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Com dic a l'article, aquest és un treball fet per encàrrec de la revista. Avui 
relacionar la feina a l'aula -la ciència- amb aspectes quotidians com la cuina o 
la neteja és habitual, i els llibres i les pàgines web van plens d'exemples. Però 
fa dinou anys això no era tan així. Ferran Adrià va rebre la tercera estrella 
Michelin el 1997 per la seva tasca al restaurant elBulli, però era poc conegut 
encara pel gran públic, o considerat elitista. D'ell en parlarem a un altre capítol 
d'aquest recull, A l'article adjunt es parla sobre tot de com la cuina es pot agafar 
com a exemple per introduir aspectes científics de manera planera.  
 
Per cert que hi ha un error en parlar de les reaccions de Maillard, dic que tenen 
lloc entre sucres i greixos, quan és entre sucres i aminoàcids de les proteïnes.  
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Perspectiva Escolar m'ha encarregat un article sobre cuina, ciència, didàctica i tot això. Després 
de rumiar-m'ho una estona - un procés de digestió - he decidit tenir una autoconversa entre el 
meu jo, més científic, i el meu altre jo, més didàctic. El moderador -que també sóc jo-  intenta 
orientar el debat. No sé si ho aconsegueix. No busqueu en l'article un gran nivell teòric, jo ho sóc 
gaire, de teòric. El meu altre jo ho és una mica més, però al llarg del debat no el deixen parlar 
gaire... 

 
 
MODERADOR. Ens hem reunit aquí per debatre el tema de les relacions entre la cuina, la ciència - i la 
química en particular - i la visió que se'n té des de la perspectiva escolar, vull dir, des de la 
perspectiva de l'ensenyant de qualsevol nivell.  Creieu que la cuina pot ser una eina útil en 
l'ensenyament de les ciències, en sentit ampli? Podeu començar 
 
JO. Ja et vaig dir que no en sóc expert, no investigo en cuina ni en aliments, m'heu cridat perquè m'interessa 
la divulgació. No sé si ha estat una bona idea convidar-me a aquest debat. El meu altre jo, pel que conec 
d'ell, deu ser dels que opinen que els exemples de la vida quotidiana poden ser eines útils per a 
l'aprenentatge de qualsevol tema. Potser pensa, fins i tot, que és imprescindible partir d'exemples quotidians. 
Però a la cuina els fenòmens són complicats, dels més complicats que podem trobar. I això no facilita les 
coses al mestre, si realment vol usar exemples de cada dia...  
 
L'ALTRE JO. Doncs sí que m'animes de bon començament. Als científics tot us és més fàcil. Anar fent, anar 
investigant, anar produïnt, anar publicant... Però nosaltres, els que després ho hem d'explicar, amb alumnes 
que sembla que cada any saben menys coses, amb menys ganes d'aprendre, i havent d'explicar temes que 
estan més lluny del que jo sé, ja em diras com ho fem. Hem de partir de coses motivadores per als nois, però 
no en sabem prou. No saps que més de la meitat de les coses que explico, a mi no me les ha explicat mai 
ningú? A la carrera ningú em va dir res de materials, ni de medi ambient, ni de biotecnologia... 
 
JO.  Això ens passa a tots, no et queixis. Però, tu creus que és raonable que pretenguis agafar com a eines 
pedagògiques els exemples més complicats que hi ha? A més, per què has de pretendre explicar temes que 
encara s'estan investigant? 
 
L'ALTRE JO.  És que a classe els bons m'ho pregunten. Si per la tele parlen del genoma, o del galipot, ... 
 
JO:  El què?  
 
L'ALTRE JO:  El "chapapote"... O el clonatge, o els aeròlits, què haig de fer? Dir que això no toca, o que no 
m'ho sé?  La teva argumentació parteix d'una premissa falsa. Tu ets dels qui pensen que els exemples són 
simples il·lustracions d'uns temes que s'han d'explicar sigui com sigui. I això no és així. S'ha de partir de la 
realitat de l'alumne, i a partir d'ella avançar i lligar-la amb els continguts del tema que pretens impartir. I no 
em negaras que la cuina és una realitat quotidiana per a tothom.. Ha canviat el paradigma educatiu... 
 
JO: Ja hi som, ja tardava a sortir el paradigma.... 
 
MODERADOR.  Ep, observeu que barregeu, com sempre en aquest gènere de discussió, el què i el 
com. El "què ensenyar" és intocable per a uns, i el "com fer-ho" és el principal problema per a altres. 
Torneu al debat i no us enfileu per les branques, que no es tracta de posar-se d'acord sinó de 
presentar visions complementàries, i que el lector les pugui avaluar. 
 
