació publicitària dels noranta traspassant les fronteres de la pròpia publicitat: es tracta de
l’anunci dels «cossos Danone». Encara que la publicitat que relaciona alimentació i aspecte físic no apareix en aquest moment sinó en els anys anteriors,
és als noranta on sobrepassen els aspectes més racionals de la recerca de la
primesa i se submergeixen en l’imaginari entorn a la bellesa. Els «cossos Danone» (un home i una dona joves, gairebé nus, asseguts al costat d’una piscina), que apareixen a l’anunci de iogurts de 1992, van constituir la confirmació
pública del nou model de bellesa. Els cossos, esvelts i modelats per l’esport,
perfectes en totes i cada una de les seves dimensions, van ser una referència
tant per a homes com per a dones. Aquest anunci va oferir, en el seu moment,
uns models estètics que van posar en evidència el desig (i quasi l’obsessió) de
la població espanyola per aconseguir la bellesa perfecta (òbviament lligada
a la primesa). L’«estar prim» es va convertir, segons corroboren els estudis
sociològics del moment, en un valor generalitzat i en alça de la dècada (De
Miguel, 1994, 1996). L’alimentació apareix lligada a restriccions alimentàries
(12) Ja en el següent decenni assistirem a la proliferació d’organitzacions d’aquestes característiques, però serà
sobretot a partir de l’any 2005 amb la publicació de l’Estratègia NAOS (Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i prevenció de l’Obesitat) quan la major part de les empreses agroalimentàries es facin ressò dels informes de
l’OMS contra la generalització de l’obesitat, creant diferents organitzacions a fi de promoure una dieta saludable.
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amb l’objectiu d’aconseguir el cos perfecte. És la dècada de les dietes per
aprimar-se i l’expansió dels productes light, l’àmplia difusió de la sacarina o
la consolidació de la presència al mercat dels productes destacats pel seu baix
nivell calòric. En aquest escenari apareix, novament, l’aportació de Nestlé,
que treu la seva línia Slender el 1992: «La nova línia d’aliments per a dietes
per aprimar-se amb tot el sabor i el mínim de calories». I la sacarina Suita,
també de 1994, que afirma «res més dolç». El 1992, Petit Suisse llança el seu
producte amb «menys d’un 4% de matèria grassa» i Bimbo, el mateix any, el
pa integral Silueta «perquè menjar sa és menjar intel·ligent».
Si la dècada passada va finalitzar amb una sensació d’afartar-se en el consum,
aquesta època es tanca amb l’evidència que el control (sobre el cos, sobre els
aliments, sobre el consum en general), no només és possible, sinó desitjable i
es materialitza a través del control del propi cos. Passem, en uns pocs anys, del
malbaratament a la restricció; del deixar-se portar pel gust, al plaer que dóna
l’autocontrol. Però aquí l’alimentació cobra una nova dimensió, doncs passarà
de ser un mitjà per aconseguir alguna cosa (menjar variat, estar fort, estar sa,
estar prim, depenent del moment) a convertir-se en una finalitat en si mateix.
El nou segle: la salut com a objectiu

El nou segle continua marcat per la desconfiança del consumidor cap a la
indústria i cap a la publicitat, ja que les crisis alimentàries s’han succeït de manera reiterada. Tanmateix, el discurs científic del camp de la salut ha pres posicions en l’àmbit de l’alimentació fins al punt de poder afirmar que l’alimentació ha adquirit protagonisme en l’obstinació del consumidor per aconseguir
la salut perfecta i duradora. La preocupació per estar sa comença a ser aquest
segle tan rellevant com ho va ser en el passat l’obsessió per la primesa.
El segle es caracteritza, a més, per la importància atorgada a nous valors, que
seran ben aviat aplicats a la publicitat alimentària: la solidaritat, l’ecologia i
la sostenibilitat són només alguns d’aquests valors. L’any 2000, els plàtans de
Canàries es van presentar sota l’eslògan «solidaritat amb el que és nostre» i
la imatge va ser una pela de plàtan formant un llaç a la manera dels diferents
llaços que representaven l’empatia de la ciutadania per diverses causes (el llaç
vermell de la lluita contra la Sida, el blau contra el terrorisme). El perfil d’un
nou consumidor, més compromès, no passa desapercebut per a les empreses.
El formatge El Ventero, el 2007, afirma ser «saludable fins i tot per als que
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no el proven, perquè emetem un 50% menys de CO2 a l’atmosfera». Nestlé
introdueix el 2005 la línia de productes YOCO amb el lema: «Compromís,
nutrició i creixement». Però també el propi Ministeri de Sanitat presenta el
novembre de 2006 la seva campanya «Desperta, Esmorza», i Telecinco des
del seu portal «Dotze mesos, dotze causes,» farà de l’alimentació la seva causa durant l’agost de 2007 «per una alimentació sana i una vida activa». Tots
coincideixen en l’objectiu d’afrontar un problema alimentari que s’ha arribat a
titllar d’epidèmia: l’obesitat infantil. La preocupació per l’alimentació infantil
i la transmissió de bons hàbits alimentaris han posat en marxa noves campanyes per a la conscienciació ciutadana, recolzades institucionalment a partir
de la denominada Estratègia NAOS (2005). En aquesta campanya col·laboren
empreses i institucions per afrontar conjuntament els problemes d’obesitat infantil.
El discurs de la ciència mèdica impregna els anuncis alimentaris de 2000 i els
anys posteriors, atorgant-los la confiança perduda en les empreses, ara amb
importants arguments sobre els efectes beneficiosos dels aliments o dels seus
components sobre la salut (Díaz Rojo, 2003; Gracia Arnaiz, 2001). Apareixen els aliments funcionals. Potser el més característic ha estat l’Actimel de
Danone, ja present en la publicitat espanyola el 1995 sota l’eslògan «L. Casei
inmunitas ajuda a reforçar les teves defenses contra les agressions externes».
Després en van venir altres, que ofereixen beneficis directes i immediats sobre la salut. És el cas de Burgo de Arias de 2006: «Indicat per a dietes baixes
en sodi», o de Danacol, que el 2004 afirmava «Danacol ha demostrat científicament que redueix el colesterol» i afegeix com a informació: «L’aposta
de Danone per reduir el colesterol de forma fàcil i eficaç». En 2005 Bimbo
«incorpora fibra soluble al pa integral Silueta per ajudar al creixement de la
flora intestinal». Naturlínea de Central Lechera Asturiana afirma que «gràcies
al seu ingredient actiu tonalín, ajuda a evitar la formació de greix corporal i a
reduir el greix ja acumulat», o Vivesoy del Grupo Pascual «font d’isoflavonas
que ajuden a regular els símptomes menstruals i a prevenir els efectes de la
menopausa».
Les argumentacions es reforcen amb l’opinió científica i el testimoni de diferents associacions de l’àmbit de la salut i la nutrició. Així, l’aigua Sierra
Cazorla el 2006 diu: «Sap què diuen els últims estudis científics?». O el 2007
Vitalinea ofereix el suport d’una associació amb la següent publicitat: «Les
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dietes miracle fracassen el 95% de les vegades. Amb el suport de l’Associació
Espanyola de Dietistes-Nutricionistes».
Si els experts afirmen que és necessari ingerir diverses fruites al dia, les empreses ofereixen en un còmode envàs aquesta màgica ració; si la ciència diu
que el colesterol es redueix gràcies als components del peix blau, la indústria
compta amb aliments que concentren, en una ingestió reduïda, els beneficis
d’aquestes substàncies i afegeixen «omega 3» a la llet o antioxidants a la
fruita. Bé, pot semblar que és el producte el que aconsegueix l’objectiu d’estar sa.
A causa dels nous ritmes laborals i al possible deteriorament alimentari, destacat per les administracions i associat (entre altres coses) a l’increment dels
àpats fora de la llar, les empreses reaccionen oferint productes que es troben a
mig camí entre els refrescos, els sucs i els iogurts, i que s’ofereixen com una
alternativa saludable al consum entre hores fora de la llar. El 2000, Pascual
llança «Yosport», un iogurt líquid pensat per a nens, adolescents, i/o joves
esportistes. I el 2001, Danone ofereix una nova versió de «DANUP», sota
el lema: «La teva recàrrega», assegurant que està «enriquit amb 6 vitamines
que incrementen els nivells energètics de les persones que el consumeixin».
Les propietats naturals dels productes, tanmateix, comencen a ser insuficients
per aconseguir els objectius de salut òptima buscats. En els últims anys, en
aquesta tendència cap a una alimentació funcional i clarament medicalitzada,
ja no es pretén tornar a l’essència natural sinó que s’assegura haver aconseguit
millorar la naturalesa, com afirma Minute Maid el 2007: «Perquè la naturalesa
és sàvia, però no tant».
Amb la implantació del discurs científic, el format dels anuncis ha variat significativament. Ha passat d’utilitzar la imatge per enfortir-se en el missatge a
prevaler les explicacions a través de publireportatges, un dels suports en alça.
En ells s’exercita el discurs mèdic o nutricionista i és palpable el canvi que
s’ha operat en el concepte de salut. S’ofereixen llargs consells per a una vida
sana, com Vitalínea, el 2007, que indica els passos a seguir: «1) Aprofita el
bon temps per anar caminant a la feina (...). 2) Beu aigua entre hores i durant
els àpats (...). 3) Pren més vegetals (...). 4) Converteix en més delicioses les
teves amanides amanint-les amb salses lleugeres a base de iogurt Vitalínea
5) Si vas de tapes elegeix les més lleugeres (...)».
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D’una banda, en aquest nou context no ha desaparegut la recerca de bellesa i
el seu vincle amb l’alimentació, però aquesta passa a ser un component lligat
a la salut. La primesa, que equivalia a bellesa als noranta, no serveix avui per
si mateixa, sinó que resulta important en tant que és reflex d’una ment i un
cos sans.
D’altra banda, el consumidor adquireix un caràcter més autònom. És precís
oferir-li informació amb aparença de fiabilitat (més com a notícia que com a
anunci) i sustentada en suports científic que la recolzin, però ha de ser destinada a més per a un consumidor que espera l’explicació i que reflexiona sobre
el missatge.
Una orientació clara cap a aquest nou perfil de consumidor ho ofereix la publicitat de Danacol, el 2007 que ofereix cinc raons per al seu consum: «1) Perquè
si no ho faig, puc acabar sofrint una malaltia del cor i això limitarà la meva
qualitat de vida. 2) Perquè al cap i a la fi la salut no és una qüestió de sort sinó
de cura. 3) Perquè afortunadament tinc els mitjans al meu abast per proposarm’ho i aconseguir-ho. 4) Perquè cuidar-se d’un/a mateix/a no deixa de ser una
forma de cuidar i protegir les persones que estimem. Cuidant-me jo també
podré cuidar d’ells. 5) Perquè no hi ha cap raó intel·ligent per no fer-ho.
Un missatge dirigit a unes classes mitjanes informades i formades, sensibles
als valors de solidaritat, capaços per la seva economia i la seva posició social,
de buscar per si mateix el que desitgen i d’oferir-ho a d’altres. Tot un al·legat
per al nou consumidor en una societat «on el consum no és aliè a la ciutadania» (Alonso, 2005: 108).
4.4. Conclusions. La publicitat d’aliments: un camí complex i
problemàtic cap a la modernitat alimentària
Segons la hipòtesi plantejada al principi d’aquest text, és encertat considerar
que l’alimentació ha estat tractada en la publicitat de manera similar, en temps
i en forma, a un altre tipus de productes de consum. Encara que també és
cert que compta amb especificitats que a continuació ressenyem. S’han pogut
detectar tres àrees d’informació rellevants per conèixer els canvis en la publicitat alimentària: en primer lloc, podem descriure el perfil del consumidor a
qui va dirigida la informació; en segon lloc, les claus més significatives del
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discurs de les empreses agroalimentàries en cada moment històric; en tercer
lloc, la concepció de l’alimentació present en cada dècada. Aquest recorregut
ens permet afirmar que les empreses agroalimentàries han seguit les mateixes
estratègies publicitàries que un altre tipus d’empreses, la qual cosa incumbeix
al consumidor a qui es dirigeixen les empreses que, tanmateix, compten amb
peculiaritats que només són atribuïbles als canvis en les concepcions de salut
i alimentació de cada moment històric.
Primera fase

En els inicis de la societat de consum, en els anys seixanta, els missatges de la
publicitat alimentària mostraven una indústria incipient però en creixement,
que oferia els seus productes a un consumidor guiat en els seus hàbits alimentaris per les mares de família. En aquest període, caracteritzat per grans
desequilibris en els béns de consum de la població,(13) la mestressa de casa
comptava amb una limitada gamma d’opcions per variar la seva dieta. La publicitat va mostrar nous productes, amb extraordinaris sabors, que van venir
a representar la possibilitat d’introduir en una dieta homogènia, una varietat
que les limitades produccions agràries locals no podien oferir. Però a més, la
indústria alimentària es va presentar davant del consumidor com el mitjà idoni
per aconseguir la modernització, també en els hàbits alimentaris, oferint els
seus productes com símbols d’una modernitat que semblava passar, necessàriament, per la tecnologia amb què la indústria manipulava els productes agraris. La mestressa de casa es va fiar així d’aquests missatges, i possiblement
va recolzar les seves expectatives de millora (les d’ella i la seva família) en
aquests anuncis carregats de productes amb sabors nous i amb la garantia que
la higiene i el tractament industrial li atorgaven. En aquest inici de la societat
de consum, la publicitat és acceptada com la manera d’informar sobre els productes existents, i és percebuda amb la confiança que atorga aquesta funció
referencial (Callejo, 1994).
Segona fase

Durant el primer desenvolupament de la societat de consum, les mestresses de
casa van continuar encara uns anys en aquest rol d’assistents de la llar i dels
(13) Per classe, renda i espai geogràfic de residència, com mostra José Castillo Castillo (1987).
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seus familiars, i la publicitat va continuar dirigint a elles els aliments(14) És per
això que cuidar-se dels més petits i fer-los créixer forts i sans va formar part
dels missatges de les empreses alimentàries. S’oferia la possibilitat d’una millora física de les noves generacions de nens i joves i es va animar les mares
a allunyar els seus fills de les manques alimentàries que van caracteritzar la
seva pròpia generació. És per això que, la quantitat d’aliments va constituir
(al principi de la dècada) un estímul per al consum alimentari, però es va completar amb l’aparició de nous productes i més sofisticats, que no responien ja
a les necessitats alimentàries bàsiques sinó a un consum clarament superflu
(Castillo Castillo, 1987).(15) Per aquesta raó, els productes dolços van tenir un
bon moment, ja que representaven alhora l’abundància (davant les manques
alimentàries de les èpoques anteriors) i l’estatus (pròxim al caprici i allunyat
de la necessitat).
La percepció sobre l’aliment canvia i l’abundància és el signe més evident del
benestar que una família pot oferir als seus fills. Però a més, l’arbitrarietat en
l’elecció d’alguns productes alimentaris serà la manifestació de les possibilitats
econòmiques d’unes famílies que tenen encara pròxima la necessitat i comencen a veure en el consum les seves oportunitats de millora. El mercat es desenvolupa com a espai de llibertat (Alonso i Conde, 1997), en tant que ofereix el
que no es té en la societat espanyola del moment, ja que permet actuar «lliure»
en l’acte de compra. Els productes alimentaris superflus ofereixen a les dietes
el component de caprici, tan allunyat de l’obligació i, sobretot, ofereixen a les
famílies la possibilitat de manifestar el seu estatus social davant dels altres. Ara
el que és important és tenir de tot, encara que no sigui necessari.(16) També la llibertat s’oferirà a les dones mestresses de casa, i les empreses insistiran especialment en promocionar productes que estalvien temps en la preparació. La seva
intenció és mostrar a les dones la possibilitat d’alliberar-se de les obligacions
domèstiques. Tanmateix, és evident el començament de la pèrdua de confiança
en la publicitat. En aquesta dècada s’oferirà qualitat a canvi de seguretat i es
continuarà insistint en l’origen rural i tradicional dels productes agraris, però a
la pràctica els aliments són cada vegada menys rurals i més industrials.
(14) Especialment l’alimentació infantil, com ens recorda Gracia Arnaiz (2002).
(15) Continuen existint importants desigualtats (ara particularment centrades en les diferències regionals) i una
important bretxa tecnològica (quant al nombre de televisors, frigorífics, telèfons, etc.) respecte a altres països de
l’entorn europeu (Castillo Castillo, 1987).
(16) La dècada pateix una important crisi econòmica, tanmateix el consum no es frena (Alonso, 2004).
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Tercera fase

Tot aquest marc de plaer i alliberament serà l’idoni perquè es desenvolupi
plenament la societat de consum de masses i un dels seus trets més característics: la voracitat en el consum (Alonso i Conde, 1997). De manera progressiva
tot sembla estar a l’abast de qualsevol. El desenvolupament de la indústria
alimentària ha permès oferir de tot i a baix preu, permetent que qualsevol
cosa pugui ser comprada o ser venuda i, a més, no existeixen raons per deixar
de fer-ho. Podríem dir que en aquest moment apareix en l’àmbit del consum,
i també en el dels aliments, el que Galbraith va denominar el «consumidor
opulent» (Galbraith, 1987): «un consumidor que ho té tot, però que ho desitja
tot». El desig passa a ser l’incentiu principal del consum, deixant enrere la
necessitat, curiosament també en l’alimentació, producte «bàsic» per excellència i «necessari» per a la supervivència.
Tanmateix, la confiança en la publicitat comença a trencar-se, ja que la proliferació de productes evidencia de forma clara les estratègies comercials per
posicionar-se al mercat, donant lloc a una profusió de missatges poc diferenciats entre si, que confonen els consumidors. La publicitat segueix el que Callejo va denominar «model de motivació semiològica» (Callejo, 1994), on es
consumeixen més imatges publicitàries que productes pròpiament dits. Però
la ficció és acceptada com a part de les regles del joc del mercat i és valorada
especialment en els seus aspectes estètics.
Les empreses recorreran al suport dels experts per buscar la confiança dels consumidors, i la publicitat s’omplirà de metges i nutricionistes. El discurs se sofistica en la forma de presentació i els aliments apareixen diferenciats pels seus
nutrients i per la capacitat de generar en la salut del consumidor beneficis o problemes. Les calories seran l’enemic a batre i l’aparença i la primesa l’objectiu.
És l’època de la proliferació de les dietes i de l’expansió dels productes light.
La referència a la primesa i al consum de productes baixos en calories mostra
un consumidor adult, que elegeix els productes alimentaris per a si mateix.
Aquest consumidor busca obsessivament tot allò que li permeti aconseguir el
pes i l’aspecte desitjat a través de dietes i productes que no engreixen. Davant
d’un consumidor voraç, aquesta voracitat se submergeix també en l’àmbit de
la salut. El pes apareix com un atribut d’origen incert o casual que pot alterarse i conduir-se correctament. És possible aconseguir el cos perfecte a través
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del consum de certs productes. La nutrició es posa al servei de la primesa
(que no de la salut), si tenim en compte que proliferen els missatges sobre els
productes amb més o menys calories i detallant els nutrients que aporten a
l’organisme (Gracia Arnaiz, 1998).
Ara el consumidor no és tan homogeni com en el passat i ha desaparegut (almenys per a la publicitat) la persona de referència en l’alimentació: la tradicional mestressa de casa que cuina pensant en el benestar dels altres. Però els
publicistes exerciten la seva imaginació segmentant el mercat i oferint de tot
i per a tots. La varietat d’individus i llars es mostra amb claredat en la forma
d’oferir els productes alimentaris: per a nois solters, per a parelles sense fills
o per a adolescents capritxosos. Tots ells amb presses, amb poc temps per
menjar i per a la cuina, amb molt temps dedicat al treball i als estudis i sense
diferències de gènere. Però aquesta proliferació de productes s’acompanyarà
d’un gran nombre d’atributs simbòlics que els permetran diferenciar-se en
un mercat d’homogeneïtat objectiva, però de clara distinció subjectiva. Els
productes alimentaris es presentaran diferenciats segons el perfil del consumidor a qui es dirigeixen i els valors connectaran amb els desigs de cada grup a
través dels aliments, deixant clar que el producte i el consumidor tenen alguna
cosa que dir-se, que es relacionen d’alguna manera.
Quarta fase

Aquesta època desmesurada, (que coincideix aproximadament amb la dècada
dels vuitanta i els primers anys noranta), donarà pas a una més continguda i
racional en el consum.
Els missatges publicitaris connecten ara amb una idea d’alimentació lligada a
la salut, però en la qual també la concepció d’aquesta ha canviat. La salut és
ara un estat al qual es pot arribar (i no al que s’arriba per atzar) i s’aconsegueix
tenint coneixements per a això, realitzant esforços que encarrilin les conductes
de consum cap al més adequat i fent atenció a les circumstàncies individuals.
Esforç, intel·ligència i cures individualitzades semblen ser les claus de la salut
en aquesta etapa de la societat de consum espanyola. En aquesta concepció
juga un paper principal l’alimentació, ja que a través del coneixement que es
posseeix de les seves virtuts preventives o curatives es podrà aconseguir una
bona salut i prolongar la vida i el benestar individual. Per a això serà precís
conèixer les propietats saludables dels aliments, però a més el consumidor
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haurà d’actuar per aconseguir aquest benestar desitjat, atorgant-li al consum
alimentari un caràcter d’autocontrol contrari a l’«ultranarcisisme sàdic» que
descrivia Alonso (2005: 84) a l’època precedent.
Les empreses ofereixen els aliments com una mercaderia al servei de la salut.
La proliferació de la publicitat d’«aliments funcionals» mostra missatges en
els quals l’aliment conté la fórmula per aconseguir la salut. Aquest missatge
ve recolzat per estudis científics que indiquen quines són les propietats mèdiques del producte. És l’inici de la medicalització de l’alimentació.(17)
Els desordres alimentaris i l’obsessió per la primesa i les dietes no han estat alienes a aquest gir en la presentació dels aliments. I tampoc no ho ha estat l’augment dels riscs alimentaris dels primers anys del segle. El consumidor reacciona
buscant seguretats on no les aconsegueix i demana la intervenció institucional
per afrontar els problemes alimentaris, però també reclama la possibilitat d’actuar de forma autònoma sobre la seva pròpia salut. Ens trobem actualment davant d’un consumidor que demana el suport de les administracions per aturar,
o almenys controlar, les conductes sobre les quals no té cap capacitat de canvi i
que, tanmateix, posen en perill la seva salut a través del consum d’aliments.
Les empreses responen a aquestes preocupacions de dues maneres: buscant el
suport institucional (de les pròpies administracions o d’empreses i entitats privades de prestigi) o oferint missatges de solidaritat i compromís que mostrin la
seva participació (real o no) en la solució d’aquests problemes. Així, els anuncis
integrats a la iniciativa NAOS, que compten amb la col·laboració entre empreses i administracions; o els anuncis que ofereixen garanties de respecte al medi
ambient i al comerç just, no són més que noves estratègies de la publicitat alimentària per afrontar la desconfiança creixent del consumidor.
Ja per tancar aquest recorregut històric per les èpoques de la publicitat alimentària podem veure resumides les seves claus més significatives en el taula 4.1.

(17) Un procés amb importants paradoxes, com ha deixat en evidència Gracia (2007: 241): «Una de les paradoxes
del procés de medicalització alimentària en les societats industrialitzades és que, si bé la divulgació de la dieta
equilibrada ha penetrat a l’entramat social i fins i tot ha dotat de significat als discursos profans sobre el que es
considera menjar bé, no s’ha aconseguit modificar les pràctiques alimentàries».
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TAULA 4.1

Trets de la publicitat d’aliments a Espanya
PRIMERA FASE

SEGONA FASE

TERCERA FASE

QUARTA FASE

Trets del
consumidor

Mestressa
de casa
d’origen rural
i responsable
única de
l’alimentació
familiar.

Dona urbana,
responsable
principal de
l’alimentació
de la llar.

Diversitat en la
composició de
les llars. Nous
patrons de lleure,
treball i estudi.

Consumidor
divers i individual.
Nous valors de
compromís i
solidaritat també
en el consum.

Pautes per
aconseguir la
confiança del
consumidor

Novetat i varietat
de productes.
La publicitat
com a font
d’informació.

La marca com
a sinònim de
garantia.
Indicis de
desconfiança
cap a la
publicitat.

Aparició de
l’etiquetatge i
de les taules de
composició.
La publicitat
com a consum.

Suports científics
que justifiquen
la funcionalitat
dels aliments.
Estratègies de
col·laboració
entre empreses i
institucions.

Els aliments
ofereixen la
millora física
de les noves
generacions.
La quantitat i la
varietat són
claus per
mantenir la salut.

La importància
de l’esveltesa
com a valor
social.
Els aliments
poden ajudar a
aprimar-se.

La medicalització
dels aliments
com a mitjà per
obtenir la salut.
L’alimentació al
servei de la salut.

Concepció de
La indústria
l’alimentació i de garanteix la
seguretat a
la salut
través d’un
tractament
higiènic i segur
dels aliments.

Font: Elaborat per Díaz Méndez, C. i González Álvarez, M.

En vista d’aquests trets, que descriuen l’evolució de la publicitat alimentària,
es pot considerar que la problematització progressiva de l’alimentació és un
tret que queda en evidència en tot aquest procés modernitzador de la societat
espanyola. Resulta curiós, a més, que es vagi produint a mesura que Espanya va
entrant en una societat d’abundància alimentària i allunyant-se dels períodes de
fam i escassetat. És possible que aquesta progressiva i persistent problematització del menjar sigui conseqüència, ni més ni menys, de la inclusió dels aliments
en les dinàmiques de la societat de consum de masses.
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V. L’obesitat, més enllà del consumidor:
arrels estructurals dels entorns
alimentaris
Emilio Luque (UNED)

5.1. Introducció
Entre finals de l’any 2003 i començaments del 2004, als despatxos i passadissos de la seu a Ginebra de l’Organització Mundial de la Salut s’iniciava una
dura batalla de política sanitària al voltant de les causes i conseqüències de
l’obesitat. El camp on tenia lloc eren els diagnòstics i les recomanacions que
l’OMS havia de fer en la seva Estratègia Mundial sobre Règim Alimentari,
Activitat Física i Salut, davant de la constatació d’un canvi global cap a un
model alimentari desequilibrat, amb serioses conseqüències per a les malalties degeneratives no transmissibles, com la declarada «pandèmia d’obesitat»
(OMS, 2004; Popkin, 2006). Una de les disputes més enverinades que hi van
tenir lloc es va centrar en la recomanació de limitar l’aportament calòric provinent de sucres afegits a un 10% del total de calories consumides diàriament;
aquesta proposta de limitació va ser atacada durament per organitzacions properes als productors de begudes ensucrades i altres grans empreses del sector.
La pressió exercida pel lobby agroalimentari va arribar a fer perillar l’aportació dels Estats Units al pressupost de l’OMS (Norum, 2005).
L’anomenada Estratègia NAOS (Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física
i Prevenció de l’Obesitat), coordinada per l’Agència Espanyola de Seguretat
Alimentària, és la traducció d’aquesta estratègia global de l’OMS a Espanya. En
aquest text es recorda l’associació entre el creixement de l’obesitat i patologies
com les malalties cardiovasculars, la diabetes mellitus tipus 2, la hipertensió
arterial i certs tipus de càncer, i el cost creixent en termes econòmics i humans
d’aquesta tendència. En arribar a la descripció de les causes, l’anàlisi de NAOS
posa l’accent en els hàbits alimentaris i d’activitat física de la població espanyola. Tanmateix, quan s’assenyalen els acords als quals s’arriba amb la indústria
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de la producció i distribució alimentària, es destaca la seva col·laboració en la
transmissió de la informació continguda en l’etiquetatge, i en la difusió dels
missatges, als quals es confiaria la tasca de modificar els hàbits perniciosos.
Aquesta relació entre hàbits, conducta, informació i coneixement en l’anàlisi
i prevenció de l’obesitat ens situa de ple en un territori complex. Els hàbits
alimentaris, com molts d’altres, s’han mostrat molt resistents al canvi, precisament pel seu caràcter de resposta automàtica o semiautomàtica davant d’un
entorn més o menys estable (Verplanken i Wood, 2006). En aquest capítol posarem l’èmfasi en el component estructural dels nostres hàbits alimentaris, és
a dir, les lògiques històriques i econòmiques que han anat configurant aquests
entorns estables, en interacció amb els quals s’estableixen els hàbits. Això
no vol dir que perdem de vista les capacitats dels individus per reapropiar-se
del sentit de les seves activitats, també en relació amb el menjar, des de les
relacions socials i culturals en les quals es troben inserits; però sembla que
l’enfocament hegemònic, centrat en la informació i en l’educació, tendeix a
deixar en la penombra aquestes dimensions estructurals.
Un element crucial del problema de l’obesitat és la definició de la naturalesa
dels problemes alimentaris com a públics o privats, dues posicions que s’enfronten en allò que Kelly Brownell (2003) ha anomenat la «batalla alimentària»;
es tracta de definir els grans marcs (frames) dins dels quals entenem les arrels
i solucions dels nostres problemes compartits (Lakoff, 2004). La indústria alimentària, les grans cadenes de restauració ràpida i els seus aliats sostenen que la
consecució d’una dieta i un nivell d’activitat física que condueixin a l’equilibri
calòric, el control del pes i la salut, és fonamentalment un assumpte de responsabilitat personal. Tanmateix, hi ha raons per pensar que, considerada en el seu
conjunt, la tendència global recent a l’obesitat té les seves arrels en un entorn
obesogènic (Swinburn et al. 1999), que promou una ingesta creixent de calories, mentre que redueix la despesa energètica associada a l’activitat física a la
feina i als nostres desplaçaments, i que escapa en gran manera al control dels
individus. A més, des d’una perspectiva biocultural, aquest entorn representa,
en termes de la nostra història evolutiva i genètica, una novetat radical davant de
la qual ens trobem inadaptats, predisposats genèticament com estem –amb variacions interindividuals molt importants (Friedman, 2003)– a preferir aliments
d’alt contingut calòric i al seu consegüent emmagatzemament en forma de teixit
adipós (Ulijaszek i Lofink, 2006).
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Qualsevol descripció detallada del problema global de l’obesitat parteix del
fet que aquesta aritmètica bàsica de calories ingerides menys calories gastades
és enganyosament simple (González, 2005). D’una banda, tot just ara estem
començant a entendre la lògica bioquímica i genètica de l’emmagatzemament
de reserves energètiques per l’organisme. D’altra banda, és evident que els
components del balanç calòric han sofert en les últimes dècades grans transformacions lligades a dinàmiques socioeconòmiques de caràcter estructural.
Hi ha molts menys treballadors agraris i industrials, amb tasques de gran exigència física, i la gran majoria dels llocs de treball s’han fet més sedentaris. El
trasllat de la major part de la població a les ciutats i la reducció de les oportunitats per desplaçar-s’hi a peu, i la consolidació de l’automòbil com a mitjà
de transport fins i tot en distàncies curtes, fa encara menor la despesa diària
mitjana de calories. Les formes de lleure basades en la recepció audiovisual
passiva, en particular la televisió, formen part d’aquesta pauta de reducció generalitzada de l’activitat física. En els termes que utilitzaria un economista, els
canvis tecnològics han fet més barat el menjar i més car l’exercici (Zywicki
et al., 2004).
Quant a les formes amb què adquirim, preparem, cuinem i ingerim el menjar, s’han proposat diverses explicacions per donar compte de la presència
d’excessius nivells calòrics en la nostra dieta: sobretot, la creixent utilització dels restaurants, en particular els de menjar ràpid, com també l’entrada
de menjars completament processats a la llar, a causa dels recents avenços
en la preparació i distribució d’aliments, que posen a la nostra disposició un
amplíssim i creixent ventall de menjars preparats que requereixen poc temps
de preparació, per no dir cap.(1) La introducció triomfal del microones en les
cuines del món industrialitzat va reduir també el temps de les fases de cuinat
dels aliments, un temps cada vegada més valuós pel major valor monetari
del temps de les dones integrades al mercat laboral. Tot plegat portaria a un
consum afegit d’aliments més alt, que s’agreujaria pel fet que aquests menjars
preparats tendeixen a ser calòricament més densos que els que es preparen
íntegrament a la llar (Newby, 2007).
Tanmateix, resulta més complicat visualitzar el conjunt de processos i cadenes
que lliguen aquest entorn obesogènic, és a dir, la «suma d’influències que els
(1) A Espanya, la proporció d’aquest tipus d’aliments en la despesa en alimentació s’ha triplicat des de 1987 (Sylvia Resa, «Els plats preparats viuen el seu moment d’or», Distribució i Consum, núm. 71, juliol-agost).
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entorns, oportunitats, o condicions de vida tenen a l’hora de promoure l’obesitat dels individus o les poblacions» (Swinburn et al., 1999: 564) amb l’entorn
construït(2) (que «inclou tots els edificis, espais i productes que són creats o
modificats per les persones», però també les polítiques i normatives urbanístiques que afecten a les comunitats) i relacionar tots aquests factors amb la regulació política, producció, distribució i mercadotècnia dels aliments. També
sembla difícil dissociar la pandèmia d’obesitat de la creixent disponibilitat de
matèries primeres agrícoles amb preus relatius baixos, i el fet que la rendibilitat de les empreses del sector agroalimentari passa per incrementar el preu i la
quantitat dels productes que els consumidors acaben adquirint i ingerint.
És important destacar que, en aquest àmbit, una tendència d’increment d’ingesta calòrica sostinguda en el temps, encara que no sigui espectacular en el
nombre d’unitats afegides diàriament, podria donar com a resultat acumulacions adiposes molt notables. Tot i que la interacció entre genètica i fisiologia
del metabolisme i l’equilibri calòric és molt complicada, com han assenyalat
autors com Claude Bouchard, altres treballs apunten que un superàvit de tot
just 100 calories diàries pot produir un increment de massa corporal de gairebé un quilogram anual (Hill et al., 2003 a, 2003b; cf. Butte i Ellis, 2003).
Pensem que una persona d’1,70 metres d’alçada i 18 anys d’edat amb un Índex de Massa Corporal (IMC) de 25, que per tant es troba en el límit superior
del seu normopès (és a dir, 72,25 quilograms de pes), si seguís aquest ritme
de superàvit calòric més aviat pausat arribaria a un IMC de 30 amb només 36
anys d’edat. Aquest llindar representaria el començament de l’obesitat, amb
gairebé mig segle d’esperança de vida per davant... o més aviat, amb una menor esperança de vida, a causa de l’impacte de les malalties no transmissibles
com la diabetis tipus 2 associades a aquesta mateixa obesitat.
La «batalla alimentària» no és l’únic àmbit de responsabilitat individual del
ciutadà sobre el qual fan pressió els agents interessats en què no hi hagi canvis
substancials en les estructures actuals. La crisi ambiental és un exemple paradigmàtic d’aquesta individualització de les formes d’actuació i comprensió
(2) «L’entorn construït inclou les nostres llars, escoles, centres de treball, parcs i àrees recreatives, zones empresarials i carreteres. S’estén sobre nosaltres en forma de cables de transmissió de l’electricitat, sota terra en forma
d’abocadors i metropolitans, i al camp en forma d’autovies [...] Afecta els ambients físics interiors i exteriors (p.
ex. condicions climàtiques i qualitat de l’aire interior i exterior), així com els entorns socials (p. ex. la participació cívica, les capacitats i inversions comunitàries) i per tant la nostra salut i qualitat de vida» (Srinivasan et al.,
2003).
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davant un assumpte de naturalesa pública (Maniates, 2001). El paper de la
sociologia crítica ha de ser precisament el d’assenyalar les connexions estructurals que ens lliguen, i ens fan responsables de forma col·lectiva (Young,
2006), amb l’objectiu d’obrir tots aquests àmbits al debat públic i al control
democràtic.
En aquesta línia, aquest capítol revisarà alguns dels factors que ens duran a
incloure de manera decisiva consideracions estructurals en l’anàlisi de l’obesitat. Aquest enfocament ampliat és molt rellevant per a les mesures que es
puguin adoptar. Com assenyala Marion Nestle (2004: 360) «si la dieta és un
assumpte de lliure voluntat individual, aleshores l’únic remei adequat per a
una mala alimentació és l’educació, i els nutricionistes haurien d’ocupar-se
d’ensenyar la gent a assumir la seva responsabilitat personal sobre la dieta i
la salut, i no d’establir canvis socials que puguin fer que aquest procés sigui
més fàcil de dur a terme per part de tothom». En canvi, una consideració
ampliada de l’entorn obesogènic ens condueix a plantejar-nos intervencions
i estratègies que van des dels impostos «pigovians» sobre els productes més
associats a l’obesitat (González, 2005) a les innovadores propostes de responsabilitzar directament els fabricants de productes amb alt contingut en greixos
i sucres dels nivells d’obesitat infantil, a través de la «regulació basada en
resultats» (Sugarman i Sandman, 2007), passant per la necessitat de repensar
els dissenys de les nostres ciutats i pobles juntament amb les polítiques d’«urbanisme comercial» (Dearry, 2004) i la reorganització dels subsidis i ajuts als
agricultors (Miner, 2006).
El raonament que presentem aquí té el desenvolupament següent, que estructurarà el recorregut d’aquest capítol:
1) La consideració de l’obesitat com el resultat d’un model d’alimentació i
activitat física «estructuralment definit» permet entendre millor la seva relació amb la desigualtat social. Explorarem breument aquesta idea a partir de la
configuració de l’entorn construït, i les oportunitats desiguals per a l’activitat
física que presenten els diferents estrats socioeconòmics.
2) El fet que l’obesitat estigui associada als nivells socioeconòmics més baixos en els països avançats (Drewnowski i Darmon, 2005; també a Espanya: cf.
Gutiérrez-Fisac, 1998) reforça la seva connexió amb un sistema agroalimentari fortament industrialitzat que compta entre els seus èxits haver aconseguit
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posar al mercat calories barates i atractives. Una part fonamental de l’entorn
obesogènic és el resultat de les polítiques agràries i industrials que han elevat
la productivitat agrícola i han impulsat la tecnologització de la indústria alimentària. Es podria parlar d’una «economia política de l’obesitat», que ens
porta a tractar, en paral·lel als grans processos de canvi en la salut pública,
una sèrie de dimensions estructurals que van des dels subsidis a la producció
de blat de moro i remolatxa sucrera, a l’extensió del cultiu de la soja en zones
degradades de la selva amazònica, o la redistribució del poder dins de les
cadenes alimentàries, dels productors als transformadors i als distribuïdors.
Això no significa atribuir al règim agroalimentari modern el paper de causa
directa o única de l’increment generalitzat de l’índex de massa corporal dels
individus, òbviament; però sí que comporta introduir-lo de manera central en
l’anàlisi conjunta. Així, la història política dels sistemes agroalimentaris es
torna rellevant per a la nostra discussió.
3) Els interessos de la gran distribució, protagonista creixent de les cadenes
alimentàries, porten a la conformació d’un «entorn alimentari» (foodscape)
en el qual predominen els aliments alts en sucres i greixos, que tendeixen a
ser més rendibles per a les grans superfícies, a estar fortament publicitats, i a
trobar-se situats en posicions de l’anomenat «canal d’impuls» (zones properes
a les caixes de sortida, en particular) (Winson, 2004).
4) El paper del consumidor, a la llum de les aportacions de la sociologia i la
psicologia del consum, l’economia del comportament, i fins i tot la psicologia
i l’antropologia evolutives, emergeix com un agent amb dificultats creixents
per controlar conscientment la seva ingesta calòrica en el seu entorn quotidià,
i per tant es torna més susceptible a les pressions dels distribuïdors i restauradors per incrementar la seva despesa en alimentació (Wansink, 2006).
5) La sofisticada mercadotècnia de la gran indústria alimentària és una poderosa força sociocultural, que participa en l’organització de l’espai simbòlic
en el qual ens entenem a nosaltres mateixos i als altres a través dels aliments
i les seves «mitologies quotidianes» (Alonso, 2005). Aquesta influència es
torna especialment preocupant, i es troba amb objeccions encara més radicals (Schor i Ford, 2007), en el cas de l’obesitat infantil (cf. Serra Majem
et al., 2003, per al diagnòstic del cas espanyol basat en l’estudi enKid). Es
deriven diverses dimensions importants d’aquesta capacitat de modelar la
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nostra cultura alimentària, introduint allò que es pot anomenar com a «triple
invisibilitat». En primer lloc, no se sap d’on ve el nostre menjar, ni com es
produeix, i es va oblidant com preparar-ho nosaltres mateixos; en segon lloc,
l’imaginari projectat per la indústria agroalimentària ens remet a un estadi
«bucòlico-pastoril» de l’agricultura i la ramaderia, radicalment desconnectat dels processos industrials moderns. Finalment, ens fa desconfiar de les
pautes culturals, les tradicions culinàries seculars que han regulat les nostres
relacions amb el menjar, per substituir-les per un coneixement expert extern
que s’ofereix com a única guia al laberint alimentari, de la mà dels interessos
comercials de l’empresa corresponent.
5.2. Entorn construït, activitat física, obesitat i desigualtat
Els llocs on residim i on treballem, estudiem o comprem, les vies i sistemes
de transport per on circulem d’una banda a una altra, l’existència d’espais
destinats a l’exercici i a l’esport, i la distància que ens en separa, són tots ells
elements que estan inscrits de manera duradora en la trama urbana, i determinen de manera important les nostres oportunitats d’activitat física, i per tant
el component de despesa del balanç calòric, i en conseqüència el nostre pes
final.
Una línia d’anàlisis recents (Gordon-Larsen et al., 2006; Jackson, 2003) assenyalen l’associació entre la configuració del nostre entorn construït i les
oportunitats per a l’activitat física. Segons un d’aquests estudis (Frank et al.,
2004), per cada hora de més que passem al volant diàriament, tenim un 6%
més de possibilitats d’assolir un Índex de Massa Corporal superior a 30; al
contrari, cada quilòmetre que caminem farà gairebé un 5% menys probable
que siguem obesos.
El ciutadà es troba inserit en diferents trames urbanes, en les quals es barregen de maneres diferents els usos del sòl, la densitat residencial, i la densitat
d’interseccions viàries. Si es combinen aquests factors de configuració urbana amb un «índex d’accessibilitat a peu» (walkability index), podem explicar
part de les diferències en el temps d’activitat física moderada entre individus
que habiten en zones diferents. En un estudi empíric realitzat a la ciutat nordamericana d’Atlanta (Frank et al., 2005), el 37% de les persones que vivien en
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aquelles àrees amb índexs d’accessibilitat a peu més alts (les que estaven per
sobre del 75% de les altres, és a dir, en el quartil superior), complien la recomanació de realitzar almenys 30 minuts diaris d’activitat física. Al contrari,
en les àrees del quartil inferior (per sota de tres quartes parts de totes les àrees
al seu índex d’accessibilitat a peu), només el 18% complia aquest criteri saludable. Era dues vegades i mitja més probable que assolissin el llindar mínim
d’activitat esmentat els habitants del primer tipus de zones que els segons, fins
i tot controlant altres factors sociodemogràfics.
Els entorns construïts són també molt desiguals en factors rellevants per a
la composició de la dieta, amb serioses conseqüències per a la prevalença
de l’excés de pes i l’obesitat. ¿Què és més accessible per a nosaltres: un restaurant de menjar ràpid, un supermercat, o una botiga? La resposta té conseqüències estadístiques per al nostre índex de massa corporal. Als Estats Units
s’ha detectat una associació entre les dietes més sanes, amb una proporció
més gran de fruites i verdures, i la proximitat a supermercats i botigues especialitzades (Cheadle et al., 1991). Justament, les persones que viuen en les
àrees més pobres i d’ètnies més desafavorides tenen la meitat o menys de
possibilitats de trobar-se prop d’un supermercat que les que habiten en zones
de rendes mitjanes i altes –i per contra, tenen tres vegades més de possibilitats
de disposar d’un establiment de venda de begudes alcohòliques– (Morland et
al., 2002).
5.3. Una economia política de l’obesitat
L’agricultura moderna és un dels grans èxits de la modernitat pel que fa a la
productivitat. Com a referència per al cas d’Espanya, l’any 1950 un agricultor
generava aliments per a cinc habitants; l’any 2004, la seva producció cobria
les necessitats de 43 persones (Gómez Benito i Luque, 2007: 27). Aquest increment de productivitat està basat en una implacable lògica econòmica del
sistema agroalimentari: com en altres sectors del mercat, els agents econòmics
busquen incrementar la seva rendibilitat maximitzant ingressos i minimitzant
costos, en el marc d’un entorn complex de polítiques públiques, canvis tecnològics i socioculturals, relacions nacionals i cada vegada més internacionals
entre productors, distribuïdors i consumidors.
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Les polítiques públiques han contribuït històricament de manera decisiva a
configurar el nostre actual superàvit calòric a escala poblacional. Recordem,
tanmateix, que durant segles, el problema era invers: els intents d’assegurar el
subministrament d’aliments han constituït un capítol permanent dels principis
rectors de les actuacions estatals, a partir del qual s’han desenvolupat bona
part de les indústries agroalimentàries. A partir de la dècada dels setanta, aproximadament, comença a fer-se evident una contradicció entre les polítiques de
promoció de la productivitat d’aliments per al mercat i els criteris de salut pública. Per exemple, mentre les primeres proporcionaven quantitats creixents
de blat de moro a preus baixíssims, impulsant la ramaderia intensiva(3) i per
tant el consum de carn, les recomanacions nutricionals(4) en alguns països començaven a assenyalar que s’havia de reduir la proporció de proteïnes animals
en la dieta.
Un exemple històricament interessant de l’associació entre polítiques públiques i l’alimentació és el de la remolatxa sucrera. A començaments del segle
XIX, l’armada britànica va bloquejar el continent europeu, impedint a França
rebre les importacions de canya de sucre de les seves colònies. «El 1811,
Napoleó va respondre decretant un programa d’emergència de conreu i millorament de la remolatxa. Quan es va restablir el comerç de canya de sucre amb
França el 1815, el govern gal va restringir la seva importació a fi de protegir
la producció nacional de remolatxa sucrera. Altres governs europeus es van
adonar ràpidament de la importància estratègica militar que significava comptar amb una reserva nacional de sucre» (Jenkins, 2001: 2). La configuració de
la Política Agrícola Comuna, amb les seves barreres proteccionistes per a la
remolatxa, és una herència d’aquest paper estratègic històric, que ha tingut un
paper crucial en la consolidació d’importants nuclis de la indústria agroalimentària actual. Aquesta protecció és la principal raó que ha fet viable el seu
cultiu a Europa malgrat la seva baixa rendibilitat relativa davant d’altres fonts
de sucres, com la canya de sucre o l’isoglucosa del xarop de blat de moro.

