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El departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va organitzar, el 2004 i 
el 2005, un Curs per a l'actualització de l'ensenyament / aprenentatge de les ciències 
naturals a l'educació infantil i primària  Em van encarregar la xerrada inaugural, que 
havia de ser més o menys general, i que venia seguida de xerrades temàtiques més 
concretes impartides per especialistes. La vaig titular "Immersió científica", amb la idea 
bàsica de que de la mateixa manera que cal fer immersió lingüística, cal fer immersió 
científica, és a dir, fer trobar la ciència a tot arreu i al marge de quina sigui la matèria 
que s'estigui tractant. A la xerrada hi vaig fer sortir tot de temes que he desenvolupat a 
molts altres llocs: les etiquetes dels aliments, la nutrició, la composició de la matèria...  
 
Vaig repetir la mateixa xerrada ¡disset vegades!. Les detallo a continuació:   9  i 16-3-04 
a Esplugues de Llobregat. 20 i 27-4-04 a Girona. 12 i 25-5-04 a Balsareny. 1 i  8 –6- 
2004 a Tarragona. 28-6-2004, a Tortosa. 2-9-04 a Balaguer. 7-9-04 a  Lleida. 19 i 26-
10-2004 a Barcelona. 9 i 16-11-04 a Bellaterra. 18 i 25-1-2005 a L'Hospitalet de 
Llobregat. 22-2 i 1-3-2005 a Parets del Vallès. Es va publicar a la documentació del curs 
el 2005. Complementa l'article "La ciència de la cuina, una perspectiva escolar", article 
nº 8 del recull Textos introbables-2 
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IMMERSIÓ CIENTÍFICA 

 
 
1. Introducció 
 

Si jo expliqués als meus companys d'universitat que estic fent una conferència sobre 
l'ensenyament/aprenentatge de les ciències naturals a mestres d'infantil i primària, 
probablement trobaria dos tipus de reaccions. Les d'aquells que negarien per principi que a 
infantil i primària es pugui fer cap tipus d'ensenyament/aprenentatge seriós de ciències, i les 
dels que dirien que ja és hora que es plantegi això seriosament, perquè "avui quan entren a 
la universitat no saben res de res, i potser si comencen de ben petits la cosa millorarà".  

 
Es pot aprendre ciència dels tres als deu anys? Evidentment que sí, i evidentment que 

no, segons què ens imaginem que és la ciència. La ciència i la tecnologia d'avui és -
òbviament- la més complicada que hi hagi hagut mai. I lògicament no podem explicar els 
continguts científics a algú que no té la base necessària. Però és que a mi em passa el 
mateix. Si haig d'aprendre la criptografia quàntica -això existeix, us ho asseguro- haig de 
començar força enrera, hauré de refrescar les matemàtiques que em van ensenyar ara fa 
trenta anys, hauré d'aprendre tot de noves matemàtiques que mai no m'han explicat, molta 
més física ... I, finalment, podré entendre -entendre de veritat - de què m'estan parlant.  Amb 
això vull dir que cada científic sap d'allò que sap, i que per aprendre un nou camp s'ha de 
formar en unes noves bases, molt més bàsiques i elementals com més lluny estiguin els dos 
camps científics, el propi i el nou camp al qual vol accedir. El que és obvi també és que 
quantes més coses se sàpiguen més fàcil és aprendre'n de noves. 

 
Doncs bé, un nen, una nena, quan aprèn "des de zero", quan veu que si deixa anar un 

got de vidre a terra es trenca, està posant les bases de la lògica formal, aprèn que una causa 
provoca un efecte. No estarà aprenent ciència, la ciència final, però estarà posant les bases 
per aprendre-la. És el mateix que em passa a mi. Aprendre les  matemàtiques que no sé, no 
és aprendre criptografia quàntica, però n'és la base imprescindible. Les bases lògiques en 
què es basa la ciència, són ja la ciència? Si diem que sí, el nen des què neix està aprenent 
ciència. Si diem que no, doncs no n'estarà aprenent. Però que diguem que sí o que no, això 
és irrellevant, el fet és que ho ha d'aprendre de la manera més eficaç i estructurada possible. 
I no solament per aprendre ciència, sinó per aprendre a viure. Tot això és el mateix que a la 
llengua: aprendre a llegir no és exactament el mateix que aprendre literatura, però n'és la 
base, etc., etc. No dic res de nou, ja ho sé. 

 
Una altra qüestió ben diferent és l'opinió que aprenent moltes coses de petit després 

s'estarà en millors condicions "per entrar a la universitat". És evident que val més saber més 
coses que menys, però el que es tracta és de tenir-les ben integrades, ben sabudes. No 
estem formant infants "per anar a la universitat", però els que acabin anant a la universitat -un 
percentatge creixent- , també els estem formant, i cal compatibilitzar-ho tot. 

 
Tots –tots els que hem tingut fills petits- hem viscut amb ells l'etapa dels perquès. 

