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Menjar és una necessitat per a tots els
éssers vius. Cada espècie presenta un
tipus d’alimentació determinant, que
és el resultat de la seva història evo-

lutiva, la qual ha permès l’adaptació dels seus òr-
gans i la seva fisiologia als aliments disponibles en
el seu entorn. Els humans som omnívors. El nos-
tre cos està adaptat a una dieta variada, amb pre-
domini del gra, la fruita i la verdura, i amb inges-
tes més escadusseres de productes d’origen ani-
mal. Per a les persones, a més, menjar també és un
acte social i un plaer dels sentits. Quantes festes o
consecucionspersonalsdevemhavercelebratamb
un àpat al llarg de la vida? I quants ritus i prohibi-
cions religioses se centren també en el menjar?

CERTAMENT ELS HUMANS SENTIM UNA AUTÈNTICA dèria
per l’alimentació, a la qual s’ha afegit darrerament
la de menjar sa. Termes com omega-3 o estranys
noms de bacteris làctics s’han introduït a les con-
verses de sobretaula, després d’un àpat abundant
que molt probablement no s’acaba d’ajustar a les
necessitats fisiològiques que l’evolució ens dema-
na. Aquesta cultura de l’alimentació fa que molts
laboratoris treballin per esbrinar els beneficis i els
perjudicispera lasalutdelsdiversosaliments,amb
la promesa d’una vida més llarga i lliure de malal-
ties. Tot sovint, però, els resultats són sorprenents,
i fins i tot contradictoris. Aquestes darreres set-
manes n’hem tingut uns quants exemples.

SEGONS ELS RESULTATS D’UNA INVESTIGACIÓ DE l’Institut
Nacional per a la Salut Pública i el Medi Ambient
de Bithoven, a Holanda, fets públics a finals de fe-
brer, el cacau conté una substància química ano-
menada flavan-3-ols que té una gran activitat an-
tioxidant, millora la funció de les cèl·lules que re-
cobreixen l’interior dels vasos sanguinis i fa
disminuir la pressió sanguínia, tot reduint el risc
de patir malalties cardiovasculars. Segons l’estu-
di, per obtenir els beneficis cardíacs cal ingerir
cacau d’una puresa del 60% o superior; no és el cas
de la xocolata amb llet, que conté greixos saturats,
perjudicials per a la salut. ¿Hem de començar a
menjar cacau a tota hora? Doncs segurament no,
atès que presenta un gran desavantatge: acostu-
ma a venir en aliments molt energètics, i els efec-
tes perjudicials de l’excés de calories podrien su-
perar amb facilitat els beneficis del cacau.

EL SEGON DELS EXEMPLES, PUBLICAT A MITJANS DE març
per un grup del Cedars - Sinai Medical Centre de
Los Angeles, a Califòrnia, demostra que la capsai-

cina, la substància que fa que els bitxos provoquin
picor a la llengua, indueix mort cel·lular genètica-
ment programada en cèl·lules canceroses i redu-
eix un 80% la mida dels tumors de pròstata, cosa
que contrasta vivament amb el que sempre s’ha
dit sobre els condiments picants, que no són bons
per a les persones amb problemes de pròstata. Per
gaudir dels seus efectes només cal menjar entre 3
i 8 bitxos frescos cada setmana, suposant que pu-
guem aguantar la picor bucal, estomacal i fecal que
generen. ¿Hem de començar a menjar-ne? Abans
de fer-ho cal tenir present una altra dada: la in-
gesta elevada de bitxos també ha estat relaciona-
da amb un increment en la probabilitat de patir
càncer d’estómac, de boca i d’esòfag.

L’ÚLTIM EXEMPLE, PUBLICAT A FINALS DE MARÇ per un
grup de científics nord-americans, fa referència a
la generació de garrins transgènics als quals s’ha
incorporat un gen, fat-1, procedent dels cucs in-
testinals, que modifica els greixos fent-los rics en
omega-3, un àcid gras poliinsaturat famós perquè
regula el nivell de colesterol. L’omega-3 és present
de forma natural al peix i, en forma de precursor,
en molts vegetals, com la soia, i actualment s’afe-
geix com a suplement a la llet i en derivats làctics.
Deixant de banda la importància científica i bio-
mèdica d’aquests treballs, jo em pregunto: ¿cal ati-
par-se de carn de porc amb omega-3 per menjar
sa? ¿O només amb un xic de carn, sigui de porc o
del que hom vulgui, combinat amb els aliments
quetradicionalment japortenomega-3, jaestarem
menjant de manera prou saludable? ¿O hem de
menjar molt de peix, del qual també s’ha dit re-
centment que pot portar metalls pesants altament
tòxics procedents de la contaminació marina? ¿O
molta carn convencional, amb els escàndols peri-
òdicssobre lacomposiciódelpinso(recordeuelcas
de les vaques boges o dels pinsos amb elements ra-
dioactius)? ¿O soia, després de les profundes re-
flexions que ens ha fet Joandomènec Ros en
aquesta mateixa secció (AVUI, 20-2-06 i 20-3-06)?
O xocolata? O bitxos? O productes làctics amb di-
versos ferments de nom suggestiu?