(3) I tanmateix, els pinsos amb base de blat de moro no són un aliment ben tolerat pel bestiar boví, perquè acidifica
el seu sistema digestiu. Això els fa proclius a les infeccions, provocant un ús massiu d’antibiòtics, que al costat
del pH alterat del seu rumen generen ceps de microbis resistents, com la desgraciadament famosa E. coli. (DíezGonzález et al., 1998).
(4) Vegeu l’article de Díaz Méndez i Gómez Benito en aquest volum per a una anàlisi en profunditat de l’evolució,
de vegades contradictòria, de les recomanacions alimentàries.
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La història política més recent del sistema agroalimentari és també decisiva
per entendre la sobreabundància als països industrialitzats de les commodity
foods, aliments mercantilitzats i estandarditzats, com ara el blat de moro o la
soja. La breu crisi nord-americana d’encariment d’aliments en 1972-73, que
va actuar com a catalitzadora d’una nova forma de regulació dels ajuts estatals a la producció agrícola –i de manera especial, al blat de moro–, és un dels
episodis clau en aquesta història de la política agroalimentària.
A la tardor de 1972, després d’una sèrie de males collites, la Unió Soviètica
va adquirir 30 milions de tones de cereals nord-americans. Combinat amb les
males condicions climàtiques al cinturó agrícola nord-americà, aquest augment en la demanda va provocar una enorme pujada de preu dels productes
agrícoles bàsics, que es va anar traslladant al consumidor al llarg de 1973. Es
van organitzar protestes als supermercats davant de pujades de més del 26%
anual, i els consumidors van boicotejar la carn de vedella. El secretari d’Agricultura de l’Administració Nixon, Earl Butz –el «savi de Purdue»–, va iniciar
una sèrie de reformes que van remodelar el sistema alimentari nord-americà,
«impulsant a la baixa els preus i incrementant enormement la producció dels
agricultors nord-americans. El que havia estat durant molt temps el somni de
l’agronegoci (matèries primeres més barates) i l’establishment polític (menys
agricultors inquiets) es va convertir llavors en política estatal oficial» (Pollan,
2006: 52).
El missatge de Butz era clar: els agricultors havien de plantar «de límit a límit»
(from fencerow to fencerow). En termes de les polítiques agràries emprades
per impulsar aquest procés, el canvi va consistir en el desmantellament del sistema de control de preus heretat del New Deal, basat en els préstecs i compres
garantides de gra per part de l’Estat i el guaret obligatori, i l’establiment d’un
sistema de pagaments directes als agricultors. Aquest sistema va ser recolzat(5)
de manera entusiasta per la indústria de transformació agroalimentària des
del seu inici, perquè depenia d’un flux creixent de matèries primeres barates
per a la seva expansió (Glenna, 2003). Aquest sistema, assenyala Pollan,
(5) «Els transformadors de productes agrícoles es van unir a les empreses subministradores de l’agronegoci a
l’hora de reclamar el final dels controls de l’oferta i l’expansió del mercat de l’exportació. En la seva aparició
davant del Comitè Econòmic Conjunt [Joint Economic Committee], Vernon McMinimy de A.E. Staley Manufacturing Co. va afirmar que la seva empresa processadora de blat de moro i soja «depenia d’una oferta fiable i a
preu raonable de blat de moro i soja com a matèria primera. Per tant, és molt important que el programa agrícola
contingui programes raonables per a aquests productes». «Raonable» vol dir aquí programes que incrementessin la
producció de blat de moro i soja.» (Glenna, 2003: 22-3).
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«està dissenyat per mantenir la producció alta i els preus baixos. De fet, està
dissenyat per portar els preus a la baixa, ja que lliurar als agricultors pagaments per compensació [deficiency payments] [...] els anima a produir tant
blat de moro com els és possible, i llavors bolcar-lo tot al mercat sense tenir
en compte el preu: una pràctica que inevitablement condueix els preus a la
baixa» (2006: 62).
El resultat d’aquest complex procés de transformació del règim agrícola nordamericà, seguint amb el cas del blat de moro, és la producció fortament subvencionada(6) (amb més de 5.000 milions de dòlars anuals) de 250 milions de
tones de blat de moro (una mica menys d’una tona per nord-americà a l’any),
que passen a una cadena de transformació controlada majoritàriament per dues
úniques empreses, Cargill i ADM (Archer Daniels Midland). Si en l’entrada
de la cadena de processament ens trobem amb aquest «excés de biomassa»
(Manning, 2004), la sortida són els productes processats, d’alt contingut en
greixos i sucres, i de relatiu baix preu,(7) la destinació del qual tendeix a ser el
rebost (i les reserves adiposes) de les persones amb menys ingressos.
«En la població general, els consumidors seleccionen els aliments sobre la
base del sabor, el cost, la conveniència, la salut i la varietat. Tanmateix, entre
les llars de rendes més baixes i els aturats, els factors clau de l’elecció d’aliments són el sabor i el cost. Les famílies amb rendes baixes, que intenten
mantenir els costos de la seva alimentació en un percentatge fix d’una renda
decreixent, es veuran impulsades en la direcció dels menjars densos en energia i una major proporció d’aliments que continguin cereals i sucres i greixos
afegits» (Drewnowski i Darmon, 2005: 903).
Potser comencem ara a visualitzar les bases estructurals que han generat històricament aquestes enormes muntanyes de blat de moro, soja, i altres commodity
foods que entren en el sistema agroalimentari mundial (no només nord-americà), i que asseguren grans beneficis per a aquelles empreses transformadores
i distribuïdores que siguin capaces d’aprofitar el seu baix preu, convertint-les
(6) Encara que no forma part de l’argument central d’aquest capítol, és obligat esmentar que les distorsions introduïdes per l’estructura de subsidis agrícoles, especialment els nord-americans i europeus, van molt més enllà de ser
un factor en la pandèmia d’obesitat global. Entre molts d’altres efectes, els contingents de blat de moro venut per
sota del seu cost real empobreixen àmplies zones rurals d’altres països (irònicament, entre ells es compta Mèxic, la
«pàtria natal» del blat de moro), provocant corrents migratoris a les ciutats dins i fora d’aquests països.
(7) Serà interessant observar si el recent augment de preu a causa de la competència dels biocombustibles
s’estabilitza, fent «coevolucionar» les xarxes de productors, transformadors i distribuïdors d’aliments en altres
direccions.
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en productes d’un valor afegit més gran, i aconseguint que siguin adquirides
en quantitats creixents pels consumidors. Vegem ara una mica més de prop el
punt en el qual els aliments, després de recórrer rutes i sofrir processaments
impossibles d’imaginar, es troben amb el consumidor, en particular en els
«entorns alimentaris» de la gran distribució i la restauració ràpida.
5.4. L’«entorn alimentari» del consumidor: l’«hiper»
i l’hamburguesa
Winson (2004: 301) defineix l’«entorn alimentari» (foodscape) com «el conjunt
dels múltiples espais en els quals es mostra menjar per a la seva adquisició,
i on també pot ser consumit». Amb variacions significatives en diferents països, aquests espais estan constituïts de manera creixent per les grans cadenes
de distribució i les de restauració ràpida. Per situar adequadament la rellevància
d’aquests canals de distribució alimentària, recordem que quatre de cada cinc
compres d’aliments a Espanya es realitzen en la gran distribució. L’empresa
més gran, controla una de cada quatre compres d’aliments (Informe Exporetail, 2006). En suma, els últims anys han consagrat un paper decisiu de la gran
distribució en el marc del sistema agroalimentari: des de l’enorme capacitat de
compra i logística de les cadenes, a la seva capacitat tecnològica en el maneig
de la informació, passant per la importància de la dimensió financera de la seva
estratègia comercial, la irrupció de les «marques blanques» i la globalització
dels mercats de subministraments, que accentuen el desplaçament del poder
dins de les cadenes alimentàries cap a aquests actors (Langreo, 2002).
De quina manera s’assegura, doncs, la rendibilitat de la indústria processadora
i les grans superfícies? Com podríem esperar, centrant les seves estratègies de
mercadotècnia avançades als productes que ofereixen marges comercials més
grans. I entre aquests sobresurten precisament alguns aliments que concentren
valors més alts de greixos saturats, sucres afegits i sodi. Els snacks salats o
els dolços, per exemple, que solen vendre’s al denominat «canal d’impuls»(8)
(8) Com a prova de la rellevància que les estratègies basades en la psicologia de la mercadotècnia tenen per a
aquest tipus de productes, podem assenyalar que en el curs del procediment de control de la seva fusió empresarial
(Regulation (EEC) No 4064/89 Merger Procedure), Phillip Morris (tabaquera que ha adquirit empreses alimentàries com Kraft Foods i General Foods) i Nabisco (fabricant de galetes com Oreo o Ritz), afirmaven que existia
una dura competència dels seus dolços de xocolata amb els dolços basats en sucres i els aperitius salats. «Els consumidors elegeixen entre tots els snacks disponibles a la sortida dels comerços per satisfer el seu desig de satisfer
un “caprici” o un “petit luxe”, ja sigui per a consum immediat o per usar-lo més tard a les seves cases» (pàg. 3).

138

ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

proper a les caixes dels supermercats, són enormement rendibles per a les
cadenes de distribució, arribant a representar-ne en ocasions més del 10% dels
seus beneficis totals. Els conceptes clau són els d’«alta rotació i publicitat»:
es venen molt, i estan associats a inversions bilionàries en publicitat, que els
fa immediatament recognoscibles (també pels nens, amb el seu «poder de pesadesa» [pestering power], un dels grans aliats d’aquest segment industrial
i comercial). A més, es tracta de productes que no requereixen condicions
especials de conservació (fred o absència de llum, per exemple), la qual cosa
representa costos una mica més baixos per als distribuïdors.
Aquesta presència permanent dels productes més rendibles per als comerços
i les noves formes de distribució (màquines de vending, forta presència de
snacks en gasolineres) configura un «entorn alimentari» amb una creixent
densitat calòrica. Com veurem més endavant, la visibilitat és una de les variables que expliquen de manera més directa el consum. Doncs bé, si imaginem
el consumidor transitant pel recorregut típic de l’urbanita occidental, veurem
que les últimes tres dècades s’han caracteritzat per configurar un «paisatge»
alimentari marcat pels colors primaris de les màquines expenedores de begudes ensucrades i els restaurants de menjar ràpid, o els lineals (les prestatgeries
dels supermercats), i els acolorits embolcalls de galetes, patates i cereals ensucrats, sempre en creixement: un calidoscopi obesogènic. Com assenyalava
un alt executiu d’una empresa de begudes refrescants «per incrementar l’omnipresència dels nostres productes, posarem les nostres marques, ben fredes,
a l’abast de tothom, allà on es vegin: al supermercat, la botiga on llogues els
vídeos, al camp de futbol, a la gasolinera... a tot arreu» (citat a Nestle i Jacobs,
2000: 19).
5.5. La limitada capacitat de control del consumidor
Quina capacitat real de control conscient de la seva alimentació té el consumidor? Perquè puguem arribar a considerar l’obesitat com un problema bàsicament individual, i puguem reorganitzar de manera conscient els components
d’ingrés i de despesa calòrica, la resposta a aquesta pregunta ha de ser «alta»
o «molt alta». En canvi, existeix una important línia de recerca empírica que
subratlla fins a quin grau no podem controlar una sèrie de «pistes ambientals» (environmental cues), patrons de sociabilitat i normes implícites (un ha
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de menjar tot el que té al plat si ho fan els altres, independentment de quina
quantitat tenia al seu plat).
En un experiment recent (Kahn i Wansink, 2004), s’oferia a dos grups de
subjectes dos tipus d’assortiment de 300 pastilles de xocolata cobertes de caramel acolorit (els coneguts M&M). L’única diferència entre els assortiments
era que en un dels dos hi havia 10 colors diferents, i en l’altre 7. El grup amb
més varietat va consumir de mitjana un 43% més que l’altre (91 davant 64
pastilles). És sorprenent que la presència d’una varietat més gran únicament
de colors –ja que el sabor era el mateix– pugui induir una diferència de consum tan acusada. Però també altres factors com l’agrupament dels envasos de
menjar pot produir grans diferències en l’ingesta d’aliments, com els responsables de la mercadotècnia de les cadenes de distribució saben i utilitzen. En
un altre estudi, les famílies que tenien a casa un nombre més gran d’unitats de
productes d’alimentació (típicament paquets amb diversos tetrabrik, bosses
de snacks salats en grups), els consumien una mitjana d’un 112% més ràpid
que els que tenien una acumulació menor dels mateixos aliments (Wansink,
2004: 468).
Aquestes anàlisis i altres de similars posen de manifest que la capacitat de decisió conscient real del consumidor és molt menor del que suposem, fins i tot
del que suposen els mateixos interessats. És important posar l’èmfasi en què
nivells més grans d’informació no poden contrarestar les normes implícites
de consum, les pistes perceptuals de l’entorn que no processem a nivell conscient i que ens porten a «menjar sense pensar», com descriu Wansink (2006).
En un dels seus experiments, en el qual els subjectes eren justament membres
d’un departament universitari de Ciències de l’Alimentació i la Nutrició, se’ls
proporcionava dos tipus de culleres i recipients perquè se servissin una ració
de gelat. Aquells que usaven un bol més gran se servien i menjaven un 31%
més que els que rebien bols d’una mida menor; als que se’ls donaven culleres
més grans acabaven menjant un 14% més que aquells que tenien culleres més
petites. Si bols i culleres més grans es combinaven, els subjectes prenien un
impressionant 58% més de gelat que la mitjana dels altres (en tots els casos,
es consumia al voltant del 92% del menjar servit). Com assenyalen els autors,
«[p]etits factors ambientals poden tenir un gran impacte en el consum [...] Es
crucial assenyalar, tanmateix, que les persones –fins i tot aquests experts en
nutrició– no tenen normalment consciència d’haver-se’n servit més. Això tes-
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tifica la naturalesa ubiqua d’aquestes pistes ambientals» (Wansink et al., 2006).
Una dada més: en un dels experiments de Wansink sobre l’efecte inconscient
de la mida de les porcions, plats i recipients, els subjectes havien rebut un mes i
mig abans una conferència del mateix investigador que els alertava del tema.
En suma, som bastant desastrosos si comptem les quantitats d’aliments que
comprem, servim i ingerim, i també el seu contingut calòric global. Això té
conseqüències paradoxals per als desenvolupaments de la tecnologia dels aliments «baix en greixos» o «baix en calories», la producció dels quals és per
cert la principal línia de defensa de les grans empreses del sector, juntament
amb la seva promoció de l’activitat física. En la seva línia característica d’investigació empírica que posa en qüestió les tranquil·litzadores afirmacions i
propostes basades en la tecnologia de la indústria alimentària, de nou Wansink
i els seus col·laboradors mostren que «els aliments etiquetats com a baixos en
greixos incrementen la ingesta de menjar augmentant les racions servides, i
reduint la culpabilitat anticipada associada al consum» (Wansink i Chandon,
2006: 614; vegeu també Geyskens et al., 2007).
En resum, la capacitat del consumidor per gestionar els paràmetres de la seva
pròpia alimentació és bastant més limitada del que caldria perquè fos viable un marc individualitzat de prevenció de l’obesitat, en el qual el control
conscient de la ingestió d’aliments seria l’estratègia única o principal. Això
no significa que considerem el consumidor mitjà com un ésser inerme, sense
destreses ni pautes socials ni culturals que l’orientin en el «laberint alimentari». Però sí que el veiem com un agent sotmès a poderosíssimes influències
que configuren de manera determinant l’entorn on troba i consumeix el seu
menjar. Com veurem ara, aquestes influències van més enllà de l’organització
física de les eleccions d’aliments que li presenta la indústria agroalimentària,
la gran distribució i la restauració ràpida, i afecten la manera com ens entenem
a nosaltres mateixos en els nostres espais socials i culturals, i a la legitimitat
dels nostres sabers sobre el menjar.
5.6. La triple invisibilitat del sistema agroalimentari
La sofisticadíssima i ben finançada mercadotècnia de la indústria i distribució
alimentària ha entrat de ple en el terreny simbòlic, mitjançant la intervenció en
el teixit sociocultural, especialment en la publicitat dirigida al públic infantil.
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La correlació de forces en el terreny de la publicitat és descomunal: només la
companyia PepsiCo va destinar, durant l’any 2004, 1.700 milions de dòlars
a publicitar productes com les patates fregides Lay’s i els snacks de blat de
moro Fritos. L’any següent, el Ministeri de Sanitat i Consum espanyol destinava 1,2 milions d’euros, aproximadament el 0,08% de la xifra anterior, a la
seva campanya de prevenció de l’obesitat infantil «Prevenir l’obesitat infantil
té premi: estar sa». Emergeixen aquí de manera més aguda les contradiccions
entre la llibertat d’elecció del consumidor i el control del rang cultural de les
eleccions per part de la indústria: ¿com assignar una responsabilitat personal
als nens que amb dos anys reconeixen perfectament els logos i mascotes de
McDonald’s? Com apunten Schor i Ford (2007: 16), «val la pena que considerem un moment el pas cap a la mercadotècnia simbòlica dels aliments:
s’està persuadint els nens per menjar determinats aliments, no sobre la base
del seu sabor o altres beneficis, sinó pel lloc que ocupen en una matriu social
de significat».
De manera molt breu, s’exposen tot seguit les claus de la «triple invisibilitat»
del sistema agroalimentari en relació amb el consumidor. La primera barrera perquè el ciutadà desenvolupi la seva competència respecte al que menja
és la complexitat mateixa de les cadenes de subministrament alimentari. La
manera com les grans empreses fan més calculables, eficients, predicibles i
controlables els fluxos de matèries primeres, transformades i distribuïdes, presenta la paradoxa, assenyalada en altres capítols d’aquest volum, d’un sistema
cada vegada més fiable, i alhora d’una ciutadania cada vegada més desconfiada. Sembla raonable, però, que la desconfiança sigui una reacció lògica
davant de l’opacitat dels processos comercials i industrials que són darrere del
menjar que adquirim en qualsevol gran superfície. Som només confusament
conscients que l’aliment consumit sol haver recorregut centenars o milers de
quilòmetres, haver estat desagregat en diferents components, molts ja irrecognoscibles, i que després s’han tornat a combinar de maneres difícilment
imaginables.
Aquesta invisibilitat és, sens dubte, deliberada, i al damunt s’hi projecta una
segona capa d’invisibilitat dins el sistema alimentari: la seva idealització en
termes d’una agricultura i una artesania pràcticament perdudes.
«Un recurs típic utilitzat pels anunciants per amagar la naturalesa real del procés de producció és el de presentar imatges idealitzades i estereotipades d’un
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passat rural imaginat, o d’una etnicitat romàntica [...]. Aquest imaginari té la
intenció d’introduir un sentiment de confiança, connexió i autenticitat –i portar-nos a creure que aquest menjar ha estat produït per les mans de persones
curoses, i no per mitjà dels processos industrialitzats d’una agricultura altament capitalitzada i de les seves plantes de processament d’aliments» (Jaffe i
Gertler, 2007: 154).
Finalment, la naturalesa mateixa del menjar està plena de tensions: què mengem en aquesta torrada: pa, o hidrats de carboni, o «fibra lipoactiva»? La definició sociocultural dels aliments té conseqüències bilionàries quan es tradueix
en canviants quotes de mercat. El marc privilegiat actualment en la comunicació pública de les grans empreses del sector és el de suplantar els sabers
tradicionals sobre el menjar pels sabers experts de laboratori; un marc que,
d’altra banda, fa moltes dècades que opera en països com els Estats Units. Com
resumeix l’historiador social Harvey Levenstein, el model alimentari dominat
cognitivament per l’associació d’experts, autoritats i indústria té els següents
trets: que el gust i el sabor no són una guia certa sobre el que s’hauria de menjar; que un no hauria de menjar simplement el que li agrada; que els components importants del menjar no poden ser vistos o assaborits, sinó que només
poden ser detectats en laboratoris científics; i que la ciència experimental ha
generat regles de nutrició que impediran la malaltia i impulsaran la longevitat
(cf. Pollan, 2006, pàg. 300).
5.7. Models d’intervenció
Ja que l’argumentació fins aquí desenvolupada s’ha ocupat d’assenyalar que
el problema de l’obesitat és en gran manera de naturalesa estructural, ¿quin
tipus d’intervencions cal plantejar en contra de l’extensió de l’obesitat? Aquí
tan sols s’apunta una de les moltes possibles solucions, algunes intervencions
ja són en marxa o s’estan estudiant, com la prohibició de la venda de «menjar
escombraries» a les escoles britàniques o nord-americanes.
Els anomenats «impostos pigovians» (pel seu primer impulsor, l’economista
Arthur Pigou) es plantegen corregir externalitats, efectes negatius que sofreixen els agents que no es beneficien d’una transacció econòmica. L’exemple
clàssic és el de la contaminació d’una fàbrica, que en el preu dels seus productes no inclou el cost, per exemple, de la depuradora que cal per controlar els
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seus abocaments riu avall. Si s’aplica un impost pigovià a aquests productes,
la seva producció es restringirà fins a nivells més compatibles amb el màxim
nivell d’utilitat social. És evident que un dels problemes per resoldre és establir quin seria el nivell impositiu adequat: el legislador ha de disposar d’una
informació molt precisa sobre les conseqüències de l’externalitat que es vol
corregir. En el costat positiu, és possible emprar els ingressos públics obtinguts d’aquests impostos per pal·liar els seus efectes negatius, o bé per reduir
la pressió fiscal en altres àmbits, com els salaris: és allò que s’anomena el
«doble dividend» dels impostos d’aquest tipus, l’aplicació del qual es troba
més assentada en l’àmbit del medi ambient (Bovenberg, 1999).
En el cas de l’obesitat, les mesures fiscals poden adoptar la forma d’impostos
sobre els aliments no saludables, o el de subsidiar (possiblement amb els ingressos derivats del primer segment) els aliments més saludables. Mytton et
al. (2007), en un estudi recent, analitzaven tres escenaris d’aplicació d’aquests
impostos per al Regne Unit. En un d’ells, s’aplicava la taxa únicament als
aliments amb nivells alts de greixos saturats; tanmateix, els investigadors van
detectar que aquests aliments podrien ser substituïts per d’altres quasi tan nocius. En el segon escenari, es calculava una «puntuació insaludable» de tots
els aliments (per exemple, els espinacs assolien un –12, i les galetes de xocolata del tipus digestive un +29). Tots els aliments per sobre de +8 sofririen un
recàrrec. En aquest cas, el model mostrava que la despesa en alimentació de
les famílies augmentaria un 3,2%, però en canvi podria prevenir 2.300 morts
anuals derivades de malalties cardiovasculars, diabetis, etc. El tercer escenari,
en el qual s’aplicava l’impost fins i tot als aliments que puntuaven més baix
en l’escala desenvolupada, era el més efectiu d’acord amb els seus càlculs,
atès que prevenia 3.200 morts anuals, i incrementava la despesa familiar en
un 4,6%.
Un altre tipus de mesures estructurals té a veure amb la correcció d’allò que
hem assenyalat com una contradicció creixent entre dues àrees de la política
pública: els ajuts a l’agricultura i la salut pública, creixentment amenaçada per
les malalties no transmissibles associades a l’obesitat. En el cas europeu, són
paradigmàtics els casos del sucre o els lactis, tradicionalment subsidiats per la
Política Agrícola Comuna: «el sector lacti és un exemple de com els subsidis
agrícoles poden conduir a efectes negatius en la salut, tant a Europa com als
països en desenvolupament. La Unió Europea es gasta gairebé 2.000 milions
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d’euros anualment per mantenir els nivells producció un 20% per sobre de la
demanda domèstica i a preus dues vegades més alts que el mercat mundial.
Sense subsidis, la producció s’adaptaria ràpidament al nivell de la demanda»
(Elinder, 2005: 1334).
Finalment, les noves propostes de «regulació basada en resultats» (performance-based regulation o PBR) (Sugarman i Sandman, 2007) es basen en
l’assignació de responsabilitat sobre les taxes d’obesitat infantil prevalents en
un determinat conjunt d’escoles, que es carrega sobre els productors i distribuïdors d’aliments associats a l’obesitat (definits com aquells que presenten
més d’un 30% de calories provinents de greixos o més d’un 40% de calories
provinents de sucres). Potser el més interessant d’aquesta proposta sigui que
busca deliberadament institucionalitzar un «marc» (frame) d’interpretació del
problema de l’obesitat en el qual la responsabilitat passa a ser compartida amb
la indústria agroalimentària: «[u]n dels objectius de l’enfocament PBR és el
d’emmarcar [frame] l’obesitat infantil com un problema del qual la indústria
alimentària és responsable de forma important, i no un problema del qual les
famílies siguin les úniques responsables» (op. cit., pàg. 176).
5.8. Conclusions
En un dels textos clàssics de la sociologia, C. Wright Mills (2000 [1959]) distingia entre problemes individuals (personal troubles) i afers públics (public
issues). Mills exemplificava aquesta distinció, «potser la més fructífera amb
què treballa la imaginació sociològica», assenyalant que la desocupació d’un
únic individu entre molts era un problema personal d’aquest individu, i la seva
solució estaria en el seu caràcter, les seves capacitats i oportunitats immediates. En canvi, si el 30% d’una població es troba aturada, estarem davant d’un
afer també públic. «L’estructura d’oportunitats s’ha ensorrat: tant la correcta
descripció del problema com el ventall de possibles solucions requereix que
considerem el paper de les institucions econòmiques i polítiques de la societat,
i no únicament la situació personal i el caràcter d’una col·lecció d’individus
dispersos» (Mills, op. cit., pàg. 9).
L’obesitat és un d’aquests afers públics, i la seva anàlisi és indissociable
d’un entorn de polítiques agroalimentàries, lògiques industrials i econòmiques, davant el qual l’assignació de responsabilitat personal, i les conseqüents
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polítiques basades en la informació i la conscienciació, són fonamentalment
incompletes. D’altra banda, la posició que privilegia la responsabilitat personal en la nutrició assumeix que les fonts d’informació estan, com a mínim, disponibles sense cost per al consumidor, que aquest té capacitat per
processar-les, i que tota la informació és fiable i no es contradiu. En canvi és cert que, com subratlla Marion Nestle (2004: 360), tot i acceptar
que les decisions alimentàries són en principi responsabilitat individual,
«[n]o prenem les nostres decisions sobre menjar en el buit. Seleccionem la
nostra dieta en un entorn mercantilitzat en el qual s’inverteixen milers de milions de dòlars a convèncer-nos que els consells nutricionals són tan confusos,
i en el qual menjar de manera sana és tan impossiblement difícil, que no val
la pena molestar-se a menjar menys d’un o altre aliment o categoria.» Hem
d’enfrontar-nos als entorns obesogènics amb les eines democràtiques del debat obert i la formulació subsegüent de polítiques públiques, que han d’anar
més enllà de les tàctiques de les recomanacions alimentàries, i passar a accions estratègiques similars a les que van ser tan reeixides a l’hora d’elevar la
productivitat agrícola i consolidar la indústria alimentària.
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Segona part

LA RESPOSTA
DEL CONSUMIDOR

VI. Preferències i consums
alimentaris: entre el plaer,
la conveniència i la salut (1)
Jesús Contreras Hernández i Mabel Gracia Arnaiz
(Observatori de l’Alimentació)

6.1. Introducció
La major part de les nostres conductes socials estan articulades per normes que
ens indiquen el que podem o hem de fer en cada moment prenent com a referència el que es considera desitjable, adequat, oportú o convenient. Això no
significa que les normes necessàriament es compleixin o s’interpretin segons
la conveniència en cada cas. El menjar també està sotmès a aquesta mateixa
influència i procés d’aprenentatge i incompliment. D’altra banda, en relació
amb l’alimentació, els nostres comportaments s’articulen mitjançant dos tipus
de normes bàsiques, diferents entre si, que de vegades, fins i tot, poden ser
contradictòries: les normes socials i les normes dietètiques.
Les «normes socials» comprenen el conjunt generalitzat de convencions
–acords socials– relatiu al nombre, tipus, moment, lloc, composició i estructura de les diferents formes d’ingestes d’aliments i a les condicions i contextos
en els quals es produeix el seu consum. Per exemple: distribuir el menjar al
llarg del dia en una presa o diverses; establir uns horaris definits segons el
tipus d’àpat; considerar unes ingestes més importants que altres; adoptar unes
maneres particulars a l’hora de menjar respecte a la nostra aparença física;

(1) Les dades de caràcter estadístic que oferim en aquest capítol procedeixen de dos informes realitzats per
l’Observatori de l’Alimentació amb motiu del V (La alimentación y sus circunstancias: placer, conveniencia y salud) i el VI Foro Internacional de la Alimentación (Comemos como vivimos: alimentación, salud y estilos de vida),
celebrats a les edicions de la fira Alimentaria de 2004 i 2006, respectivament. Ambdós estudis van ser coordinats
per Jesús Contreras i Mabel Gracia. Els objectius principals dels esmentats informes d’investigació van consistir a
conèixer els factors i circumstàncies que orienten i determinen les noves maneres de menjar dels espanyols, caracteritzar-les i, finalment, posar de manifest les diferències existents entre les normes i les pràctiques alimentàries.
Amb aquest objectiu, es van combinar diferents aproximacions metodològiques, encara que complementàries. La
primera, de base etnogràfica, es va realitzar mitjançant grups de discussió (20) i entrevistes en profunditat (20),
mentre que la segona, de base estadística, va consistir a aplicar dos models de qüestionaris individuals en dife-
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menjar, depenent dels plats i aliments, amb els dits o amb coberts; establir un
calendari alimentari segons les ocasions festives; etc.
Les «normes dietètiques» fan referència al conjunt de prescripcions basades
en coneixements cientificonutricionals difoses a través de mitjans medicosanitaris. Més o menys fluctuants al llarg del temps, variables segons els descobriments i l’augment de la influència social dels seus impulsors, les normes
dietètiques descriuen, en termes quantitatius i qualitatius, què és un menjar
adequat, una alimentació equilibrada, com s’han d’organitzar les ingestes alimentàries diàries a fi de mantenir un bon estat de salut, etc. Alguns exemples:
menjar fruites, verdures, cereals; consumir peix blau, aliments amb fibra, oli
d’oliva; utilitzar tècniques per tractar i cuinar els aliments que evitin la pèrdua
de nutrients bàsics; evitar el consum de greixos animals saturats o de sucres
simples; ajustar la ingesta calòrica a les nostres necessitats energètiques; mantenir l’equilibri recomanat en relació amb la proporció de glúcids, lípids i
pròtids; etc.
Des del punt de vista normatiu encara vigent, l’àpat principal és una unitat
constituïda per tres categories: primer plat, segon plat i postres. Una versió
més complexa –de quatre o cinc categories– ens remet a les ocasions especials
o celebracions (menús festius, celebracions diverses, etc.), que es converteixen en festives precisament per la variació que es registra pel que fa a una
estructura més simple: aperitius, entrants, dolços, etc. Podem afirmar que el
primer tipus d’estructura és la més habitual: la trobem, per exemple, a tots
els menús escolars, en els centres hospitalaris, als menjadors d’empresa, en
la restauració, en les propostes dieteticoculinàries de la premsa escrita i de
nombrosos llibres. També a les llars. Aquesta estructura ternària constitueix
«el menjar normal».

