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INTRODUCCIO

Seria forca normal intentar comencar aquesta conferencia amb una definicio:

que es la dieta mediterrania? PerO no sera aixi. Si d'entrada volem explicar les

caracteristiques d'aquesta determinada manera d'alimentar-se correm el rise

d'acumular obvietats o be d'exhibir interpretacions subjectives mes o menys

atractives. Pensern que sera millor intentar fer una aproximacio progressiva al

titol, que per algun motiu porta un interrogant, amb una bona barreja

d'entusiasme, seriositat i esperit critic. El tema s'ho val.

La nutrici6, teoricament i practica, esta de moda. La relaci6 evident entre

conducta alimentaria i salut esta de moda. La dieta mediterrania esta de moda.

Per clue tot aixb?
La resposta esta plena d'evidencies i d'altres formes menys cientifiques de

la realitat. Es evident que la ciencia medica en general i els coneixements

relatius a la nutrici6 humana han confirmat el que des de sempre s'havia

suposat i cregut: que la qualitat de l'alimentaci6 influfa -per be o per mal-

en la salut de 1'esser huma i fins i tot en la seva felicitat present i futura. La

ciencia ha confirmat, perO tambe ha delimitat. En que consisteix la qualitat

d'un aliment? On esta el limit de la seva importancia per a la salut? On

comenca el mite? Comentarem ben aviat, ni que sigui de manera abreujada, la

relacio entre el consurn de determinats productes en 1'ambit geografic i

cultural de la Mediterrania i la morbi-mortalitat de les seves poblacions.

Insistim en el fet que des de la bioquimica fins 1'epidemiologia tenim arguments

ineludibles. Peril no deixarem de banda les opinions dels historiadors, dels

antropOlegs (que han trobat en l'alimentaci6 humana un camp d'experimentacio

i de reflexi6 senzillament fabul6s) i dels professionals que cada dia valorem

mes, corn una realitat tambe ineludible, els factors psicosocials de les

preferencies en 1'exercici del menjar, un instint forca complicat. Corn diu

Fischler (a qui hauriem de citar mes d'una vegada) al'alimentaci6, corn la

sexualitat, es un terreny en el qual la moralitat i la ideologia donen color
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gairebe de manera necessaria al discurs, incloent-hi el cientific». El missatge

que donem per prevenir o per curar l'individu o la poblacio ha d'integrar
aquests elements no per estetica, sing per eficacia.

LA CULTURA DE L'OLI D'OLIVA

Que els nivells de colesterol total en sang , que la proporcio entre la
quantitat de colesterol transportat per lipoproteInes de baixa i d'alta densitat
condicionen la patogenia de la malaltia cardiovascular ningu no ho nega, ni
contradiu el que altres factors de rise hagin de ser tinguts en compte. Les ja
classiques observacions i interpretacions de Keys a set patsos ( Finlandia,

Grecia, Italia, lugoslavia , Holanda, Japo i USA) mantenen vigencia cientifica
i segueixen donant suport a recomanacions dietetiques , a la ,geografia de la

sacietat» que ha substituit la «geografia de la fam » a la llista de prioritats
sanitaries del mon desenvolupat . La bibliografia sobre el tema es immensa.

Doncs be, en aquesta guerra contra el colesterol -el dolent de la pel.licula-
l'oli d'oliva ha esdevingut un dels principals aliats de la salut. Les qualitats
que el defineixen son ben conegudes pels cientifics i, fins i tot , pels profans: la
proporcio adequada entre acids grassos saturats i insaturats , la presencia de
monoinsaturats (revaloritzats en els darrers anys) i la resistencia a la deterioracio
oxidativa per les altes temperatures, importantissima en poblacions

acostumades a fregir habitualment, son exemples concrets d'aquesta qualitat.

La cultura de 1'oli d ' oliva guanya Ia batalla a la de la mantega d'origen animal
i, fins i tot, a la d'olis d'altres origens, promocionats en nom de la ciencia, pero
amb menys tradicio (ja comentarem , mes endavant , que el concepte de tradicio

es un valor afegit de la dieta mediterrania).

