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MARINA MONSONÍS

CUINA SITUADA

¿Què passaria si tornéssim a posar la cuina en
el centre de la vida? ¿Què passaria si la cuina
fos central a les escoles? Si poguéssim sentir les
olors i la temperatura a les aules. Si el caliu dels
fogons ens escalfés a l’hivern i les aromes s’escampessin per les aules.
¿Què passaria si entenguéssim les matèries a través de la cuina? Si metafòricament
fos com un arbre fruiter que travessa el centre
de l’escola. Si es poguessin vertebrar les matèries, es ramiﬁquessin i constel·lessin coneixements i aprenentatges, i es posés consciència
en els efectes de l’escalfament global.
I si aprenguéssim el cercle cromàtic a
través dels colors de les fruites; si la música,
l’harmonia i les arts sonores experimentals i
de codi obert s’aprenguessin amb els sons que
generen les olles; i si féssim servir els morters per passar el temps i crear melodies. Si
tinguéssim laboratoris per construir utensilis
reciclats, desaﬁéssim l’obsolescència programada i substituíssim la vaixella de plàstic per
plats de ceràmica fets en els nostres tallers.
Si a través de les receptes poguéssim
donar un protagonisme a les memòries històriques no hegemòniques, orals, gestuals; si
aprenguéssim a hackejar-les amb sentit i en
qüestionéssim la propietat intel·lectual. Si entenguéssim les estacions a través de les verdures i veiéssim com afecta el pic del petroli a tot
allò que viu, creix i mor.
Si a través dels peixos i el mar poguéssim parlar de diversitat sexual, rols de gènere,
formes d’organització social; si, identiﬁcant
els peixos sedentaris i els migratoris, poguéssim parlar de geograﬁa i l’opressió que generen les fronteres del nord global; si aprenguéssim zoologia i hàbitats animals a través de la

carn que mengem. O si ja estiguéssim en l’era
en què l’única proteïna animal que tenim és la
dels insectes, aprenguéssim a construir vivers
i comencéssim a fer recerca de quins dels que
habiten en els nostres carrers es poden menjar. Si poguéssim crear laboratoris amb vivers d’algues que necessiten poca aigua i poca
energia per viure.
Si busquéssim un espai per al compostatge i aprenguéssim a cultivar la terra, els patis,
els terrats, els balcons i en cuinéssim els fruits.
Si a través de la massa mare i la fermentació, aprenguéssim una ﬁlosoﬁa de la vida del
que es va fent quotidianament.
Si en cada àpat hi hagués un espai per a la
cohesió, el benestar i la calma de l’esperit, i si
poguéssim posar també sobre la taula diversos
rituals i tradicions. Si anéssim a collir plantes
medicinals i féssim infusions per aprendre en
els espais de resolució de conﬂictes.
Si féssim sortides on aprenguéssim a
identiﬁcar la comestibilitat de les anomenades plantes invasores i qüestionéssim qui envaeix qui, i les afegíssim en els nostres menús.
Si al plat aprenguéssim a relativitzar i
qüestionar el bé i el mal a través de les males
bones herbes.
Si totes aquestes qüestions es repensessin, s’ampliﬁquessin i adaptessin als ritmes,
capacitats i tarannàs dels infants, tant en l’àmbit individual com col·lectiu, i en respectéssim
les capacitats, fomentant el fet d’aprendre a
aprendre i estimar allò que ens nodreix, perquè nodrir-nos és imprescindible, i la cuina és
llar, creació, font i vida.
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