Aquell encadenament d'explicacions, que és una barreja de curiositat indiscriminada i de joc 
de cantarella, que no té final i que no s'acabarà mai. Probablement els primers perquès sí 
que són de curiositat, però aviat el nen es limita a jugar amb l'adult, que acaba traient-se'ls de 
sobre amb més o menys habilitat. I és que de la major part de coses els grans tampoc en 
sabem el perquè. 

 
Un dia, quan estava comprant a l'Hipercor, vaig veure una d'aquelles coses que 

recordes tota la vida. Dos nois d'uns dotze anys pujaven just davant meu per una rampa 
d'aquelles per a carrets, que anava paral·lela a la rampa de baixada. Les bandes de goma on 
es recolzen les mans es movien paral·leles i en sentits contraris, a uns vint centímetres de 



distància entre elles. Un dels nois tenia una pilota grossa i tova, de les de platja, i la deixava 
posada sobre les dues bandes de goma. I, clar, les dues bandes feien que la pilota girés al 
voltant del seu eix vertical, però al mateix temps, la pilota anava baixant perquè les bandes 
són inclinades. I aquell noi anava intentant descobrir quin moviment exacte tenia aquella 
pilota, si girava i a més patinava relliscant, o si anava rodant i girant alhora, o què. No sé si 
m'explico amb prou claredat, el fet és que estava fent un experiment. I l'altre noi donava un 
cop a la pilota i la feia caure. I el primer, frustrat, collia la pilota i la tornava a posar sobre les 
gomes, i finalment li va dir a l'altre: "No la toquis, que estic mirant!". Un científic precoç. 

 
Dues actituds, dues maneres de relacionar-se amb el món i les coses. Un deixa la 

pilota allà, per distreure's, i veu que allà passa alguna cosa que no acaba de comprendre, li 
interessa, la vol observar i fa l'experiment voluntàriament. L'altre no veu, no mira i només es 
dedica a jugar. No, no en traiem conclusions elementals. Jugar està bé, jugar és bo, tots hem 
de jugar amb el que ens agradi, amb joguines de petits o de grans. Cap crítica al noi que 
jugava. Però no n'hi ha prou. Cal també que mirem i que ensenyem a mirar. 

 
Ara fa trenta anys les escoles actives anaven plenes de Freinet. Per preparar aquesta 

conferència he anat a Abacus a veure què tenien d'aquest autor: només un sol llibre: "Per 
l'escola del poble", a la col·lecció "Textos pedagògics" de l'Editorial Eumo. Deu haver passat 
de moda, com tantes coses, com tants autors. Però això no vol dir que algunes idees que 
proposava no fossin -no siguin- vàlides o útils. Es va popularitzar en aquell moment la idea de 
l'experimentació i la recerca feta pels nois i noies, la ciència feta a l'escola, l'activitat sobre 
temes quotidians. I ja llavors els científics es van -ens vam- escandalitzar d'aquest 
llenguatge, que semblava poc rigorós. Ciència a les aules de primària? Tot depèn del valor 
que es doni al terme recerca, si descobriment absolut o descobriment de la realitat per part 
d'algú que no ho havia descobert. Però tot això és anecdòtic i accessori. 

 
Jo sempre recordo una pel·lícula dirigida per Paul Newman i interpretada per la seva 

dona, Joanne Woodward, que em va cridar molt l'atenció. Aquí es va titular "El efecto de los 
rayos gamma sobre las margaritas". Dues nenes ben jovenetes feien una recerca científica 
sobre el tema que diu el títol, havien de fer un treball complet, presentaven el treball en una 
fira de ciència, etc. Un treball científic amb tots els ets i uts... Feien ciència, en el sentit de 
plantejar-se una recerca, fer hipòtesis, decidir com farien l'experimentació, decidir quins 
experiments s'han de fer per tal de dilucidar la influència d'una variable, etc. Aprenen a fer 
recerca, i sobretot, aprenen la lògica de la ciència, l'estructura lògica que hi ha sota l'activitat 
humana. I això és bo. És evident que això forma part del desenvolupament personal, i creiem 
que l'escola ha de ser el principal lloc on aquest descobriment es faci de forma 
sistematitzada, progressiva i pautada. N'hi diguem recerca o no, n'hi diguem aprenentatge de 
la ciència o no, cal fer-ho. No cal descobrir-ho tot, no cal aprendre-ho tot, el que cal és agafar 
l'actitud científica. I cap aquí anem.  

 
 

2. Immersió científica 
 
 Quan a mi em pregunten què s'ha d'ensenyar a l'assignatura X, la que sigui, jo sempre 
dic el mateix: "s'ha d'ensenyar a llegir, ensenyar a escriure, ensenyar a parlar i ensenyar a 
comptar", evidentment referit a la temàtica de què es tracti. I això em val per a infantil, per a 
primària, per a secundària, per a universitària i per a màsters i postgraus. El que vull dir és 
que a sota de cada matèria, sigui la que sigui, hi ha uns aspectes bàsics, nuclears, que són 
independents dels continguts i que tenen a veure amb l'estructura, amb allò que de més bàsic 
hi ha en el fet d'ensenyar el que sigui. La diferència quantitativa és que a mida que es creix hi 
ha una diferenciació progressiva de les matèries i assignatures, però l'enfocament global em 
segueix essent vàlid. I no entro en valors i actituds, que encara són més bàsics. 
 