POTSER LA QÜESTIÓ ES REDUEIX A MENJAR EN EXCÉS allò
que més ens agrada, mantenint, això si, la falsa
il·lusió que mengem sa, en lloc d’emprar el sentit
comú. Estem submergits en la cultura de l’excés,
en tot. I el cert és que el nombre de persones amb
sobrepès continua augmentant de forma alar-
mant, igual que el nombre de persones anorèxi-
ques, que practiquen l’excés de no menjar.
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“Estem submergits en la cultura
de l’excés, en tot. I el cert és que el
nombre de persones amb
sobrepès continua augmentant
de forma alarmant”
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Iraq
i la
fortuna
de Bush
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Si parlem d’Iraq i de fortunes
humanes i polítiques, el pri-
mer que cal esmentar és la
dissort tràgica de les desenes
de milers de víctimes
d’aquest conflicte, de les
moltíssimes víctimes civils
(com ara les 70 persones
mortes al penúltim atemp-
tat) fins als gairebé tres
mil soldats nord-ameri-
cans, britànics i d’altres
països que han mort des
que va començar la inter-
venció, fa una mica més de
tres anys, acompanyats
d’un nombre indeterminat
de ferits i mutilats.
En l’àmbit polític, la inva-
sió d’Iraq es confirma cada
dia més com una aventura
fallida, malfatada i de con-
seqüències incertes, i la
mala fortuna de la situació
té un destinatari pregon: el
president nord-americà
George W.Bush, que és qui
la va iniciar. Primer es va
demostrar que la coartada
bèl·lica de Bush (les armes
de destrucció massiva) era
mentida; després ha resul-
tat que els objectius de la
intervenció no s’han asso-
lit, ans al contrari. I ara re-
sulta palès el cost polític
per a Bush, que es troba en
un nivell de popularitat
baixíssim i que encara po-
dria ser acusat de cometre
un delicte si es pot provar
que va ser ell en persona
qui va ordenar la revelació
de la identitat d’una espia,
fet del qual ara el culpa
l’ajudant que ho va fer.
El més probable és que al
president nord-americà no
li passi res, però si el fracàs
estratègic i polític de
l’aventura iraquiana es
confirma i s’agreuja, el
tram final del seu segon
mandat presidencial serà
d’una paràlisi i una irrelle-
vància creixents, que posa-
ran les coses força difícils
al seu successor, tant si és
republicà com si és demò-
crata. On la mala fortuna
que Iraq ha portat a Bush
està ja pràcticament confir-
mada és al nivell del judici
de la Història. Iraq ha fet i
farà trontollar la prepotèn-
cia imperial i el cop de timó
autoritari que Bush ha pre-
tès donar-li al liderat de la
superpotència única.

Protegir larosa
En previsió que el proper 23
d’abril, diada de Sant Jordi, la
venda ambulant de l’emble-
màtica rosa saturi l’oferta i
en rebaixi el preu, impor-
tants floristeries i centres de
distribució del producte
anunciaren, a finals de març,
innovacions que n’incremen-
taran el preu i n’adulteraran
l’al·legoria. “Ficar una rosa i
una espiga dintre d’una

timo”, que la rosa mateixa
expressa acompanyant el lli-
bre, un valor específic de la
nostra cultura que prestigia
Catalunya. Per tal de fer-la
més competitiva la disfres-
sen, però la rosa segueix o ha
de seguir essent la rosa de la
tendra cançó de Louis
Amade que fa 40 anys popu-
laritzà Gilbert Becaud. Xavi-
er Llompart, representant

d’una empresa majorista de
flors, ha dit que la rosa, espe-
cialment la de color roig, “se-
gueix sent la reina”. Ara in-
tenten destronar-la amb in-
novacions imposades a la
festa, que té el seu encís en la
conjunció de la gràcia natu-
ral de la rosa, la saviesa d’un
llibre i l’emoció de qui ho rep
o en fa ofrena. Es comença
inserint missatges d’amor

als pètals d’una rosa per
Sant Jordi i s’acaba tatuant
publicitat de marques cos-
mètiques o apostes futbolís-
tiques als pètals dilatats arti-
ficialment o al melic perforat
d’alguna adolescent víctima
de presumptes innovacions.
Trist i grotesc però segueix
vigent la cançó: L’impor-
tant c’est la rose. Protegint-
la ens protegim.

LA REINA DE SANT JORDI Teresa Pàmies Escriptora

bossa de plàstic ho sap fer
tothom”, digué una de les
500 floristes que anaren a
Mercabarna per conèixer les
propostes innovadores del
dia de Sant Jordi, inspirades
en cultures d’Orient, i en al-
gunes maneres estrafolàries,
com ara la rosa fluorescent,
la ruixada de purpurina amb
missatges estampats als pè-
tals oberts, frases com “T’es-
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