
EL CUERPO COMO DELITO: 

ANOREXIA, BULIMIA, CULTURA Y 

SOCIEDAD 

Des del Renaixement, el cos serveix com a 

medi de presentació quotidiana als altres. 

L’èxit social, sobretot en la burgesia, requeria 

i encara requereix manejar bé les 

impressions. El cos i la seva vestimenta seran 

l’element cardinal, a través del qual es 

reflecteix l’estatus de l’individu, els seus 

interessos, les seves fites i per tant s’ha de 

posar atenció i “dirigir-lo". 

El paper i la imatge del cos és determinant a 

l’hora de valorar l’èxit” a la vida. Per intentar 

lluir un cos impossible, es necessita anar al 

gimnàs, fer una dieta, fer-se cirurgia estètica, 

etc. 

Els medis de comunicació en són “aliats”, els 

interessos de la moda del vestir, els models 

que es prenen com a referencia, les activitats 

que un ha de realitzar sobretot a l’estiu… són reflex d’aquesta situació social. L’estètica del cos, 

els estar prim, musculat, pell morena o blanca, depilacions, tatuatges… són aspectes que fins fa 

poc incidien molt més en la dona, en canvi actualment els homes ja han entrat en la mateixa 

dinàmica. 

Una de les poques sortides que tenen alguns adolescents és portar aquesta situació fins a les 

últimes conseqüències el control rígid del propi cos. Perquè a més un ha de integrar-se 

socialment.  

Tots aquests elements seran fonamentals per comprendre els mecanismes dels trastorns 

alimentaris que es tracten en aquest llibre. A més se ens mostra com poden incidir aquests 

factors en el metabolisme basal de l’organisme, quina és la seva repercussió i quins fenòmens 

fisiològics enquadrats en una pauta normalitzada del sorgiment d’aquests problemes, com és 

l’inici de les dietes. També se’ns assenyala quines són les característiques psicològiques 

d’aquests joves i per tant quines són les persones més propenses a aquest tipus de 

comportaments.  

És un llibre escrit deforma senzilla i clara que enganxarà al lector perquè és d’interès bàsic i 

indispensable. 

 

 

   

 