 Els mestres i els professors quan expliquen matemàtiques ens diuen sempre que les 
matemàtiques són un llenguatge, i que mitjançant les matemàtiques ajudem els alumnes a 
estructurar la ment, no només a resoldre problemes de càlcul. Els mestres i professors de 



llengua ens diuen el mateix. I els mestres i professors quan expliquen ciències haurien de 
pensar el mateix.  
 

Les ciències com a llenguatge? Naturalment. Com les matemàtiques, com la llengua, 
les ciències tenen una doble perspectiva: els continguts i el mètode.  

 
Els continguts de les ciències naturals són els que són. L'elefant, la granota, el mar, la 

llet, el granit, el riu, els detergents, la nutrició, els planetes, Mart, el Prestige, el Carmel... el 
que sigui. Objectes, espècies, sistemes, substàncies, productes. En definitiva, matèria 
estructurada en forma d'objectes, i relacions i influències entre objectes i substàncies. Aquí hi 
ha tota la física, tota la química, tota la biologia i tota la geologia.  

 
La matèria, els objectes, les substàncies són les que són, i no altres. El primer pas, 

doncs, serà l'observació. Amb això responem a la primera pregunta, la més bàsica, la dels 
primers pensadors: Què hi ha aquí a fora de mi? 

 
La resposta a aquesta pregunta bàsica, com sempre, dependrà de qui se la faci i d'on 

se la faci. D'aquí en surten totes les observacions de la natura, les observacions del propi 
medi, donar nom a les coses que ens envolten, la descripció de què són, de com funcionen -
més o menys- els animals, les plantes, els objectes quotidians, i un llarg etcètera. Donar nom 
a les coses. Identificar les característiques bàsiques de tot, saber distingir una cosa d'una 
altra, el vermell del blau, la pera de la poma, la llum del so, el pi de l'alzina, el lepidòpter de 
l'himenòpter, el metall del plàstic, la muntanya del volcà. I, després, assumir i comprendre 
que hi ha objectes, que hi ha organismes, que evolucionen amb el temps, que neixen i 
moren.  

 
Què us haig d'explicar. 
 
Un aspecte avançat de la pregunta és respondre i fer veure que "hi ha un cos, el meu, 

que puc pensar com formant part del món, en certa manera fora de mi" entès el jo com una 
realitat no reduïble a un objecte. En una paraula, el meu cos és un objecte més, que segueix 
totes les lleis de la natura, però amb la petita peculiaritat de que és el meu, i jo, que estic 
pensant en el meu cos, ho estic pensant amb el meu cos. Em miro des de fora, però amb uns 
ulls que són a dins. Uau.  

 
Primer, doncs, saber què hi ha. Però després, immediatament, és saber què hi ha en 

el que hi ha. És a dir, comprendre que els objectes, que la matèria, és feta d'altres parts més 
elementals. Quines parts tenen els objectes, i de què són fetes. Un automòbil té motor, rodes, 
volant, fars. L'elefant té ullals, orelles, potes. Però també té fetge, estómac, venes i artèries. I 
cada òrgan té cèl·lules. Les roques estan fetes de minerals més elementals. La maionesa 
està feta d'oli, de rovell d'ou, de sal. I, al seu torn, el rovell d'ou és fet de greixos, d'aigua, de 
proteïnes. I el greix és fet de molècules que són fetes d'àtoms, que... Parem aquí. Tot 
l'aspecte analític de la qüestió, analític en el sentit general, no químic.  
 

I després, encara, les influències mútues. Què passa si deixem caure el got de vidre a 
terra des de diferents alçades, i què passa si ho fem amb un got de plàstic. Què passa si 
posem la cassola al foc i què passa si hi posem un plat de plàstic. Què passa si donem una 
sardina a un gat, o la donem a un colom. Què passa si posem sal a l'aigua o si hi posem 
farina. Què passa si ens mengem una presa de xocolata, o si ens en mengem tota una 
pastilla. Què passa si escalfem mantega, o si escalfem fusta, o si escalfem aigua. Segona 
etapa, doncs: veiem que passen coses, fenòmens, i els donem nom. Combustió, dissolució, 
podridura, erupció, dilatació, reacció, respiració, evolució, contaminació. 

 
Quan posem en contacte dos objectes, dos organismes, dues substàncies, doncs, 

passen coses o no, i passen més o menys segons les quantitats, segons les condicions, 
segons les circumstancies. Tota la nostra existència està submergida en una infinita 
successió de fets que passen, que ens passen, i que cal que tinguem ben descrits, ben 



compresos, ben classificats, i si és possible ben explicats. M'oblido de moltes coses, ja ho sé. 
De la síntesi, dels ecosistemes com a integració de diferents organismes amb influències 
mútues... Però aquí no podem parlar de tot.  