L'ALTRE JO: No havia acabat. Tu a la universitat pots explicar el que vulguis al màxim nivell, pots fer una 
llista de temes imprescindibles. Però a mi el tema se'm complica perquè a la primària, a l'ESO i al batxillerat 



no hem de formar professionals, nosaltres ens dirigim a tothom, molts sense motivació, de diferents edats, i 
amb programes amb els que en moltes ocasions no hi estic d'acord. I sense mitjans. Per a mi, és 
imprescindible partir de la realitat. I vull que, tu que en saps,  em donis pistes de quins són els trets principals 
de la relació ciència - cuina, a veure si en puc aprofitar alguna cosa.  
 
JO. Bé, bé, d'acord. No et qüestionaré més la teva postura. Per a mi, la característica bàsica  de la cuina i de 
l'alimentació ja te l'he dit abans: la complexitat. A la cuina hi conflueixen tres grans ciències bàsiques: la 
biologia, la química i la física. La major part de comestibles són d'origen animal o vegetal. Partim, doncs, 
d'estructures orgàniques més o menys modificades: músculs, tiges, flors, òrgans, llavors, arrels... cèl·lules. 
Els comestibles que entren a les cuines són substàncies molt més complexes que les que trobem 
normalment a la indústria. Alguns aliments són constituïts per una sola espècie química d’estructura simple, 
com l’aigua, la sal o el sucre; però la major part són barreges. Un oli qualsevol, que sembla una substància 
pura, és realment una barreja de nombrosíssims triglicèrids. La carn, les verdures, els llegums, són aliments 
formats per barreges estructurades i summament complexes de molècules també complexes, de 
carbohidrats, de greixos, de proteïnes, formant cèl·lules i altres estructures biològiques.  
 
L'ALTRE JO. Aquí hi ha una primera idea interessant. Una cosa són els objectes en sentit ampli (una fruita, 
un tall de carn, un cervellet, una fulla de rúcula...) i una altra cosa són les substàncies que les componen, 
els sucres, l'aigua, els minerals, les fibres, etc. I, anant més avall, tot és basat en combinacions d'uns quants 
elements químics, principalment del carboni, l'hidrogen, l'oxigen i el nitrogen. Què tal?  
 
JO. Correcte, però incomplet. Tots els objectes que has dit estan estructurats en òrgans i aquests en 
cèl·lules, que podriem també considerar objectes formats també per altres "objectes" menors,  que serien 
estructures com els mitocondris, les membranes, els cromosomes, els ribosomes, els plasts... el domini de la 
biologia cel·lular i, més avall, de la biologia molecular i de la química. En termes poc precisos, podriem dir 
que si observéssim aquests elements cel·lulars amb més detall ja arribariem a "veure" les estructures 
químiques, les macromolècules biològiques, l' ADN, etc. Si considerem el citoplasma cel·lular, la cosa també 
és complicada. És un col·loïde -ja estem en el domini de la química-, una barreja complexa semilíquida com 
tantes en trobem a la cuina i a la vida. Després en parlarem, però, en tot cas, és també una barreja de 
substàncies químiques.  
 
MODERADOR. Canviem una mica de tema. Pel que fa a la textura dels aliments frescos, sembla clar 
que és la biologia la ciència que ens ha d'il·lustrar. No en parlarem, d'això. Però, pel que fa a la 
nutrició, l'important és la composició de l'aliment, i, per tant, la química. La pregunta ara seria, de 
quines substàncies estem parlant? Quantes substàncies componen els aliments? 
 
JO. Ho saps prou, la teva pregunta és retòrica. Són centenars, milers de compostos diferents, que 
classifiquem en set grups: sucres, greixos, proteïnes, vitamines, fibra, minerals i aigua. És molt difícil, per no 
dir impossible, avui per avui, fer l'anàlisi química completa d'un aliment. Podem analitzar famílies de 
substàncies, podem determinar quantitativament una substància determinada. Però totes les espècies 
químiques, i amb precisió, és massa feina, massa car, i gairebé inútil.  
 
L'ALTRE JO.  Inútil, per què?  
 