rents comunitats autònomes de l’Estat espanyol: 1) Un quadern setmanal de consum alimentari amb una mostra
de 917 individus representativa de la població espanyola. El quadern setmanal de consum va suposar la recollida
d’informació relativa a un total de 26.811 ingestes alimentàries. Les dades relatives a les esmentades ingestes van
ser introduïdes en una base de dades creada amb el programa ACCESS 2002 de Microsoft®. Per a aquest article
s’han tingut en compte només les dades de cada una de les ingestes o preses alimentàries indicades pels individus
i relatives als aliments i begudes ingerits, amb un total de 26.811 registres; 2) Un qüestionari relatiu als gustos
alimentaris de la població espanyola. El qüestionari consistia en un quadern en el qual s’incloïa un llistat de grups
d’aliments, un llistat d’aliments concrets i un llistat de formes de preparació dels aliments. Les respostes donades
es limitaven a concretar tres opcions: «m’agrada», «no m’agrada» i «regular». El qüestionari va ser aplicat a una
mostra de 1.040 individus distribuïts d’acord amb les variables d’edat, gènere i lloc de residència.
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Alguns estudis realitzats (Fischler, 1995) sobre el comportament alimentari
de la població nord-americana posen de manifest que una de les dificultats
essencials en la recollida de dades referents a l’àmbit de l’alimentació és, precisament, la greu diferència que hi ha entre el que les persones «declaren
fer» i el que «realment fan»: mentre que el nombre de preses alimentàries en
una mateixa jornada podia fàcilment arribar a 20, els entrevistats, en canvi,
declaraven majoritàriament fer, «només», 3 àpats al dia. En efecte, davant la
pregunta com «quantes vegades va menjar vostè ahir?», la resposta espontània
remet a les «normes interioritzades», que poden ser tant les socials com les
dietètiques: 3 en lloc de 20. El mateix succeeix quan s’interroga sobre allò
que s’ha menjat. Així, si es pregunta «què i amb quina freqüència va menjar
vostè ahir, en la darrera setmana o l’últim mes determinats productes?», les
respostes acostumen a ser del tipus «una mica de tot, verdures, carns, peixos,
lactis, cereals...». Novament, la resposta espontània ens remet a aliments i no
a plats, a productes aïllats, sense referir-se a la seva manipulació i ubicació en
el context més ampli del consum alimentari.
Per totes aquestes raons, convé distingir entre les «pràctiques reals» (objectivades) –ja sigui directament, mitjançant l’observació o indirectament a través
de l’anàlisi de les variables socioeconòmiques– i les «pràctiques declarades»
(interioritzades). Comparant-ne unes amb altres, les pràctiques declarades
ens mostren que, fàcilment, són objecte de transformació, de reestructuració
semàntica, d’oblit o, fins i tot, de negociació o ocultació. Tenint en compte
aquestes observacions, es presenten a continuació algunes de les pràctiques
declarades o interioritzades per la població espanyola respecte a les maneres de menjar. En un segon moment, veurem els resultats en relació amb les
«pràctiques registrades», de manera que es podran constatar les diferències
més destacables entre ambdós nivells.
6.2. Les preferències alimentàries i els criteris d’elecció
L’alimentació constitueix un fenomen complex i multidimensional. Per aquesta raó, també són molt variats els factors que influeixen en les eleccions alimentàries. Entre aquests diversos factors es pot destacar (Eurofic, 2005: 17):
1) els biològics, com per exemple la gana, l’apetit i el gust; 2) els econòmics,
com ara el cost, els ingressos i l’accessibilitat als diferents tipus d’aliments;
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3) els socials, com per exemple la cultura, la religió, la família, els companys,
els estils de vida (models d’àpats, ritmes temporals...); 4) els que es deriven de
la forma i l’abast de coneixements i/o habilitats relatives als aliments en general i a la cuina en particular; 5) els psicològics, de tipus circumstancial com
l’estat d’ànim i el sentit de culpa o més permanents, com el caràcter o l’estrès; i 6) les actituds, creences, valors i coneixements en general (tolerància/
intolerància, individualisme/«familisme», convencionalisme/informalisme, el
paper atorgat a la ciència i/o a la religió, etc.) i les actituds, creences, valors i
coneixements relatius a l’alimentació en particular (valor de l’acte de compartir la taula, els coneixements nutricionals o dietètics, etc.).
Actualment, als països rics, i en termes generals, la qüestió alimentària central
ja no és, com abans, poder menjar sinó què menjar? Aquesta qüestió –què
menjar?– és relativament nova per a una gran part de la població. El fet que
els individus «puguin» escollir el que mengen fa que esdevingui interessant
l’estudi de les eleccions i de les pràctiques alimentàries en el context de la
nostra societat actual. Però, també, el fet que les persones «hagin» d’escollir
resulta molt interessant. En la moderna societat de l’abundància, els individus
poden satisfer la seva gana de diverses maneres i ja no és la gana la que orienta la seva alimentació. També les prescripcions religioses (dies de dejuni,
dies d’abstinència...), que en temps passats condicionaven en bona mesura
les pràctiques alimentàries, han desaparegut o han perdut molta força. D’altra
banda, les dinàmiques econòmiques tendeixen a ampliar i diversificar de forma constant una oferta accessible a un major nombre de persones. En aquest
context, qualsevol cosa és possible per al comensal contemporani. De fet, les
estadístiques mostren, d’una banda, que el consumidor cada vegada està més
ple (fart, satisfet) perquè gasta una part menor del seu pressupost per alimentar-se; de l’altra, sembla que cada vegada mengi més el que li ve de gust, ja
que diversifica molt l’alimentació. Però si el consumidor és lliure per menjar
qualsevol cosa, això no vol dir que la societat no li proposi «bones raons»
per menjar uns aliments en lloc d’altres. Aquestes «raons» es construeixen
dins d’un marc socioeconòmic amb una gran capacitat d’adaptació a les evolucions de la societat... D’acord amb diverses enquestes sobre les pràctiques
alimentàries realitzades en països diversos (Ascher, 2005: 82-104), assistim a
un abandonament dels models alimentaris tradicionals a través del desenvolupament del consum de productes fàcils de consumir en qualsevol lloc, així
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com mitjançant un menor consum de lípids però una major ingesta energètica
per raons de plaer a causa de l’atractiu d’aliments, com ara els dolços i els
productes de pastisseria, generadors de plaer alimentari.
Amb independència, en aquest cas, de les consideracions de caràcter més general sobre els factors que determinen les eleccions alimentàries, els motius
que addueixen els nostres entrevistats a l’hora d’escollir els aliments o plats
són els següents: més de la meitat, el 52,8%, afirma que el primer factor que té
en compte és la «salut». Un 29,1% considera en primer lloc les seves preferències personals, un 13,7% el «preu», un 2,1% el seu «valor calòric» i un 1,9%
la «senzillesa» en la seva preparació. Encara que les respostes ofertes pels
entrevistats no fossin les mateixes, val la pena comparar les respostes obtingudes per la nostra enquesta amb les del Pan-European Survey of Consumer
Attitudes to Food, Nutrition and Health de 2004 (Food Today, 43 (1)). Per al
conjunt de la població europea, els criteris d’elecció declarats són, en ordre
decreixent, els següents: «qualitat-frescor», 74%; «preu», 43%; «gust», 38%;
«menjar sa», 32%; i «el que agrada a la meva família», 29%. En qualsevol cas,
sembla que la població espanyola està més preocupada per la salut que el conjunt de la població europea (52,8% davant el 32%) i molt menys preocupada
pel preu (13,7% davant el 43%). Sembla evident, com s’ha exposat abans, que
una cosa és el que es diu i una altra allò que hom realment fa o pensa però, en
tot cas, els percentatges són significatius ja que en ambdós exemples es tracta
de «declaracions», no de «pràctiques».
A part del majoritari 52,8% que assenyala que el seu principal criteri d’elecció
alimentària és la salut, resposta coherent amb la tendència dominant avui en
la nostra societat, apareixen en segon lloc, amb un important 29,1%, les preferències personals. Aquest percentatge adquireix un significat encara major
quan constatem que un amplíssim 91,2% sosté que «els aliments que consumeix coincideixen amb els que més li agraden o li vénen de gust» i només per
a un 1,1% no es corresponen gairebé mai amb les seves preferències; finalment, un escàs 7,7% afirma que només de vegades els aliments que consumeix
coincideixen amb els que més li agraden.
Hi ha una tercera qüestió que apareix relacionada amb l’anterior i resulta, també, complementària i no contradictòria amb la importància que s’atribueix a
les preferències personals. En efecte, en relació amb la planificació dels àpats,
si bé la majoria (64,3%) de la mostra se sent identificada amb l’afirmació
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«procurem fer una planificació per als diferents àpats de la setmana que fem
a casa», les actituds que no suposen planificació sumen un important 33,3%:
el 13,1% s’identifica amb la frase «resulta difícil planificar els menús perquè
cadascú té gustos diferents en relació amb les verdures, el peix, les carns,
etc.»; un 12,4% amb la que diu «com treballem fora de casa, no planifiquem
els menjars», i, finalment, un 7,8% s’identifica amb la frase «a casa, no planifiquem els menjars, per exemple, a la nit, cadascú arriba i agafa el que pot».
A l’hora de comprar, existeix planificació, encara que preval també certa flexibilitat davant de l’oferta alimentària. Quan es tracta d’omplir la cistella,
un 30,6% declara adquirir només aquells productes que són en la seva llista,
encara que un percentatge molt semblant, el 32,2%, afirma incloure productes
que, tot i essent de la seva preferència, no estaven prèviament apuntats. Tanmateix, la llista escrita és només una de les opcions, però no la majoritària, ja
que hi ha un percentatge considerable de persones, el 20,8%, que van comprant sobre la marxa, segons el que veuen que els fa falta, mentre que només
el 15,3% del total de persones entrevistades afirma comprar només atenent el
que li ve de gust.
De tot això es desprèn la importància de les «preferències» personals i, per
tant, també, dels «gustos»(2) personals. Per aquesta raó, resulta molt important
i molt necessari conèixer quins són els gustos i, encara més important, els
«disgustos» o «rebuigs» alimentaris de la població espanyola per tal de, en un
segon moment, poder comparar-los amb aquells aliments realment consumits.
Abans, tanmateix, cal realitzar determinades consideracions de caràcter complementari. El gust i/o el rebuig per un determinat tipus d’aliment no es manifesta en termes absoluts sinó que en ell també influeix, entre altres factors,
la manera com sigui presentat i/o sigui cuinat. Així, per exemple, la ceba pot
agradar o no agradar en termes absoluts, de qualsevol manera, però és molt
probable que la seva acceptació o rebuig quedi atenuat segons es presenti crua
o segons la manera com estigui cuinada (fregida, rostida, bullida, a la planxa...). El mateix succeeix amb molts altres tipus d’aliments, siguin verdures,
llegums, carns o peixos.

(2) D’acord amb Rozin (1995), entenem que «preferència» implica una situació d’elecció i es refereix a quin dels
dos o més aliments s’escull. Normalment, el «gust», es mesura en escales verbals i implica una resposta afectiva
als aliments i constitueix un dels determinants de la preferència.
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La funció desenvolupada per les preferències gustatives respon a una lògica
cultural molt particular i relacionada, d’una banda, amb l’ampliació de l’oferta
alimentària i, de l’altra, amb l’auge de les preferències individuals. Així, l’alimentació no es concep actualment com una imposició sinó com una activitat
en la qual són possibles diferents eleccions i tipus de satisfacció. Una primera
constatació fa referència al fet que els aliments que més agraden, sobretot en
el cas de nens i adolescents, no solament no coincideixen sinó que, fins a cert
punt, s’oposen a les recomanacions nutricionals. Els aliments més recomanats
des d’un punt de vista nutricional (en especial, verdures, llegums i peix) són,
precisament, els que ofereixen percentatges d’acceptació més baixos. Per al
conjunt de la població (gràfic 6.1), el percentatge d’acceptació («m’agrada»)
per a les verdures, llegums i hortalisses és del 56,3%, 58,6% i 60,9%, respectivament. La importància dels gustos personals per explicar l’escàs consum de
verdures i llegums es reforça, en el cas d’aquests productes, pel fet que les coccions o formes de preparar els aliments que «menys agraden» (gràfic 6.2) són
el bullit i el guisat, que, precisament, són les formes de cocció més habituals
per a verdures i llegums. També són les que requereixen més temps. Per la
seva part, les preparacions amb millor acceptació són «al forn», «rostits» i «a
la planxa». Això indicaria, doncs, que la qüestió del gust (acceptació/rebuig)
està molt influïda per les formes d’elaboració dels mateixos productes.
D’altra banda, en una proporció creixent, els menús són cada cop menys imposats i, almenys de forma aparent, són menys estructurats. Un 69,9% dels
entrevistats s’identifica amb l’afirmació «ara els nostres àpats són més informals i cadascú menja el que vol, quan vol i on vol. Som més autònoms. Hi
ha més llibertat». Tanmateix, al 80,6% de les llars, es diu que els àpats que
es preparen són iguals per a tots i tots mengen el mateix i, respecte al menjar
que es fa a casa, el 55,5% diu que menja «el que hi hagi», sense problemes.
Atès que un ampli 91,2% de la població sosté que els aliments que consumeix
coincideixen amb els aliments que més li agraden o vénen de gust, l’explicació d’aquesta paradoxa es troba en el fet de pensar que el menjar que arriba a
la taula ha estat consensuat prèviament o també que, ja que els menjars fets
a casa a diari són diversos, en unes ocasions se satisfan els gustos d’uns i, en
d’altres, dels restants. A més, es pot pensar també que si la majoria dels espanyols està molt satisfeta amb la seva pròpia alimentació i el 94,3% declara
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GRÀFIC 6.1

Acceptació/rebuig dels diferents grups d’aliments
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2006).
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GRÀFIC 6.2

Acceptació/rebuig dels diferents tipus de preparació aplicats
als aliments
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2006).

sentir-se molt o bastant feliç amb el que menja, és perquè el que menja, normalment, és el que més li agrada.
Tot això no resulta incompatible amb el fet que en el 66,8% dels casos s’afirmi
que qui decideix els menús o els diferents menjars que es prenen al dia són les
mares i/o les esposes. En efecte, sembla que la seva «autoritat» o la seva «llibertat» per decidir els menús o menjars tampoc és excessiva, ja que parteix,
a l’hora de comprar i de cuinar, del coneixement que té de les preferències/
aversions del conjunt dels membres del grup familiar. Així, es pot afirmar que
la dona, esposa o mare, és, més que la persona responsable (encara que així ho
puguin considerar els altres membres de la llar) de les decisions alimentàries
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(la compra i la cuina), una negociadora per «cercar el consens» a la llar que, al
seu torn, faciliti les seves decisions alimentàries.
Una piràmide del gust alimentari

D’acord amb les nostres dades sobre les preferències alimentàries, es podria
proposar la següent «piràmide del gust». Els diferents aliments han estat collocats en aquesta piràmide del gust, des de la base fins al vèrtex, de major a
menor preferència expressada en percentatges.
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GRÀFIC 6.3

La piràmide del gust
En percentatge

<60%

60%-68%

68%-76%

80%-85%

>85%

Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2006).

6.3. Descriptiva de les jornades alimentàries
El nombre d’àpats diaris

La majoria de les persones afirma que menja entre tres i quatre vegades al dia,
mentre que el 21% diu fer cinc ingestes. En el cas que se’n realitzin tres, són
esmorzar, dinar i sopar. Quan són quatre, s’afegeix el berenar en la majoria
dels casos. Quan se n’apunten cinc, a més de les anteriors, l’àpat afegit acostuma a ser el segon esmorzar o l’esmorzar de mig matí. És necessari destacar
que el model ternari (tres preses diàries diferenciades) està bastant interioritzat
quan són freqüents les respostes donades en aquests termes: «Faig tres àpats
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GRÀFIC 6.4

Les jornades alimentàries més freqüents
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

forts i un aperitiu»; «tres àpats i dos pica-piques»; «tres àpats i el berenar»;
«esmorzar, dinar, sopar i extres»; «normalment tres, i no tots els dies, alguns
bereno»; «tres: esmorzar, dinar i sopar, encara que acostumo a picar una mica
al migdia»; «esmorzar, dinar i sopar; de vegades un petit berenar, poca cosa»;
«tres, una mica a mig matí i de vegades aperitiu».
En qualsevol cas, la jornada alimentària més comuna (gràfic 6.4) es compon
de tres àpats i, a continuació, apareixen les jornades alimentàries que comprenen tres àpats més el berenar. En tercer lloc, les jornades compostes per tres
menjars més un àpat a mig matí; tres àpats més segon esmorzar o esmorzar de
mig matí i tres àpats més el dinar i el berenar. Altres combinacions de certa
importància són: tres menjars més el berenar i un àpat a mig matí; tres menjars
més un àpat a mitja tarda; esmorzar més un àpat a mig matí o «onze» i sopar i
tres menjars més un àpat a mig matí i a mitja tarda.
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El nombre mitjà d’ingestes diàries se situa en 4,19, la qual cosa suposa una
mitjana total de 29,33 ingestes setmanals. Si tenim en compte els dies de la
setmana de forma separada, diumenge disminueix el nombre d’ingestes, situant-se en 4,06, mentre que dissabte manté un comportament similar al de
la mitjana total. És per aquesta raó que no es pot parlar tant d’una diferència
entre dies feiners i cap de setmana com entre diumenge i la resta dels dies.
L’esmorzar

Llet, cereals, torrada amb oli, fruita, crua o en suc... són els ingredients que es
consideren ideals per a un bon esmorzar. Existeix un acord bastant generalitzat sobre això. Tanmateix, quan s’intenta establir quin és l’esmorzar real de
cada persona, els matisos i/o les excepcions són constants.
–Per a mi, ha de ser suc, cereals, i fruita, però…
–Per a mi seria l’ideal (llet, cereals, torrada amb oli, fruita...), però jo no ho
faig perquè no tinc temps.
–En el meu cas, almenys, l’esmorzar sempre és igual. T’aixeques i un cafè
i... potser... jo sempre tinc a la feina cereals per si em ve de gust picar alguna
cosa. I, després, l’esmorzar a les onze.
–Al matí m’agradaria esmorzar bé... però, jo, simplement un cafè amb llet i
unes galetes. Llavors, a mig matí, igual baixo a un bar i prenc una broqueta o
una torradeta, un cafè amb llet, alguna cosa. M’agradaria esmorzar fort per
evitar aquest pas intermedi, però sóc incapaç de matinar i posar-me a esmorzar una torrada, un ou, fruita, no puc…
Així doncs, si bé existeix un consens generalitzat amb relació al que es considera un «bon» esmorzar, tant en termes estrictament energètics com en termes
del que és l’esmorzar adequat per a la salut, una majoria de persones reconeix
o expressa diferent tipus de problemes o condicionaments que li impedeixen o
dificulten portar-lo a la pràctica. Així, la «falta de temps» o, simultàniament,
«la falta de temps i la mandra» dificulten el compliment amb allò que es pot
considerar «un bon esmorzar». En efecte, són molts els que consideren que
el temps dedicat a esmorzar és un temps que es deixa de dormir... I això no
resulta incompatible amb l’«admiració» que provoquen els esmorzars de tota
la família asseguda a la taula.
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GRÀFIC 6.5

Els aliments de l’esmorzar
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

Al marge ja del que es considera que hauria de ser un «bon esmorzar», els
aliments més habituals en els esmorzars són (gràfic 6.5) els compresos dins
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de la categoria de «pastisseria, galetes i dolços». En segon lloc, se situen el
pa i les torrades, els cereals i olis i mantegues. En menor mesura, però amb
un percentatge significatiu, apareix el consum d’embotits i formatges. Com es
pot observar, malgrat les recomanacions dietètiques relatives a la conveniència d’incloure les fruites en l’esmorzar i a pesar, també, que la majoria de
la població considera que un «verdader esmorzar» ha d’incloure les fruites,
només en un 4,7% dels casos estan presents.
Les dues begudes més habituals (gràfic 6.6) són el cafè amb llet i la llet i altres productes lactis. El cafè i els sucs són les altres begudes consumides amb
bastant freqüència. Novament, resulta significatiu, a causa de la discrepància
entre el que es considera com un verdader esmorzar i el realment consumit, el
baix percentatge que representen els sucs.
En definitiva, l’esmorzar sol ser un àpat lleuger i dolç acompanyat de llet i/o
cafè. Els esmorzars es componen bàsicament de pastisseria, galetes i dolços
GRÀFIC 6.6

Les begudes de l’esmorzar
En percentatge
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164

ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

30

40

i, en menor mesura, de pa i torrades, cereals, i olis i mantegues. Les begudes
més habituals són el cafè amb llet, la llet i altres productes lactis i el cafè sol.
El dinar

En primer lloc, es pot destacar la disparitat existent en les respostes recollides.
Unes persones responen en termes d’estructura i tipus d’aliments per a cadascun dels plats; altres, només en termes de productes o aliments; i unes últimes,
responen, senzillament, referint-se al que consistiria en un dinar «ideal», ja sigui en termes de quantitat o de qualitat. Algunes persones, quan caracteritzen
un «verdader dinar», parlen més de les formes que dels aliments: per exemple,
«asseure’s a la taula, xerrant i compartint».
La majoria de les persones entrevistades es refereixen a una estructura ternària, és a dir, un primer plat o entrant, un segon plat i postres. No obstant això,
en nombrosos casos, s’esmenta directament el tipus de productes que es consideren apropiats per al menjar del migdia sense anomenar directament cap
estructura, encara que pugui estar implícita: «amanida o verdura, carn o peix,
fruita i cafè». Resulta evident, d’altra banda, que es tracta del menjar principal del dia, en tant que nombroses persones fan referència a aquesta ingesta
en aquests termes: «plats fondos i, sobretot, carn»; «un plat calent com ara
patates, verdura, carn o peix»; «un plat fort i amanida; carn amb patates, pasta
amb carn, verdures amb ous»; «és el menjar fort del dia: carn i alguna cosa
de pasta, amb amanida;» «un bon plat fort»; «sobretot carn, ja que els dinars
solen ser més forts»; «una cosa forta»; «menjars més forts que en el sopar:
arròs, carn», «un plat fort i un altre de lleuger»; «un guisat de carn o verdures,
alguna cosa molt consistent»…
Amb menor freqüència, les respostes es refereixen al dinar en termes més
directament nutricionals i més o menys coherents amb les normes dietètiques:
«hidrats de carboni, llet, greixos i minerals». En aquest sentit, els termes emprats evidencien una certa interiorització de les normes dietètiques: «un àpat
que t’ajudi a créixer: llegums, sopes i amanides»; «els aliments que donin
força, no augmentin els greixos i continguin les vitamines»; «una ingesta integrada per llegums, pasta, cereals (arròs) i que contingui proteïnes i carn, ous,
peix i fruita»; «ha de ser nutritiva, amb la quantitat adequada, quantitat ben
cuinada i no excessiva;» «una dieta equilibrada que contingui tots els grups
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d’aliments»; «que tingui hidrats, proteïnes i greixos»; «un bon complex alimentari que sigui complet: carn, arròs, pasta»; «de proteïnes, és a dir, llegum,
patates, pasta o sopa i fruita»...
Alguns comentaris posen de manifest relacions entre les normes socials pròpies de la nostra cultura alimentària i les normes o recomanacions dietètiques,
cada vegada més presents: «aliments variats, menjar consistent»; «amanides
i menjar lleuger, però que sigui bo i alimenti bé»; «coses sanes»; «aliments
sans»; «de tot, variat»; «que no engreixi»; «que sigui nutritiva, és a dir, que
tingui verdura i peix o amanida i carn»...
Encara que representen una minoria, també existeixen aquelles persones que
resten importància al dinar en respondre que resolen aquesta ingesta amb
«qualsevol cosa»: «una mica de picar»; «una cosa ràpida i fàcil de menjar
com menjars ja preparats, entrepans...»; «una cosa ràpida de cuinar, sopes o
pastes, carn a la planxa, fruita»; «una cosa ràpida, avui en dia no hi ha temps
per a més»...
Els tipus de productes declarats com els més consumits, són els següents:
s Per a primers plats o entrants: en primer lloc, els llegums, seguits per

les pastes i arrossos. En tercer lloc, les verdures i sopes; i, finalment, les
amanides.
s Per als segons plats, les carns són els aliments més esmentats (59%),

seguides dels peixos (44,5%). En una porció molt menys significativa són
esmentats els ous i, en menor quantitat encara, els formatges i els embotits.
El pa, significativament, és esmentat només per l’1,5% de les persones
entrevistades.
s Per a les postres, el producte més esmentat és la fruita (37%). El percen-

tatge de persones que refereix el consum de lactis arriba al 2%.
s Independentment del tipus i/o ordre del plat, resulta significativa la refe-

rència al recurs de «plats preparats» per solucionar el menjar del migdia:
un 19% de casos.
s Quant a les begudes, l’aigua és la beguda més esmentada, al costat del

vi o vi amb gasosa. En segon lloc, s’esmenten els refrescos i els sucs. El
cafè, després del menjar, és la beguda més declarada. Sorprèn que no es
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faci referència a altres begudes alcohòliques com la cervesa, el cava, licors
o destil·lats.
En qualsevol cas, els «menjars» no es pensen ni es qualifiquen individualment,
menjar per menjar. Les persones són conscients que els àpats estan integrats
en «cicles», almenys de caràcter setmanal, de tal forma que els continguts
d’un menjar «verdader» o «acceptable» s’han de considerar tenint en compte
els continguts dels restants àpats. Dit d’una altra manera, d’acord amb les
diferents circumstàncies o condicionaments existents en alguns dels menjars
en uns àpats poden compensar-se els dèficits o els excessos d’altres. Així, per
exemple, un «plat combinat» es pot considerar un «menjar acceptable», o,
«quan menges fora, un primer plat, fruita i cafetó», però «per a tots els dies
no» o, en el sentit contrari:
–Jo, com que el menú no te’l canvien [i] normalment posen quatre primers i
quatre segons, els vas canviant uns amb els altres, però arriba un moment en
què o vas a un plat combinat o vas a un xinès o vas a una pizzeria, però tots
els dies no pot ser.
Aquestes consideracions són vàlides també per als diferents tipus de compensació que poden establir-se entre el dinar i el sopar i, així mateix, afecten les
diferents begudes que es consideren més adequades per a cada tipus d’àpat.
Per exemple:
–El dia que t’agrada menjar d’una forma més sibarita, diumenge... A casa
meva, diumenge és un desgavell. Al migdia tothom fa un bon àpat... un rostit
o una paella, una mica més substanciós. Però de nit, és un desgavell. Allà,
llavors, és agafar, fer-te un entrepà, obrir la nevera... El que dic jo: avui no
treballo, eh! A la nit, cadascú es fa el que vol.
Els aliments realment consumits es concreten de la següent manera (gràfic
6.7): la carn és l’aliment més freqüentment consumit, junt amb la fruita, de
manera que aquests dos aliments es poden considerar els més característics
d’aquest tipus d’ingesta. A continuació, amb una proporció bastant elevada
se situen les verdures i hortalisses i una mica per sota la pasta i l’arròs i les
amanides i sopes. El peix, les patates i, una mica menys, els llegums també
són aliments habituals als menjars dels espanyols. Al gràfic que segueix a
continuació es pot assenyalar que el 0,4% corresponent a «pa i torrades» es
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refereix exclusivament a la presència d’aquests aliments als plats i no al pa
com a acompanyament dels àpats que, com es veurà més endavant, és present
en el 86,7% dels menjars registrats.
GRÀFIC 6.7

Els aliments del dinar
En percentatge
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GRÀFIC 6.8

Les begudes del dinar
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

L’aigua és la beguda consumida majoritàriament pels espanyols als dinars
(gràfic 6.8). La segona beguda més utilitzada és el vi, sol o barrejat amb gasosa. Altres begudes que acompanyen els dinars, encara que en proporcions molt
menors, són els refrescos, la cervesa i els sucs de fruita.
En resum, el menjar del migdia és la ingesta del dia en què la carn i la fruita
tenen un màxim protagonisme, sent els aliments més habituals junt amb l’aigua. Als dinars, la carn i la fruita són els dos aliments més habituals. Altres
aliments destacats són les verdures i hortalisses, la pasta i arròs, i les amanides
i gaspatxos. Quant a les begudes, l’aigua és la més habitual, si bé, el vi també
es troba en un percentatge significatiu dels dinars. El seu perfil més habitual
seria el reflectit al gràfic 6.9.
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GRÀFIC 6.9

El perfil més habitual del dinar
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

El sopar

El sopar, a diferència del dinar, no s’entén com el menjar més important del
dia, encara que sí té l’estatus de menjar, formant part d’una de les ingestes que
és inclosa en el repertori de la gairebé totalitat de les persones entrevistades.
En alguns casos, no obstant això, s’afirma que té el mateix valor que el dinar,
encara que s’han de menjar productes diferents: «que complementin el que no
he pres al dinar»; «complement dels aliments presos al dinar».
Nombroses persones declaren resoldre de manera ràpida i/o senzilla la ingesta
del sopar. Per exemple, són moltes les persones que diuen consumir «algun
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tipus d’aliment» però, només un 0,4% de les persones entrevistades declaren
no menjar res en aquesta ingesta, és a dir, suprimeixen el sopar.
En el cas del sopar, es registra un menor nombre d’al·lusions a l’estructura
de tipus ternari i guanya terreny el model binari i, fins i tot, l’unari. En els
sopars apareix, també, una gamma més àmplia dels aliments consumits sense
un ordre aparent o sense una estructura més o menys clara en termes d’una seqüència preestablerta del tipus primer plat o entrant i segon plat per exemple.
Així, apareixen com a única ingesta els cereals amb llet o una simple peça de
fruita. En definitiva, en els sopars pot trobar-se una diversitat més extensa
de situacions i de combinacions diferents i contrastades: persones que mengen
només verdura i fruita o, al contrari, els que mengen «truita de qualsevol cosa
i carn o peix».
Si l’adjectiu més recurrent per al dinar ha estat el de «fort», coincident o gairebé equiparable des del punt de vista de les persones entrevistades amb el de
«variat» i «nutritiu»; en el cas del sopar, les adjectivacions més freqüents es
refereixen al camp semàntic de la «frugalitat». Cal menjar, sobretot, a fi de
facilitar la digestió. Els sopars han de ser lleugers, no pesats, no abundants,
més ràpids d’elaborar (en relació amb la preparació: bullits, planxa, crus...)
i, una vegada més, variats: «una cosa lleugera (formatge fresc, xarcuteria,
verdures)»; «una cosa que et faciliti la digestió: fruita, truita, puré, verdura»;
«que no sigui molt pesat, sinó després dormo malament»; «molt lleuger, que
no sigui de congelats; verdures, postres lactis i res d’aliments elaborats»; «el
que un té per costum, però sempre menys que al dinar»; «el que sigui però
poca quantitat, gairebé sempre alguna cosa de verdura»; «una cosa que sigui
fàcil de digerir, que sigui lleuger per fer bé la digestió»; «procurar que siguin
aliments fàcils d’assimilar»; «ni massa fort ni abundant».
El concepte de «fàcil», també, apareix de forma més o menys directa. De fet,
la referència a «el que sigui» o «qualsevol cosa» ja és prou indicativa: «aliments fàcils de preparar, peix bullit i algun producte lacti o fruita», «ràpida».
Els tipus de productes més referits per al sopar són notablement diferents dels
referits per al dinar. En general, hi ha una major distribució de percentatges
entre les diferents categories, la qual cosa obliga a pensar que els productes
que es relacionen amb els sopars estan menys definits que els dels dinars. Els
aliments més esmentats són els peixos, les verdures, les hortalisses i les frui-
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GRÀFIC 6.10

El perfil més habitual del sopar
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

tes. Els segueixen els ous (sobretot en truites), embotits i formatges. Els plats
preparats apareixen en un percentatge semblant (20%). És de destacar que les
carns només són esmentades en un 8% dels casos. Per la seva part, els llegums no apareixen i disminueixen (en relació amb el menjar del migdia) les
referències al consum de pastes, arrossos, patates, verdures i pa. Tanmateix, i
contradictòriament, són molt nombroses les referències al consum d’entrepans,
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hamburgueses, pizzes i congelats. En aquesta mateixa línia, el consum de lactis
també és significativament superior que als dinars, especialment els iogurts.
El sopar és el segon menjar en importància. La seva composició (gràfic 6.10)
és semblant a la del dinar, si bé el peix, els formatges i embotits substitueixen
la carn, la pasta i l’arròs. La fruita és, amb diferència, l’aliment més habitual
en els sopars dels espanyols. A continuació hi ha una sèrie d’aliments consumits amb certa regularitat: verdures i hortalisses; embotits i formatges; peixos,
amanides i sopes, derivats lactis, carn i ous. L’aigua torna a ser la beguda més
clarament utilitzada per acompanyar els sopars: en el 58,2% dels casos es beu
aigua. El vi és la segona beguda més consumida. A continuació, se situen els
refrescos, la llet i altres de lactis, la cervesa i els sucs. Aquest patró s’assembla molt a l’observat per als dinars amb la principal diferència que la llet i els
lactis es consumeixen molt més en els sopars que en els dinars.
Picar o el menjar entre hores

