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És difícil fer-nos una idea del que ocupa en el territori allò que
mengem. Mitjançant dues aproximacions diferents aquí es posa en evidència l’extensió agrícola necessària per alimentar-nos. La primera relaciona la ciutat de Barcelona amb l’àmbit agrícola més proper que històricament l’abastia; i que actualment està constituït com el Parc Agrari del
Delta del Llobregat. La segona, a una escala més petita, es fa un exercici de
recerca sobre el camp necessari per obtenir els ingredients d’un Sopar d’estiu.
L’any 1932 el GATCPAC proposa ubicar a la zona del Delta del Llobregat,
entre Castelldefels i el Prat, una ciutat de repòs i vacances per la ciutat de Barcelona, amb una extensió de 1.200 hectàrees (8km per 1,5km d’ample) i una capacitat
per acollir 300.000 visitants. Una particularitat d’aquesta ciutat es que destinava
una tercera part de la seva extensió a horts de lloguer per una agricultura recreativa ubicada a la part posterior de la zona residencial. Aquesta mesura no era
banal, ja que en aquella època, la ciutat quedava rodejada d’una horta que ocupava pràcticament la totalitat de la plana del Llobregat. Per tant els horts esdevenien un espai de transició entre l’espai recreatiu i l’espai productiu. El projecte no
es va realitzar mai, i el Delta es va anar ocupant de grans infraestructures, fins el
punt que l’any 2004 es va decidir protegir-lo sota el paraigua del Parc Agrari del
Delta del Llobregat. Amb una extensió de 3.348 hectàrees, conreada actualment
en 2/3 parts, i on el cultiu més significatiu són les carxofes, el tomàquet i la patata1 , el Parc distribueix el 70% del que produeix a través de Mercabarna, (el gran
mercat d’abast de Barcelona i tota l’Àrea Metropolitana). Però malgrat semblar
que l’àrea del Parc és extensa, és clarament insuficient per abastir la ciutat, i la realitat és que a Mercabarna el 85,7%2 de les hortalisses i fruites provenen de fora
de Catalunya, i que l’únic producte produït al Prat que s’exporta és la carxofa3 .
Mercabarna estratègicament situat a les portes de la ciutat comtal, entre el Parc
Agrari i el port4, i ocupant només una superfície de 62,5 ha, fa d’intermediari entre la producció del camp i la venda al detall dels mercats de barri de Barcelona.
Segons un estudi estadístic realitzat per la Universitat de Groningen, la
Universitat de Graz i l’Insitute of Social Ecology de Viena, l’any 20115, la repercussió de superfície conreada per alimentar durant un any a un ciutadà del sud
d’Europa és aproximadament de 3500m2 (la dada inclou també l’alimentació animal i la beguda). Prenent com a mesura el Parc Agrari, i suposant que no estigués
especialitzant en horta, aquest només podria alimentar anualment l’equivalent
a la població que viu en 14 illes de l’Eixample. Si el Parc Agrari només conreés
l’horta i els arbres fruiters que necessitem per menjar durant un any, (200m2
segons les dades del mateix estudi), la població s’ampliaria fins a les 167.400 persones, cosa que equivaldria a la mitjana de la població que viu en 236 illes de
l’Eixample (gràfica 1). I si, tornat a la idea del GATCPAC, el Parc Agrari es reparcel·lés
com a horta familiar entre la població de Barcelona, 2/3 parts de les famílies de la
ciutat6 podrien tenir un hort d’uns 60m2 per productes de temporada (gràfica 2).

Un sopar d'estiu
Menú:
Amanida verda (enciam,
tomàquet, ceba i olives).
Truita de patates.
Bull negre.
Formatge d'ovella.
Anxoves de l'Escala.
Pa amb tomàquet.
Iogurt amb maduixes.
Acompanyament:
setrilleres (oli, sal, vinagre)
i vi blanc.
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Pa amb tomàquet

Amanida verda

oli

vinagre

vi

enciam

olives

una ceba

tomàquet verd

0,5 l.

0,5 l.

0,75 l.

500 gr.

100 gr.

200 gr.

350 gr.

tomàquet madur
230 gr.

pa
u
250 gr.

farina
160 gr.

premsa de
les olives

1 - olivera
1

trillat i
premsat
del blat

premsa
del raïm

3,00 kg.
4,12 m2

1,62 kg.
4,50 m2

1

2

2 - cep

3 - enciam

4 - ceba

0,50 kg. 0,20 kg. 0,58 kg.
0,16 m2 0,08 m2 0,07 m2

3

5 - tomaquera

4

5

6 - blat

0,65 kg.
1,76 m2

6

7 - ordi

8 - pata

Truita de patates

na ceba
200 gr.

quatre patates
600 gr.

quatre ous
250 gr.