FRUITES, VERDURES, HORTALISSES, UNA OFERTA DESAPROFITADA

Molts observadors estrangers se sorprenen que els catalans desaprofitem
en gran part l'oferta que la nostra agricultura ens fa de fibra vegetal i de
vitamines a traves dels camps de fruita variada i esplendida i a traves de la
cultura de l'hort, rica en verdures i en llegums. Concretament rica en tomaquets,
pebrots, alberginies, cebes, etc. Recordern l'atractiu de la varietat de les nostres
amanides, de l'escalivada, de l'incorporat <<gazpacho>>, de la verdura ben
bullida.

Les enquestes sobre habits alimentaris a Catalunya (la corresponent als
anys 1993-94, presentada recentment al Departament de Sanitat) confirmen

que el consum de fibra vegetal es encara inferior al que les recomanacions

dietetiques defineixen internacionalment en nom dels beneficis que poden

atribuir-se a aquests productes en relacio, sobretot, a la prevencio del cancer

de colon i de malalties metaboliques d'alta prevalenca com son 1'obesitat, la

diabetis tipus II i la dislipemia. (Cal recordar els estudis a Uganda dels epide-

miolegs Burkitt i Trowell).



CONFERENCIES I'LENARIES 31

MENJAR FRUITS SECS, UN BON COSTUM

A 1'aperitiu, per a postres, per berenar a mitja tarda, en qualsevol moment

per entretenir la gana, o per enriquir una salsa amb una picada, el consum

d'avellanes, ametlles, nous o cacauets constitueix un costum bo. Bo per a la

salut, i bo per a la qualitat gastronomica. Podem afegir, bo per a l'economia de

casa nostra.

En la ja comentada i prioritaria lluita contra la malaltia cardiovascular son

valorats molt positivament aquests aliments per una rao fonamental: el seu alt

contingut (en proporcions diverses) en acid oleic i en acid linoleic afavoreix el

millorament dels nivells quantitatius i qualitatius de colesterol. (Treballs,

especialment aplicats a l'avellana, del grup del Dr. Lluis Massana, de la

Universitat Rovira i Virgili de Reus, donen suport a aquesta idea.)

ELS EMBOTITS , LA CANSALADA, ES A DIR: EL PORC

Tota la bona premsa que, des del punt de vista de la salut, tenon els greixos

vegetals la tenen dedolenta els d'origen animal. Especialment el pore. Pero cal

tenir present que formen part de l'alimentacio mediterrania la cuina tradicional

del Ilard, la persistencia (sobretot a Franca, pals mediterrani, o no?) de la

mantega, la persistencia de la nata a l'excel-lent reposteria catalana (el tortell

de nata fou fins fa poc una institucio dominical) i els ben apreciats embotits.

Jaume Fabrega ha explicat molt be que a la conca mediterrania coexisteixen

porcofilics» i « porcof6bics,) i que, certament, la dialectica no es simplement

nutricional, sing ideologica, moral i, segons Marvin Harris, socioeconomica.

En definitiva, la cultura del pore esta molt present en la Mediterrania, per

amor o per odi, si s'accepta 1'exageracio d'aquesta terminologia.

D'altra banda es evident -i ja Gregorio Maranon ho afirmava- que un

costum tan arrelat a molts paisos llatins com es <<la mantanca del porc,, no s'ha

d'interpretar sols com un ritual tradicional, sing tambe com una manera

d'evitar la desproteinitzacio de moltes poblacions, tent a mes de rebost per a

tot l'any. Una peculiaritat a tenir en compte es, precisament, la bona resposta

dels productes del garri als processos de conservacio. Les antigues <<rutes de

la sal), hi tenen molt a veure des del punt de vista comercial.

CAL PARLAR DE PEIX?

Es obvi que una geografia adjectivada amb el nom d'un mar, el Mediterrani,

ha de condicionar els habits alimentaris dels seus habitants a favor del peix. No
obstant, el consum de peix ha estat i es molt irregular malgrat les seves
qualitats nutricionals i gustatives. Es evident que en la prevencio del goll
endemic, 1'adequada ingesta de peix juga un paper primordial, i que la
revaloritzacio del peix blau en la prevencio de les dislipemies sembla
suficientment demostrada. D'altra banda, el peix no juga un gran paper en la
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llista de les preferencies del ciutada mitja, sobretot del jove. El gust pel peix no

es congenit i necessita aprenentatge cultural.