JO. El coneixement exacte de la composició química, en general, no aporta informació sobre la qualitat de la 
nutrició, ni sobre altres característiques físiques. Passa com amb la gasolina, no en coneixem la composició 
exacta perquè no cal, només en sabem el nombre d'octà. Però, que no coneguem la composició exacta dels 
aliments no vol dir que no sapiguem què ens aporten des del punt de vista nutricional i energètic, que això sí 
que ho sabem. Una altra qüestió és que ens interessi saber quant de zinc, o quant de ferro, o quanta 
acrilamida conté una patata fregida. Podem determinar amb exactitud si en un aliment hi ha presència d'un 
determinat compost, si  és que volem saber-ho per motius nutricionals o toxicològics. 
 
MODERADOR  Avancem, que tenim poques pàgines. És obligatori que els envasos d'aliments portin 
la composició? Perquè sembla que hi ha un garbuix considerable... 
 
JO.  No, no hi ha garbuix, només ho sembla. Les etiquetes han de portar la informació pertinent per al 
consumidor, i aquesta informació depèn del producte. Mira, quan tornis a casa agafa quatre begudes de la 
nevera i mira'n les etiquetes. 



•  L'ampolla de vi diu només "vi blanc semidolç" o el que sigui, i la graduació alcohòlica, que és el 
percentatge en volum d'alcohol. D'etanol, per ser precisos. No hi ha llista d'ingredients. Dient "vi", el 
consumidor ja en té prou, ja coneix què és, i indirectament se li està dient que hi ha només vi, sense 
additius ni complements dietètics. A l'etiqueta hi ha també tota aquella literatura del "rojo cereza, con 
aromas de ruibarbo y sándalo..." i altres collonades. Tota aquesta altra informació no és obligatòria. 

•  La cervesa diu "Cervesa Pilsen. Alc. 4,6% vol. Estabilitzant E-405." La informació que el legislador 
considera en aquest cas pertinent són: el tipus, la graduació, si hi ha additius, i quins,  però no la 
quantitat que n'hi tiren. Les empreses compleixen la llei, i per tant no n'hi posen més que el que està 
autoritzat, això es vigila per part de l'administració. 

•  El tetrabrik de llet pot dir, per exemple: "Ingredients: Llet sencera. Estabilitzant E-451". Això no és la 
composició química, això són els ingredients. Aquella petita taula que hi sol haver a sota ("Informació 
nutricional: Proteïnes 3,00 g. Hidrats de carboni 4,40 g. Greixos 3,60 g. Calci 120 mg") tampoc és la 
composició química detallada, però és una composició diguem-n'hi genèrica, d'utilitat per als dietistes. 
Fixem-nos que un dels ingredients és "llet sencera", és a dir, un producte prou conegut  com perquè no 
calgui especificar-lo més.  Com el vi. 

•  Una tònica és un producte no tradicional del tipus legal  "beguda refrescant d'extractes". Aquest tipus de 
beguda "sintètica" - com els bitter Kas, les begudes isotòniques, l'aigua amb gas sintètica1 i altres 
beuratges -  ha de dir tots els ingredients. A la tònica que jo tinc diu: "aigua carbonatada, xarop de 
glucosa, acidulant (àcid cítric), extractes cítrics naturals, conservador (benzoat sòdic), quinina".  Veiem 
que, al costat de noms de substàncies genèriques ("xarop", "extractes") hi ha noms de compostos o 
espècies químiques concretes ("glucosa", "àcid cítric", "quinina") i noms de les funcions que fan 
aquests ingredients ("acidulant", "conservant"). I fixa't que en aquest cas la paraula "cítric" vol dir dues 
coses diferents: l'àcid cítric, producte químic ben definit; i els extractes cítrics, és a dir, extractes de 
fruites com les taronges, llimones, llimes, naronges... 

 
L'ALTRE JO.  I això dius que no és un garbuix? De tota manera, és interessant veure que a una etiqueta de 
producte alimentari hi ha una pila d'informacions, que jo crec que ens poden ser molt útils a classe. Les 
unitats que es fan servir (capacitat, massa, percentatges, energia, ...), la informació nutricional, les 
composicions, els ingredients. O inclús la informació sobre la composició de l'envàs (PET, PVC, cartró 
reciclat, ...), el grau de reciclatge... De fet, des de fa anys que em dedico a retallar etiquetes, en tinc una bona 
colecció i en porto a classe segons el tema que haguem de tractar. Això que has dit de distingir entre 
ingredients, substàncies, espècies i funcions, m'ha agradat... 
 
MODERADOR.  Vinga, entreu a la cuina, que encara esteu a l'hiper, i del que s'ha de parlar aquí és de 
la cuina.  
 
