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e la mateixa manera 
que hem delegat 
l’educació dels joves a 
l’escola, la seva ali-
mentació l’hem deixat 
en mans de la publici-
tat i les xarxes socials, 

és a dir, de les grans empreses de 
l’alimentació, amb el suport d’in-
fluencers, nutricionistes visionaris i 
falsos gurus de la dietètica. Així com 
la tasca dels mestres prepara homes 

D

lliures, cultes, desvetllats i feliços, qui sap 
si científics o artistes, la tasca dels mitjans 
en matèria gastronòmica genera malalts 
futurs perquè, en el fons, els ha convertit 
en consumidors.  

Paral·lelament, la cadena de transmis-
sió del coneixement gastronòmic de 
mil·lennis, adaptada endèmicament a ca-
da territori per preservar l’ecosistema i 
obtenir el màxim rendiment nutritiu i gus-
tatiu,  a saber,  cuina local, s’ha perdut 
inexorablement per la falta de temps i 
l’abandonament del fet familiar de menjar 
junts, compartir el mateix mentre flueix la 
conversa i l’aprenentatge. Hem oblidat el 
precepte mediterrani que no ens assèiem 
a taula per menjar, sinó per menjar junts. 
Per si no fos suficient, mentre el món ric 
es debat en la dicotomia d’anorèxia o obe-

sitat, milions de joves passen fam al món. 
En conjunt, la mala alimentació, compta-
bilitzant les seves malalties resultants, 
principalment cardiovasculars, és la pri-
mera causa de mort al planeta que en un 
futur proper serà dels joves, als quals els 
hi deixem pitjor que el vam heretar, con-
travenint el principi bàsic de qualsevol tri-
bu. I, com és sabut, cal tota la tribu per 
educar un nen, especialment en hàbits ali-
mentaris. 

Les eines gastronòmiques que la nostra 
tribu del segle XXI ha deixat als joves els 
aboquen a unes pautes alimentàries ni 
gens sanes ni sostenibles. Podem consul-
tar moltes estadístiques, però la intuïció ja 
ens diu clarament quin és el patró en rela-
ció a les recomanacions: poca verdura, po-
ca fruita, poc llegum, excés de processats i 

pastisseria, aversió a les espines, abús 
de carns i una reiteració dels plats que 
«agraden», oblidant l’antiga planifica-
ció familiar de menjar de tot al llarg de 
la setmana. Per si no fos suficient, així 
com la generació anterior era la de l’ex-
cés de sal, l’actual ho és del sucre, amb-
dós desequilibris afavorits pel capitalis-
me comestible en l’afany d’oferir addi-
tius i addictius que augmentin el 
consum, ja sigui d’un snack o d’una be-
guda. Sabent que els missatges publici-
taris generen la informació nutricional 
que és efectivament interioritzada pels 
joves, ara ja selectivament a través del 
bigdata de les xarxes, tota tendència és 
ràpidament assimilada pel màrqueting, 
conscient que si consultes suficients ex-
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La cuina local s’ha perdut inexorablement 
per la falta de temps i per l’abandonament 
del fet familiar de menjar junts. 
 Foto:  P.F.
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perts pots demostrar qualsevol cosa, ge-
nerant etiquetes d’una Novoparla orwe-
lliana gastronòmica que el legislador tar-
da anys en corregir, quan ja han creat 
desinformació tòxica (bio, light, sense 
additius, natural, artesà). I, per postres, 
una paradoxa cruel: com menys recur-
sos familiars, més consum de processats 
pel seu baix cost en grans superfícies o 
espais de menjar ràpid i, en resultat,  
més risc d’obesitat.    

Amb aquest menú, cal que siguem 
conscients que la gastronomia és el prin-
cipal vector per oferir una bona salut fí-
sica i mental als joves, així com de la du-
rabilitat del planeta. Actualment, amb 
l’alienació (com diria un filòsof i econo-
mista capital) que hem tolerat de la nos-

tra sobirania alimentària, només ens 
queda un recurs per recuperar-la pels jo-
ves: el temps.  

Amb aquest ingredient, que surt a to-
tes les receptes de cuina, 
podem salvar de l’extin-
ció la «cuina familiar 
que, per cert, s’està en 
aquests dies acabant 
d’una manera segura i 
inevitable», com ja escri-
via Josep Pla l’any 1972 a 
«El que hem menjat». 
L’objectiu de salvar-la no 
és nostàlgic, és mèdic. 
Bàsicament, perquè no 
tenim cap altra es-
tratègia limentària que 
ens garanteixi la salut i, 
per tant, la felicitat. 
Gràcies a la tecnologia 
actual, podem executar-
la minimitzant, precisa-
ment el temps. Però com 
que també esperem que 
sigui tendència no mal-
baratar ingredients, podrem emprar 
aquest estalvi en transmetre als joves el 
coneixement que encara ens queda 
d’aquest manual de bones pràctiques 
mediterrànies. Confondre l’educació nu-
tricional en un seguit d’imposicions avo-
rrides que generen rebuig no és la millor 
manera de motivar per a la causa perso-
nes en ple procés d’autoafirmació de la 
identitat i de formació de la seva «perso-
nalitat dietètica». Per contra, que els fills 
participin del proveïment alimentari i 
comparteixin les habilitats, serà molt útil 
quan arribi el procés d’emancipació. Te-
nim molt temps per fer-ho, perquè cada 
volta és més tardana. És paradoxal la 
gran quantitat d’activitats extraescolars 
que realitzen els petits, pot ser per ocu-
par el seu temps, sense que cap d’elles 
inclogui acompanyar als pares a com-
prar, per aprendre’n, fer bolletes de carn 
acabada de picar i trempar a la cuina, 
per aprendre’n, desgranar un fesols aca-
bats de collir, per aprendre’n, omplir 

