
«Primer, va caldre civilitzar l’home en la seva 

relació amb l’home. Ara, cal civilitzar l’home 

en la seva relació amb la natura i els animals.»

— Victor Hugo 

Dos segles més tard, el repte que plantejava 

Victor Hugo és plenament vigent. La relació 

de l’ésser humà amb el medi és determinant 

per al seu estat. Un exemple n’és l’agreujament 

de la crisi climàtica i les seves conseqüències. 

Fullejava un llibre fa poc sobre les espècies ex-

tingides, com ara el marsupial bilbi menor, i em 

va fer reflexionar sobre el que hem perdut, però 

també sobre el que encara tenim: la biodiversi-

tat, l’actiu més important.
L’emergència climàtica ens força a repensar 

de dalt a baix el nostre model de societat. La 

sobirania alimentària es troba en un estat 

precari: els petits productors estan desapa-

reixent juntament amb les varietats locals 

(a Catalunya, el percentatge de població de-

dicada al sector primari és de l’1,9%). Els hà-

bits alimentaris han canviat: la majoria de 

la població compra al supermercat produc-

tes de llarg quilometratge, fora de temporada 

i molt processats. Dos terços de la producció de 

cultius provenen únicament de nou espècies: 

canya de sucre, blat de moro, arròs, blat, pata-

tes, soja, fruit de palmera (de la qual s’extreu 

oli de palma), remolatxa de sucre i mandioca. 

En el segle xx, segons la FAO (Organització de 

les Nacions Unides per a l’Alimentació), s’han 

perdut el 90% de les varietats de cultiu. Els mo-

nocultius uniformen la cultura alimentària d’un 

territori, sempre essencial per a la identitat.

 Hi ha experiències reals d’èxit que ens 
mostren altres camins, com ara els menja-
dors escolars agroecològics i de proximitat. 
Es tracta d’un projecte holístic des del camp 
fins al plat, en què hi intervenen diversos ac-
tors i s’enforteixen les relacions socioeconò-
miques. El menjador es converteix en un espai 
educatiu del centre, un lloc idoni per donar 
a conèixer varietats locals recuperades, com 
l’enciam llengua de bou, de fulles molt fines 
i dentades. A la cuina la cuinera prepara una 
amanida cruixent i gustosa: abans pràctica-
ment ningú en menjava! Ara repeteixen. 

L’èxit del model d’escola de la vida hauria 
d’animar l’Administració a trobar un compro-
mís amb la pagesia local per garantir la resi-
liència alimentària. Les condicions del medi 
rural català permetrien conrear pràcticament 
tots els aliments de la dieta mediterrània, 
i l’autoabastiment amb produccions ecològi-
ques locals seria un model respectuós amb el 
medi ambient que generaria llocs de treball 
i podria oferir-nos aliments de qualitat.

L’alimentació té el potencial de canviar 
el present; l’educació té el potencial de can-
viar el futur. Si cuinem aquestes dues realitats, 
estem canviant de model. Cap escola pública 
hauria de renunciar a formar part d’aquesta 
revolució en què el present garanteix el futur.
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