JO.  D'acord. Ara en parlaré una estona. L’objectiu d’una cuina és transformar-ho tot en substàncies més 
útils, més saboroses o més digeribles, i, a més, que donin plaer als sentits de la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i 
el tacte. En aquest sentit una cuina és anàloga a un laboratori o, més exactament, a una petita planta pilot 
d’una indústria química de fabricació de productes finals. Però amb diferències.  
 

Metodològicament podriem classificar les operacions de les cuines en operacions físiques i 
operacions químiques. Les operacions físiques serien totes aquelles que són simplement de tallar, barrejar,  
escalfar, refredar... I les operacions químiques, bàsicament són les de cuinar. Començarem per aquestes 
darreres.  
 

Primer mirarem les reaccions que tenen lloc durant la cocció. Les reaccions són molt diferents 
segons quin sigui el vehicle de transmissió de la calor: bullir -aigua-, fregir -amb greixos diversos-, rostir, 
torrar, cuinar a la planxa, a la brasa o al microones, tot escalfa l'aliment, tot coagula les proteïnes, tot 
degrada les estructures i tot genera molècules noves, no presents en l'aliment cru, que el fan més saborós, 
més tendre o més digerible.  

 
Bullir és una operació simple. L'aigua bull a 100ºC, mentres que moltes proteïnes dels aliments, per 

exemple l'ovoalbúmina de la clara d'ou, es desnaturalitzen2 de manera significativa a partir d'uns 80ºC, 
                                                 
1 Potser n'has begut i ni te'n has adonat. Llegeix les etiquetes... 
2 En la clara d'ou, per exemple, les proteïnes són globulars, que vol dir que estan enredades com si cada macromolècula 
fos un cabdell, separat dels altres per un líquid aquós. D'això se'n diu estat de sol. Desnaturalitzar les proteïnes 



aconseguint-se així la cocció. Interessant casualitat: el líquid més abundós de la Terra permet coure molts 
aliments de manera fàcil. La cocció va ser un dels grans invents del Neolític, junt amb la ceràmica per fer les 
olles. Així s'aconsegueixen aliments més digeribles, i en el brou es conserven els minerals i els greixos. Amb 
l'aigua calenta certs hidrats de carboni com el midó també es descomponen parcialment, s'hidrolitzen i es fan 
més digeribles. També la cel·lulosa de les parets cel·lulars dels vegetals es modifica i s'estova: la verdura 
bullida no és precisament "cruixent". 

 
Per cert que l'aigua bull a 100ºC només a nivell del mar. Si la posem en una olla a pressió bull a més 

temperatura, fins a 130ºC, cosa que redueix el temps de cocció. Però si anem a un territori elevat, com el 
Nepal, allà l'aigua bull a menys de 100ºC, i les coccions són més lentes, o impossibles. Dalt de l'Everest no 
es podria fer un ou dur, excepte amb una olla a pressió. 
 
EL MODERADOR:  Ho ha provat algú? 
 
JO: Que jo sàpiga, no. Però n'estem segurs, la ciència ens permet fer prediccions... que un dia o un altre es 
validen, o no. 

  
Fregir o rostir té més complicació, des del punt de vista químic. Les reaccions de Maillard són les 

més importants en la major part de coccions. Són molt complicades, i encara no són ben conegudes, tot i que 
s'estudien des de començaments del segle XX. Les seves principals característiques són: 
•  Requereixen normalment més de 145ºC, per això no poden ocórrer en els bullits ni en els forns de 

microones, només en els forns de gas o elèctrics, les brases, les planxes o els fregits  
•  

Tenen lloc entre els sucres i els greixos. Com que en molts aliments que es couen – pa, carn 
arrebossada, macarrons gratinats -  hi ha dotzenes de sucres i de greixos diferents, hi haurà centenars o 
milers de reaccions simultànies, impossibles d'identificar una a una.  

•  Són les responsables dels colors daurats del pa o les galetes, dels aromes i olors de cuit i de cremat i 
dels principals gustos dels rostits i de les carns a la brasa, dels productes al forn,...  

•  

També generen certs gustos amargs i compostos potencialment cancerígens (acrilamida), i també  
productes foscos ("melanoidines") i provoquen la pèrdua d'aminoàcids essencials. 

•  També creen diversos compostos químicament reductors que frenen les descomposicions: per això es 
conserven una mica millor els aliments cuits que els crus. 

 
En resum, si ja partim d'unes substàncies d'entrada ja molt complicades, la cocció i les reaccions 

químiques ho compliquen encara més. Substàncies complexes es converteixen en més complexes encara.  
 