«Picar» o «menjar entre hores» sembla una pràctica relativament estesa, encara que no necessàriament hom en sigui conscient. També són diferents els significats que s’atribueixen a aquestes expressions. D’altra banda, el «picar» o
«menjar entre hores» mereix consideracions diverses per part de les persones
entrevistades segons es consideri des del punt de vista de la «satisfacció» de la
gana puntual que pugui sentir-se en diferents moments o bé des d’un punt de
vista nutricional o de salut, del nombre i tipus d’àpats que es considera és més
correcte realitzar i de l’espaiament dels menjars. Les respostes a les nostres
preguntes obertes poden agrupar-se en tres nivells diferents:
1) Sí, sovint, sempre, bastant, bastants vegades, sempre, gairebé sempre, molt
sovint, habitualment, normalment...
2) Rarament, molt rarament, ocasionalment, de tant en tant, alguna vegada,
gairebé mai, rar, poques vegades, poc, no molt...
3) No, mai de la vida, mai, no solc fer-ho...
D’acord amb aquestes agrupacions, el 35,16% respon de manera afirmativa, és
a dir, reconeix «picar» sovint, bastant, sempre o molt sovint. D’altra banda, un
percentatge molt important de respostes, el 34,26%, ofereix un resultat ambigu
ja que admet picar ocasionalment: «de tant en tant», «depèn», «no gaire», «només el berenar», «una mica cap a les dotze». Finalment, un 24,97% de persones
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diuen no menjar mai entre hores. Se’n desprèn que, almenys de moment, no
existeix un model normatiu tan precís en relació amb el fet de «menjar entre hores» com els existents per a l’esmorzar, el dinar i el sopar. I per això apareix una
gran diversitat d’aliments acceptables per a aquest tipus d’ingesta. A més, en la
mesura que no existeix un únic model normatiu o que el model normatiu dietètic
no sigui, en aquest cas, encara majoritari, pot explicar-se que hi hagi en aquest
punt una menor discrepància entre el que es declara i el que es consumeix.
És enorme la disparitat d’aliments i begudes que semblen consumir-se entre
hores. Els productes més consumits entre hores són les begudes, i entre aquestes l’aigua, amb un 44,5% de respostes. Consumir aquest producte, d’altra
banda, no seria considerat pròpiament com «menjar entre hores» i la seva
inclusió es deu, en bona mesura, a la insistència de l’equip de camp a incloure
qualsevol tipus de producte consumit. També es beuen refrescos (coles, sobretot), sucs, llet, cafè i infusions, tallats i cafè amb llet, cacau instantani, lactis
(iogurt, iogurt líquid, i altres derivats lactis), i entre les begudes alcohòliques
les més referides són la cervesa en primer lloc, seguida del vi, i en tercer lloc
del vermut o simplement d’«una copa».
Dins dels aliments sòlids, destaquen productes salats tals com fruita seca, entrepans, patates fregides, embotits i formatges, truita de patates, pizza, crestes,
canapès, broquetes, olives, peixet fregit, pa, embotit, cotnes. En nombroses
ocasions es fa referència a les tapes, a l’aperitiu o al refrigeri.
Entre els dolços, són esmentats freqüentment les «llaminadures», pastisseria,
diferents tipus de pastes amb xocolata o crema de cacau, gelats, xocolata, pastissos, galetes, cereals.... Dins d’aquesta categoria, encara que amb connotacions
bastant diferents, s’inclouen les fruites, esmentades abundantment, sobretot per a
la ingesta que té lloc entre l’esmorzar a casa i el menjar principal o del migdia.
En relació amb productes com els refrescos de cola, els sucs, la cervesa i els
lactis, algunes respostes (prop del 5%) afegeixen que es tracta de productes
«light», «baixos en calories», «sense alcohol».
Entre els aliments que es piquen, les diferències de gènere es manifesten d’una
manera clara. En termes generals, podria dir-se que les dones prefereixen, per
«picar» entre hores, fruita o xocolata, mentre que els homes prefereixen productes salats. En aquests casos, tanmateix, les raons per picar tenen a veure
tant o més amb el caprici o el «vici» que amb la necessitat.
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–…puntualment, una fruita... alguna tarda... però no menjo més...
–Jo pico almenys dos o tres vegades... Sí... perquè si treballo de vuit a tres,
doncs ja fins a les quatre menys quart no menjo i llavors des que esmorzo fins
a les quatre menys quart no aguanto... I, llavors, solem prendre alguna cosa...
piquem alguna cosa... una fruita o qualsevol cosa. I després, a mitja tarda,
moltes vegades també, una fruiteta... sobretot a l’estiu et ve molt de gust.
–… potser...dissabtes i diumenges... Sí, perquè en ser a casa... una unça de
xocolata, si coincideix, o una galeta, una poma, el que coincideixi…
Només el 15% considera que s’ha de menjar entre àpats, mentre que el 36%
creu el contrari. A les argumentacions relatives al perquè s’ha de fer, o no s’ha
de fer, menjar entre hores, i, en el seu cas, què és el que s’ha de menjar, s’observen variacions significatives. Resulta curiós que, en alguns casos, les raons
adduïdes per menjar entre hores coincideixin amb les que s’ofereixen per al
contrari. «Matar la gana» és una de les raons més esmentades per justificar
que s’hagi de menjar entre hores, o «per aguantar fins al dinar» (o el sopar).
Algunes persones poden entendre el fet de «menjar entre hores» com una manera de realitzar unes ingestes més reduïdes però més freqüents, pràctica que
coincideix amb algunes recomanacions de caràcter nutricional.
–Jo «pico» per evitar, precisament, prendre calories. D’aquesta manera, menjo el que és just per no engreixar i totes aquestes coses, la meva aportació
vitamínica i tot això, i ho faig així perquè em sento més lleugera. No menjo
grans quantitats, amb la qual cosa prenc la vitamina al matí i a la tarda i
procuro organitzar-me de manera que sigui així.
Altres persones, al contrari, quan parlen de «menjar entre hores», entenen que
existeixen «unes hores normals» per menjar i, alhora, «uns menjars normals».
Per aquesta mateixa raó, aquestes persones poden considerar «anormal» «menjar o picar entre hores» o, fins i tot, poden considerar-ho «menjar malament».
–Menjar malament... perquè... amb tots els aportaments que has de tenir i,
tanmateix, ingereixes moltes calories, i no és gens beneficiós. Jo parlo de la
meva experiència. Arribo a l’hora del dinar i sóc incapaç de menjar-me un
plat, un segon plat i unes postres... i, potser, m’he menjat tres coses que entre
elles no m’aporten el que m’hauria d’aportar menjar com Déu mana i, tanmateix, he ingerit calories i aliments insans.
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Entre les motivacions, la «salut» és la més recurrent: «És bo menjar diverses
vegades al dia quantitats petites, per no tenir gaires hores l’estómac buit, per
mantenir constant l’energia, per aprofitar millor les calories...». En algunes
ocasions, pot especificar-se que la raó pot ser «no engreixar-se» o «no tenir
tanta gana per menjar menys a l’hora de l’àpat». Apareixen, també, raons relatives a l’ansietat, al gust o plaer de picar o a sentir-se «dèbil» si no es fa.
Quan es respon negativament, la raó adduïda amb més freqüència, i amb molta recurrència, és que no es menja o no s’ha de menjar entre hores «per no
engreixar-se», «perquè produeix obesitat», perquè suposa una sobrealimentació, etc. Més genèrica és, encara que pròxima, la resposta que «no és sa» o
«no és saludable». També s’addueix amb certa freqüència el fet que «produeix
mals hàbits» (per exemple, «espatlla l’estómac», «és un desgavell nutricional», «s’educa malament l’estómac», «no hi ha temps per digerir», «fas males
digestions», «talla la digestió»...) o, senzillament, que «no aprofites els aliments», «no és bo», «treu la gana», «quant més menges més gana tens»...
Al marge de les pràctiques que cada persona pugui dur a terme, no sembla
que, sobre aquesta qüestió, existeixi una opinió dominant. Fins i tot poden ser
molt diferents les maneres com són enteses aquestes pràctiques del «picar» o
«menjar entre hores». Tampoc les opinions o recomanacions dels «experts»
sembla que siguin enteses de la mateixa manera. Així, existeixen diferències
notables, actituds gairebé contraposades, en relació amb si s’ha de picar o no.
–No s’ha de picar, segur.
–Jo crec que sí que s’ha de picar.
–A mi em passa que menjo a dos quarts de tres i sopo tard. Llavors, és que no
aguanto. Jo, a les sis o així, he de prendre un refresc i alguna cosa de menjar
... Un berenar.
–Jo he llegit en un llibre que per a l’estómac és el millor... menjar més vegades
poca quantitat que no tres àpats i molta quantitat.
–Però, depèn de quines coses, perquè no engreixin...
Les diferències de gènere i la particularitat de l’activitat laboral que es desenvolupa, així com la manera com siguin entesos els requeriments nutricionals
semblen explicar les diferències tant de com s’entén el «menjar entre hores»
com la valoració més positiva o més negativa de l’esmentada pràctica. Així,
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per exemple, el fet de «picar» pot estar associat, indistintament, amb «menjar
porqueries» –una cosa molt negativa– o amb la satisfacció d’una necessitat
energètica motivada pels requeriments nutricionals específics que cada persona pugui sentir en funció de la seva activitat.
–Com que normalment surto molt... jo comprenc que no ho hauria de fer
però... entre el sopar i la cerveseta, doncs sempre pico... que si fruita seca, que
si patates fregides... Perquè jo solc sortir bastant i això és la meva debilitat.
–Picar consisteix a menjar fruita o porqueries. Si et poses a menjar una mica
de peix o un filet això no és picar. La fruita seca, sí.
–Una mica de formatge... Cadascú ha après a menjar el que el seu cos li demana i tal. Jo entretinc molt bé l’estómac amb els iogurts bevibles i és que, a
més, ara n’hi ha de tot tipus, d’aquests petitons, que, llavors, al final del dia,
me n’he pres tres o quatre per entretenir el meu estómac.
Menjar entre hores es relaciona tant amb la jornada laboral com amb els dies de
lleure o cap de setmana, encara que amb motivacions diferents en uns o altres
dies. D’una banda, semblaria que treballar augmenta els requeriments energètics i, també, exigeix moments de sociabilitat, de ruptura amb el treball mateix.
Així, begudes com el cafè, energètic i social alhora, o la cervesa, són consums
habituals en les jornades de treball. L’aigua embotellada apareix, també, com
una beguda relacionada amb la jornada de feina. Per la seva part, els caps de
setmana, tant si se «surt» com si hom es queda a casa, i sobretot «si hi ha partit
de futbol pel mig», «picar», patates fregides, per exemple, pot ser habitual.
Una vegada més, les diferències de gènere es fan paleses, sobretot, per la forma en què les dones semblen tenir una major preocupació per la salut i/o per
evitar engreixar-se. Ambdues preocupacions poden respondre a una voluntat
per evitar les ingestes massa copioses o substancioses.
–No menjo mai grans quantitats, però sí que les espaio ja que estic picant
tot el dia. Llavors, segur que hi ha dies que, potser, menjo tres vegades; i uns
altres dies, set, si es pot dir menjar, menjar un iogurt o picar…
–És que diuen que és el que més engreixa, sobretot a l’hivern, sopes i te’n vas
al llit, pràcticament. [A l’estiu] que si piscina que si no sé, però, a l’hivern,
això dels sopars... jo ja sopo tard i, a sobre, me’n vaig al llit ja que és que se’m
queda tot aquí. És un hàbit que m’agradaria canviar. I, de vegades, si menjo
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una miqueta a mitja tarda, m’entra una gana que em moro... M’encanten i, és
a dir, prendre un entrepà o un brioix o alguna cosa a mitja tarda... Això dels
sopars és el que pitjor porto perquè és que tinc gana.
El segon esmorzar o esmorzar de mig matí

L’esmorzar de mig matí és un àpat una mica més consistent que l’esmorzar pres
a casa. Incorpora embotits i formatges i fruites, i s’acompanya principalment
d’aigua. Els productes més consumits en el dinar o l’esmorzar de mig matí o de
les onze són els embotits i formatges, seguits molt de prop per la fruita i la pastisseria, galetes i dolços. A certa distància es troben les carns, les verdures i hortalisses i les patates. L’esmorzar s’acompanya preferentment d’aigua. En molta
menor mesura, es consumeixen sucs i refrescos. En l’esmorzar, el cafè amb llet ja
només està present en un 7,6% dels casos, el cafè en un 7% i la llet i altres lactis
en un 5,8%. La cervesa, per la seva part, acompanya un 6,4% dels esmorzars.
GRÀFIC 6.11

El perfil més habitual de l’esmorzar de mig matí
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

El berenar

El berenar és una ingesta més lleugera i dolça, de composició similar a l’esmorzar. La pastisseria, dolços i galetes són l’aliment més freqüent, seguit de
la fruita, els embotits i formatges i els derivats lactis, que a cap altre àpat no
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GRÀFIC 6.12

El perfil més habitual del berenar
En percentatge
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Font: Observatori de l’Alimentació (Fòrum Internacional de l’Alimentació, 2004).

tenen tanta importància com en aquest. Altres aliments destacats són la fruita
seca i les patates. En els berenars, les dues begudes que més es consumeixen
són els sucs i l’aigua. En menor mesura, els espanyols acompanyen els seus
berenars de refrescos, llet, derivats lactis i cafè amb llet. Es pot destacar també
un 13,4% de berenars en els quals no es consumeix cap tipus de beguda.
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L’aperitiu

L’aperitiu és un tipus d’àpat breu, en el qual es consumeixen patates –presumiblement fregides– i fruita seca, acompanyats principalment de cervesa. A
part de les patates i la fruita seca, també es consumeix bastant de peix. Altres
aliments destacables són els formatges i embotits o la pastisseria, galetes i
dolços. Quant a les begudes, a part de la cervesa, el més habitual és prendre
refrescos i aigua.
GRÀFIC 6.13

El perfil més habitual de l’aperitiu
En percentatge
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6.4. Les tendències de l’alimentació actual:
nous estils de vida i noves maneres de menjar
Al llarg dels últims 30 anys s’han desenvolupat a Espanya unes «noves maneres de menjar» com a conseqüència, sobretot, de:
s La prolongació del període dedicat al treball remunerat i fora de la llar

per part de les dones sense que això hagi significat una redistribució de les
tasques dins de la llar. El temps de dedicació a la llar no ha disminuït en
termes globals però sí que s’ha reduït el temps dedicat a «cuinar» (a França
tres hores setmanals menys –no disposem de dades per a Espanya–): «Nosaltres no tenim vacances mai!».
s Les modificacions produïdes en el temps dedicat a la feina i en els ritmes

socials en general: «Quan un arriba a una hora, un altre a una altra!».
s Els canvis produïts en les estructures familiars (progressiva disminució

de la mida mitjana de les llars, de 3,5 a 2,9 entre 1970 i 2000) i el progressiu augment de les llars compostes per persones soles: «Per a dos, no
encenc la cuina!».
s Les aplicacions tecnològiques concretades en nous equipaments domès-

tics (el microones, per exemple) que han contribuït a «alleugerir la càrrega
de la cuina» domèstica com en «aliments més fàcils de preparar»: «Tu saps
com va de bé l’arròs tres delícies ja fet, en un sobret, que l’obres i en tres
minuts... i no haver-te que posar a la cuina?!»…
S’ha constatat una certa «individualització» i «simplificació» dels menjars en
un triple sentit: a) augmenta el nombre d’àpats que es fan en solitari; b) s’amplien considerablement les franges horàries, i c) s’amplien i es diversifiquen els
llocs on es realitzen les ingestes, tant a la llar com a fora. Així, l’alimentació,
fins i tot la «familiar», s’individualitza. Aquesta individualització del sistema
de menjars dóna lloc a «noves formes» (Cf.: Herpin, 1988) com, per exemple:
s La desconcentració («Abans fèiem sopar; ara, una fruita i un iogurt!»)

o transferència dels menjars sòlids (relativament concentrats en el dinar i
en el sopar) en benefici dels «petits» àpats (l’esmorzar, l’«entrepà» o «refrigeri» del matí, el berenar i l’«entrepà» de la nit són els més freqüents i
més copiosos). Inversament, el menú dels àpats principals se simplifica: el
menjar principal al «nou estil» s’organitza al voltant d’un sol plat.
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s La desimplantació («Nosaltres som quatre i cadascú menja a una hora

diferent!»): els «nous» menjars no tenen lloc a horaris fixos. Ni el principi
ni el final dels diversos àpats no se situen dins de franges horàries estretes.
Aquesta imprecisió de les fronteres horàries fa que apareguin formes híbrides com la de «berenar-sopar» o «dinar-aperitiu».
s La desincronització («El sopar? Cadascú arriba a una hora diferent!»):

els horaris de feina estan cada vegada menys coordinats de cara a fer del
menjar una activitat comuna.
s La deslocalització («Menjar al sofà? Mai! Bé, sí, dissabtes i diumenges a

la nit»): l’«àpat tradicional» tenia lloc a la cuina o al menjador. Les «noves
formes» no estan tan precisament localitzades dins dels diferents espais de
la llar ni tampoc a l’exterior. A la llar, als tradicionals espais de la cuina
i el menjador, s’hi afegeixen l’habitació (0,9% dels berenars i 0,5% dels
sopars) i el sofà (10,6% dels sopars). A l’exterior, al restaurant, al cafè i al
menjador d’empresa, s’afegeixen el carrer i els parcs o jardins (2,1% dels
menjars del migdia) i espais més o menys indeterminats dins dels llocs de
treball.
La simplificació i la individualització dels menjars del migdia és un fenomen
propi, sobretot, de les ciutats de les grans àrees metropolitanes i que s’intensifica a mesura que la distància entre el domicili i el centre de treball augmenta.
Afecta més les dones i les categories socials d’empleats del sector serveis.
En canvi, ni l’edat, ni la capacitat adquisitiva no tenen influència. Les noves
maneres de menjar fan referència a l’increment del nombre de preses alimentàries diàries i a la modificació de la seva estructura. Mentre que els menjars
se simplifiquen de forma progressiva, la gent cada vegada pica més o menja
més snacks.
Es constata un important nombre d’ingestes fetes fora de casa, especialment el
menjar del migdia, recorrent per a això a la restauració privada, a menjadors
empresarials o escolars. En aquests casos, el grau d’estructuració de la ingesta
apareix més sòlid i, en comparació amb els sopars, es correspon millor al model normatiu d’«un menjar com cal».
Una característica de la modernitat alimentària sembla ser la introducció de
l’alimentació en el lloc de treball. No ja al restaurant o a la cafeteria de l’empresa, sinó al mateix despatx o oficina o a les sales de reunió i de descans.

182

ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

Aquesta tendència afecta el menjar del migdia i a les preses fora dels menjars.
Fer l’àpat en el lloc de treball es desenvolupa amb més intensitat al sector
serveis. Els aliments es porten del propi domicili o són comprats a prop del
lloc de treball. Les motivacions d’aquestes pràctiques, que afecten sobretot les
dones i els empleats no són de tipus econòmic ni tampoc tenen a veure amb
una eventual insatisfacció amb el restaurant de l’empresa sinó amb una lògica
d’organització del temps dedicat a la feina (o del temps en general).
El sopar, per la seva part, apareix com una ingesta majoritàriament realitzada en l’àmbit domèstic però que no necessàriament té el caràcter familiar d’abans. A més, el sopar sembla haver-se convertit en l’àpat que major
grau d’innovació registra en la seva estructura, tant en termes d’ingredients,
com de successió i combinació dels aliments. La raó d’aquests canvis rau en
el fet que la majoria de les persones, incloses les més joves, resolen el menjar principal més estructurat del dia fora de casa, la qual cosa facilita que els
sopars domèstics se solucionin amb «qualsevol cosa».
6.5. Conclusió: salut, conveniència, plaer...
segons les circumstàncies
Encara que sembli que les normes interioritzades per la majoria de la població
palesen un bon nivell d’apropiació dels discursos nutricionals, les pràctiques
alimentàries segueixen motivades per diferents limitacions materials i simbòliques, de tal manera que no sembla existir una correspondència directa entre,
per una part, les recomanacions dietètiques assumides per les persones i la
seva definició de dieta saludable i, per una altra, els consums reals. En aquest
sentit, es constata un desequilibri entre les normes alimentàries socialment
acceptades i les actituds de la població i, de forma particular, entre les pràctiques declarades i les pràctiques observades. D’altra banda, el complex procés
denominat «globalització» ha comportat una dissolució progressiva d’un cert
nombre de submodels alimentaris referits a les diferents categories socioprofessionals, nivells culturals, mitjans econòmics, orígens geogràfics, etc., ja que
aquests grups socials es diversifiquen sense parar, perquè els individus cada
vegada adopten més aparences i perquè els consumidors, animats per racionalitats complexes i de vegades divergents, realitzen eleccions alimentàries quotidianes cada vegada més diversificades, específiques i irregulars de tal manera
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que, en un context així, seguir un règim alimentari d’una forma més o menys
continuada comporta la imposició d’una rutina bastant restrictiva. Aquesta és,
probablement, una de les raons que fan que sigui tan difícil. La vida dels ciutadans és més aviat irregular, plena de nombrosos microesdeveniments, canvis
de programa d’activitats, horaris variables, desplaçaments de tot tipus que debiliten el suport que constitueixen les rutines dietètiques però que, al seu torn,
reforcen la voluntat de les dones per dominar el seu espai i el seu temps.
El contrast entre l’alimentació dels dies «feiners» i dels «caps de setmana»
és considerable i afecta diversos aspectes: nombre de comensals, horaris dels
menjars i estructura i contingut dels àpats. Quant al nombre de comensals,
aquest pot augmentar com a conseqüència que es rebi la presència d’algun
familiar (el més freqüent, els pares que reben fills). Pel que fa a l’estructura,
aquesta pot ser més complexa com a conseqüència de la introducció d’un
aperitiu i la possibilitat d’unes segones postres, «unes postres una mica més
agraïdes», dolç o gelat més freqüentment. La variació quant al contingut fa
referència a una major qualitat i/o una major elaboració o condimentació dels
productes o plats, per exemple, un vi de més qualitat que el consumit diàriament, si és que es beu vi, o si no, la presència del vi.
En els caps de setmana o dies festius, el temps no és un element tan restrictiu
com en els dies ordinaris i, a més, el menjar torna a ser familiar. Aquestes dues
circumstàncies juntes fan que termes com «caprici», «plaer», «relaxar-se una
mica», «un dia és un dia»... apareguin relacionats amb aquests dies, mentre
que l’expressió associada als dies ordinaris és la d’«anar de cap». Fins i tot, hi
pot haver «més plaer en cuinar».
Obtenir plaer mitjançant l’alimentació continua sent una finalitat important.
Encara que no d’una manera quotidiana, el plaer és una condició necessària
per a determinades ocasions. Quan el menjar s’associa amb el lleure i/o amb
la sociabilitat, quan se «surt» a menjar, «menjar bé» entès com «menjar de
gust», és important per a tot el món. Es busca «gaudir», menjar allò que més
agrada, prescindint de consideracions de tipus nutricional. Sí que poden influir, les «possibilitats econòmiques», però, dins de les possibilitats de cadascú,
s’intenta «menjar el millor possible».
Alhora, les persones que diuen preocupar-se per la dieta durant la setmana,
en termes de salut, diuen també que «quan arriba diumenge, fem una mica
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d’extra». D’aquesta manera es contraposa la «bondat» que hom fa durant la
setmana, representada, sobretot, per la «verdureta» i la fruita, a l’«extra» o
al «caprici», representat per l’«arròs i tot el que entra», el dolç, el gelat, el
vi, etc.
Quant a la manera de cuinar, la planxa és la forma més utilitzada, sobretot en
el cas de la carn, els dies ordinaris, encara que no exclusivament, ja que, des
del punt de vista de les persones entrevistades, constitueix una forma de cocció que significa, simultàniament, comoditat i salut.
Comoditat i salut, d’altra banda, són els objectius perseguits en els dies ordinaris. La comoditat per la limitació del temps; la salut perquè es tracta de la
majoria dels dies. Tanmateix, en els dies festius o els caps de setmana, disminueix la preocupació per la salut o per una dieta «més sana» i apareix un major
interès per un menjar considerat més «agradable».
Existeixen diferents, fins i tot antagòniques, formes de percebre les relacions
entre la salut i el plaer. Per a uns, és possible la compatibilitat, per a d’altres
no, i, per a uns tercers, «depèn». Al seu torn, la compatibilitat entre plaer i salut pot referir-se a concepcions diferents. Uns poden dir que si es menja «amb
gust», «amb plaer», el menjar rarament «provarà malament». Altres persones
associen els menjars «més saborosos», «més agradables» amb els aliments
més grassos i les preparacions «més pesades» i ambdues categories –«greixos», «pesades»– es consideren les més perjudicials per a la salut. Finalment,
la tercera actitud no basa la relació entre plaer i salut en el tipus d’aliments i en
el tipus de preparació sinó, sobretot, en les quantitats ingerides i en la varietat
aconseguida al llarg de la successió de les diferents ingestes. Es tracta, diuen,
d’evitar els excessos d’una banda i les manques, per un altre.
Existeix contrast entre plaer i comoditat pel que fa als dies ordinaris i els
dies festius? Aquests dos aspectes semblen més compatibles que els de plaer
i salut. D’una banda, perquè la comoditat pot ser un dels components del
plaer. Tanmateix, sí que és cert que són diferents les maneres com s’entenen
la «conveniència» o la «comoditat» per als dies ordinaris i els dies festius. En
els dies festius, la «comoditat» pot consistir en comprar ja cuinats els plats que
agraden o que són apreciats en termes de gust i, així, estalviar-se «els inconvenients» d’«haver de passar el dia de descans a la cuina».
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Als caps de setmana, no sembla existir cap incompatibilitat entre «plaer» i
«comoditat» o «conveniència». Així, per exemple, un diumenge, el «pollastre
a l’ast», un dels símbols de l’antítesi del gourmet, pot representar la compatibilitat de plaer i comoditat, precisament, «perquè és diumenge i ja hem
treballat bastant durant tota la setmana». És l’ocasió, la no repetició, poder
maximitzar el temps de lleure o de llibertat, la qual cosa permet aquesta major
compatibilitat entre comoditat i plaer. En temps d’estiu, aquesta compatibilitat sembla ser, encara, més important, tant pel fet que moltes famílies poden
anar a la platja o a un altre lloc de lleure com perquè, a l’estiu, amb la calor,
«resulta més esclau posar-te a la cuina». Que la cuina no constitueixi «una
obligació» en els dies festius o de lleure és una aspiració femenina cada vegada més important i compartida.
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VII. Aprendre a cuinar: entre el bricolatge
culinari, la sopa de lletres i el guisat
audiovisual
Paloma Herrera Racionero (Universitat Politècnica de València)

7.1. Introducció
Les formes de transmissió del coneixement, i en especial les del coneixement
culinari són les més afectades pel procés modernitzador. Tant en aquella primera modernització que va tenir lloc a Grècia, amb el tòpic pas del mite al logos,
com en la modernització que es va emprendre a l’Europa central i anglosaxona
a partir del s. XVII, i fins i tot en la que encara està succeint a les extenses capes
de població del planeta en les quals persisteixen hàbits premoderns (o, més
concretament, «amoderns»), el trànsit d’unes formes d’expressió i de comunicació basades en l’oralitat a d’altres recolzades en l’escriptura indueix canvis
dràstics en tots els àmbits de la vida, des de la política fins a la vida quotidiana;
canvis que afecten radicalment també el món del menjar. De la mateixa manera que l’afectarà més endavant la incidència de les noves tecnologies de la
comunicació, ja sigui a través de la representació publicitària dels aliments, de
formes d’oralitat secundària(1) i de neomimesial amb la qual els mitjans audiovisuals (ràdio, televisió, Internet) ofereixen propostes culinàries.
No obstant això, seria un error pensar que la successió dels suports en les formes de transmissió del coneixement culinari (la veu, l’escriptura, l’electricitat
i l’electrònica) ha estat acompanyada d’una substitució paral·lela general dels
hàbits i pràctiques lligats a aquests coneixements. Molts hàbits lligats a la tradició oral, per exemple, es mantenen avui totalment vigents, i més encara en
l’àmbit de l’alimentació, que en bona mesura s’ha anat movent des de temps
immemorials en els marges del món «culte» del qual sorgeix –i al qual es
(1) Expressió presa de W. Ong (1987). Aquest autor distingeix entre l’«oralitat primària», aquella que es desenvolupa en cultures a les quals els manca el coneixement de l’escriptura, i l’«oralitat secundària», característica de les
cultures tecnològiques, en les quals es manté una nova oralitat mitjançant tot tipus d’aparells electrònics (telèfon,
televisió, ordinadors...) l’existència i funcionament dels quals depenen, tanmateix, de l’escriptura i la impressió.
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dirigeix principalment– l’escriptura. Aquest és el cas de l’aprenentatge de la
cuina mitjançant exemples, pràctica típica de la tradició oral que l’escriptura
reprodueix a les receptes dels diaris i revistes, o també el cas de l’ensenyament a través de la imitació, que la televisió reprèn en la profusió actual de
programes de gastronomia. No hi ha cap automatisme que connecti –i menys
causalment– la forma dominant en els mitjans de comunicació i les pràctiques
culinàries.
Aquests tres tipus de transmissió del coneixement culinari (oral, escrit i electrònic) no se succeeixen, doncs, l’un a l’altre, sinó que s’encavalquen i entremesclen en l’actualitat. Això dóna lloc a la coexistència de diferents formes
d’autoritat i de legitimació (la tradició, la lletra escrita, les prescripcions mèdiques, la publicitat, els gastrònoms audiovisuals, l’administració sanitària...) els
missatges dels quals, tan sovint contradictoris entre si, col·loquen el comensal
modern en una permanent sensació de desconcert i angoixa davant de la falta de criteris per poder avaluar aquests missatges i resoldre’n la dissonància
cognitiva. El fet de no saber a què atenir-se davant de l’enormitat i diversitat
de coneixements que a l’actualitat es precisa per menjar bé (medicina, química, biologia...) s’afegeix la desautorització dels coneixements i criteris que
el comensal estava habituat a utilitzar, donant lloc a una mena d’«ignorància
il·lustrada» que determina el seu desconcert alimentari.
Malgrat això (o potser precisament per aquesta raó), encara que l’època actual ha implicat una reestructuració més o menys caòtica de l’aprenentatge
culinari –així com una redefinició de les responsabilitats i rols femenins–,
no ha aconseguit trencar els vincles més emocionals associats a l’aliment.
La preeminència de la raó i de les pràctiques i institucions de les quals se
serveix (escriptura, alfabetització, escolarització, medicalització...) no sembla que desbanqui, en l’àmbit de l’alimentació, les nombroses reminiscències
tradicionals en les quals sempre s’ha recolzat. Malgrat la gran erosió de les
formes tradicionals de transmissió dels coneixements i pràctiques associats a
l’alimentació, aquest àmbit es resisteix a la formalització i racionalització: en
ell hi concorren una multitud d’experiències, emocions, coneixements i pràctiques, una multitud de circumstàncies i contexts, sempre particulars i sempre
ineludibles, que fan del coneixement culinari un coneixement polimorf i complex en contínua reelaboració.
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7.2. La cuina: lloc tradicional del coneixement femení
i de transmissió oral
L’aprenentatge culinari –i el dels coneixements domèstics en general– s’ha
basat tradicionalment en la pràctica i en la imitació. Fins fa només uns pocs
anys, en aquesta humil acadèmia domèstica que és la cuina, les instruccions
verbals s’han anat entrellaçant amb tot un repertori de gests significatius i de
petits ritus, de codis implícits i de ritmes diferents, de multitud de minúscules
eleccions i de rutines gairebé imperceptibles, que les petites de la casa han
anat imitant i repetint fins a fer-les seves. Com succeeix amb totes les transmissions orals d’un coneixement tradicional, la identificació emotiva a través
de l’emulació reiterada una i mil vegades de tots aquests petits detalls resulta
fonamental per tal que la cadena dels coneixements culinaris es mantingui, es
recreï i es prolongui. Davant l’aprenentatge per conceptes abstractes, i abstret
també del context, el «veure fer» i el «sentir dir», el que és «vist» i «sentit»
una i altra vegada, el és «fet» i «dit» al seu torn per l’aprenent, un nombre no
menor de vegades, es grava de forma indeleble en la seva memòria, associat
a multitud d’imatges viscudes, situacions afectives i ocasions concretes. Així,
cada pas en la preparació i manipulació dels ingredients i estris es registrava en
la memòria de la petita aprenent associat a sensacions físiques (olors, sabors
o colors), a situacions i esdeveniments, a emocions i impressions (diversió,
paciència, estímul, tedi, expectatives...). Es tracta d’un tipus molt particular
d’experiència que les nostres participants coneixen bé:(2)
P.: –On creus que s’aprèn a cuinar?
R.: –Eh? Perquè jo, per exemple... doncs... eh... Bé, jo recordo que quan jo...
ja és... ja quedava poc per casar-me... és clar... Jo treballava moltes hores al
carrer, en aquells temps es feien hores extres i tot això. Jo arribava a casa a
les onze de la nit... Aleshores, doncs, eh... la meva mare quan es... quan quedava poc per casar-me, doncs deia: «mira, que has d’aprendre a cuinar que
el dia que et casis no en sabràs», perquè... És clar, en aquells temps era molt
(2) Els extractes que es reprodueixen i analitzen aquí procedeixen del material qualitatiu –entrevistes semiestructurades i grups de discussió– elaborat per al projecte d’investigació «Cambio en el consumo alimentario en España:
factores sociales que intervienen en la transformación de los comportamientos alimentarios» finançat pel pla de
R+D+I del Principat d’Astúries i dirigit per Cecilia Díaz Méndez (Universitat d’Oviedo). Els noms que apareixen
al costat dels extractes són transcripcions fictícies dels noms originals de les i els entrevistats.
D’altra banda, algunes de les idees exposades en aquest article han estat presentades i s’ha debatut en el IX Congrés Espanyol de Sociologia, celebrat a Barcelona del 13 al 15 de setembre del 2007.

APRENDRE A CUINAR: ENTRE EL BRICOLATGE CULINARI, LA SOPA DE LLETRES I EL GUISAT AUDIOVISUAL 189

diferent, les dones havien de saber fer-ho tot quan es casaven, no? Aleshores
jo li deia: «però mare, si jo em caso amb un català... jo li faré menjars catalans... i jo, per què vull menjars andalusos?» Les coses que es pensen, eh?...
Aleshores, no? Però la meva mare em deia: «però mai no fa nosa, aprèn-ne».
Bé, en fi, el cas és que vaig aprendre algunes coses...
(Mª Dolores, 62 anys, mestressa de casa)

Quan se li preguntava a on, la Dolores responia amb el quan, amb el com, amb
el perquè... L’aprenentatge és inseparable de les circumstàncies en les quals
s’esdevé: la seva mare, les vigílies del casament, les altes hores, les objeccions
que ella posava, els consells materns no específicament culinaris, els tipus de
cuina que entraven en conflicte... La mare, en qualsevol cas, és la circumstància constant, la presència permanent en l’evocació de l’aprenentatge culinari
quan les entrevistades responen a «On creus que s’aprèn a cuinar?»:
–Jo, amb la meva mare, que deia, bé, noies, mentre jo faig una cosa, vosaltres... Recordo que aleshores era un joc.
(Aurora, 33 anys, secretària de direcció)

Davant de la mateixa pregunta, no són pocs els casos que introdueixen dos
trets que resulten d’interès:
–A casa, amb la teva mare des de petita. (...) Jo em veig ara fent coses a la
cuina... inconscientment, que les veia fer a la meva mare, i després m’adono
de que... maneres de guardar les coses, fins i tot, o els menjars, com organitzarlos, una mica... amb un ritme de vida ràpid, que és el que tenia ella.
(Maria, 23 anys, estudiant)

–A casa, veient la teva mare des de petita. Jo preguntava: «I mare, i això com
es fa?». I em posava a fer-ho.
(Francis, 25 anys, comptable)

Aprendre a cuinar «a casa, amb la teva mare, des de petita» és la base institucional sobre la qual es recolza la pràctica culinària tradicional i que contribueix, al seu torn, a consolidar-la. Com totes les institucions populars típiques
de les societats en les quals predomina l’oralitat, també aquestes es caracteritzen per la seva imbricació en multitud d’altres pràctiques quotidianes en lloc
de segregar uns espais i figures separats d’aquestes pràctiques. La figura de
«la mare», a diferència de la del mestre o la mestra, no és la d’un especialista
en la transmissió de determinats coneixements o de certes tècniques especia190
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litzades; la mare ensenya a fer el menjar de la mateixa manera –i de manera
inseparable– que ensenya a vestir-se, comportar-se, parlar o modelar els sentiments. Anàlogament, l’espai de «la casa», a diferència del recinte escolar,
no és un espai separat dels llocs en els quals es desenvolupen la resta d’activitats col·lectives ordinàries; tot i que es tracta d’un àmbit eminentment femení
(el domini de la «mestressa de casa»), a la casa hi conflueixen moltes altres
pràctiques, valors (des dels criteris del que és «ordre» fins a la manera de
planificar la direcció de la llar) i relacions socials (familiars, veïns, visites...)
que es van associant de forma indissoluble amb l’aprenentatge de «les petites»
en la cuina: anar a demanar una mica de sal a la veïna, com imposar un ordre
en –fer un plat amb– el caos de sobralles del dia anterior, què fer quan vénen
convidats a dinar o quan se celebra un dia especial, com adequar els ritmes
dels menjars als de la vida... Les filles van així, «des de petites», entreteixint
l’aprenentatge culinari amb una multitud d’experiències, emocions, coneixements i pràctiques als quals quedarà estretament vinculat, tant per reforçar-lo
en algunes ocasions com, en altres, per rebutjar-lo. Poques coses ens evoquen
tant la nostra infantesa com l’aroma «d’aquella olla que feia la meva mare» o
la repugnància «d’aquells filets de fetge o les turmes que calia menjar-se».
El segon tret al qual fèiem referència és aquest recurs de la imatge en el qual
es manifesta la importància de la visió en la transmissió del coneixement de la
cuina.(3) Però el que el record veu són tant objectes (aquelles coses a les quals
es refereix la Maria) com un subjecte (la mare: «veient la teva mare»), unes
accions (un «veure fer»: «em veig fent», «se les veia fer») i unes maneres
d’executar-les («maneres de desar», «com organitzar»). Són aquestes seqüències d’accions les que es queden gravades i després, «inconscientment», flueixen com si fossin espontànies, com si no fos una mateixa la que les executa,
com si fos qualsevol altra o no fos ningú: «Jo em veig [a mi mateixa] fent...»
com deia la Maria. La identificació emocional amb figures exemplars, el fet
de situar la transmissió del coneixement en un context ric en sensacions, experiències i associacions, el paper central conferit al fet de veure i, en general,
a les pràctiques i els hàbits en comptes de conferir-lo als conceptes... són trets
característics de l’aprenentatge per mimesi típic de les formes culturals orals,
que és com també va aprendre la Glòria:
(3) Aquests dos trets, com veurem, es recuperen en aquella altra forma de transmissió que anomenem «oralitat
secundària».
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P.: –On creus que s’aprèn a cuinar?
R.: –Doncs, home, jo el que faig aquí... el que faig a casa és perquè ho he vist
fer a la meva mare. I, a més, les coses que faig a casa és perquè les hi he vist
a la meva mare [RIU], és a dir, les receptes i les coses que fa... és perquè les
hi he vist a ella...
P.: –I tu les fas igual?
R.: –I jo les faig igual.
(Glòria, 34 anys, dependenta)

Aquest «i jo les faig igual» constata un altre dels trets propis de les cultures en
les quals els usos i els costums es transmeten a través de la memòria col·lectiva,
en lloc de venir dictats per una normativa positiva escrita: la importància de la
repetició perquè el coneixement adquirit s’inscrigui com a hàbit, com aquella
pràctica que –deia la Maria– surt «de forma inconscient». Certament, aquest
«i jo les faig igual» de la Glòria, de la Maria i de tantes altres és un impossible
que només existeix en el record de totes elles i de tots aquells que han après per
mimesi un coneixement tradicional. Un impossible que, no obstant això, és el
fonament mateix de la transmissió oral del coneixement, ja sigui culinari o de
qualsevol altre tipus. Ben segur que la Glòria no cuina igual que la seva mare:
ni els productes no són els mateixos, ni la font de calor, ni els estris de cuina,
ni el temps que hi dedica... ni la seva filla estarà al seu costat observant mentre
ella va fent, ja que estarà a l’escola llegint o escrivint com es fan les coses o
com són les coses, les faci qui les faci.
La inexistència d’un cànon fix, que, en canvi, sí que permet l’escriptura (receptaris, homogeneïtzació de criteris dietètics, expressió de la composició nutricional
dels aliments, etc.), juntament amb la improbabilitat material que es repeteixin
les mateixes situacions (causades per la variació de les tècniques, de les condicions familiars, de la procedència dels aliments, etc.), fan que aquest «igual que
s’ha fet sempre» sigui més aviat una identitat reconstruïda a posteriori per les
memòries dels subjectes que no pas una absència total d’innovació, improvisació
i investigació en què molts antropòlegs solien incloure aquest tipus de pràctiques.
El coneixement culinari adquirit per l’aprenentatge oral de les pràctiques que el
componen s’assembla més aviat a aquell saber fer del bricoleur amb què LéviStrauss (1992) caracteritza el «pensament salvatge», que innova contínuament
per adaptar els materials disponibles en cada moment a allò que és singular de
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cada ocasió irrepetible. Quants assaigs i innovacions no haurà requerit la creació
del morterol o del gaspatxo?
7.3. La cuina alfabètica o la sopa de lletres
Però la transmissió oral del coneixement culinari, en què la cuina és un lloc
de coneixement i les dones en són les dipositàries i posseïdores gairebé exclusives, és una cosa que gairebé ha desaparegut en el curs de molt poques
generacions. Pràcticament cap de les nostres entrevistades, que són ja dones
modernes, ha transmès aquests coneixements als seus fills o filles, sovint fins
i tot perquè elles mateixes no els han rebut així.
El procés modernitzador, que ja dura uns quatre segles però que en les nostres
cuineres s’ha materialitzat abruptament en només una generació, està estretament lligat al pas de l’oralitat a l’escriptura. I en la mesura que s’entengui
com un progrés, aquest trànsit comporta el conseqüent desprestigi dels coneixements adquirits per transmissió oral (i dels subjectes que els retenien i
transferien) a favor d’aquells coneixements que es registren i transmeten per
escrit. Però l’oralitat, com ens recorda de De Certeau (1994), no és només una
manera arcaica de pensament i d’expressió, sinó també la forma de pensament
i d’expressió elemental en qualsevol societat i en tot moment històric, ja que és
la primera que qualsevol ésser humà desenvolupa des de la seva infantesa. La
lectura i l’escriptura vénen després –però només després– a assentar-se sobre
uns hàbits expressius, comunicatius i intel·lectuals de matriu bàsicament oral.
La centralitat d’una parla no fixada per l’escriptura promou una gran varietat
i dispersió de costums, de maneres de fer, de maneres de cuinar i de menjar,
deixant sovint amplis marges d’acció. Al contrari, amb l’emergència i difusió de l’escriptura, la cuina s’anirà manifestant també en els texts, una forma
d’expressió que, contràriament a la oral, és premeditada i no espontània, una
activitat fonamentalment individual i solitària, mentre el fet de fer-ho mitjançant la parla requeria la presència d’altres persones, connectant pensament i
vida social. En particular, l’escriptura permet codificar, fixar i difondre en un
repertori establert i reconegut, les pràctiques i les tècniques elaborades en el
si de determinats grups. «Determinats» grups perquè, tot i que la diversitat de
cuines es correspon amb la diversitat de societats, només les societats complexes, tal i com apunta J. Goody (1995), han estat capaces de produir un menjar
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professional molt diferent de la cuina domèstica. I «determinats» grups també
perquè, fins i tot dins de les societats de tradició escrita, com són les europees,
els texts escrits han estat produïts per i per a les elits dominants.(4)
Davant el prestigi de la forma escolar de transmissió del coneixement i la seva
promesa d’independència, l’espai de la cuina i els coneixements materns es
perceben ara com un lloc i un coneixement menyspreables, i fins i tot com a
simples negacions dels coneixements, com a formes d’ignorància i de submissió a un destí –el de mestressa de casa– de què qualsevol nena moderna fuig
espantada. L’Anna ho expressa amb tota rotunditat:
–Jo, per exemple, encara no he fet un pollastre rostit. No, ja et dic, procuro, a
més, el cap de setmana anar a menjar amb algú [RIU] de la família que cuini.
Hi ha moltes coses que jo no he fet encara, encara... eh... no sé on era que vam
menjar llengua i mai n’havia fet. És a dir, ni sé com es fa ni... i si puc evitar
d’aprendre’n, doncs ho evito.
(Anna, 46 anys, administrativa)
D’aquesta manera, gradualment i subtilment, el desprestigi de la transmissió
informal va obrint espai a la demanda d’un ensenyament formal o reglat, la
teoria es va afegint a la pràctica, la cuina de la casa substituirà per l’aula, el llibre de receptes o la recepta mèdica. Durant el transcurs de segle XX, els estudis
referents a la ciència dietètica es van incloent, amb un èxit desigual, en el currículum escolar en la majoria dels països europeus, es plasmen en revistes especialitzades, en la premsa diària, en revistes destinades a les dones, en tota una
gamma de mitjans que recullen i difonen els nous coneixements nutricionals
i higiènics relacionats amb l’alimentació, inscrivint-se en un moviment més
ampli emprès als països industrialitzats que tendeix a la formalització del saber
(S. Mennell, 1996: 230). La ciència entra així de ple en l’alimentació, i tot tipus
d’experts (metges, gastrònoms, polítics, periodistes...) van prenent el relleu de
les famílies en la transmissió dels coneixements culinaris. Es comença a parlar
un llenguatge diferent, molt allunyat de les sensacions físiques i del llenguatge
comú en el qual s’expressen, s’incorporen paraules, conceptes i fórmules que
disten molt d’estar lligats a l’experiència i als coneixements quotidians. La
comprensió popular del concepte de «menjar» va transformant el seu significat
(4) És important no oblidar que encara als anys 50 del passat segle prop del 30% de la població espanyola era
«analfabeta»; el «llibre» de cuina s’emmagatzemava en la memòria oral col·lectiva. En l’actualitat, la UNESCO
calcula que 800 milions d’individus al món no saben llegir ni escriure.
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en el de «nodrir-se», en la ingestió racional d’aquells composts que aportin
l’energia necessària per al manteniment de les funcions vitals i socials i per
evitar desordres i malalties potencials. El «nodrir-se» se centra en les substàncies nutritives dels aliments, deixant de banda, sens dubte, el plaer, però també
els productes concrets, la seva preparació i combinació per formar plats, qui
els produeix o els prepara, com es fa i tota la complexitat de valors simbòlics i
pràctiques col·lectives associades tradicionalment al menjar i la cuina.
P.: –Què significa per a tu menjar bé?
R.: –Doncs això, menjar equilibradament, has de menjar hidrats de carboni,
vitamines, fibra... tot això; controlar les calories, no atipar-te de xoriço o cansalada, no menjar porqueries...
(Pedro, 38 anys, director sucursal bancària)