pots de conserva per 
aprofitar la collita, per 
aprendre’n.  

A la recerca del 
temps perdut podrem 
donar referències èti-
ques i gastronòmiques 
als fills que no troba-
ran enlloc més. En 
aquest procés, l’esforç 
d’individualització du-
rant l’adolescència pot 
semblar contradictori. 
Però, a la llarga, tots intentem recuperar 
la nostra magdalena proustiana, aquelles 
croquetes, albergínies, pilotes o brou i 
bullit «com fèiem a casa». El privilegi 
afegit de Menorca és poder aprendre i 
compartir amb generacions anteriors el 
contacte amb la tanca i la tèquina, el bosc 
i la marina. L’interès no és només patri-
monial, si no que és l’aplicació extrema 
de la definició clàssica d’intel·ligència: 
«capacitat d’adaptació al medi», a la ve-

gada l’objectiu de segles de  cuina. En 
versió mil·lenial i de tendència emergent, 
«Mindfulness Gastronomy». 

El gaudir d’aquestes pràctiques 
d’exercici físic, d’altra banda possible-
ment més saludables que anar en cotxe a 
un gimnàs per pedalar amb una bicicle-
ta que no es mou de lloc, és més valuosa 
per l’educació futura d’éssers feliços que 
la nota de selectivitat i és la transmissió 
de la nostra cultura. En definitiva, els 

hereus de la Societat de Poetes Gas-
tronòmics Morts només alliberarem als 
joves d’aquesta distopia gastronòmica 
amb temps per acompanyar-los al mer-
cat, a la cuina, a l’hort o als boscos per-
què vulguin viure deliberadament, fer 
front només als fets essencials de la vida, 
i veure si no poden aprendre el que ella 
els ha d’ensenyar, per evitar que, quan 
hagin de morir, descobreixin que no han 
viscut.

Ve de la pàgina anterior >>

 
 
Així com la generació 
anterior era la de l’excés 
de sal, l’actual ho és del 
sucre
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Educació nutricional. Con-
fondre l’educació nutricional en un 
seguit d’imposicions avorrides que 

generen rebuig no és la millor mane-
ra de motivar per a la causa perso-

nes en ple procés d’autoafirmació de 
la identitat i de formació de la seva 

«personalitat dietètica»

La memòria gastronòmica. Tots intentem 
recuperar la nostra magdalena proustia-
na, aquelles croquetes, albergínies, pilo-
tes o brou i bullit «com fèiem a casa».
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o us espanteu si us entra 
de nit a casa un insecte 
gros com un ocell, fosc i 
pelut, voletejant vigorosa-
ment per un llum encès, i 
piulant de manera llasti-
mosa. Ni tampoc quan ve-

geu que a l’esquena hi té dibuixat un cap 
de mort. Fets com aquest antigament eren 
presagis de grans desgràcies, plagues, i fins 
i tot la pèrdua de la vida. Creences total-
ment infundades, evidentment. La literatu-
ra i el cinema han aprofitat aquestes su-
persticions (Bram Stoker, E. Allan Poe, Tho-
mas Harris, Buñuel, Dalí...). 

Aquest borinot és una papallona noctur-
na, de les més grans d’Europa, totalment 
inofensiu. Viu tot l’any a l’Àfrica tropical i a 
les zones més càlides del Mediterrani. A 
l’estiu migra cap al nord d’Europa. És molt 
fàcil de reconèixer per la seva mida i el di-
buix del tòrax. Podríem dir que té com a 
dos vestits. Quan està en repòs és total-
ment críptic. Aquest camuflatge dificulta 
que el detectin els depredadors. Però quan 
és molestat, desplega les ales i apareixen 
tons grocs i negres molt evidents, al mateix 
temps que remena l’abdomen i comença a 
piular amenaçador. Fins i tot excreta 
substàncies repel·lents. Fa fugir els ene-
mics, espantats. La combinació de groc i 
negre indica perill a la natura, i la presen-
ten molts d’animals verinosos. Però vega-
des juguen de farol, com en aquest cas. 