CEREALS

No cal posar emfasi en les virtuts del blat que tan essencial es per a

comprendre l'alimentaciO quotidiana, sense oblidar l'ordi. Els grans cultius de

cereals no defineixen 1'economia agricola de la majoria dels pa'isos mediterranis,

pero si que es tracta d'un grup de productes lligats a l'alimentaciO de

supervivencia, sobretot a les arees d'intens seca. A Catalunya es frequent el

cultiu de cereals per assegurar, conservat com a farina de blat per a tot l'any,

el pa nostre de cada dia>>, gairebe sacralitzat; negar el pa als captaires ha estat
durant segles un signe d'immoralitat.

Pero potser val la pena subratllar, per fer evident la varietat de cultures en

relacio als cereals, el terra del cuscus, tan present i significatiu als territoris

crabs. L'oferta del propi territori agricola en relacio a les graminies, la bona

soluciO economica a la comentada alimentaciO de subsistencia, la capacitat

cultural per elaborar un menjar exquisit, amb molta presencia de la dona en la

preparaciO culinaria i preculinaria, han fet del cuscus un producte de presencia

creixent, si be al context mediterrani europeu acostuma a ser un gest minoritari

menjar-lo habitualment.

EL VII LA VIRTUT DE LA MODERACIO

Es imposible parlar de Dieta Mediterrania i no fer Clara referencia a la

cultura del vi. El pacte entre sanitaristes i vinticultors passa per un mot: la

moderacio. La polemica entre puritans i anarquitzants sobre aquesta questiO

esta de rebaixes per dos motius: el reconeixement de certes virtuts del vi en

relacio a 1a prevenciO de la malaltia cardiovascular (de la qual 1'anomenada

paradoxa francesa>> n'es 1'exemple mes popular) i els forts condicionants

socioculturals del terra.

Repeteixo: el pacte passa pel concepte de moderacio, paraula que

tranquil-litza la consciencia dels metges (segurament amb raO) i que es

interpretada pels vinaters com una tolerancia que els consumidors ja

convertiran, per raons obvies, en immoderaciO.

Recordem que la paradoxa francesa no es ni mes ni menys que 1'expressiO

afortunada, l'eslogan, que intenta explicar per que a Franca, on es predominant

la cultura de la mantega i altres habits alimentaris tradicionalment considerats

afavoridors de l'arteriosclerosi, la prevalenca d'aquesta malaltia es discreta.

Sabem, avui dia, que els factors antioxidants de la dieta retarden l'envelliment

de les arteries i ajuden en aquest objectiu a les dietes baixes en greixos saturats.

Al beneficios efecte de la vitamina E i de la vitamina C, s'afegeix el de

substancies flavonoides (entre elles l'abans anomenada vitamina P) i els
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tanins. El vi negre en surt beneficiat en comparacio at rosat o blanc. Els treballs

en relacio a aquest tema son innumerables. Les conclusions serioses insisteixen

en el fet que tot plegat no justifica aconsellar indiscriminadament l'alt consum

de vi, tota vegada que els bons resultats desapareixen quan el consum es

abusiu o no son tinguts en compte altres factors de rise. No es pot parlar de

salut i alimentacio sense valorar quelcom global que es 1'estil de vida. (A molts

paisos mediterranis la gent fa -o feia- la migdiada!)

I que dir d'altres begudes alcoholiques com el cava, la cervesa, certs

aperitius o licors d'alt prestigi i consum a la conca mediterrania? Segur que la

paraula moderacio permet fer extensiu el pacte a aquestes begudes.

No es mat moment per recordar quelcom fonamental que no sempre es fa

prou evident: Cal diferenciar el missatge que enviem a ]a poblacio sana, amb

sentit preventiu, del que enviem a la poblacio malalta o plena de factors de rise

(obesitat, diabetis, hipertensio arterial, intolerancia a la glucosa, tabaquisme,

sedentarisme, estres, etc.). Son moltes les persones que han introduit 1'ansietat

i les obsessions a la seva conducta alimentaria a causa d'aquesta confusio.

Com ja suggeriem at comencament, si volem que la dieta mediterrania sigui

respectada pels estudiosos del bon menjar i es confirmi com una manera

plausible d'alimentar-se (adjectiu que taut agradava a Josep Pla, escriptor que,

per cert, mereix ser citat tot referint-nos a aquestes questions) i assumible

internacionalment. Caldra separar el gra de la palla, es a dir caldra que la moda

no frivolitzi la seva imatge i que noes converteixi en una panacea, en un remei

per a tots els mals del cos i de l'anima.

