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L’obra 

 

Menjar és una de les decisions més importants que prenem cada dia. De fet, 
la prenem més d’una vegada al dia. És una de les nostres necessitats més 
essencials que compartim amb tots els organismes vius. Per desenvolupar la 
pròpia vida, a qualsevol organisme li cal matèria per construir el seu organisme 
i el dels descendents, així com energia per desenvolupar les seves activitats. 
L’evolució dels animals i de la mateixa espècie humana ha estat determinada, 
en part, per tractar de resoldre aquesta qüestió vital. I els humans hem construït 
la nostra societat en funció d’aquesta dependència que hem convertit en part 
de la nostra cultura.  

Exploracions pel planeta del menjar repassa com aquesta necessitat bàsica 
determina una part important de la nostra vida actual i com, en l’actualitat, per 



a alimentar-nos depenem de les decisions que la nostra espècie va prendre en 
l’origen de l’agricultura fa uns 10 000 anys. 

Així, la nostra societat actual ha de fer front als reptes que implica alimentar a 
una població que pot passar dels 9000 milions d’humans a mitjan d’aquest 
segle, que està vivint en ciutats cada cop més grans i que té unes exigències 
de menjar suficient, segur, saludable i que es corresponga a les seues normes 
culturals.  
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