Aquest papalló té la trompa de la boca 
curta i forta. Li serveix per obrir les cel·les i 
menjar-se la mel als ruscos de les abelles. 
Suporta l’atac defensiu de les abelles soldat 
a l’entrada de les caseres. La seva coberta 
és gruixada i peluda, i és immune al verí 
de les picades. Una vegada dins emet les 
mateixes feromones que les abelles, de ma-
nera que les obreres no el consideren un in-
trús. És llavors quan esquinça les tapes de 
les cel·les i xucla la mel. No sempre li surt 
bé, i vegades les abelles el detecten i el ma-
ten. És una espècie prou rara per a no re-
presentar cap perjudici per a l’apicultura. 
Consumeix també nèctar, saba i fruita ma-
dura. 

A les nostres latituds fa dues 
generacions a l’any. Els papa-
llons adults apareixen a la pri-
mavera. S’aparellen i la feme-
lla pon uns 150 ous, repartits 
d’un en un a les fulles de les 
plantes que alimentaran les 
erugues. La segona generació 
de papallons neix a finals 
d’agost. Les erugues tenen uns 
6 mm en néixer. Muden la co-
berta 4 vegades, fins a arribar 
als 13 cm. Cada vegada que 
muden es mengen la camisa, 
en un exemple de reciclatge 
natural. Es caracteritzen per tenir unes lí-
nies en diagonal a cada segment, que van 
guanyant colors a cada muda: grocs, verds, 
blaus, violetes. Hi ha variants de color. I so-
bretot també per la banya que tenen cap al 
final del cos, com una antena, i que igual-
ment varia de color segons l’estadi. Quan 
són molestades, aixequen la part anterior 

Tòfol Mascaró 
Biòleg, GOB Menorca

El borinot canavera 
(Acherontia atropos)
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CLASSE: Insectes 
ORDRE: Lepidòpters 
 FAMÍLIA: Esfíngids 
ESPÈCIE: Acherontia atropos 
NOMS POPULARS: Borinot 
de la calavera, papalló 
de la mort (cat), esfin-
ge calavera africana 
(esp), death’s-head ha-
wkmoth (eng), sphinx tê-
te de mort (fra), sfinge testa 
di morto (it), toten-

kopfschwärmer 
(al). 

DISTRIBUCIÓ: Sedentària a l’Àfrica tro-
pical, Orient Mitjà i Mediterrani sud. 
A l’estiu una part migra cap al nord 
fins a Islàndia, Escandinàvia i Ka-
zakhstan. 
MIDES: El cos fa 6 cm. Envergadura 
amb les ales obertes 9-12 cm. Pes 2-8 
g. Les femelles són més grosses que 

els mascles. Erugues fins a 13 
cm i uns 20 g de pes. 

Crisàlides 5-7 cm. 
LONGEVITAT: El 

papalló devers 
1 mes. 

L’eruga 1-2 mesos. Les crisàlides 1-8 
mesos en funció de la temperatura. 
HÀBITAT: Tot tipus d’espais amb vege-
tació poc densa, horts, jardins. Pot en-
trar a les cases  atret per la il·lumina-
ció artificial. Actiu del fosquet fins a 
mitjanit. 
ALIMENTACIÓ: L’adult menja substàn-
cies ensucrades: nèctar de flors, saba, 
fruita madura, i sobretot mel d’abella 
domèstica. L’eruga consumeix una 
gran varietat de plantes: solanàcies 
(patatera, tomatiguera...), olivera, cí-
trics, fruiters, aloc, baladre... Molt ra-
rament arriba a ser una plaga. 
REPRODUCCIÓ: Metamorfosi de les 
papallones. (1)-2-(3) generacions 
anuals en funció del clima. Postes 
d’uns 150 ous, d’uns 2 mm. 5-12 dies 
d’incubació. Les erugues muden 4 ve-
gades abans de crisalidar. 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Catalogada 
com a de preocupació menor per la 
IUCN. Bastant rara a Menorca.  
PROTECCIÓ LEGAL: No protegida espe-
cíficament. Protegida a nivell general 
pel RD139/2011.

del cos i acoten el cap, recordant una esfinx. 
D’aquí el nom de la família. També grinyo-
len de manera semblant als adults. S’ali-
menten de moltes espècies de plantes dife-
rents, però sobretot se les coneix per consu-
mir solanàcies (patateres, tomatigueres, 
alberginieres...) i altres plantes cultivades, 
com oliveres, cítrics i moltes més. Mai arri-

ba a ser una plaga, per ser 
una espècie poc nombro-
sa i repartida en moltes espècies de plantes 
diferents. Les erugues s’enterren i crisali-
den. A l’estiu en un mes ja neix el papalló. 
Les de tardor passen l’hivern enterrades i 
neixen a la primavera. 

Aquesta espècie es veu amenaçada per 

l’ús de pesticides en els cultius on s’alimen-
ta. La contaminació lumínica li provoca de-
sorientacions, sovint fatals. El canvi 
climàtic ha fet que cada vegada migri més 
al nord, produint alteracions en el calendari 
natural d’aquest impressionant lepidòpter.