L'ALTRE JO.  Has quedat descansat...  Realment és complicat, jo a classe no puc explicar res de tot això. 
Surten coses massa difícils d'analitzar, no hi podem fer experiments gaire il·lustratius, em sembla. Per a mi, 
el resum és que la cocció són reaccions químiques. És a dir, en els productes cuinats ens trobem amb 
substàncies químiques que prèviament no hi eren. I algunes d'aquestes substàncies són millors, i altres, 
pitjors que les inicials. I que cuinar, en general, permet aprofitar millor els aliments perquè els fa més 
digeribles, però que segons com es cuini es poden formar productes indesitjables. 
 
JO:  Correcte, però no et passis. Ara no expliquis als alumnes que cuinar porta el càncer... El que porta el 
càncer és el tabac, a veure quin dia els/les mestres deixaran de fumar... 
 
MODERADOR.  A mi no em miris, jo no he fumat mai. Però, per què has començat parlant de les 
coccions i les reaccions, quan sembla que són operacions més complicades que les barreges? 
 
JO: Ho he deixat pel final perquè d'aquestes operacions sí que hi ha un important conjunt de temes que crec 
que us poden ser útils i visuals. Mira, comencem pel començament. Probablement tu hagis dit als teus 
alumnes que els estats de la matèria són sòlid, líquid i gas. I probablement hagis posat l'exemple de l'aigua, 
que la trobem habitualment a la cuina com a gel, com a aigua líquida i com a vapor d'aigua. Sí o no? 
 
L'ALTRE JO: Clar, és un exemple comú...  
                                                                                                                                                                   
mitjançant calor vol dir desenredar cada macromolècula per arribar a tenir una estructura tridimensional més sòlida 
(l'estat de gel). És el que passa quan fem un ou dur, amb aigua o amb un microones. Quan bullim carn algunes proteïnes 
fibrilars -el colàgen- es solubilitzen i es descomponen parcialment, i així la carn es torna més tova. 



 
JO: ... però un exemple massa fàcil. T'has fixat que un iogurt natural no el pots abocar, sembla un flam, però 
que si el remenes amb la cullereta prou estona es fa cremós i llavors sí que el pots abocar? És primer un 
sòlid i després un líquid?  I les maioneses, les mostasses, els ketchups, les salses en general...? I la nata o la 
mousse de xocolata? I el tofú, el kèfir, la melmelada de litchis, aquestes coses que et prens... I els gelats, 
que quan es fonen passen per un estat pastós, ni sòlid ni líquid... com la crema, els flams... L'esquema de 
sòlid-líquid-gas és massa simple per a la major part de substàncies quotidianes. 
 

Els conceptes de sòlid, líquid o gas són conceptes diguem-ne experimentals, simples, que serveixen 
per descriure el comportament d'unes quantes substàncies, però no totes. I, sobre tot, no té res a veure - o, 
millor, té poc a veure - amb les estructures elementals de la matèria.  
 

A veure si ens aclarim. Les substàncies "pures", les constituïdes per un sol tipus d'espècie química, 
com l'aigua, la sal, l'alcohol, es fonen, solidifiquen, bullen, tenen punts de fusió o punts d'ebullició definits...  
 
L'ALTRE JO: La sal es fon i bull? 
 
JO. Sí, la sal és un sòlid iònic que es fon a la temperatura de 800,4ºC i bull, a la pressió atmosfèrica, a 
1413ºC. Però això no ho podras fer a la cuina, no podem arribar a temperatures tan elevades en les cassoles 
o les paelles.  
 

Però en tot hi ha excepcions. Has fet mai caramel? El sucre és una substància químicament molt 
pura, pràcticament tot és sacarosa. Però, malgrat que sembla que s'hauria de comportar com la sal, resulta 
que a l'escalfar sucre, a partir de 170ºC es descompon abans de fondre, donant el caramel, que és una 
barreja de les substàncies de descomposició de la sacarosa. Entre elles hi ha aigua, que és el que fa que el 
caramel sigui fluid, i carbó, que li dóna el color fosc 
 