«Menjar bé» és, per a en Pedro, ingerir una sèrie de substàncies impossibles
de determinar amb els nostres sentits, mentre que els productes concrets els
identifica, curiosament, amb les «porqueries». Pedro ja menja idees («hidrats
de carboni, vitamines, fibra... tot això»), i no menjar («xoriço, cansalada»).
Les idees nutritives li permeten calcular les proporcions («menjar equilibradament») i exercir un control («controlar les calories»), mentre que el menjar
habitual –com que escapa en tota mesura d’aquest tipus–(5) s’associa amb la
manca de mesura («atipar-te de xoriço»). En ell s’hi manifesta l’autocontrol a
què es refereix S. Mennell (1996), sota la forma d’aquesta racionalitat cartesiana, típica també de la modernitat, que exigeix analitzar l’objecte (l’aliment),
descompondre’l en els seus components elementals (proteïnes, vitamines, hidrats de carboni...), abstreure’ls de tot context i situació, per a després, mitjançant la síntesi, recompondre el tot inicial (l’aliment) com a mera agregació
d’aquests components elementals.
Sota aquesta nova dependència racional, el comensal ja no pot recórrer a les
pautes tradicionals d’alimentació. Tot i que les tenia segurament assimilades
des de la infantesa i, en qualsevol cas, restaven a la seva lliure disposició a
través de la simple consulta amb en el seu entorn, han quedat, almenys moltes d’elles, sistemàticament desautoritzades per l’autoritat «experta» com a
meres supersticions i creences sense fonament científic. Però un cop des(5) Les mesures tradicionals a la cuina són, efectivament, difícilment matematizables: «una mica», «un grapat», «un pessic», «a ull»… per no esmentar el criteri mètric de la senyora Carmen: «La sal, que l’afegeixi un
boig!».
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autoritzats els coneixements culinaris tradicionals, i desautoritzades també
les pròpies sensacions corporals com a font d’informació, se sent incapaç
d’adquirir tot el coneixement (fisiològic, botànic, mèdic, químic...) que ara
és necessari per saber menjar. Atrapat entre una ignorància i l’altra, l’exigència de menjar amb criteris racionals l’aboca a un desconcert absolut,
a una nova modalitat d’ignorància que bé podríem anomenar «ignorància
racional». El següent diàleg mantingut en un grup de discussió ens dóna
algunes pistes sobre les raons d’aquesta ignorància típicament moderna:
(Grup 2 joves)

M.: –Bé, jo és que ja, per començar, és que no sé el que tenen les coses.
G.: –Home! però això més o menys ja se sap.
P.: –Però ella sap quines verdures i llegums porten tals coses, que la fruita i
el peix... però escolta....
G.: –Això m’interessa perquè jo tinc unes filles que no em mengen gaire bé,
sobretot la gran, aleshores he hagut de substituir molts menjars, i he hagut
d’aprendre, jo tinc la gran que mai a la seva vida ha tastat una pinya, mai a la
seva vida ha tastat gaires fruites, ni la ceba, la gran només vol poma i plàtan,
i quan és temporada, el préssec. Doncs llavors intento substituir un altre tipus
de vitamines, per això m’hi he interessat...
Y.: –És clar, per això la meva germana recorre a la fruita seca, que és el que
utilitza.
G.: –Mira, la fruita seca, jo no conec cap mare que a l’hora de dinar li doni
al nen un grapat de cacauets.
P.: –Cada tarda, després de menjar...
M.: –Escolta, és que a mi, portes cacauets per anar al cole i els companys és
que se’t caguen de riure a la cara, a veure, és que queda molt malament arribar al cole amb els cacauets: t’emportes un bollicao.
Entrellaçat amb la discussió inicial sobre si el no saber confessat per M. és
«més o menys» una forma de saber, com matisa G., o un coneixement difús
sobre certs objectes borrosos («tals coses»), com puntualitza P., hi ha aquest
recurs reiterat al terme «coses» per al·ludir al menjar. Per a M., «les coses» és
el nom abstracte sota el qual s’agrupen, indistintament, tant els plats concrets
que ella pot preparar (una amanida, una olla...), com les categories genèriques utilitzades pels nutricionistes i que detalla P. («verdures i llegums», «la
fruita i el peix»…), els objectes comestibles concrets i singulars (com els «ca-
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cauets»), els envasats que pugui comprar, i fins i tot les marques alimentàries
(com aquest bollicao que porta el nen). Tota aquesta multitud heterogènia són
«coses» que es caracteritzen, no per la seva olor o la seva funció, sinó per la
seva composició química: «el que porten les coses». Però hi ha quelcom més,
que G. expressa amb tota literalitat: «he hagut de substituir molts menjars»
per... «un altre tipus de vitamines». No és ja que hagi hagut de substituir uns
menjars per d’altres, sinó que la substitució és de menjar per vitamines, o fins
i tot –segons s’interpreti– de menjar per «un altre tipus de vitamines» (amb
la qual cosa, el terme menjar quedaria identificat amb un tipus diferent de
vitamines). En aquesta substitució es condensa tota una manera de pensar: la
substitució d’allò que és concret per allò que és abstracte, de la totalitat (el
guisat, el plat) pels seus components atòmics. És en aquest trànsit on es genera
la «ignorància racional» del comú dels comensals, que no acostuma a estar
en condicions de –o no té interès a– accedir a aquest tipus de coneixements,
fora d’això en revisió permanent. «Les actituds sobre el menjar que van sorgir
a partir dels seixanta –conclou R. Tannahill (1989: 347)– van introduir una
confusió no solament en la lògica de la taula, sinó també en la ment de la
gent que s’hi asseia». Aquest autor justifica aquesta «confusió racional» en la
permanent obsolescència i reformulació de les conclusions científiques sobre
la bondat dels aliments.
Menjar, doncs, sembla que s’ha convertit així en una autèntica disciplina, no
solament en el sentit punitiu, que el converteix en una font de patiment (dietes, anorèxia, obesitat...), sinó també en el seu sentit acadèmic. Menjar és ara
una cosa que cal estudiar; com diu P., «he hagut d’aprendre». Si a aquesta
contínua obsolescència dels coneixements tècnics «necessaris» per «menjar
bé» s’hi afegeix l’obsolescència no menys sistemàtica dels criteris i productes
promocionats per la indústria alimentària per introduir novetats sense pausa,
no és exagerat dir que la competència alimentària del comensal actual està
subjecta a un doble esforç (científic i industrial) d’erosió permanent. Menjar
esdevé així una disciplina que s’ha de cursar durant tota la vida:
(Grup 1 gent gran)

–D’aquí poc anar a comprar un iogurt és com fer un màster, és a dir...
–Iogurt semidesnatat, cremós, de Grècia... 20 coses, i dius, bé, Déu meu, quin
escullo?!
–Arribes on els iogurts i dius quin n’agafo!
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–Jo, el iogurt de tota la vida.
–I la llet? Desnatada, de cabra...
–Els bífidus i històries d’aquestes...
–Jo abans els posava a la iogurtera de tota la vida.
–És clar, allò de tota la vida.
–Però la llet...
–Hi ha massa oferta, amb fluor, per a pastissos, per a formatges...
Tota la conversa d’aquest grup està travessada per una total sensació d’incompetència i desconcert, tant respecte als coneixements experts requerits («és
com fer un màster», «els bífidus i històries d’aquestes») com respecte uns
criteris elementals de consum («hi ha massa oferta», «Déu meu, quin escullo?!»). Davant de l’elecció, sembla haver-hi dues sortides. Una, la de recobrar
l’autonomia perduda: «Jo, el iogurt de tota la vida». L’altra, «fer un màster».
Però ja no hi ha manera de trobar el iogurt de tota la vida, ni tampoc el màster
–que d’altra banda, difícilment es farà– pot garantir que, en acabar d’estudiarlo, no s’hagi de reiniciar per reactualitzar tot allò que s’ha après. En qualsevol
dels casos, menjar bé s’ha convertit en una meta inassolible:
P.: –Què és per a tu menjar bé?
R.: –Mmm... una utopia.
(Virginia, 34 anys, professora d’universitat)

P.: –Què és per a tu menjar bé?
R.: –Menjar bé? Una cosa molt difícil. No sé què és menjar bé, i si és el que
diuen els metges, és impossible.
(Mila, 41 anys, mestressa de casa)

Menjar bé, seguint totes les prescripcions expertes es veu, per tant, com a «una
cosa impossible», «una utopia» i en conseqüència, com un esforç perpetu per
adaptar-se o incorporar tota una multitud de coneixements i criteris moltes
vegades canviants i contradictoris. Des de fer la compra fins a manipular les
sobralles, les persones s’enfronten a un treball qualificat que sembla exigir
una escolarització prèvia: dominar la retòrica de les xifres, desxifrar i comparar inscripcions minúscules, posseir certa aptitud per a l’hermenèutica i la
lingüística, per a la biologia i la química... són coneixements que cada vegada
s’inscriuen més en tot el procés de l’alimentació. I, tanmateix, els espanyols
continuen menjant a diari. És més, ho fan –tal i com apareix a les nostres en-
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trevistes reiteradament– amb la sensació que saben menjar, amb la impressió,
fins i tot, que «com a Espanya no es menja enlloc». No només mengen sinó
que segueixen cuinant, aprenent a cuinar, innovant i fins i tot tractant d’harmonitzar l’ideal dietètic racional i universal amb les seves diferents situacions
concretes: de diners, de treball, de gustos, de temps... Perquè, com en qualsevol altre aspecte de la nostra vida, les nostres accions no vénen determinades
simplement per la posada en pràctica d’un seguit d’informacions o coneixements sinó que aquests s’incorporen a un altre bagatge de coneixements i accions previs –de tot tipus i de diferents àmbits– que interactuen i adquireixen
sentit a través seu. Els preceptes del discurs nutricional no són apresos simplement, sinó que s’integren en un conjunt de coneixements o pràctiques prèvies,
s’inscriuen en situacions ordinàries que li donen sentit.
7.4. L’oralitat secundària o la recuperació electrònica
de la parla
Certament, la cultura culinària no ha arribat a formar part d’allò que s’ha considerat coneixement «culte» i respectable i, per tant, no ha merescut integrar-se
al currículum escolar. Davant la situació del debilitament, d’una banda, de la
seva transmissió informal per via materna i, de l’altra, la dificultat de transferirse per vies racionals i abstractes, els coneixements culinaris han anat trobant
altres canals, també informals, pels quals poden seguir transferint-se, però ara
no només a les noves generacions sinó a tot el conjunt social. Altres mitjans
per a l’aprenentatge entren en joc: els amics, els llibres, els mitjans d’informació, la peixatera o el carnisser. En un estudi de l’Institut d’Estudis Alimentaris
Europeus sobre les fonts d’informació utilitzades per la població per seguir una
alimentació sana es destaca com els europeus, independentment del seu país
de procedència, semblen utilitzar les mateixes fonts: televisió, ràdio, revistes
i professionals de la salut, fonamentalment. No obstant això, la font principal
varia segons el país. A Bèlgica, França, Grècia i Portugal, per exemple, s’esmenten més sovint els professionals de la salut.(6) No és aquest el cas en la resta
dels països, especialment a Espanya, on la televisió exerceix un paper principal
i es revela com el mitjà fonamental de transmissió oral de coneixements culi(6) Institut d’Estudis Alimentaris Europeus, Informe Núm. 2, Influencias sobre la elección de la alimentación y
fuentes de información sobre una alimentación sana, a http://www.eufic.org/article/es/show/consumer-insights.
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naris en l’actualitat.(7) Però ja no serà aquella oralitat primària en què els llibres
no hi tenen cabuda, en què els contactes són cara a cara, en què tant l’emissor
com el mitjà es fonen en un de sol –la mare, la fruitera, la veïna–, en què el
missatge tracta d’arribar als sentiments més que a la raó i s’aferra amb afany a
la realitat concreta del moment. En aquesta moderna cultura electrònica, l’oralitat i l’escriptura es retroben(8) –si és que alguna vegada han estat separades–
donant lloc a noves formes de transmissió de coneixements culinaris, que en
certa manera mantenen allò que és fonamental de les seves característiques
tradicionals. Potser l’èxit dels programes de televisió dedicats a la cuina ragui
aquí, si jutgem la seva expansió i nivells d’audiència.(9)
Si en altres àmbits, el trànsit de l’oralitat a l’escriptura i d’aquesta als mitjans
audiovisuals ha seguit una seqüència pausada i explícita, en l’àmbit de la comunicació de coneixements culinaris gairebé s’ha donat l’evolució contrària,
sense pràcticament cap incidència de la transmissió escrita.(10) Els mitjans audiovisuals, i especialment la ràdio i la televisió, recreen en gran part moltes
característiques típiques d’aquesta primera oralitat en la qual sempre s’han
desenvolupat les pràctiques culinàries. En els programes de cuina de la televisió, efectivament, les paraules es presenten indissociables de les imatges dels
qui les emeten i de les manipulacions que es duen a terme amb els diferents
materials i estris. La comunicació culinària televisiva és també comunitària, ja
que, tot i que es dirigeix a un públic anònim i divers, és rebuda en la intimitat
de les llars i després és comentada en els petits cercles de la família, la feina
o el barri. I també és una comunicació que convida a la participació, per a la
qual cosa s’hi conjuga certa sensació de naturalitat, espontaneïtat i proximitat
amb senyals i diàlegs simulats.
(7) Com es constata en l’Estudio General de Medios, l’any 2006 la televisió va ocupar a Espanya un aclaparador primer lloc en el rànquing d’audiència (88,6%), seguit a força distància de la ràdio (56,1%) i de les revistes (47,7%). Podem trobar una excel·lent anàlisi sobre els diferents canals d’informació i la seva repercussió en
l’aprenentatge culinari a M. Gracia, 1996.
(8) Un retrobament que sovint segueix una direcció inversa. Si abans es passava d’allò que és oral a allò escrit,
ara l’evolució és inversa (tal com comprovarem amb alguns dels programes sobre l’alimentació que analitzarem
a continuació).
(9) La segona setmana de desembre de 2006, per exemple, trobem 102 programes de cuina emesos en 23 cadenes
diferents. De tots ells, 10 programes s’emeten a les cinc cadenes nacionals en emissió oberta, 16 en cadenes autonòmiques i locals, i la resta en cadenes privades, entre les quals destaca el Canal Cocina, dedicat íntegrament a
qüestions culinàries i l’audiència del qual se situa en una posició mitjana del rànquing, per sobre de canals temàtics
dedicats al cinema, documentals o esports (Directori de programes de Cuina en TV http://chefuri.net/chefuri_tv/,
i Estudio General de Medios).
(10) Malgrat l’auge de vendes de llibres de cuina i de receptaris en la premsa general i especialitzada (entre l’any
2000 i 2005, aquest tipus de publicacions ha augmentat prop d’un 38%, segons dades de l’INE).
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No obstant això, l’oralitat secundària que és pròpia de la transmissió dels coneixements culinaris a través dels mitjans audiovisuals ofereix diferències importants respecte a aquella oralitat per la qual les filles aprenien de les seves mares
i àvies. Aquestes diferències suggereixen, en general, una renovada associació
de la «cuina materna» amb la figura del bricoleur, davant una «cuina audiovisual» que comparteix molts dels trets típics de la manera de fer de «l’enginyer», segons l’oposició que formulava Lévi-Strauss. Així, per exemple, allà
on la primera combina imaginativament ingredients prèviament disponibles
i sovint ja elaborats (aquelles pastanagues que s’acabaran malmetent, aquell
brou que va sobrar d’ahir), la segona ofereix davant de la càmera una selecció
de materials adquirits i preparats de forma deliberada per a l’ocasió, ja pesats i
comptats en la justa mesura per al propòsit prèviament formulat («uns cigrons
amb calamars i salsa al xerès»), els quals s’aniran manipulant metòdicament
segons un ordre preestablert (segons el guió del programa) i dels quals no en
faltarà ni en sobrarà res. Aquesta asèpsia en la provisió d’ingredients i en la
previsió dels processos d’execució té el seu correlat en una asèpsia sensorial;
l’aprenentatge de la cuina bidimensional que es mostra a la pantalla exclou tota
la gamma de dimensions que sí que incorpora l’oralitat primària: les sensacions tàctils de les textures i temperatures dels ingredients, els sabors, les olors,
les interrupcions i imprevistos... L’oralitat secundària, audiovisual, recupera
la paraula sonora, mitjançant la qual sempre s’havia ensenyat a cuinar malgrat
sacrificar les restants qualitats secundàries (olfactives, tàctils, gustatives...) en
nom d’un sentit de la vista, la preeminència de la qual és un tret característic
de la societat moderna.(11) I és que la «cuina materna» és indissociable de les
circumstàncies –de temps, lloc i finalitat– que li donen sentit: l’àpat es prepara
just abans de menjar, al costat del lloc on es menjarà i per a aquells qui se’l
menjaran. La «cuina audiovisual», al contrari, s’abstreu completament de tot
context pragmàtic que no sigui el de l’exhibició de l’activitat mateixa: es fa el
menjar –i s’emet el programa– en un temps i en un espai sense cap relació amb
el del seu ús. Ni el menjar del plató es fa –o s’aprèn a fer– abans de menjar, ni
aquella cuina és la cuina d’una casa, ni, en absolut, es fa el menjar perquè se’l
mengi algú, sinó com a activitat merament d’autoreferència: es cuina per tal
que es vegi cuinar. Com en la transmissió escolar del coneixement, no respon
a unes necessitats prèviament experimentades i apropiades per a l’ocasió, sinó
(11) Per a G. Simmel (1977) el trànsit a la modernitat pot seguir-se en el creixent protagonisme de l’ull sobre
l’oïda, del mirar de l’espectador urbà sobre el sentir les converses i salutacions en les societats tradicionals.
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que executa un programa ideat de forma genèrica en algun despatx; l’espectador, igual que l’estudiant, no espera «aprendre fent», sinó que confia que
algun dia potser tingui ocasió de posar en pràctica el coneixement abstracte
après.
Menjar i, sens dubte, totes les activitats annexes (pensar el menjar, fer la compra, cuinar, conservar allò que s’ha cuinat), és cada vegada menys una qüestió
d’aprendre i més una qüestió d’ensenyament, menys un «aprendre a fer» i
més un coneixement típicament d’enginyer. N’hi hagi prou amb dos últims
exemples. Un de condensat en el titular d’un diari nacional: «Es busca un
Arguiñano de la dietètica per ensenyar a menjar».(12) El segon, la següent conversa mantinguda en un dels nostres grups de discussió:
(Grup 2 gent gran)

C.: –Jo, des que veig la televisió al matí a la U, com es diu aquest programa,
aquest de... de tants metges per saber menjar, les vitamines? Les fibres, això
és molt important...
B.: –I n’aprens molt, sí.
C.: –Jo estava molts dies mirant, però és que al final, estava tot el matí allà a
casa mirant la tele i no pot ser.
D.: –I no fas cap altra cosa.
C.: –Com es fa la feina?, però que és molt important, hi ha coses que no
les saps, i t’ho explica el metge, quina manera de menjar, el que té més fibra,
el que cal menjar o no menjar, que la contrapartida. Et diu el que tenen i per
què ho has de menjar o no.
Totes: –I està molt bé.
Amb el menjar convertit en assumpte d’ensenyament, i d’ensenyament audiovisual, la presència de la mare, i fins i tot la del xef mediàtic, pot ser substituïda perfectament per la de «tants metges per saber menjar», mentre aquests
ens invisibles que són les vitamines i les fibres poden ocupar el lloc –paradoxalment, en un mitjà dominat per la imatge– de les cols de cabdell i les
llenties. Així mateix, queda palès el distanciament entre el saber i el fer, un
distanciament al qual la Marga oposa aquell «aprendre a fer, fent-ho» i que
pot convertir-se fins i tot en incompatibilitat entre ambdues pràctiques, entre
la d’aprendre i la de fer: si estàs «tot el matí (...) mirant la tele» per aprendre
(12) Diari Expansión, 07/06/2004.
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a cuinar «no fas res més», llavors «com es fa la feina?», en particular, com es
fa aquesta feina que és preparar el menjar?
Cal destacar una última diferència entre ambdues maneres d’oralitat, primària i
secundària, en la transmissió dels coneixements culinaris: la que es dóna en el
sexe dels agents en un cas i un altre.(13) La figura femenina de la mare s’ha vist
reemplaçada –llevat d’algunes excepcions tan insòlites com significatives– per
la masculina del xef,(14) en el mateix moviment pel qual la presència física de la
filla, dempeus al costat de la mare a la cuina, se substitueix per la de l’espectador anònim assegut a la sala d’estar. L’autoritat masculina desplaça la femenina, mentre la sala d’estar s’imposa a la cuina i la recepció passiva i descontextualitzada ocupa el lloc de l’aprenentatge dret, actiu i situat en el seu moment i
lloc. En un programa de cuina escollit a l’atzar(15) se sintetitza bona part de les
especificitats de l’oralitat secundària fins aquí considerades. Per una banda,
se simulen aspectes característics de l’oralitat primària, com la naturalitat, la
proximitat o la interpel·lació i interlocució directes: «Molts comentareu ara, és
clar, les mongetes...!», «Nens, cal menjar de tot!», etc. Per l’altra, s’obeeix a un
estricte treball de guió i producció prèviament escrits i elaborats, que romanen
ocults sense que per això hagin de deixar d’exhibir-se amb tota «naturalitat»:
«Una salutació als guionistes i realitzadors!».(16) Per una banda, es fa una contínua referència als orígens orals i femenins de l’art culinari («com deien les
mares i les àvies»), a la procedència, estacionalitat i singularitat dels ingredients («mongetes de Tolosa, recollides a l’octubre», «morralla de Beasain o
dels pobles del voltant») i a altres valors tradicionals que resulten legitimats
quan l’autoritat de la pantalla els declara font d’autoritat. Per l’altra, aquests
valors es combinen contínuament amb els valors moderns que defineixen una
dieta abstracta, una nutrició descontextualitzada, un comensal ideal i un comportament alimentari políticament correcte: «les proteïnes de les mongetes»,
«una vegada a la setmana, llegums», «Canya amb la salut!», «Una salutació a
tots els que estan lluitant contra l’obesitat!». En l’educació culinària audiovi(13) En l’últim congrés de Madrid Fusión, «consolidada cimera internacional de la gastronomia» (El País,
14-1-2007), dels 37 xefs convidats, només 3 eren dones.
(14) Així ho expressa el famós cuiner Santi SantaMaria: «Han desaparegut les referències domèstiques, les orals,
la matriarcal. Es cuina menys a casa. Som [els cuiners professionals] representants d’un món perdut, que hem de
retrobar» (El País, 18-12-2005).
(15) Arguiñano en tu cocina, Tele 5, 4-1-2007.
(16) L’escriptura es fa present així mateix, encara que de forma secundària, en els quadres que resumeixen la
relació d’ingredients i les seves quantitats, o en la promoció del cuiner/presentador de la seva pròpia obra escrita:
«Compreu el meu últim llibre!»
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sual, el xef i el metge juguen rols semblants i sovint intercanviables. La convergència d’ambdues figures pot apreciar-se en el seu comú to pedagògic i en
elements simbòlics com és la bata blanca amb què ambdós revesteixen la seva
autoritat o la pràctica compartida de l’emissió de receptes, receptes en les quals
sovint intercanvien els seus respectius papers: si la recepta del metge ensenya a
menjar, la recepta del cuiner alliçonarà sobre hàbits nutritius saludables.
7.5. Cuinant moral
Fins aquí hem vist alguns dels contrasts que implica el pas de la «cuina oral»
a la «sopa de lletres» i, d’aquesta, al «guisat audiovisual», però malgrat tot,
aquesta oralitat tradicional a què hem estat fent referència sembla mantenirse amb força. La seva puixança pot observar-se clarament en les situacions
d’interacció cara a cara que s’estableixen quan es compren certs productes,
com la carn, el peix o les fruites. El tracte habitual entre comprador i venedor
genera una relació de confiança que amb freqüència mou el primer a sol·licitar
informació i coneixements del segon, tant de l’estat dels aliments com consells per a la seva preparació, conservació, etc. En un context d’abundància
alimentària, on l’elecció forma part de la nostra quotidianitat, i en un context
de desconeixement i risc marcat tant per la distància real que ens separa de
tots els processos que comporten els productes consumits com pels que, periòdicament, es materialitzen en les denominades «crisis alimentàries», la necessitat de confiar forma part de l’acte mateix de menjar. Necessitem menjar
i és per això que necessitem confiar. El manteniment d’hàbits i rutines, així
com dels coneixements adquirits per la pròpia experiència, ens havia ajudat a
consolidar un cert sentiment de seguretat i de confiança, però en una cultura
com la nostra, en gran mesura governada per la novetat permanent, aquests
mecanismes fallen i no hi ha molt temps ni criteris per crear-ne d’altres. A.
Giddens (1999) analitza com les formes de vida introduïdes per la modernitat
han arrasat totes les modalitats tradicionals de l’ordre social provocant un
«despreniment» («desarrelament») de les relacions socials dels seus contextos
locals, reestructurant-los després en indefinits intervals d’espai i temps, quelcom possible gràcies a la «fiabilitat» en la informació aportada pels sistemes
d’experts. La fiabilitat no es confereix per tant a individus, sinó a capacitats
abstractes i en bona mesura és un acte de fe quan ens veiem impossibilitats
a accedir i/o comprendre tots aquells coneixements que es desprenen de la
204

ALIMENTACIÓ, CONSUM I SALUT

racionalitat abstracta, fins i tot encara que moltes vegades dominem els rudiments dels principis en què està basada (ibíd.: 136):
P.: –Sols llegir les etiquetes?
R.: –Normalment no, tret que siguin coses que puguin tenir conservants.
P.: –I confies en la informació de les etiquetes?
R.: –Sí, bé, és que no tinc altre remei, no tinc cap altra possibilitat d’analitzar
si el que hi ha allà és bo o no.
(Amelia, 55 anys, prejubilada de banca)

L’Amelia hi confia, «no tinc altre remei». Com que no pot parlar sobre els
aliments que compra amb el seu productor, ni amb l’intermediari, s’ha de refiar(17) de la informació escrita a les etiquetes i als envasos. Com que li és impossible de conèixer tot el que un aliment o un altre pot contenir, es refia dels
sistemes experts, una fiabilitat que descansa sobre l’experiència comprovada
que aquests sistemes generalment funcionen com han de funcionar (ibíd.: 38).
Però aquests sistemes fallen molt sovint (crisis alimentàries), es contradiuen
(debats científics) o fins i tot enganyen (interessos comercials). En aquestes
circumstàncies, la fiabilitat dels sistemes abstractes es trenca i ens refugiem
en les persones, en les relacions cara a cara, cercant un consell, però a l’hora
també requerint l’acceptació de responsabilitat:
P.: –Per exemple, a l’hora de comprar una carn, en què et bases per fer-ho?
Una carn o una altra, o una peça o una altra.
R.: –Mmm... Com no controlo molt, mmm..., i no conec... ja a poc a poc vaig
coneixent el meu carnisser, no?; abans ja coneixies el teu carnisser de sempre
i ell et coneixia a tu. Però el que faig és, a part d’haver cercat un lloc que
tothom t’ha recomanat i que et sembla que et dóna un bon servei, confio bastant en el carnisser. No me’n refio, encara, de les meves destreses, [RIU], les
meves qualitats... és a dir, les meves... les meves destreses visuals, no?: el fet
d’aconseguir identificar si la peça és fresca o no, és a dir, encara no me’n
sento capaç. Llavors, confio bastant en aquest sentit en el carnisser. Per això
buscava un carnisser dels de sempre, no? El carnisser de sempre, que tu hi vas
(17) Reservem els termes «confiar» i «confiança» per a les situacions en què la fe té una dimensió col·lectiva (confiança), tant pel fet d’ésser compartida «amb» altres persones com pel d’estar dipositada «en» altres persones. Els
termes «refiar-se» i «fiabilitat» més aviat farien referència a la seguretat que aporta l’escrutini individual i racional
de les característiques d’allò que hom decideix –o no– considerar com a fiable. Així, es «confia» en el carnisser
mentre que «ens refiem» de les etiquetes. Podem trobar una anàlisi de la distinció entre aquests dos conceptes a
A. Giddens, 1999.
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sovint, doncs penso que no té per què enganyar-te; i llavors li dic: «Dóna’m
un filet per arrebossar», i el que em doni, si no m’agrada, doncs després li
dic: «Escolta’m, noi, quin filet!», no? Però jo acostumo a deixar-me portar
pel que em diu el carnisser.
(Rosana, 37 anys, treballadora social)

La Rosana confia en persones concretes en situacions determinades: el carnisser, «que tu hi vas sovint». Del primer no tant sols espera obtenir informació
i consell, sinó també aquella responsabilitat concreta («Escolta’m, noi, quin
filet!») que només garanteix el tracte cara a cara.(18)
No volem acabar sense fer abans una petita reflexió. Tot i que la família sembla no ser ja el lloc privilegiat de transmissió de les tècniques i coneixements
culinaris –ja no és on s’ensenya «com fer» el menjar– sí que continua tenint
un importantíssim paper en l’ensenyament moral, en el què i el com «s’ha de
menjar»:
(Grup 3 gent gran)

R.: –(...) Mai he tastat les llenties. Tanmateix, jo, jo penso que són importants
en la dieta d’un xaval, ells sempre n’han menjat a l’escola, i ara jo continuo
fent llenties, però no les tasto, no les tasto, les tasten ells, és una cosa que jo
sé com es fan, perquè he vist la recepta i les cuino, però les tasten ells, més
sal, menys sal, però sóc incapaç de posar-me’n una cullerada a la boca. És
que em fa...i és una mania que, que em va transmetre la meva mare, llavors
procuro no transmetre’ls cap mania que jo tingui respecte als menjars, sinó
que mengin de tot, que tot és bo.
Algunes: És clar, és clar.
N.: –És que això és el que és bo, que mengin de tot.
A.: –A mi em passa amb les sardines, l’olor ja... i les compro, ahir per exemple vaig comprar sardines, i les rento, i... i vaig tenir aquí l’olor, i és que em
començo a marejar, i em vénen nàusees, em ve de tot, i les poso a la taula, i
allà, i me l’he de menjar, però és que em puja i em baixa, no ho suporto.
(18) J. Callejo (2005) es pregunta com els consumidors podem conciliar el que ell denomina, imitant C. Fischler,
la «paradoxa de la confiança», és a dir, la «necessitat de confiar en un camp [el de l’alimentació] en el qual cal
desconfiar» (2005: 185). A partir d’una anàlisi qualitativa, els entrevistats, davant de la consciència de la seva
ignorància, del seu «no saber», manifesten una necessitat de confiança que troben en mediadors personals als qui
consideren experts però, sobretot, als qui tenen per persones «de confiança» (ibíd.: 186). El mateix autor enumera
tres espais de confiança vinculats amb la forma de control sobre els processos dels aliments i és en aquests espais
on es concilien una confiança «abstracta» i una confiança afectiva i fortament personalitzada (íbíd.: 194 i ss.).
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En el cas de R. s’ha trencat ja la cadena tradicional de transferència de les
pràctiques culinàries: de la seva mare no li queda memòria de com fer unes
llenties («he vist la recepta i les cuino»), tan sols l’aversió cap a elles. Als seus
fills tampoc no els ensenyarà a preparar-les, però les llenties sí que continuaran
sent el vehicle de transmissió de valors morals. Si les llenties de la seva mare
li van transmetre a R. aversió i rebuig, les que ella prepara per als seus fills han
de transmetre el contrari: «que mengin de tot, que tot és bo» «diu R. i ratifica
N. Com per a R. les llenties, tampoc les sardines no són per a A. una altra cosa
que un pretext moralitzador. Cap d’elles no cuina pròpiament menjar, sinó que
cuinen moral. Així ho reiteren les components d’aquest altre grup:
(Grup 2 gent gran)

–I menges davant d’ells, encara que no t’agradi, per tal que ells diguin: mira,
la mare en menja, jo també en menjo.
–No pots condicionar-te, jo penso que, de tota manera, els espanyols a més
som animals de costums, si ens acostumem de petits a certes coses, d’altres
pots variar-les, però hi ha certes idees que tens molt claretes.
–És clar, perquè el que has vist en la teva família, amb el que t’han educat...
–«No m’agrada», doncs d’acord, però per què no t’agrada? Doncs perquè a
casa meva no s’utilitzava aquest tipus d’oli, o menjar llenties, o com cuinar la
carn, i amb totes aquestes coses... i em costa molt, perquè penses que el que
has fet durant tota la teva vida és el que està ben fet.
«Som animals de costums», «el que has vist a la teva família», «el que has
fet durant tota la teva vida és el que està ben fet»... són expressions íntimament unides a necessitats emocionals. No només s’assumeix la importància
decisiva de la socialització alimentària en els comportaments propis («mira,
la mare en menja») sinó que també s’expressa la decidida voluntat de prosseguir aquesta funció socialitzadora, «encara que no t’agradi» mitjançant
un procés d’educació i aprenentatge. Davant d’una «ètica alimentària», per
a la qual el que és bo i dolent per menjar vindria donat per criteris i decisions racionals, preval una «moral alimentària» (de mos, moris: «costum»),
en què «el que està ben fet» ve dictat pel que has fet «durant tota la vida»,
pel que s’utilitzava o «no s’utilitzava», pels hàbits i els costums. La família
i la tradició es continuen perfilant així com les institucions clau en el procés
de socialització alimentària, fins al punt en què tendències anòmiques que
poden ser probables en cas d’absència de la família esdevenen coercions
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rigorosament reglamentades quan qui les experimenten són persones que
tenen familiars al seu càrrec:
(Grup 3 joves)

–I jo em puc permetre no preparar-me un dinar, un sopar, perquè l’única que
es queixarà sóc jo, però vosaltres [les que teniu família] no podeu canviar-ho.
–Jo crec que els fills són prioritaris, i sí que et poden condicionar molt; encara que no t’agradi cuinar acabaràs cuinant, encara que no t’agradi tal,
et condiciona moltíssim el fet de tenir família, perquè et veus com molt més
responsable, i intentes fer una dieta molt més mediterrània.
–Equilibrada.
–Un menú menys precuinat, i és tot, tot...
Estudis com el d’E. Bourcier et al. (2003) han posat de manifest com la família,
i més concretament la mare, continua sent encara avui la principal influència que
modela i defineix els gustos i hàbits culinaris de les persones que es-tan al seu
càrrec.(19) Són les seves pautes les que tenen una funció normativa, ja que és a
partir d’aquestes pautes com jutgen altres pràctiques alimentàries, com poden ser
les que provenen de metges o dietistes, en termes de saber o no saber menjar, i
és mitjançant aquestes pautes com regeixen les seves pròpies pràctiques, tant les
directament culinàries com les encaminades a educar els qui tenen al seu càrrec.(20)
Són normes que, com mostren aquestes autores –i com també revelen les nostres
entrevistes–, les responsables de l’alimentació a la llar imposen mitjançant estratègies molt intuïtives, basades en la seva prèvia experiència familiar i no sempre en
concordança amb els cànons nutricionals establerts per agents/experts externs.
7.6. Conclusions
La «vida moderna» ha erosionat en només un parell de generacions les formes i criteris ancestrals a través de les quals es transmetia i recreava el
(19) M. Gracia (1996) confirma també, per al cas català, aquestes apreciacions: la mare continua sent la principal
via de difusió de coneixements alimentaris i és per això que l’autora prefereix parlar d’un desinterès generalitzat
per aprendre una tasca gens valorada socialment (com la resta de les tasques domèstiques) més que d’una ruptura
explícita (ibíd.: 138).
(20) C. Díaz Méndez (2005: 88 i ss.) analitza, a partir d’un treball empíric en l’àmbit espanyol, com el substrat
normatiu sobre les formes de menjar i preparar els aliments s’ha vist alterat profundament com a conseqüència de
diversos factors (treball, sistemes de producció, noves situacions familiars...) la qual cosa no significa que el món
del menjar es trobi davant d’una absència de normes, més aviat al contrari, es manifesta tot un conjunt heterogeni de
normes, bastant estable i recognoscible, però que no funciona com a cuirassa, sinó com a suport per actuar, que és
revisat activament i reflexivament pel comensal, tant per alimentar-se a si mateix com als altres.
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coneixement culinari, que eren bàsicament orals, informals i estaven a les
mans de les dones. Tanmateix, mentre que aquest procés ha portat a altres
àmbits del saber a una formulació en termes d’una racionalitat abstracta,
retinguda per experts i transmesa mitjançant un ensenyament formal basat
en l’escriptura, l’aprenentatge de la cuina sembla resistir-se a fer aquest pas.
Però, atrapat entre uns hàbits ja deslegitimats (i sovint impossibles de posar
en pràctica) i uns criteris racionals d’alimentació de difícil comprensió i
amb freqüència contradictoris (no menys impossibles de dur a terme), el
comensal modern es veu atrapat en una mena «d’ignorància il·lustrada» que
l’aboca a la incertesa i a la inquietud. Els actuals mitjans de comunicació
aporten una síntesi heterogènia d’ambdues formes d’ensenyament culinari,
incorporant certs trets de la transmissió oral en aquesta «oralitat secundària»
que els és característica, i afegint-los-en altres que són propis d’una nutrició
moderna i racional. Potser a això deuen el seu èxit la proliferació de revistes,
llibres i programes televisius sobre gastronomia. Però, possiblement per la
mateixa raó, la cacofonia informativa que emeten no contribueix sinó a augmentar encara més el desconcert i el malestar en matèria de menjars. Malgrat
la voluntat dels experts (dietistes, gestors, professors...) de convertir-lo en
un coneixement deductiu, que aplica uns principis generals i abstractes als
casos concrets, el coneixement culinari s’ha elaborat de nou, ara sota noves
formes, com un «saber fer» en què s’ajunten converses i observació, receptes i assaigs, química i sabors, imitació i improvisació, raons i emocions.