 
La tercera etapa és la dels perquès. Per què quan cau un got de vidre es trenca, i 

quan cau un got de plàstic no. Per què la fusta molt fina crema fàcilment, però els troncs 
gruixuts no. Per què hi ha animals que poden viure sot l'aigua i d'altres que no. Per què hi ha 
líquids que s'evaporen i altres que no. Aquí no en tenim prou d'explicar el que passa, sinó els 
perquès. I això requereix que sapiguem alguna cosa més, això requereix que tinguem 
coneixements científics previs: per exemple, el vidre es trenca perquè l'estructura del vidre és 
d'enllaços de silicats, molt durs però amb una estructura amorfa que possibilita el trencament, 
i en canvi el got de plàstic és de polímers, molècules molt llargues i que s'enreden entre elles, 
i tot plegat dóna estructures menys fràgils, però més toves. Sí, ja ho sé, això no és trivial ni 
fàcil. La ciència dels fenòmens quotidians no és tan fàcil com sembla, i aquest és un 
problema. En alguns casos es poden fer explicacions simplificades més o menys certes, però 
en altres ocasions, per respondre de forma mínimament correcta a certs per quès no hi ha 
més solució que apel·lar a l'autoritat de la ciència que no sabem i que "quan siguem més 
grans ja podrem entendre...". 

  
Fins aquí els continguts. Però no és tot, ni molt menys. 
 
Per parlar no cal saber que hi ha lletres, ni verbs, ni oracions. Però el saber-ho és un 

bon ajut per parlar i escriure millor. I el constatar i practicar que les frases tenen subjecte, 
verb i predicat, o sintagma nominal i sintagma verbal, o com es digui ara, ajuda a estructurar 
la parla, la ment i les idees. I aquí vull anar a parar. És aquesta estructuració la important, 
l'objectiu principal de l'ensenyament en aquest apartat. I amb el llenguatge, tota una manera 
de veure el món, diuen els lingüistes. Les ciències ajuden a fer el mateix. Al darrer apartat 
d'aquest escrit hi tornarem breument.  

 
Però ara canviarem de tema. Ara farem una activitat científica: analitzarem les 

etiquetes dels aliments, i a partir d'aquí en sortiran diverses qüestions, que ens permetran 
tractar alguns aspectes cientificoquotidians que jo crec importants. 
 
 
3. Els aliments i la nutrició, un tema transversal 
 
 Siguem de l'especialitat que siguem, tinguem la ideologia que tinguem, siguem vells o 
joves, cada dia ens alimentem. Hi ha pocs temes tan transversals com aquest. I, com a tema 
transversal, ens permet fer una aproximació al món de la ciència a partir d'experiències i 
vivències personals.  
 
 Avui el món de l'alimentació s'assembla poc al de fa cent anys. Abans la major part 
d'aliments eren adquirits al productor primari -el pagès, el ramader, el pescador- i processats 
completament a casa. Hi havia excepcions, però poques: els fideus, la xocolata, el vi, els 
fuets i pernils, algunes llaunes... Però al llarg del segle XX l'evolució social i tecnològica ha 
portat a una situació radicalment nova. Hi ha moltes tècniques de conservació i de 
processament -salaó, conserva en oli, assecament, fumat, congelació, liofilització, 
esterilització, envasat al buit, pasteurització, uperització, irradiació...-, molts productes nous 
procedents d'altres territoris -kiwis, estruç, litxis, cuscus...- i productes dissenyats, com els 
tronquitos de mar, els plats preparats i a punt de coure o a punt de ser escalfats, els San 
Jacobos, el Nesquik, la Nocilla, el  bitter sense alcohol, la llet desnatada, semidesnatada, 
amb omega 3, amb més calci, amb gelea reial, amb fibra, amb oli d'oliva, amb magnesi, amb 
suc de fruites, els infinits tipus de iogurts i llets fermentades pasteuritzades o no, els aliments 
enriquits... La indústria alimentària és una realitat social i econòmica de primera magnitud. La 
figura 1 ho resumeix. 
 



 
 
Figura 1. La indústria alimentària, cada cop més sofisticada i complicada 
 
 
 Els consumidors tenim molt lluny l'origen dels menjars, i hem demanat i exigit criteris 
de seguretat a les administracions i als fabricants. Fruit d'això en surt un pacte per tal 
d'assegurar que allò que comprem per menjar és sanitàriament correcte, i que és allò que 
havíem pagat. I un dels elements del pacte, el més proper dels que els consumidors tenim 
per constatar aquest compromís de qualitat i de seguretat, són les etiquetes dels envasos 
dels aliments.  
 
 L'anàlisi de les etiquetes dels aliments és un tema summament ric, que dóna molt de 
si, motivador i molt variat. En farem una aproximació com a exemple, sense voler ni molt 
menys fer-lo exhaustiu. Agafarem una etiqueta paradigmàtica, la del producte denominat 
Nocilla, i la mirarem del dret i del revés.  
 