Ara imagina que agafem dues substàncies pures, una d'elles líquida, i les barregem. Poden passar 
tres coses. Primer, pot ser que reaccionin, per exemple, si barregem àcid acètic i bicarbonat de sodi. Segon, 
pot ser que es barregin íntimament, per exemple, quan barregem aigua i sal, o aigua i sucre, o alcohol i 
aigua. En aquests casos, el resultat és una disolució, que sembla formada per un únic component, tan 
transparent com és. Però es pot donar un tercer comportament, si les dues substàncies no són solubles entre 
sí. Per exemple, quan barregem oli i aigua es queden els dos líquids separats. Si agitem molt, s'arriben a 
barrejar momentàniament donant petites gotetes disperses, però al cap d'un temps tornen a separar-se. La 
llet és un exemple d'una barreja de dues substàncies inmiscibles, una part aquosa majoritària amb certs 
sucres dissolts, i unes gotetes de greix disperses per la massa aquosa. Les gotetes són molt petites i per 
això no les distingim, sembla que la llet és un líquid pur de color blanc, Però observada al microscopi veuriem 
petites gotetes líquides transparents, el greix,  en un mar d'un altre líquid també transparent. A les llets 
envasades en tetrabrik les gotetes de greix són tan petites que estan pràcticament estabilitzades, sense que 
el greix es separi espontàniament. Les llets són bons exemples del que s'anomenen emulsions, és a dir, 
barreges més o menys estabilitzades de dues substàncies inmiscibles. 
 

Hi ha famílies de substàncies químiques, denominades tensioactius, que, entre moltes altres 
propietats, ajuden a estabilitzar les barreges de dos o més components que inicialment es separarien. Quan 
els tensioactius s'apliquen a aquesta funció s'anomenen emulsionants. A la cuina en trobem molts 
exemples. Pràcticament totes les salses són emulsions. Per exemple la maonesa és una emulsió d'oli en una 
massa aquosa procedent de la clara de l'ou, i amb sal i un àcid com el vinagre o el suc de llimona, per 
prevenir la salmonel·la. L'emulsionant és un greix contingut en el rovell de l'ou i en la soia, una substància 
denominada lecitina, que alguns es prenen a culleradetes abans dels dinars, i que compren a preu d'or quan 
la podrien comprar a preu d'ou... No fa cap mal, però tampoc fa miracles. El que segur que fa és engreixar.  
 

Les emulsions són un dels molts tipus de sistemes dispersos, és a dir, barreges de dues o més 
substàncies inmiscibles entre sí. De sistemes dispersos en trobem pertot arreu, i especialment en els 
aliments, i en els éssers vivents. El citoplasma cel·lular n'és un exemple. Altres exemples de sistemes 
dispersos: totes les emulsions. O les escumes o "mousses", que són sistemes dispersos d'un gas en un 



líquid o en un sòlid, estabilitzada també amb tensioactius. O els gels3, com la clara d'un ou dur, que és una 
mena d'esponja de proteïna coagulada que reté atrapada una massa d'aigua. Molts productes de la cuina 
són d'aquestes característiques: els iogurts, les melmelades, els flams i cremes, la salsa de tomàquet, la 
pasta de croquetes, el pa i les madalenes, la xocolata, la mantega... Per això els conceptes de sòlid o líquid 
no es poden aplicar de manera fàcil a molts productes alimentaris, perquè són sistemes dispersos. 
 
L'ALTRE JO:  Això sí que dona de sí. Podriem dir, en termes generals, que quan tenim una pasta o una 
pasteta, tenim un sistema dispers, no? És a dir, una barreja més o menys complexa en la que hi ha greixos i 
aigua? 
 
JO: En termes generals, sí. Però hi ha alguns exemples de substàncies pastoses en les que no hi ha greixos. 
A la pròpia cuina, per exemple certs detergents líquids de rentar plats, els gels per a rentadores. Però em vas 
dir que el tema de la neteja seria per a un altre número de la revista, no?  
 
MODERADOR: Efectivament.  Per què no poseu una recepta i la comenteu? Pot ser il·lustratiu alhora 
que nutritiu, oi?  
 
L'ALTRE JO: D'acord, us explicaré com es fa una coca de iogurt, tan simple que inclús tu la podràs fer. Els 
ingredients són: 3 ous, 1 iogurt, 3 pots de iogurt de farina4, 2 pots de iogurt de sucre, mig pot de iogurt d'oli, 1 
sobre de Royal, i 1 copa d'anís. Es barreja tot amb el minipímer. I es fica al forn que ja ha d'estar ben calent. 
Quan la coca ha pujat, al cap d'uns 25 o 30 minuts, s'ha de comprovar que estigui cuita per dintre punxant-la 
amb una agulla llarga de fer pinxos. Si l'agulla surt seca, ja està. Es deixa refredar i es decora com es vulgui.  
 

Ara, explica'm què ha passat des del punt de vista químic, au. 
 