En primer lloc, la denominacio de <<dieta>> potser no es la mes adequada des

del punt de vista de l'educacio sanitaria, perque suggereix prescripcio,

racionalitzacio, llista de prohibicions, problemes de salut, etc. I, en realitat, vol
fer referencia a una oferta agricola variable tradicional, oberta als rituals de
celebracio i, en principi, saludable. Molt saludable si es ben entesa. Pero

aquestes precisions semantiques, que recorders la conveniencia d'entendre la
paraula dieta com « estil de vida», no ens han d'obligar a desatendre altres
consideracions com son la ben guanyada fama de que esta gaudint i el possible
benefici economic per a certes agricultures com la nostra.

Una altra consideracio que, en certa manera, ja s'ha comentat en aquest
escrit: un dels problemes prioritaris des del punt de vista sanitari, indirectament
lligat a questions de moda i prestigi social, es la prevalenca de sobrepes i
d'obesitat que es constata als paisos desenvolupats, el que hem anomenat
<<geografia de la sacietat». Doncs be, molts continguts nutricionals de
l'alimentacio mediterranea fornenten el sobrepes si noes to en compte l'elevada
aportacio calorica que proporcionen. No cal insistir en l'argumentacio. La
citada moderacio com matisacio entre dues caracteristiques mediterranies: el
seny i la rauxa. No s'ha de considerar cinisme dir-ho aixi mateix.

El millor antidot contra la banalitzacio de la dieta mediterrania es
probablement la consideracio psicosocial, antropologica i sociocultural de
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1'alimentaci6 humana en general i dels habits que configuren aquesta manera

mediterrania de menjar, en particular.

No oblidem la paradoxa americana -que com totes les paradoxes, ben
analitzades son mes aparents que reals. Consisteix en el fet que son els
americans (els cientifics, pero no solament aquests) els grans descobridors))

i propagandistes de la dieta mediterrania, ben diferent de la que fan ells.

Un altre aspecte de la paradoxa es, com analitza amb sagacitat Claude

Fischler la Ilista d'ingredients no especificament nutricionals que estan influint

en l'exit de la dieta mediterrania, i que corresponen a la consideracio

antropologica de l'alimentacio humana. En aquesta llista s'hi troben realitats
historiques i mites actuals. Potser convindria dir, pero, que el mite forma

tambe part, d'alguna manera, de la nostra realitat social, i que a l'hora

d'estructurar les preferencies del menjar funcionen criteris racionals i

irracionals. Aquests, des de l'inconscient col-lectiu, com els publicitaris saben
molt be.

Exemples d'aquests factors: El que Fischler anomena <perennitat i tradicio».
El llarg pas del temps com a acreditacio de qualitat. La <cuina de l'avia>>

suggereix etica i estetica. Bondat dels aliments i saviesa culinaria.

Aquest aspecte va lligat a una poetica antitecnologica. Malgrat 1'evidencia

que la tecnologia aplicada a 1'alimentaci6 hagi significat netedat, conservacio

i possibilitat de disposar d'aliments produits lluny en l'espai i en el temps, no

s'ha pogut escapar de la mala imatge de <1'antinatural>>. Probablement no es
estrany que un pais tan desenvolupat tecnicament com els EUA i amb tradicions

escasses o indefinides s'hagi enamorat de la nostra historia culinaria, sobretot

si la ciencia ho ha avalat. El que deiem: americanisme i antiamericanisme, en

aquest cas, s'han complementat per a vendre prestigi.

Parlar de dieta es tambe parlar de certa austeritat, de certa capacitat de

renuncia, de certa (o molta) limitacio dels plaers sensorials. I dic sensorials

amb tota intencio, tot recordant que el puritanisme ha parlat sempre de la

sensualitat com equivalent a la sexualitat, paraula que Sens dubte to mes

connotacions morals. Nord versus sud. Recordem les interessants

consideracions, aplicables a aquest tema, de J. L. Aranguren a la seva obra
<<Catolicismo y protestantismo como formas de existencia>>. El mateix Fischler

diu que <<la doctrina catolica fa mes pactes amb el cel que la protestant>>. Per

aixo, tantes vegades, per a seguir defensant les excellencies de la dieta

mediterrania hem d'afegir-hi el terme <moderacio», l'hedonisme amanit amb

unes gotes de seny.