 Un avís previ: tots els productes alimentaris dels que parlem són productes excel·lents 
des del punt de vista sanitari i nutricional, fet per cases comercials dignes de tota confiança. 
Una altra cosa és que siguin productes necessaris, o adequats per a una dieta específica. 
Això qui ho ha de valorar és el dietista o el metge: no hi ha aliments inadequats sinó dietes 
inadequades, i les dietes són forçosament individuals i s'han d'adaptar a les necessitats, 
característiques i objectius sanitaris de cada persona.  
 
 A la figura 2 tenim l'etiqueta de la Nocilla. Hi podem veure molts elements que anirem 
analitzant amb més o menys extensió.  
 
 



 
 
Figura 2. L'etiqueta de la crema al cacau amb avellanes més coneguda 
 

• El tipus de producte. Cal distingir la marca -Nocilla- del tipus de producte: "crema al 
cacau amb avellanes". El tipus de producte està tipificat per la legislació, com el Codi 
Alimentari Espanyol i les lleis i decrets que el desenvolupen. La llei és estricta i 
rigorosa i provoca que els fabricants se les empesquin per tal de vendre la seva 
marca suggerint que es tracta d'un tipus de producte però sense dir-ho. Per exemple, 
els fabricants del producte Puleva Omega 3, que podeu veure a la figura 3, 
suggereixen en tots els textos de l'envàs que es tracta de llet, però no ho expliciten 
enlloc. De fet, es tracta legalment d'una beguda làctia o preparat làctic, perquè 
havent-ne extret el greix de la llet i havent-hi afegit altres greixos de peix i altres 
substàncies no n'hi poden dir legalment  llet, si bé la llet n'és més del 95%.  

 

 
 
Figura 3. Una beguda làctia a la que tothom n'hi diu llet, sense que es pugui etiquetar com a 
llet 
 



 
• La composició qualitativa. En els productes preparats és una informació obligatòria. 

Cal que portin la llista completa dels ingredients, per ordre decreixent de quantitat en 
pes. Així veurem que la Nocilla conté, per ordre de més a menys, "azúcar, aceite y 
grasas vegetales parcialmente hidrogenados, cacao desgrasado en polvo (8,5%), 
leche desnatada en polvo (4,5% - equivale a un 45% de leche desnatada 
reconstituida), avellanas (4%), sólidos lácteos,  emulgente (lecitina), aroma". Com 
podem veure, la legislació accepta que els ingredients tinguin el nom d'una substància 
química (lecitina), el nom d'un producte derivat (sucre), el nom d'un producte modificat 
químicament (greix hidrogenat), el nom d'un producte tradicional (oli, greix...). El 
producte del qual parlem és, doncs, una margarina ensucrada, amb una mica de 
cacau i avellanes. Per altra banda, no s'ha de confondre la llista d'ingredients amb 
l'anàlisi química, per exemple la de les aigües minerals. Una aigua mineral no s'ha 
preparat barrejant substàncies, a diferència dels refrescos. 

 
• La informació nutricional. No és una informació obligatòria, però si hi consta ha de 

respectar certs criteris: s'ha de referir a 100 grams de producte, hi ha de figurar el 
valor energètic en quilojoules (kJ) i, si es vol, en quilocalories (kcal), s'ha de posar la 
quantitat de proteïnes, d'hidrats de carboni i de greixos, i també la quantitat de 
vitamines, minerals, i altres substàncies d'interés nutricional. La quantitat diària 
recomanada (CDR) és una informació d'interés per als dietistes, però de valoració una 
mica difícil per al públic general. Com podem veure, la Nocilla, com tota crema, és un 
aliment altament energètic (545 kcal) per l'elevada proporció d'hidrats de carboni 
(56,5%) i de greixos (33,4%). D'aigua en porta molt poca: com que la suma és 100, 
d'aigua en té menys d'un 6%.   

 
• La publicitat de l'etiqueta. Comparem la publicitat de l'etiqueta –"leche, cacao, 

avellanas"-, la publicitat de la televisió –"leche, cacao, avellanas y azúcar"- i els 
ingredients, on hi consten moltes més coses. A cap publicitat es fa esment dels 
greixos, suposo que perquè publicitar greixos no és ben vist, malgrat que n'hi hagi 
més del 30%. I de la publicitat escrita n'ha desaparegut també el sucre. Jo suposo que 
és perquè la publicitat de la televisió és vista pels nens, que són els destinataris 
d'aquesta publicitat, i ells valoren positivament el sucre. En canvi la publicitat escrita 
va destinada al públic adult interessat a llegir etiquetes, i per tant no parla del sucre, 
perquè té la consideració que genera càries, engreixa, etc. I això malgrat que més de 
la meitat del producte sigui sucre.  A més, a l'etiqueta es parla de conceptes com ara 
valor biològic, micronutrients, funcionament neuromuscular. Conceptes complicats, 
poc habituals. Per a mi, el sentit que té aquesta literatura és que presenta el producte 
com si fos avalat per la ciència. Sobre l'afirmació que es tracta d'un aliment "natural", 
ho comentarem més endavant. 