JO: Bé, és complex, en fi. Això és un pa de pessic, un "bizcocho". Sens dubte és un sistema dispers, una 
escuma sòlida. La fase contínua, el que seria l'esponja solida, és una barreja - un sistema dispers també -de 
greixos, hidrats de carboni i proteïnes, tots barrejats amb una mica d'aigua ensucrada formant l'esponja 
sòlida. I la fase dispersa, és a dir els forats de l'esponja, són d'aire i de diòxid de carboni. Els greixos 
provenen dels ous i de l'oli, i també de la farina. El midó, un hidrat de carboni, prové evidentment de la farina, 
i altres hidrats de carboni, del sucre i del  iogurt. Les proteïnes venen del iogurt, una mica de la farina, i de 
l'ou. I l'aigua ve de la clara i del rovell de l'ou, del iogurt i de l'anís. Per cert que bona part de l'aigua inicial 
s'ha perdut com a vapor d'aigua durant la cocció. 
 

L'alcohol de l'anís també s'ha evaporat en la cocció, i només queda el gustet de la matafaluga. 
També s'han mort tots els bacteris del iogurt. El Royal és un llevat químic, una barreja de bicarbonat de sodi 
i pirofosfat àcid de sodi, amb farina d'arròs i un estabilitzant,. El bicarbonat i el pirofosfat reaccionen 
lentament en la massa donant diòxid de carboni gas, i fosfat sòdic que queda a la massa. El gas es desprèn 
en bombolletes i fa els típics forats del pa de pessic. Com que la massa de cocció és molt viscosa, no deixa 
que les bombolletes es desprenguin gaire depressa, i per això puja la massa lentament. Quan la massa està 
cuita el diòxid de carboni van sent substituit per aire, per difusió.  
 

Les reaccions de Maillard tenen lloc a tota la massa, i a la superfície. Agafa així el to daurat i el gust 
de cuit que no tenia la massa primitiva sense coure. Com que l'escalfor li ve de fora, es cou primer per 
l'exterior i després per l'interior. Per això hem de fer el control de cocció amb l'agulla. 
 

Satisfet? Ara només falta tastar la teva coca... 
 
L'ALTRE JO. Te'n lleparies els bigotis, si en portéssis... 
 

                                                 
3 La paraula gel en català vol dir tres coses: el gel o aigua sòlida; el gel en el sentit químic, estructura tridimensional 
sòlida elàstica, com la clara d'ou dur o la gelatina sòlida; i, per analogia, un líquid cremós com els gels de bany, que no 
són realment gels en el sentit químic anterior. 
4 No dic "3 pots de iogurt de farina", sinó "3 pots de iogurt de farina", que quedi ben clar. És a dir, "3 pots buits de 
iogurt, plens de farina". I no cal que siguin tres pots. Pots fer servir un sol pot, omplert tres vegades. Que complicat és 
parlar amb precisió... 



MODERADOR.  Bé, nois, hauriem d'anar acabant, s'han quedat moltes coses per dir. No heu dit res 
dels additius, ni dels procediments de cuinar, ni de la microbiologia, ... Dieu una frase final, si pot ser 
curta, i acabem. 
 
JO: Crec que ha quedat clar que el coneixement científic, la química en particular, ens permet explicar la 
major part de fenòmens que passen a la cuina. I no només això. Podem també, amb aquests coneixements i 
amb l'ajut de la microbiologia, evitar o frenar la degradació i descomposició dels aliments abans de cuinar-los 
o ja preparats, i dissenyar tècniques de conservar-los, amb l'ajut de procediments i additius adequats: entre 
la tradició i la ciència tenim avui  aliments congelats, refrigerats, dessecats, irradiats, liofilitzats, o fumats; 
envasats frescos, uperitsats o pasteuritzats, i conserves tancades, en oli, en sucre, salaons, embotits,... 
 

Pel que fa als additius, és tot un món. N'hem parlat de dos: dels emulsionants, i del llevat químic. 
Però n'hi ha centenars. La moderna tecnologia dels aliments ens permet avui preparar productes que es 
conservin, no només des del punt de vista nutricional, sinó que mantinguin la textura o la cremositat que 
tenien just després de preparar-se. No només això, sinó que podem també dissenyar productes pre-cuinats, 
en diferents estadis de preparació, per tal que després, a la cuina, poguem acabar de fer-los, estalviant-nos 
així temps o les fases més tedioses de la preparació. A canvi de pagar més, és clar. 
 