APRENDRE A CUINAR: ENTRE EL BRICOLATGE CULINARI, LA SOPA DE LLETRES I EL GUISAT AUDIOVISUAL 209

VIII. Obesitat infantil: nous hàbits
alimentaris i nous riscos
per a la salut
Javier Aranceta Bartrina (Societat Espanyola de Nutrició Comunitària)

8.1. Introducció
L’obesitat es pot definir com l’acumulació excessiva de teixit adipós. En els
nens els dipòsits grassos tenen lloc principalment a nivell subcutani, mentre
que en els joves i adolescents, igual com en els subjectes adults, també es
formen dipòsits grassos (intra)abdominals, patró que s’associa amb un major
risc de trastorns metabòlics.
El fenomen es manifesta per una alteració en la composició corporal, amb
augment del compartiment gras. Aquest augment en els dipòsits de teixit adipós, en la major part dels casos, va acompanyat d’un increment del pes corporal i suposa un considerable augment del risc d’aparició de problemes de salut
secundaris que afecten la qualitat i l’esperança de vida.
L’obesitat és una malaltia crònica d’origen multifactorial, en el desenvolupament del qual hi ha implicats determinants tant genètics com ambientals.
L’evidència científica disponible reflecteix que en l’aparició del 95% dels casos d’obesitat intervé clarament un component ambiental, relacionat amb un
estil de vida sedentari i hàbits alimentaris que afavoreixen un balanç positiu
d’energia i, com a conseqüència, el dipòsit gradual de greix.(1)
El Grup de Treball Internacional sobre Obesitat (IOTF) i l’Organització Mundial de la Salut (l’OMS) han qualificat l’obesitat com l’epidèmia del segle XXI
per les dimensions adquirides, l’impacte en la morbi-mortalitat i en la qualitat
de vida i el cost sanitari afegit.(2) El problema no es limita als països desenvolupats. També als països amb economies en transició, i fins i tot en deter(1) Salas Salvadó et al., 2007.
(2) OMS, 2000.
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minades àrees urbanes als països en desenvolupament, l’augment progressiu
de l’obesitat s’ha descrit com un problema emergent en els últims anys, que
coexisteix amb la malnutrició en molts casos.(3) És especialment preocupant el
creixent nombre de nens amb excés de pes i obesitat.(4)
És possible que la susceptibilitat genètica cap a l’acumulació de greix en el
teixit adipós sigui un element vinculat a la supervivència en períodes d’escassetat en el passat, però en l’actualitat la seva expressió biològica està afavorint
la instauració d’excés de pes corporal en un nombre d’individus cada vegada
major.
Els trànsits alimentaris i la disminució de la despesa energètica per activitat
física semblen ser els factors de causalitat més implicats. La disminució de la
despesa calòrica vital es deu en bona mesura als avenços en la societat moderna; un menor esforç en el procés productiu, la mecanització de les tasques
domèstiques i la deambulació; la menor despesa per termoregulació i potser
també, a una menor competència dels mecanismes d’acció dinàmica específica dels aliments molt elaborats. Els canvis demogràfics i culturals han afectat
els hàbits i estils de vida dels nens i les seves famílies. «La sobrealimentació
no és un defecte de la personalitat, sinó que més aviat constitueix un defecte
hereditari en el disseny de l’organisme, una debilitat que la selecció natural no
va poder evitar»,(5) assenyala Harris.
L’OMS anuncia que en cas de seguir aquesta tendència, la sobrecàrrega ponderal afectarà tota la població europea l’any 2040, la qual cosa tindrà sens
dubte unes gravíssimes conseqüències a tots els indicadors de salut i teixit
social del món desenvolupat.(6)
8.2. Criteris per a la tipificació ponderal de la població infantil
A fi d’estimar la proporció de greix corporal s’han emprat diferents índexs que
relacionen el pes i la talla. El més utilitzat és l’Índex de Massa Corporal (IMC)
o Índex de Quetelet, calculat com la relació del pes expressat en kilograms
dividit entre la talla expressada en metres elevada al quadrat (kg/m2).
(3) Martorell, 2002.
(4) IOTF, 2007.
(5) Harris, 1991.
(6) OMS, 2003.
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En població adulta, l’OMS ha acceptat aquest criteri i l’IOTF recomana que
s’utilitzi el valor de l’IMC per definir l’obesitat en els estudis epidemiològics
que estimin la seva prevalença, a fi que els resultats obtinguts en diferents estudis i països siguin comparables.(7) D’alguna manera, s’ha assolit un consens
internacional del qual també formen part les societats científiques, l’interès
principal de les quals se centra en aquest tema, com ara la Societat Espanyola
per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO) i les seves federacions europea (EASO)
i internacional (IASO).
En el cas dels adults, l’OMS i també la SEEDO consideren valors normals per a
l’IMC els compresos entre 18,5 i 24,9 kg/m2. Es tipifica com obesos les persones
amb un IMC major o igual a 30. La SEEDO(8) considera com a excés de pes els
valors de l’IMC superiors a 25 i també contempla un interval de risc clínic per
als valors compresos entre 27 i 29,9 kg/m2 quan s’acompanyen d’altres factors
de risc (consum de tabac, hipertensió, diabetis).
Tanmateix, és més complicat avaluar l’IMC o el pes relatiu en nens i adolescents perquè estan en procés de creixement i desenvolupament i tant el
pes com la talla estan augmentant, la qual cosa fa necessari tenir en compte
també l’edat per poder interpretar l’IMC. És més, a causa de les variacions en
l’adipositat corporal en funció del sexe, l’etapa puberal, els canvis a la talla i
la velocitat de creixement, l’IMC s’ha d’interpretar en el context específic de
l’edat i el sexe.(9)
Encara que s’han proposat diversos mètodes per valorar l’obesitat en la infantesa i l’adolescència, s’accepta, tant a la pràctica clínica com en epidemiologia, l’estimació de l’obesitat en aquest grup d’edat a partir de l’IMC. S’ha de
comparar el valor de l’IMC obtingut en el nen o nena amb una distribució de
referència, tenint en compte l’edat exacta i el sexe.(10) Existeix, no obstant això,
certa controvèrsia sobre quins han de ser els punts de tall a emprar per definir
l’excés de pes i l’obesitat en la infantesa i adolescència i quina distribució de
referència és la més adequada en cada cas.

(7) IOTF, 2000.
(8) SEEDO, 2007.
(9) Freedman et al., 2005.
(10) També són molt útils els plecs cutanis, en especial el tricipital, i poden ser útils altres mètodes en determinades circumstàncies, com la bioimpedància elèctrica, absorció dual de raigs X i ressonància nuclear magnètica
(Rolland-Cachera, 2001).
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En l’actualitat existeix un consens raonable en definir l’obesitat a partir de valors de l’IMC superiors al valor específic per a l’edat i el sexe del percentil (p)
95 a les taules de referència i l’excés de pes a partir del p85, sobretot als Estats
Units. A Europa i Àsia es continua utilitzant el p97 per definir l’obesitat i el
p90 per a l’excés de pes. Tanmateix, és obvi que en una mateixa població, un
percentil X ens defineix sempre un percentatge de població (100-X). Així, el
p95 ens defineix un 5%, i el p85 un 15%. Per això, aquesta definició d’obesitat és molt útil per comparar diferents subgrups de població en relació amb la
mitjana (per exemple, percentatge d’obesitat relativa en diferents regions espanyoles entorn de la mitjana) però no serveix per quantificar la magnitud de
l’obesitat en un país o per comparar la prevalença d’obesitat entre països,(11)
llevat que s’utilitzin unes taules d’IMC que serveixin de referència.(12)
El 1997, l’OMS va definir l’obesitat a partir dels 18 anys amb un IMC r 30
kg/m2 i l’excés de pes per a valors de l’IMC a partir de 25. Cole et al. (2000),
a partir d’aquest consens, van proposar redefinir el punt de tall que permet
estimar la taxa d’excés de pes i obesitat. Aquest grup de treball utilitza com
a referència els valors de pes i talla obtinguts en una àmplia mostra de nens i
nenes procedents de països dels cinc continents. Han desenvolupat unes taules de referència d’IMC per a comparacions internacionals i proposen definir
l’obesitat, no a partir d’un percentil determinat, sinó a partir del valor del percentil que correspon a l’IMC r 30 kg/m2 als 18 anys (obesitat) o l’IMC r 25
kg/m2 (excés de pes) a la mateixa edat.
En qualsevol cas, definir l’obesitat en els nens no és una qüestió senzilla i
el debat continua. Probablement, el més adequat per definir l’obesitat en la
infantesa és combinar un valor d’IMC superior al p95 en unes taules de referència adequades al context en el qual s’utilitzen junt amb un altre paràmetre
que indiqui un augment en la quantitat de greix acumulat, com per exemple la
grossor d’un plec cutani.(13)

(11) Serra-Majem et al., 2007.
(12) Es planteja el problema de quines taules de referència cal elegir, ja que existeixen almenys quatre taules de
referència a nivell internacional que poden ser d’utilitat per a aquest propòsit. Les taules més acceptades, i recomanades per l’OMS fins fa molt poc són les elaborades per Must et al. a partir de l’estudi NHANES I. També s’han
utilitzat amb freqüència les taules del Centre per al Control de Malalties dels Estats Units (CDC), que són una
revisió de les taules de creixement del National Center for Health Statistics nord-americà. En la seva última edició,
el CDC proposa utilitzar z-scores en relació amb la distribució de referència.
(13) El plec tricipital és el plec cutani que s’utilitza amb més freqüència amb aquesta finalitat.
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L’avaluació de l’obesitat infantil és important perquè és el millor moment per
intentar evitar la progressió de la malaltia i la morbiditat associades.
8.3. Impacte de l’obesitat infantil en la salut del nen i de l’adult
En aquesta etapa de la vida l’excés de pes i l’obesitat no s’associen amb taxes més elevades de mortalitat a curt termini, però sí amb un major risc en
l’edat adulta. Tanmateix, l’obesitat infantil té repercussions sobre la qualitat
de vida del nen, afavoreix la baixa autoestima i suposa un major risc de discriminació i estigmatització.(14) Els estudis longitudinals de seguiment a llarg
termini en nens i adolescents mostren que la probabilitat que els nens obesos
siguin adults obesos és el doble que en els no obesos, especialment en els que
tenen un excés de pes important i els que continuen sent obesos en l’adolescència.(15)
L’obesitat en la infantesa, sobretot en la segona dècada de la vida, constitueix
un potent predictor de l’obesitat en l’adult: l’obesitat té importants conseqüències socials, econòmiques i sanitàries, i per això, l’obesitat en la infantesa es
concep avui en dia com un important problema de salut tant en països desenvolupats com en vies de desenvolupament. En general, l’obesitat infantil als
països desenvolupats sol ser més freqüent en els nivells socioeconòmics més
desfavorits, amb pitjor nivell nutricional i formatiu, que consideren encara
l’obesitat infantil com un indicador de salut i posició social. Als països en vies
de desenvolupament són els nivells socioeconòmics més acomodats els que
solen tenir aquest erroni concepte de l’obesitat infantil.(16)
Els efectes adversos i els riscos de l’obesitat per a la salut en etapes primerenques de la vida inclouen a curt termini tant problemes físics (taula 8.1)
com psicosocials (taula 8.2). Estudis longitudinals suggereixen que l’obesitat
infantil, després dels 3 anys d’edat, s’associa a llarg termini amb un major risc
d’obesitat en l’edat adulta i amb un augment en la morbiditat i mortalitat; una
persistència dels trastorns metabòlics associats, un augment del risc cardiovascular i d’alguns tipus de càncer.(17)
(14) Dietz, 1998.
(15) Freedman et al., 1999.
(16) OMS, 2000.
(17) Reilly et al., 2003.
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TAULA 8.1

Impacte de l’obesitat infantil en la salut física
PATOLOGIA

IMPACTE DE L’OBESITAT: SITUACIÓ ACTUAL

Intolerància a la glucosa Hiperinsulinèmia: OR: 12.1
Als EUA,

Síndrome metabòlica

Present en el 30% dels infants obesos (EUA)

Hipertensió arterial

Gairebé el 60% dels infants HTA són obesos
TAS: OR 4.5; TAD: OR 2.4

Dislipèmia

LDL: OR 3.0; HDL: OR 3.4; TGC: OR 7.1
58% dels infants obesos té 1 factor de risc cardiovascular;
el 25% ≥2 FR
¤

¤

10 vegades prevalença diabetis en infants (1982-1994)

¤

¤

Diabetis tipus 2

En >10% dels infants obesos

Colelitiasis

Aprox. 50% dels casos en adolescents s’associen a l’obesidad.
75% (1979-1999)

Apnea del son

¤ ¤

Esteatosis hepàtica

Asma

40% dels ingressos es relacionen amb l’obesitat

Alteracions menstruals

30% de les dones amb ovari poliquístic són obeses

Trastorns ortopèdics

Peu pla, genu valgum, malaltia de Blount, (2/3 dels casos es
donen en obesos)…

175% (1979-1999)

Notes: OR: Odds Ratio; HTA: Hipertensió arterial; TAS: Tensió arterial sistòlica; TAD: tensió arterial diastòlica; LDL:
colesterol LDL; HDL: colesterol HDL; TGC: triglicèrids; FR: factors de risc.
Fonts: Dietz W. H. Pediatrics, 1998; Reilly J. J. et al., Arch Dis Child, 2003; NAS, Preventing childhood obesity,
2005; Wang G. i Dietz W. H. Pediatrics, 2002.

TAULA 8.2

Impacte de l’obesitat infantil en la salut emocional i social
Salut emocional
Baixa autoestima
Imatge corporal negativa
Depressió
Salut social
Estigmatització
Estereotips negatius
Bromes y bullying
Marginació i aïllament
Fonts: Dietz W. H. Pediatrics, 1998; Reilly J. J. et al. Arch Dis Child, 2003; NAS, Preventing childhood obesity,
2005.
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L’obesitat infantil s’associa amb un augment de risc cardiovascular; nivells
alts d’insulina (hiperinsulinèmia)(18) i menor tolerància a la glucosa; alteracions en el perfil lipídic en sang i fins i tot hipertensió arterial. Els canvis
metabòlics observats en nens i adolescents obesos es coneixen també com a
síndrome premetabòlica i poden estar relacionats amb els trastorns endocrins
que s’observen a l’obesitat, com ara un dèficit de l’hormona del creixement o
un augment en els nivells de leptina circulant en la sang.(19)
El terme «síndrome metabòlica» fa referència a un conjunt d’alteracions que
inclouen nivells elevats de pressió arterial, glucèmia i colesterolèmia i a més,
acumulació de greix en el teixit adipós abdominal, que en conjunt suposa un
augment molt important del risc cardiovascular i de diabetis tipus 2. Un estudi realitzat als Estats Units estimava que aproximadament un de cada vuit
escolars té tres o més factors de risc que configuren la síndrome metabòlica.
També s’ha observat una situació similar al Regne Unit. L’obesitat no sols
augmenta la probabilitat d’aparició de la síndrome metabòlica en adults, sinó
que també s’associa amb el desenvolupament precoç de la síndrome en nens.
La diabetis tipus 2 és una malaltia molt freqüent en els adults, que en l’actualitat es detecta cada vegada amb més freqüència en nens i suposa una conseqüència especialment alarmant de l’epidèmia d’obesitat. L’inici de la diabetis en joves pacients augmenta el risc de desenvolupar complicacions de la
malaltia avançada en l’edat adulta primerenca, com ara malaltia cardiovascular, fallada renal, alteracions visuals o fins i tot l’amputació d’extremitats
com a conseqüència de les complicacions circulatòries. Una revisió de l’Associació Americana de Diabetis suggereix que als Estats Units fins al 45%
dels casos de diabetis en l’edat pediàtrica corresponen a diabetis tipus 2 sense
dependència de insulina. L’obesitat és el factor de risc més important associat
amb la diabetis tipus 2 en nens. En un altre estudi es va trobar un excés de pes
corporal en més del 90% dels adolescents amb diabetis tipus 2 i en a prop del
25% dels nens amb diabetis tipus 1. De fet, s’ha encunyat el terme «diabesity»
per reflectir el fet que molts pacients amb diabetis són també obesos.(20)
L’excés de pes i l’obesitat s’associen amb major freqüència amb l’aparició
de factors de risc cardiovascular. Diversos estudis han posat en evidència la
(18) Freedman et al., 1999.
(19) Wang i Dietz, 2002.
(20) Citat per BMA, 2005.
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relació entre l’excés de pes corporal en la infantesa i el conseqüent augment
del risc cardiovascular.(21)
També s’han descrit problemes ortopèdics que s’acompanyen d’alteracions en
la mobilitat física i inactivitat; trastorns en la resposta immune amb augment
en la susceptibilitat a infeccions; alteracions cutànies que redueixen la capacitat de cicatrització de ferides i infeccions i problemes respiratoris nocturns i
fins i tot apnea del son.(22)
Les conseqüències psicosocials de la distorsió de la imatge física per al nen
obès poden ser tan o més importants que les físiques. Una baixa autoestima,
l’aïllament social, la discriminació i uns patrons anormals de conducta són
algunes conseqüències freqüents.(23)
Encara no existeixen evidències epidemiològiques definitives i concloents
quant als efectes a llarg termini i la persistència de l’obesitat infantil en la
vida adulta. Tenint en compte les possibles limitacions de les dades existents,
l’evidència suggereix que és més probable que els nens obesos siguin adults
obesos en comparació amb els nens que tenen un pes normal, encara que paradoxalment la major part dels adults obesos en l’actualitat no van ser nens
obesos. L’obesitat infantil en la segona dècada de la vida és un factor predictiu
de l’obesitat adulta cada vegada més potent.(24) Si un o ambdós progenitors
són obesos, la probabilitat que l’obesitat infantil persisteixi en l’edat adulta és
encara major.
8.4. L’obesitat en la població infantil i juvenil espanyola
L’Estudi enKid és un estudi transversal realitzat sobre una mostra aleatòria
de la població espanyola amb edats compreses entre 2 i 24 anys, seleccionada
partint del cens oficial de població.(25) És l’estudi més ampli realitzat a Espanya
(21) En l’estudi de Bogalusa, als Estats Units, l’excés de pes en l’adolescència s’associava amb un risc 8,5 vegades major d’hipertensió, 2,4 vegades major de la prevalença de valors de colesterol sèric total elevats; 3 vegades
major de nivells elevats de colesterol LDL (conegut popularment com a «colesterol dolent») i 8 vegades major de
nivells baixos de colesterol HDL (conegut popularment com a «colesterol bo») en joves adults entre 27 i 31 anys.
També l’estudi longitudinal dels joves finlandesos suggereix que són freqüents els factors de risc cardiovascular
(hipertensió, hipertrigliceridèmia, baixos nivells de colesterol HDL i hiperinsulinèmia) en adults joves obesos que
ja eren obesos de nens.
(22) Wang i Dietz, 2002.
(23) Reilly et al., 2003.
(24) Dietz, 1998.
(25) Serra-Majem et al., 2006.
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fins a la data amb mesurament individual del pes i de la talla en una mostra
aleatòria representativa de la població espanyola.
El protocol d’estudi contemplava dades personals, anàlisi de la ingesta per
mitjà d’un record de 24 hores complementat amb un qüestionari de freqüència
de consum quantitatiu. En el 25% de la mostra es va recollir un segon record
similar. Posteriorment es van distribuir homogèniament al llarg de tot l’any
i també durant tots els dies de la setmana, a fi d’evitar la influència de les
variacions estacionals i setmanals. La informació es va recollir mitjançant entrevista personal al domicili de l’enquestat en presència de la mare o persona
responsable de l’alimentació familiar per als menors de 13 anys. També es va
recollir informació sobre els coneixements i opinions sobre temes relacionats
amb l’alimentació i nutrició. Es van utilitzar qüestionaris específics per recollir informació sobre hàbits de fumar, consum d’alcohol i activitat física.
Partint d’aquestes dades, la taxa d’obesitat per a aquest grup d’edat a Espanya
s’estima en un 13,9% i per a l’excés de pes en un 12,4%. En conjunt excés
de pes i obesitat suposen el 26,3%. L’obesitat és més elevada en els barons
(15,6%) que en les dones (12,0%), diferència estadísticament significativa. En
el subgrup de nois, les proporcions més elevades es van observar entre els 6 i
els 13 anys i en les noies entre els 6 i els 9 anys (taula 8.3).
La taxa d’obesitat és més elevada en els nois amb pares que han completat
un nivell d’estudis baix, especialment si la mare té un nivell cultural baix. El
nivell d’instrucció de la mare només sembla tenir influència en els nens més
petits, fins als 10 anys. No es van observar diferències estadísticament significatives en les xifres d’obesitat en funció de l’ocupació de la mare fora de la
llar. La proporció d’obesitat és més elevada en els nois i noies pertanyents a
un nivell socioeconòmic baix.
Les taxes d’obesitat i excés de pes més elevades es van observar en la comunitat de les Canàries i a la regió Sud, tant en els nois com en les noies i en tots els
grups d’edat. Les xifres més baixes es van observar a les regions del Nord-est
i del Nord. La mida de la població de residència no sembla expressar un patró
de distribució definit per a l’excés de pes.
Alguns antecedents de la primera infantesa també mostren una associació significativa amb la distribució de l’excés de pes i l’obesitat en la població infantil i juvenil espanyola.
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TAULA 8.3

Prevalença d’obesitat en la població infantil i juvenil espanyola per
grups d’edat i sexe
Estimacions a partir de l’Estudi enKid, 1998-2000
GRUP D’EDAT

SEXE

n

OBESITAT (*)
(IMC≥ PERCENTIL 97)
% (IC 95%)

2-5 anys

6-9 anys

10-13 anys

14-17 anys

Total

385

11,1 (7,9-14,3)

Homes

195

10,8 (6,4-15,2)

Dones

190

11,5 (6,8-16,2)

Total

423

15,9 (12,4-19,4)

Homes

211

21,7 (16,1-27,3)

Dones

212

9,8 (5,8-13,8)

Total

567

16,6 (13,5-19,7)

Homes

281

21,9 (17,0-26,8)

Dones

286

10,9 (7,2-14,6)

Total

682

12,5 (10,0-15,0)

Homes

337

15,8 (11,9-19,7)

Dones

345

9,1 (6,0-12,2)

1.477

13,7 (11,9-15,5)

Homes

605

12,6 (9,9-15,3)

Dones

872

14,9 (12,5-17,3)

Total

3.534

13,9 (12,7-15,1)

Homes

1.629

15,6 (13,8-17,4)

Dones

1.905

12,0 (10,5-13,5)

Total
18-24 anys

Total

Nota: (*) S’ha utilitzat com a punt de tall el percentil 97 de l’IMC en las taules d’Orbegozo (Hernández et al., 1988)
específic per a l’edat i el sexe.
Font: Estudi enKid (Serra-Majem et al., 2006).

Les taxes d’obesitat, ajustades per edat i sexe, van ser significativament més
elevades en el col·lectiu que manifestava tenir un pes en néixer per sobre dels
3.500 grams en comparació als que van expressar un pes en néixer per sota de
2.500 grams. Els nois entre 2 i 5 anys que van rebre lactància materna durant
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més de 3 mesos van expressar taxes d’obesitat inferiors als nens del mateix
grup d’edat que no havien rebut lactància materna o sí que l’havien rebut,
encara que durant un període de temps més curt.
Entre els estils de vida analitzats, s’observa que a partir dels 6 anys, la proporció d’obesos era més elevada en els nens i joves que aportaven major
proporció d’energia a partir de la ingesta grassa (> 40% kcal) en relació amb
qui realitzaven ingestes percentuals de greix més baixes. Aquest fet es va observar també en el subgrup femení entre 14 i 17 anys.
En els nois a partir dels 14 anys es va apreciar una diferència estadísticament
significativa en el consum de productes ensucrats, pastisseria, embotits i refrescos ensucrats entre els obesos i els no obesos. Les taxes d’obesitat eren
més elevades en els nois amb edats entre 6 i 14 anys que realitzaven amb major
freqüència consums d’embotits. La taxa d’obesitat va ser inferior en els nens
i joves que realitzaven majors consums de fruites i verdures (4 o més racions
al dia). Els nois i noies que feien un esmorzar complet tenien taxes d’obesitat
més baixes que els que no esmorzaven o realitzaven un esmorzar incomplet.
Considerant globalment el temps mitjà diari dedicat a la realització d’activitats
sedentàries (estudi, TV, ordinador, videojocs...), la taxa d’obesitat va ser més
elevada entre els nois i noies que dediquen major temps a aquest tipus d’activitats en comparació amb els que en dediquen menys temps. La proporció
d’obesos era més elevada en les noies que dedicaven més de dues hores diàries a veure televisió en comparació amb les que dedicaven menys d’1 hora a
aquesta activitat.
La taxa d’obesitat entre els nois i noies que no practicaven cap esport habitualment va ser més elevada en comparació amb els que sí que tenien aquest hàbit,
especialment entre els nois que practicaven activitats esportives tres vegades
a la setmana.
L’anàlisi de les diferents dades suggereix que la taxa d’obesitat en el moment
actual és més important en la població en edat escolar, especialment en els
anys que precedeixen el brot puberal.
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8.5. Evolució de l’obesitat infantil i juvenil
L’anàlisi de la tendència de la prevalença d’excés de pes i obesitat a Espanya
només pot fer-se després d’assumir les limitacions metodològiques inherents
a aquestes comparacions seculars, és a dir, comparacions de mesuraments realitzats en diferents èpoques. Segons els tres últims estudis epidemiològics
sobre obesitat realitzats a Espanya: Paidos’84 (1985), Ricardin 1992 (1995)
i enKid (1998-2000), l’IMC als 10 anys en nens ha passat de 18,1 el 1984, a
18,5 el 1992 i a 18,8 kg/m2 el 1998-2000, i als 13 anys de 18,4 (1984) a 20,4
(1992) i a 21,1 kg/m2 (1998-2000).
Comparant l’evolució del p95 per edats amb les dades aportades per Hernández et al. i l’Estudi enKid (1998-2000) s’observa un increment fins i tot del
14,6% en funció del grup d’edat, sent superior en nens de 6 i 10 anys, i en
nenes de 18 anys i menor als 2 i 14 anys, on fins i tot disminueix.
A la taula 8.4 es recull la taxa o prevalença d’obesitat en la població infantil
i adolescent en diferents països. Estudis realitzats als Estats Units estimen
que la prevalença d’obesitat en alguns grups d’edat d’aquest col·lectiu s’ha
TAULA 8.4

Comparació de la prevalença de l’obesitat en distints
països desenvolupats
PAÏSOS

(%)

EUA

22,5

Regne Unit

17,0

Espanya

13,9

França

12,7

Portugal

12,0

Itàlia

12,0

Hongria

11,0

Alemanya

9,0

Suïssa

8,7

Països Baixos

8,0

Suècia

5,0

Finlàndia

5,0

Font: The International Association for the Study of Obesity (2004). Obesity Reviews; 5 (suppl. 1), 86-97.
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duplicat en relació amb les taxes dels anys setanta. En la població adolescent
americana s’estima un augment de la taxa del 5%. En un estudi realitzat a
França, Rolland-Cachera (2001) estimava que la proporció de nens francesos obesos ha augmentat un 149% entre 1980 i 1996. Ha passat del 5,1% al
12,7%, utilitzant com a criteri el valor de referència per a l’IMC específic per
a cada grup d’edat i sexe.
L’estudi Paidos’84,(26) realitzat pels pediatres espanyols a mitjan la dècada
dels vuitanta sobre una mostra aleatòria d’àmbit estatal entre 6 i 13 anys, estimava una taxa del 6,4%. En aquest Estudi es va definir l’obesitat com a valor
del plec tricipital per sobre de la mitjana més dues desviacions estàndard.
En l’Estudi enKid, l’any 2000, es va estimar una prevalença d’obesitat en el
mateix grup d’edat del 15,6%. Aquesta tendència tan dramàtica és similar a
la descrita a França, Suïssa i altres països (27) (gràfic 8.1).
En el seguiment de l’Estudi de Cuenca, Martínez Vizcaíno et al. van estimar
un risc relatiu de 2,9 (95% IC: 2,21-4,04) que els nens amb excés de pes a
l’inici de l’estudi també ho fossin sis anys més tard. Moreno et al. també van
analitzar les tendències en la prevalença d’obesitat i excés de pes a Aragó en
escolars entre 1985 i 1995 i van trobar un augment molt important, sobretot
en els nois.
Un informe elaborat el maig de 2004 per l’IOTF exposava que un de cada
deu nens al món presenta excés de pes; en total es calcula que entorn de 155
milions i entre 30 i 45 milions es classifiquen com obesos. A Europa la taxa
d’obesitat en nens i joves ha augmentat considerablement en les dues últimes
dècades i en l’actualitat, són els països del sud d’Europa els que expressen
les xifres més elevades, amb taxes de sobrecàrrega ponderal entre el 20% i el
35%, davant el 10%-20% en països nòrdics. La prevalença estimada a Espanya en l’Estudi enKid se situa entre les més altes a Europa, tot i que encara
inferior a les xifres estimades al Regne Unit o als Estats Units.(28)
Una recopilació realitzada per l’IOTF el 2007 per als països de la Unió Europea constata les taxes més altes en nois preadolescents entre 7 i 11 anys a
Malta, Portugal i Espanya. Les taxes més altes entre els 14 i els 17 anys s’obte(26) Bueno et al., 1985.
(27) IOTF, 2007.
(28) Lobstein et al., 2004.
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GRÀFIC 8.1

Evolució de la prevalença d’obesitat en la població entre 6 i 13 anys a
Espanya
En percentatge
16
14
enKid

12
10
8

PAIDOS

6
4
2
0

1984

2001

Font: Dades procedents de l’Estudi PAIDOS, realitzat el 1984-1985 en aquest col·lectiu i les estimacions corresponents a aquest interval d’edat en l’Estudi enKid, realitzat el 1998-2000.

nen a Xipre, Gran Bretanya i Espanya. Entre les noies, les taxes més altes també corresponen a Portugal, Grècia i Itàlia entre els 7 i 11 anys, i a Anglaterra,
Irlanda, Hongria i Itàlia entre els 14 i els 17 anys.
8.6. Anàlisi de les seves causes
L’anàlisi de les causes de l’obesitat és fonamental per poder dissenyar plans
efectius per a la seva prevenció. És important considerar els factors implicats
a diferents nivells, ja que l’origen de l’obesitat transcendeix de la responsabilitat individual. Per tant, és important tenir en compte a més dels factors
individuals, els aspectes implicats en l’àmbit familiar, en el medi escolar i a
nivell social.
Els resultats de l’Estudi enKid han posat de manifest que l’obesitat en la població espanyola en edat infantil i juvenil està adquirint dimensions que mereixen una especial atenció, sobretot aquells factors que poden estar contribuint a
incrementar el problema i els elements que puguin ajudar la seva prevenció.

OBESITAT INFANTIL: NOUS HÀBITS ALIMENTARIS I NOUS RISCOS PER A LA SALUT 223

a) Factors genètics

Una qüestió que ha suscitat gran interès és poder determinar en quina mesura
l’obesitat infantil i juvenil està condicionada per factors genètics i ambientals. Els estudis sobre bessons i nens adoptats han evidenciat que els factors
genètics exerceixen una importància que s’ha estimat entre el 5% i el 50% en
els diferents estudis, tot i que encara no s’han identificat exactament els gens
implicats.(29)
Els gens han d’actuar modulant la ingesta o la despesa energètica i per tant
augmenten la probabilitat de ser obès o mantenir-se prim. Els casos d’origen
genètic són rars i majoritàriament l’obesitat infantil és deguda a factors relacionats amb els estils de vida que reflecteixen l’efecte combinat de factors
genètics, hàbits apresos en la família i les importants influències ambientals
mediatitzades per l’escola i l’entorn social.
Sens dubte, existeixen relacions entre els hàbits alimentaris i d’activitat física
i ambdós estan influïts per aspectes que ultrapassen l’individu.(30) Existeix una
associació entre l’obesitat d’un nen i la dels seus pares, encara que no és clar
si es tracta d’un fenomen epigenètic o simplement es tracta d’un indicador de
l’entorn familiar i un estil de vida que afavoreix un balanç positiu d’energia.
Probablement, existeix una varietat de factors genètics que expliquen la variació en el fenotip de l’adipositat en poblacions.(31)
b) Factors ambientals

S’han relacionat els principals canvis ambientals i en la dieta, l’activitat física i el sedentarisme al costat de factors presents en les primeres etapes de
la vida amb el ritme d’augment en les taxes d’obesitat i excés de pes. Es
probable que un ambient obesogènic sigui la primera causa de les tendències
recents, la seva desigual distribució i impacte.(32) Comentem a continuació alguns d’aquests aspectes.

(29) Speakman, 2004.
(30) BMA, 2005.
(31) Speakman, 2004.
(32) Swinburn i Egger, 2004.
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Factors nutricionals en les primeres etapes de la vida

Es postula que alguns períodes del desenvolupament resulten crítics per a
l’aparició de l’obesitat, essent especialment vulnerables.(33) Des de finals dels
anys noranta, s’ha anat investigant el possible impacte de les exposicions a
factors de la dieta en etapes primerenques de la vida i la seva repercussió en
l’edat adulta. El desenvolupament de nous models d’investigació epidemiològica, principalment a Gran Bretanya, sobre el risc de malalties cròniques en
el cicle vital que tenen en compte l’ordre jeràrquic i cronològic de les exposicions al llarg de la vida,(34) ha impulsat hipòtesis com la programació metabòlica que postula que situacions d’estrès nutricional en la vida intrauterina i el
baix pes en néixer incideixen sobre el desenvolupament dels teixits i òrgans
del fetus i provoquen alteracions metabòliques que perduren al llarg de la
vida. En concret, en alguns estudis s’ha vist una associació entre aquest tipus
de situacions i la hipertensió arterial, la diabetis tipus 2, l’obesitat i altres factors de risc cardiovascular.(35)
Aspectes sociodemogràfics

En l’Estudi enKid s’han detectat diferències en la taxa d’obesitat en funció del
nivell socioeconòmic familiar, de tal manera que la prevalença és major en
els nens pertanyents a un entorn socioeconòmic menys afavorit i també s’han
apreciat diferències geogràfiques, amb una tendència a majors taxes d’obesitat cap al sud. Tanmateix, són els factors relacionats amb els estils de vida,
especialment els hàbits alimentaris i l’activitat física els que condicionen les
principals diferències en la prevalença d’obesitat.
L’ambient familiar: els hàbits i costums de la família

Els estudis que han investigat les conseqüències dels hàbits alimentaris i de
l’exercici físic dels pares sobre el risc d’obesitat en els nens, majoritàriament
duts a terme als Estats Units, han constatat l’existència d’estils de vida similars entre pares i fills, especialment en els nens més petits, debilitant-se la
(33) «... el primer període crític del desenvolupament de l’obesitat és el prenatal; tanmateix no queda clar quins
trastorns es relacionen entre el pes al néixer i els subseqüents hàbits, si són genètics des de l’origen o en quina
mesura resulten de la programació intrauterina», afirma el Dr. Angelo Piertrobelli.
(34) Darnton Hill et al., 2004.
(35) Hardy et al., 2004.
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relació amb l’edat, cap a l’adolescència. Les preferències alimentàries en els
nens són majoritàriament adquirides i apreses.(36) Tant la preferències com els
hàbits alimentaris dels nens són influïts en gran manera pels dels seus pares i
els costums domèstics i familiars. Els nens s’acostumen als sabors i preparacions que mengen habitualment a casa i que veuen que consumeixen els seus
pares i germans. De fet, sol existir una estreta relació entre la preocupació per
la imatge i la pràctica de dietes d’aprimament entre les noies i les seves mares.
Respecte a l’exercici físic, s’ha vist en nens de 4 a 7 anys que la probabilitat
que siguin actius és doble si són fills de mares actives que els fills de mares
inactives; quan el pare era actiu, la probabilitat que els nens fossin actius augmentava fins 3,5 vegades i si ambdós pares eren actius la probabilitat que el
nen fos actiu es multiplicava per set.(37) És important considerar el rol dels
pares com models que els nens imiten, i alhora, els pares actius faciliten, estimulen i recolzen l’activitat física dels seus fills.
Altres aspectes a destacar en l’àmbit familiar són les normes que s’estableixen
en la família en relació amb l’alimentació, la forma d’educar els fills, el tipus
i varietat d’aliments que troben al seu abast o que s’ofereix als petits als àpats
o entre hores.(38, 39)(38), (39)
Alguns autors han suggerit que la incorporació de la mare al treball actiu fora
de la llar podria influir en les taxes d’obesitat en la població infantil,(40) potser
mediatitzant canvis en els hàbits alimentaris familiars. En l’Estudi enKid no
s’han observat diferències significatives en la prevalença d’obesitat en funció
de l’activitat laboral materna. En una societat complexa com l’actual, en la
qual la publicitat i els mitjans de comunicació exerceixen una gran influència
en la configuració dels hàbits alimentaris, possiblement els canvis en els hàbits d’alimentació familiar i en el patró de consum dels escolars s’estenguin
també als nuclis familiars en els quals la mare roman a la llar.