Embotit

anxoves
250 gr.

un bull negre
500 gr.

pinso
1 kg.

pinso
0,9 kg.

0,60 kg.
1,66 m2

0,60 kg.
0,17 m2

0,58 kg.
0,54 m2
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8

9

tera

9 - blat de moro

10 - girasol

Una taula de
formatges

Anxoves

0,08 kg.
0,43 m2

10

11 - pèsol sec

Maduixes amb iogurt

formatge d'ovella
250 gr.

quatre iogurts
800 gr.

llet: 1,5 l.

llet: 1 l.

ferratge et al.
3,75 kg.

ferratge et al.
2,00 kg.

0,45 kg.
1,54 m2

0,08 kg.
0,25 m2

0,15 kg.
0,57 m2
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12

13

12 - veça

13 - colza

5,30 kg.
2,00 m2

14

14 - raigràs

maduixes
200 gr.

pesca

0,20 kg.
0,09 m2

15

15 - maduixera
2
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La segona consideració és d’una escala menor. Partint d’un àpat qualsevol, un Sopar d’estiu, es calcula la repercussió de camp necessari per a produir-lo. L’àpat està format per plats senzills com són una amanida verda, pa amb
tomàquet acompanyat de truita de patates, bull negre, formatge d’ovella i anxoves de l’Escala i unes postres de iogurt amb maduixes. Per esbrinar quant camp
es necessita per produir aquests productes s’han revisat les receptes, les fases
d’elaboració, la composició dels pinsos i farratges dels animals i dades de rendiments dels cultius7. Per facilitar el càlcul no s’han utilitzat productes excessivament elaborats (brioixeria, o salses en conserva) ni tampoc productes que no
puguin sorgir de l’àmbit peninsular.
L’exercici queda reflectit en el gràfic que acompanya aquest text. La conclusió a la que s’arriba és que l’extensió de camp necessària per a produir aquest
Sopar d’estiu és d’uns 18m2. La dada és absurda, perquè mai cultivaríem allò just i
necessari per un àpat concret. És evident que per obtenir l’oli que hi ha dins d’una
ampolla de mig litre cal una olivera que produirà força més oli que el que conté
aquest recipient. Igualment, per obtenir els tomàquets caldrà una tomaquera
que ens donarà 14 vegades més de tomàquets que els utilitzats en aquest sopar.
I és obvi que ningú cultiva un metre quadrat de blat per fer una única barra de
pa. Tanmateix, la dada ens ajuda a entendre la dimensió del que mengem i comparar-la amb espais als que estem familiaritzats. 18m2 seria allò que ocupa, per
exemple, una sala d’estar o una cuina-menjador8. Podríem, per tant, afirmar que
l’espai necessari per produir el Sopar d’estiu coincideix amb la dimensió de la
sala on normalment mengem. El gràfic evidencia, també, fenòmens quantitatius
propis de la transformació del menjar. L’amanida, per exemple, està formada per
ingredients que provenen directament del camp. El pes d’aquests productes al
ser collits a l’hort és el mateix de quan arriben a la taula. Són productes de regadiu que necessiten molta aigua però poca extensió de terreny. En canvi els ingredients del segon plat tenen un origen menys evident. En general són aliments
generats per la transformació de productes provinents de cultius extensius de
secà. El pa, per exemple, s’obté de la farina que és blat trillat i premsat. I la truita,
el bull, i el formatge surten dels ous, la carn i la llet d’uns animals que mengen
una específica proporció d’ingredients. L’alimentació del porc està formada per
més de 5 cultius, mentre que la de l’ovella o la vaca és bàsicament farratge. Ara
bé, per obtenir 500 gr. de bull negre caldrà simplement 1 kg. de pinso, mentre
que per obtenir 250 gr. de formatge caldrà 3,5 kg. de raigràs.
Les dues consideracions posen al mateix pla l’àmbit de producció, els
camps, i l’àmbit del consum, la ciutat. Conèixer el que ocupa en el territori el
que mengem ajuda a entendre la repercussió en superfície que qualsevol casa
i qualsevol ciutat té amb el territori agrícola. Aquí exemplificat per Barcelona i
l’espai agrícola que l’envolta, en especial, el situat a la plana fèrtil del Llobregat,
un entorn massa sovint escanyat per les necessitats de creixement de la pròpia
ciutat que alimenta.
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hort de 18 m

sala-menjador de 18 m2

gr fic 3
l espai de l hort que es
necessitaria per produir el
Sopar d’estiu i l espai de
la sala on es menjaria
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