 
• La quantitat de producte. Es tracta de pes net, amb una tolerància donada pel darrer 

decimal escrit. Per això no és el mateix una cervesa amb 0% d'alcohol (que vol dir que 
en té entre 0 i 1) i una cervesa del 0,0%, que vol dir que com a màxim hi haurà 0,1% 
d'alcohol. A l'etiqueta hi ha de constar el pes net o el volum, en les unitats del Sistema 
Internacional, legal a Espanya. Per tant, en quilograms (kg) i litres (l o L), o en unitats 
derivades (g, mL, etc). 

 
• Envàs. Els pictogrames d'aquest apartat expliquen la composició de l'envàs i el tipus 

de reciclatge recomanat. És un tema extenssíssim en el qual no entrarem. 
 

• Conservació. És obligatori que a l'etiqueta hi constin certs elements de conservació, i 
la data de caducitat o de consum preferent. Cal tenir un mínim sentit comú. És evident 
que ni després de la data de caducitat el producte s'ha fet sempre malbé, ni que 
abans no s'hagi pogut avariar. Hi ha un cert grau d'arbitrarietat en el sistema: les 
aigües minerals, un producte absolutament estable, porten data de consum preferent, 



i en canvi els vins, un producte en evolució constant, no en porten. Però, clar, hi ha tot 
de connotacions culturals sobre l'envelliment del vi, que la normativa d'etiquetatge no 
pot desconèixer. 

 
• Fabricant i sistema de qualitat i de mostreig. Són informacions legals, obligatòries, 

poc rellevants per al nostre tema. 
 
 
 La moderna publicitat no es limita a destacar les virtuts organolèptiques del producte, 
sinó les seves virtuts lligades a aspectes sanitaris: es parla d'aliments complets, d'aliments 
equilibrats, d'aliments energètics, de vitamines, de minerals, d'ajut en les dietes de no 
engreixar-se, de lluita contra el restrenyiment, de benestar, de salut. Tot porta el fet que el 
consumidor consideri els aliments com a font de salut, i, per tant, formant part integrant del 
sistema sanitari. Aquesta visió, correcta en el fons, es desorbita quan es consideren els 
aliments com si fossin medicaments.  
 

Comentarem a continuació dos d'aquests aspectes:  què es vol dir quan es destaca 
que un aliment és natural; i el concepte d'aliments funcionals. 

  
4.  Aliments naturals, naturalment. 
 

L'anàlisi de la publicitat ens dóna una idea de com ens veuen, individualment i 
col·lectiva, els experts que ens analitzen i que pretenen influir en els nostres hàbits de 
compra. Com creuen que hem de viure els anuncis publicitaris?  

 
• Hem de viure de manera natural i integrats amb la natura 
• Hem de viure amb productes naturals, especialment pel que fa als aliments i els 

cosmètics 
• Hem de viure sense química, sense additius, sense artificis, sense colorants, de forma 

tradicional. 
• La ciència, la bata blanca, segueix essent un referent a l'hora de validar la qualitat 

dels productes. Per sort... i que duri. 
 

Mentre escrivia això, per la televisió escoltava quatre anuncis promocionant productes 
naturals: un iogurt amb calci natural, que segons l'anunci és el calci que ve de la llet, no el 
que vingués d'altres procedències "no naturals", com els minerals; un iogurt natural, ensucrat 
però natural; un brou natural, fet amb verdures naturals i amb pernil, naturalment també 
natural; i un detergent amb sabó natural de Marsella.   
 

Què deuen entendre per natural els publicistes? El diccionari, com sempre, ens ajuda, 
tot i que també ens complica la vida. Ho defineixen així:  

 
Natura. 1. Conjunt de les coses creades; l'Univers considerat com un tot i dotat de 
lleis.|| 2. Conjunt de les produccions en `les quals no intervé l'home (per oposició a 
cultura i especialment a art);  || 3. Estat de natura (per oposició a civilització)... || 4. 
Essència, atributs, propis d'un ésser. 
Natural. Relatiu o pertanyent a la natura; produït per la natura, no degut a la mà de 
l'home; no degut a l'educació. 

 
 Natural  és, doncs, allò que hi ha a la natura. Però també allò propi d'un ésser. El 
iogurt natural -un producte ben artificial, fet per l'home- és natural perquè els primers iogurts 
eren sense fruita, el iogurt sense fruita és el genuí. Com que la llet té calç, el calci de la llet és 
el natural de la llet, el propi. Aquell és el natural, l'altre calci, el del marbre, el de la closca dels 
ous... no és de la llet, i, per tant, no el consideren natural. El sabó natural ho és perquè les 
primeres matèries de què es feia eren olis vegetals, per tant naturals. Però, i l'àlcali necessari 
per fer el sabó? El primer sabó de Marsella, natural, el feien amb l'àlcali procedent de les 



cendres de la barrella, per tant natural. Però si es refereixen al sabó actual, fet amb carbonat 
o hidròxid de sodi obtinguts per la indústria química, encara és natural?  
 