(36) Wardle et al., 2001.
(37) Burke et al., 2001.
(38) Birch, L. i Fisher, J., 1998.
(39) Van der Horst, K., 2006.
(40) Takahashi et al., 1999.
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Hàbits alimentaris
Distribució de la ingesta al llarg del dia

El fraccionament de la ingesta diària en diverses racions al llarg del dia és
un tema discutit en l’actualitat per la freqüència i la varietat d’aliments que
puguin configurar les racions entre àpats principals. En les societats desenvolupades sembla una tendència cada vegada més freqüent el consum de petites racions d’alta densitat energètica entre hores, especialment entre els joves
i adolescents. També diversos autors han referit una situació més favorable
quant al pes corporal en els subjectes que consumeixen la ració de l’esmorzar
en comparació amb els que no esmorzen.(41) Els resultats de l’Estudi enKid
han posat de manifest una menor prevalença d’obesitat en els nens i joves que
habitualment realitzen un major nombre de preses al llarg del dia en comparació amb qui realitzen només un o dos àpats principals, això és, els que consumeixen l’esmorzar, el menjar del migdia, berenar, sopar i fins i tot una petita
col·lació a mig matí expressen taxes d’obesitat més favorables. És més, la taxa
de sobrecàrrega ponderal és menor quan l’esmorzar es pot qualificar com a
esmorzar complet, això és, quan inclou una ració de fruita, lactis i un aliment
del grup dels cereals. L’Estudi enKid va posar de manifest que el 8,2% de la
població infantil i juvenil espanyola acudeix habitualment al centre escolar o
ocupacional sense esmorzar.(42) Fins i tot, el 4,1% no consumeix cap aliment al
llarg de tot el matí; és a dir, manté el dejuni des de la nit anterior, fenomen més
freqüent en les classes socials més modestes i en els grups de major edat.(43)
Característiques de la dieta

Rolland-Cachera (2001) observà ingestes percentuals proteiques més elevades en els nens que tenien un brot adipós més precoç. Tanmateix, aquesta troballa no ha estat constatada per altres autors. Sí que sembla més consensuada
la relació entre majors aportaments de greixos amb la dieta i una prevalença
d’obesitat més elevada, fet que també ha pogut ser constatat per l’Estudi enKid. Així es desprèn també d’una revisió sistemàtica de la literatura duta a
terme recentment.(44)
(41) Serra-Majem et al., 2006.
(42) Serra-Majem et al., 2003.
(43) Aranceta et al., 2004.
(44) Van der Horst et al., 2006.
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Quant al perfil alimentari, sembla que els nens i joves obesos consumeixen
amb major freqüència productes de pastisseria, pastisseria industrial i refrescos ensucrats; d’altra banda, són evidents menors aportaments de fruites i verdures. Aquest perfil de consum observat en l’Estudi enKid està d’acord amb
les troballes referides per altres autors. La companyia xilena Tagle en defineix
com «aliment ràpid» el que «es rep dins dels següents tres minuts de demanar-ho i es consumeix en vint minuts o menys». A la taula 8.5 es resumeixen
alguns dels hàbits alimentaris que s’han associat amb un major risc d’obesitat
infantil en alguns estudis sòlids i sobre els quals existeix evidència suficient.
Ingesta grassa elevada

A partir de l’Estudi enKid, es va estimar que la ingesta grassa en els nens i joves espanyols representava com a mitjana el 39,8% de la ingesta energètica diària; un 13,4% a partir del consum d’àcids grassos saturats (AGS).(45) Es va observar que més del 60% realitzava aportaments de greix per sobre del 35% de
TAULA 8.5

Factors de risc ambientals: altres evidències
Densitat energètica
FONT

Consum fast food en els darrers
anys: 300%

St-Onge et al., Am J Clin Nutr, 2003

Associació % grassa- IMC:

Maffeis et al., Int J. Obes, 1996; McGloin et al., Int J
Obes, 2002; Guillaume et al., Eur J Clin Nutr, 1998;
Tucker et al., J Am Diet Assoc, 1997

Associació ingesta proteïnes –
rebot adipós precoç

Rolland-Cachera et al., Int J Obes, 1995

Fruites i verdures ( efecte protector)

Field et al., Int J Obes, 2003; Lin et al., Food Rev,
2002

Refrescos: 11-12 anys-Obesitat +
altres elements dieta

Ludwig et al., Lancet, 2001

Patrons de consum: menjar entre
hores, no esmorzar

Jahns et al., J Pediatr, 2001

Mida de les racions

Young & Nestle, Am J Public Health, 2002

¤

¤

¤

FACTOR

¤ ¤

¤

¤

Font: Elaboració pròpia.

(45) Serra-Majem et al., 2003.
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la ingesta energètica i un percentatge molt elevat realitzava també aportaments d’AGS que representava més del 10% de la ingesta energètica diària.
Les principals fonts de greixos en la dieta són els greixos afegits, les carns, els
lactis, els dolços i els productes de pastisseria.
Baix consum de fruites i verdures

El 96,7% del col·lectiu consumeix usualment aliments del grup de les verdures
i hortalisses –excloses les patates– bé en forma crua o cuita, amb un consum
global per a aquest grup d’1,4 racions/dia, xifra inferior a les dues racions diàries recomanades. El 98,4% del col·lectiu consumeix habitualment aliments
del grup de les fruites, principalment a partir de pomes, taronges i mandarines,
plàtans, peres, sucs naturals, melons i síndries. Com a mitjana s’ha estimat un
consum d’1,85 racions de fruita diàries, xifra clarament per sota de les tres
racions diàries de fruita recomanades. Únicament el 14% dels nois i el 15,7%
de les noies consumeixen tres o més racions de fruita al dia. Els consums més
elevats de verdures, tant en preparacions cuites com en amanides s’observen
en les famílies d’entorn socioeconòmic més elevat.
Jorge Braguinski planteja amb claredat els factors que limiten la reducció de
pes,(46) però també proposa quin pot ser l’element protector davant el guany
ponderal: «Un perfil alimentari basat en el consum de fruites, verdures i hortalisses, un segon nivell format per cereals integrals, llegums i fruita seca en
una dieta global amb baix aportament gras (27%)».
En les últimes dècades s’ha descrit un descens en la ingesta grassa en alguns
països, però alhora també s’ha produït un augment en la densitat calòrica en
el model alimentari causat per un menor consum de fruites, verdures i llegums.(47)
Alt consum de pastisseria, dolços i snacks

Els nois i noies entre 6 i 17 anys realitzen els consums més elevats de productes de pastisseria i galetes; entre els 10 i els 17 anys s’observen els consums
(46) Braguinski comenta els factors que limiten la reducció de pes: «Nivell de pes biològicament programat o
“punt fix” (teoria del set point); descens de la despesa en repòs i de la despesa en 24 hores en iniciar una dieta de
reducció de pes; hiperplàsia cel·lular pròpia de les obesitats d’origen a l’edat infantil o juvenil; conductes apreses,
perjudicials però persistents amb benefici secundari i existència en medi obesogènic».
(47) Aranceta et al., 2007.
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més elevats de llaminadures i aperitius salats (snack).(48) L’Estudi enKid reflecteix que el consum de refrescos augmenta significativament a partir dels
10 anys i assoleix els nivells més elevats a partir dels 18 anys. A la taula 8.6 es
resumeix la prevalença d’hàbits alimentaris de risc estimada en l’Estudi enKid
per a la població infantil i juvenil espanyola.
Globalment, el baix consum de fruites i verdures és l’aspecte que té un major impacte negatiu en el còmput de l’índex de qualitat de la dieta, junt amb
el consum habitual de productes de pastisseria industrial, dolços i llaminadures.
En la dècada dels vuitanta es va dur a terme l’Estudi PAIDOS’84 a iniciativa
dels pediatres espanyols que va permetre obtenir dades antropomètriques i
informació nutricional en la població infantil de gran interès.(49) La comparació
dels hàbits alimentaris observats en PAIDOS’84 i en l’Estudi enKid, realitzat
15 anys més tard permet apreciar alguns canvis importants (gràfic 8.2). Principalment s’aprecia un notable augment en el consum de dolços i refrescos en
aquest grup de població. També ha augmentat el consum de lactis i el de carns.
TAULA 8.6

Estimació de la prevalença d’hàbits alimentaris de risc a la població
infantil i juvenil a Espanya
PRÀCTICA DE RISC

ESTIMACIÓ PREVALENÇA

Omissió de l’esmorzar

8,2%

Ració insuficient de l’esmorzara

32,0%

Ingesta de greixos > 35% energia

61,0%

Ingesta d’AGS > 10% energia

72,0%

Aportació inadequada de folatsb

59,0%

verduresc

54,0%

Consum insuficient de

Consum insuficient de fruitesd
Consum insuficient de

lactise

Prevalença d’obesitatf

66,0%
33,0%
13,7%

Notes: AGS: àcids grassos saturats; a Ingesta amb l’esmorzar < 200 kcal; b En el grup de noies de 12 a 24 anys; c
< 2 racions/dia de verdures; d <3 racions/dia de fruites; e <3 racions de lactis/dia; f IMC > P97 de referència.
Font: Estudi enKid, (Aranceta et al., 2003).

(48) Aranceta et al., 2003.
(49) Bueno et al., 1985.
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GRÀFIC 8.2

Comparació del perfil de freqüència de consum en la població
espanyola en edat escolar (6-13 anys) a mitjan la dècada dels vuitanta
i en els anys 1998-2000
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Font: Dades procedents de l’Estudi PAIDOS, realitzat el 1984-1985 en aquest col·lectiu i les estimacions corresponents a aquest interval d’edat en l’Estudi enKid, realitzat el 1998-2000.

Al contrari, la població infantil i juvenil consumeix ous i fruites amb menor
freqüència.(50)
Diversos estudis realitzats en col·lectius de nens i adolescents com el Cardiac
han posat en evidència que el consum freqüent d’aperitius salats i altres aliments entre hores o bé el consum d’aliments fora de casa contribueix a configurar dietes amb un major aportament de greix total i d’àcids grassos saturats,
per tant, un perfil de major risc.
Amb major freqüència s’han identificat hàbits de consum de risc en famílies
d’entorn cultural i socioeconòmic desfavorit. L’entorn domèstic i els hàbits
de consum familiar influeixen en la configuració del patró de consum del
(50) «La varietat d’aliments provoca una excitació que per a cada un d’ells desperta una gana específica (...) i graus
específics de sacietat» afirma Jesús Contreras.
«... Els canvis experimentats en els consums alimentaris no indiquen necessàriament un progrés de la dietètica.
Els menús no són tant el resultat de les recomanacions mèdiques com el de les modes, els costums i les facilitats
de preparació. Un exemple: els llegums són cada vegada menys consumits malgrat la recomanació positiva... Però
s’han de posar en remull i cuinar-los i fa falta temps» (J. Contreras, 2005).
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nen.(51) El perfil de risc descrit en l’Estudi enKid també identifica aquest grup
de població com a col·lectiu amb un major risc d’ingesta inadequada.
Activitat física i sedentarisme

Les dades de l’Estudi enKid reflecteixen que la proporció d’obesos és més
elevada entre els nois i noies que dediquen major temps a activitats de tipus
sedentari. Al contrari, el percentatge d’obesos és inferior entre els nois i noies
que practiquen activitats esportives dues o tres vegades a la setmana. A més,
els nens i joves que habitualment practiquen esport dues o més vegades setmanals realitzen consums significativament més elevats de peix, ous, llegums,
cereals i fruita seca, en comparació amb els joves que no practiquen cap esport, o ho fan esporàdicament.
En diversos estudis prospectius s’ha posat en evidència que existeixen molts
factors de confusió que actuen com artefactes per poder determinar el paper
de la dieta i l’exercici físic en la gènesi de l’obesitat infantil, per exemple,
l’obesitat dels pares.(52) Encara que fins ara s’ha posat major èmfasi en la ingesta total d’energia amb la dieta, avui sorgeixen veus que apunten cap a la
importància de la densitat energètica i la freqüència de consum. Quant al paper de l’activitat física, fins a la data s’ha analitzat amb major deteniment la
importància de l’exercici físic vigorós; tanmateix, avui s’admet que el fet de
dedicar moltes hores a veure la televisió configura un estil de vida en si mateix
que va més enllà del sedentarisme.
Alguns autors han estimat que en els últims 50 anys s’ha produït una disminució d’entre 300-600 kcal/dia en la despesa energètica per activitat física.
Entre 1975 i 1999 el desplaçament habitual a peu (temps i distància recorreguda caminant) s’ha reduït en un 1%. Al contrari, el temps dedicat a activitats
sedentàries com veure televisió, videojocs, ús de l’ordinador, etc. ha augmentat
de manera important.(53)
Segons dades de l’Enquesta Nacional de Salut 2001, el 71,7% dels nens espanyols entre 6 i 15 anys no practica exercici físic en el seu temps lliure. Les
troballes de l’Estudi enKid van ser similars: el 60% dels nois i el 80% de les
(51) Birch i Fisher, 1998.
(52) Canoy i Buchan, 2007.
(53) BMA, 2005.
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noies no practiquen habitualment cap esport.(54) Més del 50% dels nens espanyols obtenen una mala puntuació quant al nivell d’activitat física habitual.(55)
En comparació amb la situació fa unes dècades, els nens juguen amb menys
freqüència al carrer i això limita les possibilitats que els seus jocs impliquin
activitat física. També s’ha reduït el temps dedicat a l’educació física en l’ensenyament. En els últims anys nombrosos estudis han posat en evidència una
associació entre el temps dedicat a veure la televisió i la prevalença d’excés
de pes i obesitat en nens.(56)
Màrqueting i publicitat d’aliments i begudes

D’una banda, quant més temps es dedica a activitats sedentàries com ara veure
televisió o videojocs, menys temps es practica activitat física. D’altra, diversos estudis han trobat una associació entre el temps dedicat a veure televisió i
un major consum d’aliments i begudes rics en greixos, sal i sucres, per tant un
perfil de la dieta menys saludable.(57) A més, un major temps dedicat a veure
televisió suposa també una major exposició a la publicitat d’aliments i begudes emesa per aquest mitjà.(58) Diversos autors han investigat la influència de la
publicitat emesa per televisió en horari infantil en els hàbits alimentaris i han
observat un efecte negatiu sobre la dieta.(59, 60)(59), (60)
Les tècniques de màrqueting i la publicitat són molt efectives per influir sobre
les eleccions que realitzen tant els nens com els seus pares, però lamentablement els aliments i begudes que són objecte de les principals campanyes
publicitàries i les fortes estratègies de màrqueting no són les més adequades
des del punt de vista nutricional per a una dieta saludable.(61, 62) La major part
dels nens no són capaços d’elaborar un judici crític dels anuncis que veuen.
Els mitjans de comunicació tenen un rol molt important en el foment d’actituds en relació amb l’alimentació i nutrició i existeixen eines per poder emprar
aquesta possibilitat en un sentit saludable.(61), (62)
(54) Ministeri de Sanitat i Consum, 2003.
(55) Román Viñas et al., 2004.
(56) Aranceta et al., 2007.
(57) Coon i Tucker, 2002.
(58) Consumer Eroski. Octubre 2007.
(59) Boynton-Jarrett et al., 2003.
(60) Vereecken et al., 2006.
(61) Story i French, 2004.
(62) Byrd-Bredbenner i Grasso, 2000.
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Un costum molt estès és tenir la televisió encesa durant els àpats familiars.
«Per comprar al supermercat no s’ha de parlar, per menjar en el self-service es
prenen els plats silenciosament i amb la TV es menja abstret. Es tracta d’una
nutrició silenciosa», afirma José María Bengoa.
Tots els Estats membres de la Unió Europea estan sotmesos a la Directiva
sobre Televisió sense fronteres que restringeix la publicitat.(63) Alguns països
han anat un pas més enllà i han prohibit la publicitat dirigida als nens. Per
exemple, des de 1991 a Suècia no es permet l’emissió d’anuncis en horari
infantil i els que s’emeten en altres franges horàries no poden anar dirigits a
nens menors de 12 anys.(64)
Altres formes de promoció i màrqueting, a més de la publicitat en TV i altres
mitjans també influeixen en les preferències, opcions i hàbits alimentaris. Per
exemple, les campanyes promocionals com ara cromos, col·leccionables, la
implicació de personatges populars del món de l’esport, la música, el cinema o la televisió, l’esponsorització de materials educatius, promocions especials en el punt de venda, les màquines expenedores, etc. L’OMS ha identificat les estratègies agressives de màrqueting i publicitat d’aliments i begudes com a probable factor causal implicat a l’obesitat infantil.(65) També
ofereix un potencial per afavorir una alimentació saludable. Per exemple, a
Nova Zelanda s’ha iniciat una campanya que promociona que una alimentació saludable és consumir pomes de la varietat yummy apples. La promoció
inclou adhesius col·leccionables que poden bescanviar per equipament esportiu per al col·legi. Avui yummy apples és la marca de pomes més venuda
a Nova Zelanda.
D’altra banda, la indústria alimentària ha reaccionat davant de la creixent
demanda dels consumidors de productes més saludables amb menor densitat energètica, baixos en greix, sucres o sal. La regulació del contingut i for(63) Aquesta Directiva Europea data de 1989, encara que s’ha actualitzat posteriorment. La Directiva afirma que la
publicitat no ha d’aprofitar-se de la falta d’experiència i judici crític dels nens i, per tant, no pot incitar directament
els nens a convèncer els seus pares o assistents perquè els comprin els productes anunciats. Tots els Estats membres
de la UE estan sotmesos a aquesta norma.
(64) Al Canadà, la Llei de Protecció del Consumidor de Québec en vigor des de 1980, prohibeix tot tipus de publicitat i màrqueting, en qualsevol mitjà de comunicació, dirigit a nens menors de 13 anys. Tanmateix, en cap dels
dos casos la llei no és aplicable a la TV via satèl·lit. Un estudi sobre els efectes de la publicitat al Canadà posava
de manifest que les famílies en les quals els nens veuen més TV via satèl·lit compren més cereals d’esmorzar
anunciats en aquests canals.
(65) Hawkes, 2004.
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ma d’expressió de l’etiquetatge dels aliments és molt important per poder
proporcionar una informació clara, útil i rellevant als consumidors.
8.7. Accions per a la prevenció de l’obesitat a Espanya
Els responsables de la Salut Pública, acadèmics i polítics estan d’acord que
és necessari prendre mesures per invertir la creixent tendència de l’obesitat.
L’evidència prova que és potencialment més eficient la prevenció que únicament el tractament per atallar el problema de l’obesitat.(66)
L’epidèmia de l’obesitat s’ha desenvolupat al llarg de les dues últimes dècades i encara costarà una dècada més invertir aquesta tendència. Això no es pot
aconseguir només amb accions basades en la responsabilitat individual, sinó
que són imprescindibles accions decidides sobre l’entorn social, econòmic i
cultural. Les estratègies per afrontar el problema han d’estar encaminades a
l’adopció d’hàbits alimentaris saludables i un estil de vida actiu per mitjà de
l’educació nutricional de la població i l’acció política que afavoreixi que l’opció més saludable sigui, també fàcilment accessible.(67)
L’IOTF afirma que «per detenir l’epidèmia d’obesitat és necessari que les
intervencions a nivell familiar o escolar s’acompanyin de canvis en el context social i cultural, de manera que els efectes beneficiosos persisteixin en el
temps i es reforcin. Aquestes estratègies de prevenció requereixen esforços
coordinats entre la comunitat mèdica, l’administració sanitària, el professorat,
els pares, els productors d’aliments, la indústria alimentaria i el catering, els
mitjans de comunicació i la publicitat, a més dels responsables de la planificació d’àrees recreatives i esportives, arquitectes urbanistes, planificadors
urbans, polítics i legisladors».(68)
Aquest tipus d’intervencions han de dirigir-se a tots els grups d’edat, però és
necessari posar especial obstinació en els més joves, els nens i adolescents.
Les intervencions han d’estar integrades i combinar accions a l’entorn escolar,
les famílies, el medi laboral i els municipis. La selecció de les estratègies més
adequades ha d’estar basada en l’evidència disponible sobre la seva efectivi(66) Swinburn et al., 2004; OMS, 2000.
(67) Doak et al., 2006.
(68) RCP, RCPCH i FPH (2004) Storing up Problems. The medical case for a slimmer nation. RCP, RCPCH, FPH:
Londres.
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tat.(69) És interessant buscar la col·laboració i participació entre les iniciatives
públiques i privades.
Els aspectes ètics plantegen un repte i són objecte de debat en la prevenció
de l’obesitat, especialment en referència als nens. L’abordatge del problema
amb un enfocament de grups d’alt risc segurament resulta amb un bon balanç
cost-efectivitat, però comporta un alt risc d’estigmatitzar els individus identificats com a subjectes de risc als quals es convida a participar en les propostes
d’intervenció. D’altra banda, els enfocaments poblacionals poden caure en
la temptació de ser excessivament paternalistes i singularitzar les opcions
correctes, dir a la gent el que està bé i el que no ho està, coartant fins i tot la
llibertat d’elecció i decisió individual.(70) Tanmateix, les intervencions encaminades a fer que les opcions més saludables siguin fàcilment accessibles
per a tota la població no interfereixen amb la llibertat individual d’elecció i,
alhora, protegeixen especialment els que ho necessiten, contribuint d’aquesta manera a estendre ponts que redueixin les desigualtats en salut. En les
intervencions en població escolar s’afegeix a més la necessitat de tenir una
especial cura per no induir perjudicis i efectes col·laterals no desitjats amb
les intervencions preventives, que provoquin una pèrdua de pes en els qui no
ho necessiten.(71)
El maig de 2004, l’Organització Mundial de la Salut va adoptar l’Estratègia
Global sobre Dieta, Activitat Física i Salut en la 57a Assemblea Mundial de
Salut i va convidar tots els països membres a impulsar el desenvolupament i
posada en marxa de plans d’acció encaminats a promoure hàbits alimentaris
saludables i la pràctica d’activitat física regular.(72) En aquest context, a Espanya el Ministeri de Sanitat i Consum va llançar l’Estratègia NAOS el gener de
2005, resultat de les aportacions de vuit grups de treball.
L’Estratègia NAOS(73) contempla diversos àmbits d’actuació implicant els
principals actors responsables en els diferents sectors. També incorpora mesures normatives i polítiques a fi d’aconseguir un entorn favorable per a l’adopció d’uns hàbits alimentaris i d’una activitat física saludable. Dins d’aquesta
estratègia s’ha prestat especial atenció a la població infantil i juvenil i a les
(69) Doak et al., 2006.
(70) Holm, 2007.
(71) O’Dea, 2005.
(72) OMS, 2004.
(73) Estratègia NAOS. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005.
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intervencions en el medi escolar a través del Projecte PERSEO (Programa
Educativo de Referencia para la Salud, Ejercicio Físico y contra la Obesidad)
com a element prioritari. Es tracta d’un projecte d’intervenció comunitària
centrat en el medi escolar amb implicació dels alumnes, professorat, famílies
i l’entorn comunitari. L’adequació de les aportacions al menjador escolar i
de l’entorn ambiental durant l’àpat en l’àmbit docent és una de les mesures
centrals adoptades en el Projecte PERSEO.(74) Aquest programa està impulsat
per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i el
Centre d’Innovació i Desenvolupament Educatiu (CIDE) del Ministeri d’Educació. La Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) és responsable
de la direcció tècnica del programa i compta amb la participació i implicació
dels responsables de Sanitat i Educació de les comunitats autònomes participants, les associacions de pares i mares, la Federació Espanyola de Municipis
i Societats Científiques i Professionals relacionades amb la pediatria, l’atenció
primària i la infermeria comunitària.
El projecte PERSEO pretén aconseguir un entorn escolar i familiar que afavoreixi la pràctica d’hàbits alimentaris i activitat física saludable en nens d’Ensenyament Primari. El Projecte centra els seus esforços en augmentar el consum
de fruites i verdures, reduir la ingesta de greixos; augmentar els nivells d’activitat física i reduir el sedentarisme, tant en el col·legi com fora del col·legi.
El programa proposa el treball en els centres educatius a través de deu unitats
didàctiques amb una orientació pràctica i una seqüència lògica i familiar per a
tots els nens i nenes de primària, d’acord als diferents moments del dia en què
habitualment es consumeixen aliments i begudes i la recerca d’oportunitats
per practicar activitat física (gràfic 8.3).
Altres mesures adoptades inclouen el codi d’autoregulació de la publicitat
d’aliments i begudes (PAOS) i canvis en l’etiquetatge dels aliments i informació als consumidors. El codi PAOS pretén protegir els menors de 12 anys de
la pressió excessiva de la publicitat d’aliments i begudes. Les 35 companyies
més importants, que representen més del 75% de la inversió en publicitat del
sector, han firmat un acord.
El compliment de l’acord està supervisat per un organisme autònom, com a
autocontrol de la publicitat. S’ha establert un sistema de control previ a l’emis(74) Comitè d’Experts AESAN, 2007.
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GRÀFIC 8.3

Àmbits d’intervenció i determinants de la conducta alimentària
que pretén modificar el Projecte PERSEO, a través de la
intervenció en el medi escolar amb participació de les famílies
i el reforç comunitari
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Font: Aranceta et al., Proyecto PERSEO, 2007.

sió de tots els anuncis en qualsevol suport i spots de TV dirigits a nens, sobretot els que s’emetran a la franja d’horari protegit per al públic infantil. Es
contemplen sancions i multes des de 6.000 euros fins 180.000 euros.(75)
En els primers 15 mesos en vigor (entre el 15 de setembre de 2006 i el 31 de
desembre de 2006), es van revisar un total de 582 anuncis prèviament a la seva
emissió, la majoria de televisió. El 73% de les consultes van rebre un informe
positiu i es van aprovar. En 118 casos es va aconsellar introduir canvis i 40
més van rebre un informe negatiu per no encaixar dins dels paràmetres de
(75) Codi PAOS, 2005.
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l’acord PAOS. Per tant, no podien emetre’s. Entre febrer de 2005 i febrer de
2006 s’ha produït una disminució del 60% en el nombre d’anuncis d’aliments
i begudes emesos per televisió dirigits a nens i en els quals participaven personatges i ídols populars.
8.8. Conclusions
La proporció de persones amb excés de pes i obesitat està augmentant de
manera important a tots els països desenvolupats. Aquest creixement és més
perceptible entre els nens i els adolescents.
Espanya se situa en una posició intermèdia en el context dels països europeus
quant a la prevalença d’obesitat en els adults. Tanmateix, és un dels països
europeus amb major proporció de nens i adolescents amb excés de pes, junt
amb el Regne Unit, Malta, Portugal, Itàlia i Grècia.
Els ràpids canvis incorporats en els hàbits alimentaris en les dues últimes dècades, a més del major temps dedicat a activitats sedentàries i menor activitat
física es postulen com els principals factors implicats en el vertiginós augment
de l’excés de pes en la població.
Existeixen mostres evidents que associen una dieta d’alta densitat energètica,
rica en greixos i en sucres, amb una major freqüència d’obesitat. També s’associa amb una baixa ingesta de fruites i verdures i l’absència de consum de
l’esmorzar.
Diferents estudis documenten l’associació entre un major temps dedicat a activitats sedentàries com ara veure televisió, vídeos, videojocs, ordinador, etc.,
amb una major freqüència d’obesitat. També es relaciona amb la pràctica insuficient d’activitat física.
L’obesitat és un problema més freqüent en grups de baix nivell socioeconòmic
i educatiu als països desenvolupats. Té conseqüències importants per a la salut
en l’edat adulta. També té repercussions negatives sobre la salut emocional,
social i física dels nens i joves. Els nens obesos tenen més probabilitat de ser
adults obesos.
L’Estratègia NAOS reforça les accions en nutrició comunitària a Espanya. Fins
ara, la major part de les iniciatives s’havien desenvolupat en l’àmbit autonò-
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mic o local. Per primera vegada existeix un pla d’acció centrat en la nutrició i
l’activitat física en el context de la salut pública. Les estratègies integrades que
combinen diferents accions amb un important compromís i suport polític per
afavorir canvis ambientals són essencials en l’actualitat. Tanmateix, el suport a
les accions locals serà el que aconsegueixi el canvi real.
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Conclusions: problemàtiques actuals
a l’entorn de l’alimentació, el consum
i la salut
Cecilia Díaz Méndez (Universitat d’Oviedo)
Cristóbal Gómez Benito (UNED)

La modernitat alimentària
En les societats modernes l’alimentació ha cobrat una centralitat inusitada. Per
això, és necessari abordar els problemes alimentaris amb el rigor de qualsevol
altre problema social i seguir les línies de treball científic habituals entre els
qui analitzem la societat espanyola i els seus canvis. Però l’objecte, en aquest
cas, és particularment complex, ja que l’alimentació compta amb tantes arestes d’anàlisi que la seva aproximació disciplinar requereix un gran nombre de
coneixements i perspectives, impossibles d’abordar des d’un sol camp. Però
a més, la rellevància que l’alimentació ha adquirit en les nostres societats ve
donada, fonamentalment, per la seva directa vinculació amb la salut: i per això
aquesta constitueix el nostre punt de partida. En aquest llibre hem intentat
mostrar algunes d’aquestes diferents aproximacions, oferint perspectives tant
de les ciències de la salut com de les ciències socials.
Tots els capítols, així com els temes tractats en aquest llibre, tenen a veure
d’alguna manera amb el que des de la sociologia i l’antropologia social
s’anomena modernitat alimentària, un concepte, que, des dels inicis del segle XXI, és una referència recurrent entre les ciències socials per parlar de
l’alimentació en les societats amb sobreabundància alimentària. Aquest
concepte comprèn un conjunt de trets relacionats amb les modificacions de
l’alimentació en les societats avançades i que descriuen, amb major o menor
detall, les problemàtiques associades a l’alimentació. El concepte serveix per
descriure els canvis (i les tendències) alimentaris en les societats industrialitzades i postindustrialitzades, i els problemes associats amb els esmentats canvis. Aquest llibre és, doncs, en certa manera, producte d’aquest plantejament;
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dit en altres paraules, amb ell s’ha pretès oferir els aspectes més problemàtics
de la situació alimentària actual, en particular els referits a l’àmbit de la salut. La lectura dels capítols aquí recollits són una invitació a concebre d’una
altra manera la relació conflictiva entre l’alimentació i la salut, alhora que es
planteja si aquesta situació s’està afrontant de manera adequada per part dels
agents immersos en les polèmiques: els consumidors, les empreses i les administracions.
Podem afirmar que en l’actualitat les polèmiques alimentàries giren a l’entorn
de diversos àmbits de conflicte, en els quals s’expressen les preocupacions
ciutadanes sobre el problema de l’alimentació. Els assumptes alimentaris, per
la seva quotidianitat, no deixen impassible ningú i formen part tant de les
agendes polítiques com de les capçaleres periodístiques. A partir dels capítols
que aquí s’exposen, i com coordinadors de l’estudi, oferirem un marc per
articular alguns aspectes relacionats amb els problemes entre alimentació i
salut, la qual cosa permetrà contextualitzar els esmentats problemes des de
l’enfocament de diverses disciplines.
Problemàtiques i desencontres alimentaris
En el sistema alimentari modern es veuen involucrats tres agents principals:
els consumidors, les empreses (les indústries agroalimentàries i altres empreses relacionades amb la distribució d’aliments) i l’Estat (les administracions públiques, des de la Unió Europea a les administracions municipals i
regionals, passant per l’administració central, amb competències en matèria
d’alimentació i seguretat alimentària). A l’entorn de les relacions entre aquests
tres agents podem articular la problemàtica que relaciona l’alimentació i la
salut, i podem avançar que aquestes relacions s’expressen sovint en forma
de tensions o divergències, de vegades, fins i tot, en forma conflictiva. Una
conflictivitat que resulta quotidiana i pròxima a la ciutadania i que ha aflorat
de manera reiterada en els mitjans de comunicació.
Existeixen evidències de tensions entre els consumidors i les diferents administracions públiques que tenen a veure principalment amb els mecanismes i el marc institucional encarregat de la seguretat alimentària. Hi ha també problemes en les relacions entre el sector industrial i aquestes mateixes
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administracions públiques que tenen a veure amb la normativa de regulació
i control de l’alimentació en tots els seus aspectes (producció, transformació, comercialització, etc.), problemes que també se’n fan ressò els mitjans
de comunicació. Finalment, no són de menor importància les qüestions que
enfronten les empreses amb els consumidors, encara que siguin de menor visibilitat mediàtica. Els autors d’aquest llibre han donat diferents explicacions i
diverses orientacions per comprendre aquests tres àmbits de conflicte i ajuden,
amb les seves propostes i reflexions, a plantejar el que ens ofereix el futur de
l’alimentació a Espanya.
Conflictes entre els consumidors i les administracions públiques

Poques àrees d’intervenció dels poders públics estan tan regulades com
l’alimentació a través de les polítiques agràries i les polítiques de seguretat
alimentària. Encara que l’alimentació històricament sempre ha estat objecte
d’una certa regulació dels poders públics, és des de la segona meitat del segle XX quan la intervenció ha assolit un desenvolupament i una expansió enormes. Aquest desenvolupament dels mecanismes de regulació i control s’ha
produït en paral·lel i com a conseqüència del desenvolupament del sistema
alimentari modern, de caràcter industrial. Un desenvolupament que ens revela
diverses coses. D’una banda, la complexitat del sistema alimentari modern en
les societats actuals, sobretot en les societats avançades i, de l’altra, els problemes de seguretat alimentària associats amb aquest sistema. La profusió i complexitat de la normativa relacionada amb la seguretat alimentària posa de manifest, doncs, la importància d’aquests problemes i al mateix temps la capacitat
institucional per millorar la seguretat del consum alimentari, de manera que, en
cert sentit, mai com fins ara, en la història, la nostra alimentació no ha estat tan
controlada. Tanmateix, aquest desenvolupament normatiu també manifesta els
riscos objectius associats a la producció industrial d’aliments.
En aquest sentit, el capítol d’Alicia de León, a més de mostrar-nos l’evolució
de la política de seguretat alimentària en tota la seva complexitat, ens revela
també com les polítiques de seguretat alimentària han estat més el resultat
de la reacció (a les crisis –de seguretat– alimentàries modernes) que de la
previsió, perquè s’han desenvolupat per protegir al consumidor quan ja s’han
posat de manifest els problemes. Per tant, la seva mateixa existència reve-
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la els problemes del sistema alimentari modern (industrial). Alhora, aquesta
existència és paradoxal: es generen mecanismes de seguretat per atendre una
inseguretat inherent als nous sistemes d’alimentació humana. Així doncs, les
crisis alimentàries han estat el detonant de les polítiques alimentàries europees, en generar la desconfiança del consumidor (que, com bé adverteix Alicia
de León, mitjançant l’eficàcia del poder de la seva butxaca posa en perill el
mercat interior). Aquesta circumstància ha donat lloc a la protecció jurídica
supranacional d’organismes com l’OMS, la FAO i, al si de la UE, la creació
de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària i la normativa europea sobre
seguretat alimentària, així com la seva reproducció a escala nacional. La lectura d’aquest capítol ens revela com el concepte de seguretat alimentària és
evolutiu i necessita una anàlisi que va més enllà de l’estudi estrictament tecnicocientífic, i que la preocupació per la seguretat i la sanitat dels aliments ha
de situar-se dins de la defensa globalitzada del consumidor en un mercat cada
vegada més dinàmic i internacional.
Malgrat tot aquest esforç de regulació i control de la seguretat alimentària,
no hi ha res que ens impedeixi pensar que no hagin de produir-se nous episodis de crisi de seguretat alimentària, com les que van tenir lloc en els anys
vuitanta (la contaminació massiva pel consum d’oli de colza adulterat) o en
els noranta (la crisi de les «vaques boges»). Però també és veritat que els Estats comptaran amb millors recursos que llavors per fer-los front, ja que s’ha
reaccionat creant protocols de crisi i organismes disposats a enfrontar-se als
problemes alimentaris globals. Per tant, si bé és probable que la percepció del
risc associat al consum pugui anar en augment, també ho és que es produeixi
un major control estatal sobre tot el que envolta la comercialització dels aliments, la distribució i la producció. Els consumidors seran cada vegada més
exigents en aquest sentit. Però per això mateix, trobem aquí un escenari de
conflictes futurs entre els partidaris de la regulació dels processos que intervenen en la cadena agroalimentària (des de la producció primària a la distribució
i el consum, passant per la indústria alimentària), recolzats per una opinió
pública més crítica i exigent, i els partidaris d’una menor regulació, recolzats
pel complex d’interessos de les indústries agroalimentàries, especialment les
multinacionals, com ja està passant a molts països, com en els EUA. En la mesura que el segle XXI serà escenari de la globalització del comerç internacional
d’aliments, tant més serà necessari un marc comú regulador per la vinculació,
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cada vegada més estreta, entre salut i confiança del consumidor. Aquesta és
l’única sortida per minimitzar els conflictes existents entre els diferents referents de confiança, mitjançant una confluència entre ells i els seus interessos.
Però en qualsevol cas, sembla necessari orientar els esforços col·lectius en
benefici d’aquest consumidor.
Com hem dit, tota aquesta tasca de control i regulació de l’Estat pretén garantir la seguretat en el consum d’aliments i mantenir i prolongar la salut
dels ciutadans. Tanmateix, en l’elecció de la dieta pel consumidor influeixen
diversos factors, entre els que hi figuren les recomanacions dels experts i de
les agències públiques responsables de l’alimentació i de la seguretat alimentària. Si s’examinen amb certa distància històrica, aquestes recomanacions
es mostren massa volàtils i mutables, tant com per minvar la confiança del
consumidor en aquestes fonts. Al capítol de Cecilia Díaz Méndez i de Cristóbal Gómez Benito podem veure com les recomanacions alimentàries i els
conceptes de dieta saludable derivats han anat canviant amb el temps a Espanya des dels anys seixanta (i pensem que aquesta evolució no és exclusiva
del cas espanyol), depenent de circumstàncies alienes al desenvolupament del
mateix coneixement científic sobre nutrició i dietètica i mostrant-nos la seva
estreta connexió amb conceptes de la modernitat alimentària molt canviants i
ràpidament superats.
A més, el mateix coneixement científic sobre aquests temes es manifesta també molt canviant. Ángeles Menéndez Patterson ens demostra que és necessari
actualitzar conceptes i idees sobre nutrició que s’arrosseguen des de principis
del segle passat i que, de vegades, dificulten i condicionen el desenvolupament d’aquesta ciència. Per exemple, els criteris de classificació dels nutrients
s’han fet partint de la seva solubilitat (en els lípids o en l’aigua) i no partint de
la seva funció o la necessitat mateixa de redefinir el terme «nutrient» a partir
de la nova «nutrigenòmica». I d’altra banda, l’experiència quotidiana dels
consumidors sobre aquesta mateixa variabilitat i diversitat de recomanacions
dietètiques (moltes vegades contradictòries) procedents d’experts i agències
(visible simplement en els nombrosos programes de televisió sobre salut o
en les revistes sobre aquests mateixos temes), no contribueix precisament a
generar o reforçar la confiança.
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També sembla apropiat considerar les percepcions que el consumidor té sobre
el propi risc alimentari, ja que la seva cautela no sempre es veu corroborada
pel suport de les administracions, i el conflicte és evident quan es posen de
manifest les pressions i interessos d’altres agents, com veurem més endavant.
No podem afirmar que existeixin avui evidències que el consumidor està sent
representat plenament en la defensa dels seus interessos per les associacions
«de consumidors». Encara que la seva presència mediàtica és creixent i ha
augmentat el suport rebut per part de les institucions, no deixen de ser grups
amb escassa capacitat de pressió i amb un mínim paper en l’àmbit específic
del consum alimentari. Els conflictes i divergències entre els consumidors
i les administracions són poc rellevants, possiblement com a conseqüència
de l’escàs protagonisme de les associacions de consumidors en la societat
espanyola.
Conflictes entre els consumidors i les empreses agroalimentàries