Finalment, en el disseny dels utillatges presents a la cuina hi trobem tota mena de dispositius d'una 
planta o d'un laboratori químic. És el domini de la física. Tota mena d'instruments per a trinxar, triturar i 
barrejar; diversos sistemes de separació de fases per filtració, separació mecànica o centrifugació; reactors 
químics oberts –paielles, fregidores, cassons, cassoles, torradores, grills – i tancats, com olles de pressió; 
cuines i forns de moltes menes –de gas, elèctrics, d'inducció, de microones; sistemes refrigeradors i 
congeladors.  La relació entre cadascun d'aquests aparells i els aliments és també variadíssima, i la ciència 
dels materials i la química de superfícies ens hi posa una mica d' ordre, ajudant-nos a triar el material idoni – 
ferro, acer inoxidable, plàstics, teflón, alumini, llauna, ceràmica, vidre -, la forma òptima –plana, esfèrica, 
cilíndrica, cònica-, el tipus de superfície ideal –llisa, rugosa, amb foradets, amb estries, filferros, barres-   i les 
condicions d'operació adequades, pressió –alta, atmosfèrica, al buit-,  la temperatura –entre 250 i –24ºC. i el 
temps d'operació, d'uns pocs segons a uns dies... 
 

Tots aquests coneixements ens permeten millorar les receptes de cuina, dissenyar noves 
preparacions i nous aliments a escala domèstica i industrial, i disposar d’aliments més saborosos, més 
segurs i més variats per a més població. 
 

És evident que la ciència ens permet explicar els fenòmens culinaris. Però jo crec que, en aquest 
moment, és la cuina la que demana auxili a la ciència per tal de fer preparacions culinàries insospitades, i 
que han estat pensades per persones amb una imaginació desbordant i amb domini del comportament de les 
substàncies. Allò que tenen de difícil les croquetes líquides de'n Ferran Adrià és imaginarse-les; després, fer-
les és qüestió de tècnica... una notable tècnica, per descomptat. 
 

Disculpeu que hagi parlat tant, però ja sabeu que m'enrotllo. 
 
L'ALTRE JO:  A mi m'ha agradat força tot el que has explicat. No ho he pogut comprendre tot amb detall, 
però Déu n'hi do. Jo resumiria els aspectes pedagògics en quatre punts bàsics:  
 
•  primer identificar els fenòmens i donar-los nom 
•  després, donar nom a les coses, objectes i substàncies que intervenen en els fenòmens 
•  

després, intentar comprendre de quines substàncies son fetes les coses 
•  i, finalment, veure que les substàncies canvien i se'n formen de noves, mitançant procediments molt 

variats.. 
 

Aquest itinerari general haurà d'agafar la forma detallada corresponent al nivell de l'alumne. Del que es 
tracta és de que identifiqui primer les coses amb el seu millor llenguatge basat en les coses que coneix, i que 
després adquireixi el nou llenguatge, i que sigui capaç d'explicar-ho tot amb els conceptes i mecanismes que 
hagi adquirit al llarg del curs. En una progressió en espiral. I que aquest aprenentatge li sigui significatiu, és a 
dir, que li arribi a modificar hàbits nocius, o pràctiques errònies, o a superar concepcions màgiques o 
incoherents.  . 
 



MODERADOR:  Molt agraït a tots dos per les vostres aportacions.  Per cert, me'n descuidava, què en 
penseu d'aquesta tendència de barrejar alimentació i sanitat, llet amb àcids omega-3, iogurts amb 
vitamines, begudes per mantenir l'equilibri de sals, bios "que netegen per dintre", aliments 
"enriquits" en general...? 
 
:JO: D'aquests aliments en diuen nutracèutics o aliments funcionals.  No fan cap mal, però per mi són 
innecessaris, només s'expliquen per les neurosis de la població, que té por de tot, i vol tenir cossos 
"perfectes". Es sobrealimenten. I després ha de fer gimnàs per compensar. Tot plegat, una moda inútil que 
els costa una pasta. 
 
L'ALTRE JO: Jo hi estic també en contra. En això l'escola és radical. A classe només els deixem portar 
entrepans, pa amb xocolata i menjars sans. Res de sucs, ni bollicaos, ni totes aquestes coses que tot és 
química. 
 
JO: Clar que tot és química, que no t'ha quedat clar? No és pas dolenta la química. Només si s'usa 
malament. I els additius, estan tots autoritzats. El problema de tot això que dius és que mengen massa, i que 
es passen el dia menjant, no que sigui dolent el que mengen. És com els McDonalds, que ... 
 
MDDERADOR:  Prou, que el debat ja s'havia acabat.  De fet, no sé si aquestes darreres intervencions 
arribaran a sortir. En tot cas, repeteixo l'agraiment, i també als lectors, per la seva paciència. Fins a 
una altra ocasió.  
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