La publicitat fa meravelles amb la ductilitat de la ment humana per ser seduïda. Tot 
allò que porti el segell de natural té un valor afegit, un plus de qualitat difusa vinculada a allò 
genuí, de la iaia, de la terra, de la natura... Potencia els valors de sanitat, de benestar, de 
qualitat de vida, de tradició... No recorden -no volen recordar, o no els importa- que les tènies, 
la nicotina, l'Amanita phalloides, els virus... són ben naturals. De tot plegat en podríem dir el 
síndrome de la madalena, en honor al desencadenant de la memòria de Marcel Proust 
 

I la química, paradigma de l'artificialitat? Natural o artificial?  
 

Que l'aigua circuli, no ho hem inventat els humans. Que el sol evapori l'aigua, no ho 
hem inventat els humans. Que el foc cremi alguns materials, no ho hem inventat els humans. 
El que sí que som capaços de fer els humans, de forma natural, és observar, i cavil·lar sobre 
el que observem. I deduir-ne regularitats i conseqüències aplicables. La sínia hidràulica, la 
recolecció de sal per evaporació de l'aigua de mar, la cocció dels aliments són invents 
humans, són artificis. 
   

La combustió és natural. La cocció dels aliments és natural, quan cau un tall de carn 
al foc es cou sense que calqui fer res. La carn a la brasa, doncs, és una substància, si no 
natural, si obtinguda de forma natural. I menjar-se-la? La carn cuita és més digerible, més 
gustosa, les reaccions de Maillard, que són les responsables de les olors, els gustos, les 
textures i l'aspecte dels aliments torrats o rostits són naturals, en Maillard no les va crear, 
només les va començar a identificar. Resulta que, per al nostre aparell digestiu, és millor la 
carn cuita. Per tant, seria ben natural menjar carn cuita...  Si s'ho mengés un gos, seria 
natural. Si ens ho mengem nosaltres, deixa de ser-ho?  

 
És la intenció de fer la carn a la brasa allò que és artificial, en el sentit d'obtenir un 

producte no existent prèviament a la natura. "Artificial" es contraposa a "natural" només en la 
segona de les accepcions de la paraula "natura". Però tenir intel·ligència, i usar-la, per a 
l'home és "natural", en la quarta de les accepcions de la paraula "natura". Per a l'home, 
doncs, és natural fer coses "artificials".  

 
Què més natural que l'àcid sulfúric. Tot en la seva obtenció és natural. Efectivament, 

què més natural que el sofre cremi donant diòxid de sofre, la reacció és espontània, passa als 
volcans, a les solfatares. Què més natural que el diòxid s'oxidi - en presència de platí o de 
pentòxid de vanadi millor, però sense també passa-  per a donar el triòxid de sofre, la reacció 
és espontània i es dóna a l'atmosfera. I què més natural que aquest triòxid s'absorbeixi 
donant àcid sulfúric, l'absorció és també espontània i també es pot observar a l'atmosfera. 
L'àcid sulfúric, per tant, és un producte ben natural.  

 
Tot passa espontàniament, no estem forçant res, només aprofitem allò que s'esdevé 

de forma natural. Tota la tecnologia química no és més que posar els reactants en unes 
condicions tals que espontàniament reaccionin. Tota la indústria no és més que disposar les 
coses per tal que la natura actuï. Aquesta és una idea decisiva, fonamental. Tot el que passa, 
a la natura i a la indústria, passa espontàniament, seguint ineludiblement els camins gravats 
a la natura per la pròpia natura. 

 
Sí, és clar, per tal que tot això passi cal ordenar les coses d'una manera determinada, 

en un procés ben tancat, amb pressions i temperatures controlades, perquè si no, al final no 
tindríem sulfúric sinó un fum tòxic de diòxid de sofre. D'acord, en aquest sentit el sulfúric és 
artificial. Però, llavors, per què un pernil el considerem tan natural? Una cuixa de porc 
abandonada a la seva sort, espontàniament es podreix. Per tenir un pernil cal salar la cuixa, 
posar-la un bon temps en un ambient sec i fred, controlat o al menys monitoritzat, cal 
controlar-ne els microorganismes ... Tan natural -o tan artificial- és el pernil com el sulfúric. 
Vegeu les figures 4 i 5. 



 
De fet, tots els productes es fan amb substàncies naturals. No podem crear matèria. 

Per tant, tot ve de la natura de forma més o menys immediata, inclosos els materials 
reciclats. La història de la humanitat és la història de l'ús de materials i de productes cada cop 
més transformats. De beure aigua del torrent i recol·lectar baies i insectes, es passà a 
l'agricultura i la ramaderia, a l'ús de matèries naturals directes com la fusta, modificades i 
tractades com la pell, o modificades químicament per la calor, com la ceràmica o els metalls i 
aliatges. En cada pas es necessita més tradició acumulada, més coneixement, més valor 
afegit. Cada cop més lluny de la naturalesa, cosa que no ens diu res sobre la bondat o maldat 
del procés. 