En un altre nivell es manifesten les divergències entre consumidors i empreses. Sembla evident que el mercat per si mateix no és capaç d’integrar adequadament els interessos dels consumidors i la indústria agroalimentària. Precisament, l’existència d’agents públics d’arbitratge i de regulació és una mostra
d’aquesta tensa relació. En relació amb aquest camp de conflictes potencials o
reals entre ambdós agents, podem considerar diversos aspectes.
D’una banda, tenim la qüestió de si les relacions entre alimentació i salut
són un assumpte individual, és a dir, d’hàbits alimentaris individuals basats
en qüestions com l’educació, els estils de vida, els gustos o les preferències
alimentàries, o si, a més d’això, aquests hàbits tenen també arrels estructurals
que escapen, d’alguna manera, a les decisions individuals o, almenys, fan realment difícil el canvi cap a comportaments i hàbits més saludables. La qüestió
és capital per a un diagnòstic adequat dels problemes actuals entre alimentació
i salut.
D’altra banda, i tal com es tracta en la literatura econòmica sobre el consum d’aliments, no hi ha consens a l’hora de determinar si els models actuals
constitueixen un predomini de la demanda (les preferències dels consumidors
condicionarien l’oferta dels sectors productius d’aliments) o de l’oferta (seria
la indústria agroalimentària la que condicionaria la demanda), si bé l’opinió
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sembla decantar-se lleugerament per la primera interpretació. Tanmateix, no
hi ha dubte que també hi ha factors estructurals que orienten les preferències
i els hàbits alimentaris. En aquest llibre trobem dos capítols que ens il·lustren
sobre això.
El capítol d’Emilio Luque, partint de la distinció de Wright Mills entre problemes individuals i assumptes públics, ens adverteix que quan un problema individual es reprodueix en una multitud es converteix en un problema també públic.
Aquest fet implica que tant la correcta descripció del problema com el ventall de
possibles solucions ens demanin que considerem les institucions econòmiques
i polítiques de la societat, i no únicament la situació personal i el caràcter d’una
col·lecció d’individus dispersos. I això és el que ocorre amb el problema de
l’obesitat, per exemple. L’autor sosté que la seva anàlisi és indissociable d’un
entorn de polítiques agroalimentàries, lògiques industrials i econòmiques, davant el qual l’assignació de responsabilitat personal i les conseqüents polítiques
basades en la informació i la conscienciació són fonamentalment incompletes.
La posició que prioritza la responsabilitat personal en la nutrició assumeix que
les fonts d’informació estan, com a mínim, disponibles sense cost per al consumidor, que aquest té capacitat per processar-les i que tota la informació és fiable
i no es contradiu entre si.
Seguint una línia de reflexió i anàlisi crítica amb el sistema agroalimentari
modern, l’autor subratlla que no prenem les nostres decisions sobre menjar
en el buit. Seleccionem la nostra dieta en un entorn mercantilitzat, en el qual
s’inverteixen milions d’euros en consells nutricionals confusos i, en ocasions
contradictoris. D’això es deriva la percepció que menjar de manera sana és tan
extremadament difícil, que no val la pena molestar-se a menjar menys d’un
o un altre aliment o categoria. Així doncs, ens hem d’enfrontar als «entorns
obesogènics» amb les eines democràtiques del debat obert i la formulació
subsegüent de polítiques públiques, que han d’anar més enllà de les tàctiques
de les recomanacions alimentàries. Alguns experts en economia de la salut
han reflexionat en una direcció que aquí no hem tractat, però que resulta suggeridora: es tracta de reflexionar sobre si els obesos són o no malalts, fet que
obre un gran camp de debat sobre el paper del sistema nacional de salut sobre
la possible cobertura de l’obesitat.
Tenim, doncs, que les decisions individuals sobre la dieta, tractades al començament d’aquest apartat, estan no solament condicionades socialment en
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un sentit general (per les condicions socials dels individus: tipus de treball,
estructura de les llars, educació, etc.) sinó que a més estan conscientment i
estructuralment orientades per un entorn que força els individus a consumir
aliments d’una determinada manera.
En aquest sentit cal ocupar-se de la publicitat alimentària. El capítol de Díaz
Méndez i María González sobre la publicitat alimentària i els seus canvis conflueix mostrant que les empreses agroalimentàries han ofert i ofereixen els
seus productes amb estratègies de venda i de distribució que dificulten la llibertat real del consumidor per elegir. La inadequació entre les seves ofertes i
els interessos i desigs del consumidor fa que, en ocasions, els productes alimentaris es deslliguin de la necessitat i s’allunyin de la racionalitat que podria
tenir una dieta considerada adequada.
En aquesta mateixa línia d’anàlisi es pot considerar també el capítol de Díaz
Méndez i Gómez Benito, ja comentat, que revela el paral·lelisme de l’evolució
de les recomanacions alimentàries i l’evolució de la política agrària i del sector agroalimentari, de manera que moltes d’aquestes recomanacions tenen una
clara utilitat d’orientar el consum a l’oferta del mercat nacional de productes
alimentaris.
I per esmentar un últim exemple d’aquesta perspectiva, cal esmentar, encara
que sigui només de passada, que els hàbits de consum alimentari estan també
molt condicionats (no només associats) als hàbits i llocs de compra. Hi ha una
línia de reflexió sobre el rol (i la responsabilitat) de les grans superfícies en
els models de consum alimentari, de manera que els consumidors es relacionen de forma problemàtica no solament amb la indústria agroalimentària, sinó
també amb el sector de la distribució (especialment de la gran distribució), ja
que el sistema de distribució moderna forma part (de manera perfectament articulada) del sistema agroalimentari industrial i es retroalimenten (mai millor
dit) mútuament. No és casual que molts dels moviments que propugnen nous
models de consum plantegin, en igual mesura, nous models de distribució.
De manera general, les pautes d’acció que s’adopten entorn del consumidor,
bé per part de les administracions o per part de les empreses, ho fan considerant un consumidor anònim i passiu (per protegir-lo o per vendre-li algun
producte), tanmateix, aquest personatge anònim ha donat mostres de no ser-ho
tant en diferents moments.
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Els nous perfils de consumidors, rescatats dels capítols de Díaz Méndez i González, així com dels hàbits alimentaris i de les preferències explicades per
Jesús Contreras i Mabel Gracia, indiquen un creixent interès del consumidor
pels aliments que compra i consumeix. Els nous valors socials, en particular
aquells referits a les formes de producció i al deteriorament del medi ambient,
i a les conseqüències socials del consum i les injustícies globals que genera,
sorgeixen com un àmbit de confrontació d’interessos entre els consumidors i
les empreses.
Però no és fàcil observar el paper del consumidor. En principi, com hem apuntat, per no trobar-se representat en cap grup social concret (sinó en tots ells per
igual). Però també perquè els efectes agregats de les seves compres (més aviat
dels seus rebuigs) es difuminen en la dinàmica del mercat, quedant ocultes, i
només es fan excepcionalment presents quan es produeix algun fenomen amb
unes dimensions macroeconòmiques visibles, com ha estat el cas de la tendència, encara incipient, a no adquirir productes amb organismes modificats
genèticament.
Jesús Contreras i Mabel Gracia han posat de manifest que les eleccions alimentàries són cada vegada més complicades per al consumidor. El que diu i el
que fa no sempre coincideix, i resulta complicat establir un vincle impecable
entre els seus interessos i l’elecció que realitza dels productes existents al
mercat. Sembla que el consumidor pretén establir coherència entre la seva
concepció de dieta saludable i les seves pràctiques de consum i d’alimentació.
Segons les dades d’aquests autors, sembla que el consumidor ho aconsegueix
si ens atenim a la consonància entre la seva definició de salut i els consums
reals. Tanmateix, es constata també que el que es denomina «piràmide del
gust», amb referència a la classificació dels aliments en funció del plaer que
proporcionen al paladar, no coincideix amb la piràmide nutricional procedent
de les recomanacions nutricionals. Però podríem dir que, a més (i sobretot),
aconseguir una dieta adequada és cada vegada més complicat, donades les
irregularitats de la vida quotidiana de la major part de la població, plena de
«microesdeveniments» que impedeixen establir rutines de consum i, per tant,
portar a la pràctica el que es considera una alimentació adequada.
Amb freqüència, els interessos dels consumidors no queden del tot clars. Les
associacions de consumidors actuen en el seu nom, però està per veure de quina manera s’integren els seus interessos en els moviments socials tradicionals
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(sindicats, partits polítics), en una societat en la qual tot sembla indicar que el
consum adquireix un nou protagonisme. Els consumidors han començat a rebutjar qüestions associades al consum que entronquen clarament i directament
amb els drets de ciutadania i que no només estan relacionats amb el seu tradicional paper com a compradors de productes al mercat. La presència en aquest
mercat global de productes procedents del comerç just, o de la producció orgànica o ecològica, són una mostra de noves formes de consumir, però també
una mostra de noves formes de percebre’s a si mateix com a consumidor. El
rebuig dels productes transgènics, amb el consegüent qüestionament sobre
la forma amb la qual l’agricultura i la ramaderia actuen, així com la creixent
preocupació mediambiental, responen a aquesta cerca de protagonisme que se
li nega habitualment en gairebé tots els nivells de la cadena agroalimentària,
més enllà del paper de comprador.
Com apunta Ángeles Menéndez Patterson, acudim ja a l’aparició de la «nutrigenòmica», un camp que portarà en breu una «alimentació a la carta», però
les conseqüències del qual encara resulten desconegudes per als consumidors
i es mantenen en el terreny de les ciències de la salut, saltant a la publicitat
amb una escassa o nul·la intermediació de les administracions. És probable
que els consumidors segueixin interessats a prolongar la seva salut a través
de l’alimentació, afavorits pels agents encarregats de la salut i animats per les
indústries a través dels aliments funcionals. Però també és probable que es
doni una saturació d’informació «saludable» i que l’actitud davant d’aquests
nous aliments sigui més crítica i la conducta de compra més reflexiva. També
les empreses es veuran en la necessitat de comptar amb major control en les
seves investigacions, altrament rebran les crítiques de la comunitat científica,
almenys d’aquells investigadors vinculats a organismes públics (Universitats
i centres R+D+I).
Sens dubte, la qüestió de la publicitat alimentària és un altre camp de confrontació entre el consumidor i les empreses, com s’ha posat aquí de manifest
a diversos articles. És evident que les administracions han afavorit un major
control sobre la publicitat, desenvolupant lleis i normes sobre la seva difusió
i els seus continguts, per la qual cosa aquesta qüestió és probable que se situï
més en la confrontació entre les empreses i les mateixes administracions que
comentem a continuació.
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És previsible que les indústries agroalimentàries, a través de la publicitat, incorporin al menjar industrial els valors culturalment associats al menjar tradicional, i que puguin assimilar-se com a «casolans» plats que no són elaborats
a la llar. Al costat d’aquesta tendència, creixeran els controls de les administracions cap a la indústria, i la publicitat d’aliments es veurà sotmesa a una
creixent intervenció institucional. Alhora, l’agroindústria serà més conscient
dels riscs de la forma de producció i elaboració industrial d’aliments, prenent
mesures a favor d’una alimentació més propera als estàndards de salut dels
professionals d’aquest camp. També augmentarà la preocupació ciutadana,
i amb això la preocupació institucional, pels problemes associats a la mala
alimentació, en particular l’obesitat, el que ja es defineix com «l’epidèmia del
nou segle». Això farà que les administracions centrin els seus esforços en una
educació més directa sobre el que entenen que ha de ser una bona alimentació,
incorporant a l’àmbit educatiu orientacions sobre l’alimentació sana i adequada que abans difonien per altres mitjans i a altres consumidors, i que ara, a més
d’entrar en l’àmbit educatiu, dirigirà el seu esforç cap a la població infantil, un
grup de creixent protagonisme en el consum alimentari.
Confrontació entre les indústries i les administracions

Com han plantejat Cecilia Díaz Méndez i Cristóbal Gómez Benito, durant les
últimes dècades els interessos de les indústries agroalimentàries han comptat
amb el suport de les diverses administracions públiques al llarg del desenvolupament de la moderna agroindústria. També es pot dir que les traves legals per
al seu desenvolupament han estat limitades, destacant més la col·laboració entre l’empresa i l’administració que la confrontació, almenys durant el segle XX.
Hem pogut constatar un suport institucional fort a la producció agrària en els
inicis del desenvolupament agrari espanyol (l’anomenada «revolució verda» i
els programes de desenvolupament agrícola i ramader del franquisme), que es
continuen a partir de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea amb la promoció específica d’alguns productes nacionals emblemàtics (oli, plàtans) als
mercats internacionals i als locals. Ja entrat el segle XXI, tant l’Estratègia per a
la Nutrició, Activitat Física i prevenció de l’Obesitat (NAOS) per una banda,
comentada aquí en diversos capítols i que és una mostra de la col·laboració
entre les empreses i distribuïdores i les administracions per prevenir l’obesitat
infantil, com, de l’altra, el codi de conducta publicitària PAOS, un codi
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d’autoregulació de la comunicació comercial alimentària, mostren l’interès
creixent entre ambdós agents, empreses i institucions, a favor d’una millor
alimentació i d’una informació publicitària més adequada.
Però en els mitjans de comunicació també han estat visibles els enfrontaments
entre aquests agents. La recent polèmica en relació amb la denominada «Ley
del botellón», finalment paralitzada, així com la reacció de les empreses productores davant aquesta possibilitat en són una mostra. També hem assistit a
la petició per part del Ministeri de Sanitat de la retirada de la publicitat d’una
hamburguesa per considerar-la perjudicial per a la salut (novembre, 2006).
L’empresa ha continuat amb la seva publicitat i fins i tot ha alimentat la polèmica amb nous anuncis en una línia argumental similar, malgrat ser comminada a retirar-lo també per diverses associacions de consumidors.
El recent estudi promogut pel Ministeri de Consum per reunificar les talles
de la roba femenina (octubre, 2007) mostra també aquesta necessària, encara
que no sempre possible, col·laboració entre l’Estat i les empreses. En aquest
cas encara no s’han ofert dades (estaran disponibles a partir de 2008), però
si l’objectiu final és aconseguir una estandardització de les talles de la roba
femenina, ajustat a un model de «bellesa saludable», la polèmica està servida.
Algunes passarel·les de moda (és el cas de Cibeles) han rebutjat les models
amb talles inferior a la 34, segons la proposta realitzada pel Ministeri de Sanitat, però d’altres no han seguit aquesta tendència i alguns modistes han qüestionat aquesta mesura en considerar-la una intromissió en les seves estratègies
empresarials. No es tracta, creiem, de meres polèmiques oportunistes, més
aviat són una mostra de la confrontació reiterada d’interessos entre el món
empresarial i les administracions.
Com hem pogut llegir en el capítol d’Ángeles Menéndez Patterson i en el ja
citat sobre la publicitat alimentària de Cecilia Díaz Méndez i María González, un altre camp de confrontació se situa a l’àmbit dels aliments funcionals.
Com s’esmenta en aquests capítols, no és tan evident la seva aplicabilitat en
la prevenció i curació de malalties com sembla mostrar la publicitat. Les dades sobre els efectes beneficiosos en la salut de certes substàncies han estat
corroborades per investigacions científiques que segueixen unes metodologies
rigoroses per constatar-ho, però no es té la certesa que la integració d’aquestes
substàncies als aliments produeix un efecte tan evident com es planteja en la
publicitat dels aliments funcionals. No deixa de sorprendre, particularment
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en el cas espanyol, que la indústria farmacèutica estigui oferint més resultats
aplicats a l’alimentació que els mateixos organismes d’investigació públics,
i que no existeixi una col·laboració mútua que ajudi a aclarir algunes de les
qüestions que relacionen alimentació amb curació i prevenció de malalties.
Confrontacions multilaterals

Encara que aquí hem volgut reflectir una confrontació «a dues bandes», és habitual que les polèmiques entorn de l’alimentació mostrin la intersecció entre
els tres agents implicats: consumidors, empreses i administracions. En aquest
sentit no podem deixar d’esmentar un dels casos més significatius, coneguts
pels ciutadans i comentats pels analistes d’aquest llibre: el cas del nen de 10
anys i 100 quilos de pes, del qual els serveis socials asturians van assumir la
tutela (març, 2007), similar al cas del nen britànic Connor, una mica anterior
en el temps (febrer, 2007) però amb el mateix problema i similars actuacions.
Sense entrar a valorar en totes les seves dimensions les polèmiques decisions
adoptades per les administracions en aquests casos, és evident que les respostes oferides per afrontar aquest tipus de problemes han respost a dues qüestions: d’una banda, a una concepció biomèdica de la dieta, que determina què
és estar gras i què és estar prim; d’altra banda, a la creença que el ciutadà
compta amb una cultura alimentària sobre el que és bo i dolent per menjar.
La definició d’obesitat, tal com ens planteja en aquest estudi Javier Aranceta,
no és fàcilment delimitable, molt especialment en el cas de la població infantil. La norma dietètica estàndard, tant de grassor en aquests nens obesos, com
de primesa en la polèmica fotografia d’una marca italiana de roba amb una
esquelètica jove nua, ha quedat en evidència. Però si aquests casos ens han
resultat a tots «visiblement significatius» (n’hi ha prou de veure les fotografies per escandalitzar-se), no és tan senzill establir una frontera entre el que
es considera anormal i el que no ho és entre els ciutadans que no surten en la
premsa per aquests motius.
Però cal afegir a això que les sentències condemnatòries dels casos citats, en
les quals l’Estat (és a dir, les administracions públiques) assumeix la custòdia
dels nens obesos, mostren que mantenir una dieta apropiada que garanteixi
la salut dels individus és un assumpte privat. La responsabilitat passa també
a l’àmbit públic (com és el cas) quan els individus (en aquest cas les famí-
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lies) són incapaços de garantir a través d’un menjar adequat la seva salut i la
dels seus. Sota aquest supòsit, el «no saber fer» no s’entén com una manca
d’educació bàsica (en aquest cas d’educació alimentària), la resposta de la
qual ha d’oferir als fills i filles pautes de comportament alimentari adequades
per mantenir-se en la norma que els permeti estar sans. Amb aquesta decisió,
l’Estat dóna mostres d’entendre que existeix una cultura alimentària correcta,
una norma sobre el que és «menjar bé», però hom es pot preguntar qui, i en
quin moment, ha ofert a les famílies la formació sobre el que s’entén per una
bona alimentació que justifiqui una conducta alimentària òptima.
El capítol de Paloma Herrera mostra les variacions en la forma en què les
mestresses de casa s’han informat i format per adquirir el que podria denominar-se «educació alimentària». Es constata, naturalment, que aquest tipus
d’educació sempre s’ha mantingut en un pla informal, i encara que ha variat al
llarg del temps, aquests coneixements no s’han institucionalitzat, sinó que es
mantenen al terreny de la socialització (en primer lloc familiar, després més
ampliada). El que les famílies entenen que és una alimentació adequada no ha
procedit sempre de les mateixes agències i no s’ha formalitzat. Però a més, en
l’actualitat, és la profusió de missatges no sempre coincidents, i fins i tot de
vegades clarament contradictoris, el que envolta les famílies quan es plantegen l’elecció dels productes alimentaris més pròxims a la seva concepció de
dieta adequada.
En definitiva, la seva lectura ens obliga a qüestionar-nos diferents aspectes
de la decisió adoptada per l’Estat per resoldre l’excés de pes d’aquests nens.
No està clar que existeixi una consideració unànime sobre quan l’excés de
pes i l’obesitat es pot considerar una patologia i que, per tant, sigui possible
(o necessari) intervenir des d’instàncies públiques per evitar-ho. Però a més,
tampoc no està clar que les famílies comptin amb recursos per fer front a les
pressions de l’entorn (en particular a les estratègies publicitàries de les empreses agroalimentàries). Fins i tot no és evident que estiguem davant d’un
problema manejable per part de les famílies, ja que no existeix una formació
o una informació clara (ni reglada ni informal) que ofereixi pautes irrefutables
sobre la forma més apropiada per alimentar-se. Sent en part maliciosos, podríem pensar que l’Estat també ha d’intervenir si les famílies tenen fills drogoaddictes, o fills que delinqueixen o (per què no?) fills que suspenen, ja que
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ha quedat demostrada (seguint la línia argumental aquí qüestionada) la seva
incapacitat per afrontar i resoldre els seus propis assumptes domèstics.
En resum, des del punt de vista de les administracions, sembla que el menjar és una conducta individual, conscient, voluntària i automodificable.
En vista de l’estudi aquí presentat, no podem deixar de preguntar-nos si això
és així. És l’alimentació quotidiana una conducta que depèn només d’un mateix? És sempre voluntària i conscient l’elecció dels aliments per elaborar la
dieta correcta? Sabem amb certesa el que és avui bo per menjar? Però fins i
tot, és unànime i inequívoca la concepció de dieta adequada que ofereixen les
administracions per estar sa?
I altres confrontacions

Seguint en la línia de les confrontacions, no podem passar per alt les existents entre les ciències. Ángeles Menéndez Patterson ha mostrat que les ciències socials i les ciències naturals no compten amb interseccions propiciades
pels mateixos científics, sinó més aviat amb un gran nombre d’interrogants
que unes i altres es remeten mútuament en espera d’una resposta compartida
que mai no arriba per falta de voluntat dels interlocutors. Aquest estudi és un
exemple d’intentar crear un espai comú de reflexió.
Hem pogut veure que existeix una forta dominació de la concepció biomèdica
de l’alimentació i dels seus trastorns en tot el relacionat amb la nutrició. Alhora, s’ha mostrat l’intent de «civilitzar la gana» al llarg de la història i les transformacions socials que s’insereixen en les concepcions de salut i de malaltia,
fet que convida a pensar en els efectes que té deixar a les mans d’un sol camp
científic els assumptes que vinculen alimentació i salut.
El capítol de Jesús Contreras i Mabel Gracia palesa la multiplicitat de factors
socials situats darrere de les eleccions alimentàries. Les propostes d’aquests
experts són clares: per a ambdós autors és necessari relacionar els problemes alimentaris amb els factors socials que els serveixen de fons, encara que
són conscients que es tracta de paraules «benintencionades» sense respostes
d’investigació interdisciplinària que les ratifiquin. Per a Ángeles Menéndez
Patterson s’està buscant una confluència en vista dels canvis que les ciències
de l’alimentació han introduït a la nova roda dels aliments. Però en les eleccions alimentàries dels comensals les dades mostren que existeix una distància
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rellevant entre el que és agradable i el que és saludable: mengem més del que
més ens agrada i menys del que es considera saludable. Tota una contradicció
que mostra que els experts en nutrició van per una banda i el comensal per una
altra. Serà possible fer que això conflueixi? És possible menjar amb plaer allò
que ens diuen que és saludable? En qualsevol cas, sembla necessari mantenirho com a objectiu, ja que les tendències cap a un consum més hedonista ens
estan dient que si això no aconsegueix combinar-se, serem al camí cap a una
alimentació més llunyana al que es recomana com a saludable.
Les condicions socials del «menjar sa»
Les administracions públiques tenen temors fundats sobre els efectes del
canvi alimentari. Hi ha dades que mostren un increment dels problemes sanitaris derivats de la mala alimentació i l’obesitat és motiu de gran preocupació. També hi ha evidències de crisis alimentàries recurrents que afecten els
consumidors i que no sembla que hagin de desaparèixer, sinó que més aviat
es presentaran periòdicament. També tenim constància d’importants modificacions en les formes d’escollir els aliments, d’organitzar l’alimentació
quotidiana i d’estructurar la dieta, que indiquen que els comportaments alimentaris són menys homogenis que fa tan sols uns anys i que és possible que
ens trobem davant de canvis irreversibles que allunyaran la població de les
dietes sanes.
Davant d’aquestes noves circumstàncies, les administracions no s’han quedat
de braços plegats, sinó que han actuat amb l’objectiu de promoure hàbits alimentaris saludables i garantir a la població una menjar sa i de qualitat. S’han
regulat els intercanvis alimentaris i s’han promogut recomanacions avalades
científicament per tal que la població pugui disposar d’informació i garanties
per «menjar sa». Les empreses, per la seva banda, han promocionat els seus
productes amb una creixent orientació cap a la salut com a valor inherent als
aliments industrials. Molt ben enllaçats amb els desitjos dels consumidors i
amb les seves expectatives, el màrqueting alimentari ha sabut unir salut i alimentació. El mercat ofereix avui al consumidor productes variats, còmodes de
comprar i cuinar, a un preu acceptable i amb elements simbòlics que sintonitzen amb valors socials en alça tan diferents com la qualitat o la solidaritat.
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Això no obstant, tot i que tant les institucions públiques com les privades actuen per oferir a la població una gamma d’aliments àmplia, de qualitat i sana,
les conductes del consumidor no sempre condueixen a uns hàbits alimentaris
concordants amb allò que els experts entenen com a «alimentació saludable».
El cas és que les administracions no estan del tot satisfetes amb els resultats
de les seves intervencions a favor d’una millor alimentació: l’obesitat infantil
continua augmentant, les recomanacions per prevenir riscos alimentaris no
sempre se segueixen i el consumidor, centre de totes les orientacions, actua
d’una manera que no és sempre comprensible per a qui té com a objectiu vetllar per la seva salut. La informació no sembla que hi ajudi; és curiós que avui
hi ha més informació que mai, hi ha més regulació que mai, però també hi ha
més por, més preocupació pels aliments i més desorientació a l’hora de decidir
com menjar de manera saludable.
Per la seva banda, les empreses també es troben amb problemes. La regulació
els exigeix uns controls sobre tota la cadena agroalimentària que generen nous
costos. Les crisis alimentàries globals els afecten sistemàticament, en la mesura que la percepció del risc per part del consumidor dóna lloc a una situació
de desconfiança generalitzada que les situa al centre de les crítiques. Però, a
més, el consumidor mostra una creixent desconfiança cap a la publicitat i cap
a l’entorn empresarial en què es produeixen, es transformen, es distribueixen
i es venen els aliments.
Aquest context, ple de paradoxes i de conflictes, és el que hem volgut desxifrar en aquest llibre. L’alimentació, el consum i la salut són tres àmbits
d’intervenció en els quals s’interrelacionen les empreses, les administracions
públiques i els consumidors, i això ens ha ofert la possibilitat d’endinsar-nos
en la seva complexitat i aportar, arran de l’estudi multidisciplinari que aquí
els hem ofert, algunes reflexions i pautes d’acció que permetin afrontar els
problemes alimentaris de les societats modernes.
Per a qualsevol anàlisi de l’alimentació actual, cal partir d’una consideració
òbvia però que és necessari aclarir. Els problemes alimentaris actuals tenen
poc a veure amb l’escassetat i molt amb l’abundància i la globalització. La
seguretat alimentària, antigament centrada en les carències, té avui com a objectiu garantir la qualitat i la salubritat dels aliments que mengem.
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Curiosament, aquest objectiu és cada vegada més difícil de complir. Els nous
problemes alimentaris estan associats a la complexitat creixent del sistema alimentari, la qual fa més difícil conèixer i comprendre què els passa als aliments
des del lloc on es conreen fins al plat en què es mengen. En aquest escenari, el
consumidor coneix cada cop menys l’aliment que consumeix i per això també
li és cada vegada més difícil seleccionar el que és bo per menjar.
La complexitat del sistema agroalimentari industrial ha anat augmentant a
mesura que s’ha industrialitzat la producció alimentària. En aquest sistema hi
intervenen cada vegada més actors (productors, transformadors, grans distribuïdors, botigues mitjanes i petites), la qual cosa incrementa el risc inherent
al mateix sistema pels riscos afegits de cadascuna d’aquestes fases i per la
falta de coneixement (i de transparència) del que hi passa. Aquesta creixent
complexitat del sistema alimentari industrial ha propiciat el desenvolupament
de mecanismes de regulació i control. L’alimentació és un dels sectors més
regulats de les nostres societats. Però els avanços en les polítiques de seguretat
alimentària gairebé sempre han estat una resposta a les crisis alimentàries de
seguretat i no pas respostes preventives a favor de la seguretat alimentària. Les
intoxicacions alimentàries com el «Cas Colza» (1981) fan que vegi la llum a
Espanya la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i deixen
al descobert la mancança de polítiques alimentàries. Posteriorment, les crisis
alimentàries (vaques boges, salmonel·les, listeria, pesta porcina o febre aftosa)
han estat el detonant per al desplegament de les polítiques alimentàries tant
espanyoles com europees.
Però aquesta regulació no ha fet disminuir la preocupació del consumidor
sobre el que menja, potser perquè és patent la pèrdua de control (tant individual com institucional) sobre els aliments. D’una banda, el consumidor no
sap què menja (d’on vénen els productes, com es conreen, quines substàncies
s’hi afegeixen per conservar-los, com es manipulen per a la seva presentació i
venda…). Tampoc sap si les administracions són capaces de controlar-ho tot,
i sospita que no és així, raó que explica la seva preocupació creixent.
També han canviat els referents de confiança. La confiança del consumidor
en èpoques precedents estava lligada a fonts pròximes (família, tradició). Se
sabia què era un «bon menjar» i els productes per elaborar-lo eren propers
al consumidor. Si faltava informació es recorria a persones pròximes, les
quals, basant-se en l’experiència i la tradició, indicaven a les noves genera258
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cions «com menjar bé». Els sabers culinaris es transmetien de mares a filles.
S’aprenia a menjar adequadament. Avui la confiança (i la informació) es basa
en fonts especialitzades: són els experts en nutrició i salut els qui indiquen al
ciutadà què és bo per menjar. Això no obstant, la transmissió de la informació
culinària es manté en el terreny de la informalitat, però ara a través de revistes,
programes televisius, etc., i no necessàriament de mares a filles. Ara, per tant,
és més diversa però també més confusa.
Actualment se segueixen les recomanacions de metges i nutricionistes, que
informen la població i assessoren les administracions sobre allò que és bo i
dolent per menjar basant-se en els avenços científics en aquests camps. Això
no obstant, una anàlisi històrica dels canvis en el concepte de dieta saludable i de les recomanacions científiques de les institucions, mostra que això
no és estable al llarg del temps. Sens dubte, això contribueix a augmentar
l’escepticisme respecte a la «veritat científica» i mina la confiança en els referents institucionals sobre salut i alimentació.
Però malgrat les múltiples i creixents situacions de desconcert, tot sembla
indicar que els ciutadans de les societats modernes confien en el seu sistema
de control alimentari. En moments de crisis alimentàries es trenca la confiança
en el conjunt del sistema de control, però també es genera un procés de recuperació de la credibilitat del conjunt del sistema de confiança (es creen nous
reglaments, els transgressors són sancionats, s’elaboren noves campanyes publicitàries per vendre els productes alimentaris, es recorre als experts i a les
seves últimes investigacions i es creen organismes per protegir la salut dels
consumidors).
Com esmentàvem més amunt, els hàbits dels consumidors també proporcionen senyals d’alerta respecte a l’alimentació. Hem pogut constatar alguns dels
factors que condicionen les eleccions alimentàries. En primer lloc, cal considerar els gustos personals, condicionats socialment i marcats per una tendència
cap a l’hedonisme característic de la societat actual. Hi ha gustos alimentaris
coincidents amb les dietes saludables, però també n’hi ha que no ho són. En
aquest sentit, convé no oblidar que la publicitat s’adapta bé als gustos, ja que
ofereix al consumidor desitjos, no pas raons, i, tanmateix, les dietes saludables
es basen en la racionalitat nutricional.
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En segon lloc, hem de considerar les pressions de l’entorn per consumir. Com
ja hem apuntat, no està clar si actualment els models de consum alimentari són
models de predomini de la demanda, en el sentit que les preferències condicionen l’oferta d’aliments, o si són models d’oferta, en els quals la indústria
alimentària condiciona les preferències. Però no podem perdre de vista que
alguns productes rellevants en les dietes saludables, com els productes frescos, la verdura o el peix i la carn fresca, no utilitzen per a la seva promoció els
canals publicitaris ni les estratègies de màrqueting dels productes alimentaris
industrials. Es troben, per tant, en situació de desavantatge.
Cal afegir a això un tercer factor condicionant del consum que té a veure
amb l’organització de la vida diària. La vida quotidiana és més aviat irregular, plena de microesdeveniments que impedeixen rutinitzar els àpats (horaris variables, desplaçaments, comensals diferents, amb rutines diverses, etc.).
Adaptar la vida quotidiana a la bona alimentació és difícil per a les famílies,
especialment per a les dones que tenen responsabilitats familiars fora de la llar
i atenen també l’alimentació de les seves llars. Sens dubte, a qualsevol persona, però més a aquestes dones, li és més fàcil, còmode i econòmic resoldre
l’alimentació quotidiana comprant un producte industrial envasat que no pas
un producte fresc.
No hem d’oblidar que la repercussió d’aquests factors en els hàbits alimentaris és diferent en funció de les variables lligades a la classe social. No és
igualment senzill per a tots els grups socials acostar-se a una dieta saludable
en funció de la renda o del nivell educatiu. La incidència de les crisis alimentàries es deixa sentir més en uns grups que en d’altres, o l’anorèxia i l’obesitat
tenen al darrere factors socials que mostren una problematització més acusada
entre les classes més desfavorides. Per tot això sembla necessari recordar que
l’aparença de millora generalitzada en qüestions alimentàries no ha d’amagar
la presència del que ja es coneix com a «nous pobres», grups socials desfavorits la definició de pobresa dels quals no coincideix amb la de les èpoques
d’escassetat alimentària.
És previsible que aquesta sèrie de problemes que s’han esmentat aquí adquireixi noves dimensions en el futur, i s’accentuïn les tensions i la polarització
entre dos models d’alimentació: un, basat en la producció industrial d’aliments
i l’estandardització alimentària, destinat sobretot a les classes de rendes més
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baixes; i l’altre, destinat als grups de renda superior, basat en la qualitat, la
producció ecològica, la diversitat i la diferenciació.
En definitiva, el problema no és, només, si mengem cada vegada pitjor, sinó
si en la societat en què vivim és possible menjar bé. No es tracta solament de
si hi ha o no un allunyament de les dietes considerades saludables, sinó de si
es donen les condicions socials òptimes (polítiques, culturals, econòmiques)
perquè tots i cadascun dels ciutadans es puguin alimentar de manera saludable. És evident que les polítiques dirigides a millorar els hàbits alimentaris, a
través de la difusió de dietes saludables i de recomanacions alimentàries, no
funcionen adequadament si a més de fonamentar-se en sòlids coneixements
científics sobre dietètica i nutrició, no es basen també en una comprensió sociològica de les condicions socials de l’alimentació dels grups humans.
Creiem que l’objectiu dels qui tenen l’obligació de vetllar per la salut i la seguretat de l’alimentació consisteix a oferir a la ciutadania un entorn favorable
per aconseguir-ho. Aquí hem pogut constatar que hi ha molts fronts en els
quals hi ha problemes i molts dubtes respecte a les possibilitats d’afrontar-los
adequadament. A la vista dels treballs aquí presentats podem afirmar que ni
una concepció exclusivament mèdica de salut i d’alimentació, ni la individualització de les problemàtiques alimentàries, semblen els camins més apropiats
per aconseguir-ho.
Sens dubte, ens trobem davant d’un fenomen social complex, que dificulta
el coneixement del que ens espera, però les perspectives multidisciplinàries,
per les quals aquí hem apostat, s’estan obrint pas per aconseguir entendre’n
el sentit.
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L’objectiu del present estudi és oferir una anàlisi de les situacions
alimentàries que desperten major preocupació social en aquests
moments, amb la intenció d’afavorir la reflexió sobre la dimensió
social d’aquestes problemàtiques i els motius de la seva recent
aparició en els debats públics. L’obra recull un estudi sobre els
conceptes de bona alimentació, seguretat alimentària, risc i salut,
així com el caràcter canviant d’aquests conceptes i les seves
implicacions actuals. També s’analitzen els nous rols de les
institucions públiques i privades davant el consumidor i els nous
trastorns alimentaris com l’obesitat i l’anorèxia.
Es parteix d’una paradoxa: mai com fins ara no s’ha sabut tant
sobre l’alimentació i la nutrició; mai com a l’actualitat la seguretat
alimentària i la salut associada a l’alimentació han estat objecte de
tanta atenció (i regulació). I tanmateix, ha augmentat la desorientació
i la preocupació del consumidor que es troba desconcertat per la
proliferació de recomanacions i consells alimentaris. Les institucions,
al seu torn, es mostren preocupades pels canvis alimentaris i les
seves repercussions en la salut dels ciutadans.
El llibre ofereix algunes claus per comprendre l’arrel social
d’aquestes qüestions. Es tracta de respondre a alguns dels
interrogants que suscita aquest nou escenari en el qual no falten
aliments però, curiosament, l’alimentació ha esdevingut un problema.
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