 

 
Figura 4  Obtenció d'àcid sulfúric, un producte artificial. O és natural? 

 
 
Figura 5. Elaboració de pernil salat, un producte natural. O és artificial? 
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En resum, ni tot el que hi ha a la natura és bo, ni tot el que es fabrica per part de la 
indústria és dolent. L'espècie humana és artificial de forma natural. I la insistència en els 
productes naturals és, bàsicament, una estratègia publicitària no justificada per evidències 
científiques. Recorda el lector que l'aigua de Vichy abans portava una etiqueta on es deia que 
era radioactiva? Ni ara ha deixat de ser radioactiva perquè l'etiqueta no ho digui –ho és una 
mica, com abans -,  ni abans curava per ser radioactiva, ni ara mata per ser-ho. Era una 
estratègia publicitària més, que simplement ara no està de moda. Ara està emergint amb 
força el parlar d'aliments equilibrats: equilibri, una altra paraula quasi buida de contingut 
aplicada en aquest context, però que no tenim espai per comentar aquí. 
 
 Amb tot això no estic dient que el lector s'atipi exclusivament de colorants i d'additius, 
simplement estic dient que no sigui excessivament crèdul amb els arguments ecologistes o 
naturistes, i que apliqui el sentit comú que de manera natural encara deu tenir, si no li ha 
ofegat el món consumista en el què vivim...  
 
 
5.  Els aliments funcionals 
 
 La relació entre alimentació i salut és evident, i ha estat reconeguda des de sempre. 
Però aquesta relació ha anat evolucionant al llarg dels segles, i amb l'avenç de la ciència ha 
agafat noves formes, tant per destacar-ne els aspectes positius, com per crear nous 
alarmismes. Efectivament, mai com ara han estat tan controlats els aliments des del punt de 
vista sanitari, i tampoc mai com ara hi ha hagut tantes alarmes per problemes sanitaris -reals 
o ficticis- relacionats amb aliments, com les vaques boges, el SARS, l'oli de pinyolada, els 
benzopirens, l'acrilamida i tants altres.  
 

Parlem de les patates. El lector recordarà que l'any 2002 es va sembrar l'alarma pel 
fet que uns científics havien determinat el mecanisme pel qual en fregir patates o en torrar pa 
es formava una substància denominada acrilamida, un compost químic ben conegut, de gran 
utilitat industrial, però que ingerit en quantitats significatives és cancerigen. L'alarma social 
creada per l'acrilamida no s'havia generat abans, però, amb la solanina. Aquest és un dels 
infinits productes químics naturals, un alcaloide de la mateixa família que la nicotina, present 
en els grills i en la pell verda de la patata, i que ha estat responsable de diverses 
intoxicacions per ingestió de pell de patates conservades en condicions deficients.  
 
 La diferència en la valoració pública de les dues substàncies deu radicar, bàsicament, 
en el fet que de sempre hem après a conviure amb la solanina, sabem com tractar les 
patates, sabem que s'han de pelar, que s'han de treure els grills, etc. Tenim dominada la 
tecnologia d'evitar el risc associat de forma natural amb la patata. En canvi, l'acrilamida ens 
és nova, no la tenim interioritzada ni dominada, i ens crea alarma. I això, malgrat que les 
quantitats que se'n ingereixen són molt escasses i totalment tolerables. Es crea per unes 
reaccions químiques denominades reaccions de Maillard, que tenen lloc entre sucres i 
aminoàcids quan estan a temperatures superiors a 150ºC. Per això  es formen en molts 
aliments fregits, rostits, torrats o arrebossats. I, si amb aquestes reaccions es creen aromes i 
gustos molt atractius, simultàniament es formen compostos mutagènics i es perden part dels 
aminoàcids essencials. Els avantatges de la cocció, però, superen en molt els mínims riscos, 
i així s'ha acceptat des de sempre. 
 
 La manifestació més recent entre els vincles entre nutrició i sanitat la trobem en els 
denominats aliments funcionals, també dits nutracèutics, alicaments o farmaliments. Es tracta 
d'aliments als quals s'ha afegit un ingredient que té, o pot tenir, una activitat biològica positiva 
per a la població en general. No es tracta d'aliments dietètics, que van destinats a poblacions 
amb alguna patologia o intolerància, ni són aliments enriquits de tipus clàssic, si bé la 
definició del què són va evolucionant amb el temps. En són exemple les llets amb greixos 
omega 3, o amb magnesi. 



 
 Entre els aliments funcionals més estesos hi ha els probiòtics i els prebiòtics. Els 
aliments probiòtics (figura 6) són els que contenen bacteris vius que superen, almenys en 
part, la barrera àcida de l'estómac, i arriben al budell on interaccionen amb la flora bacteriana 
pròpia, la regeneren i afavoreixen la digestió i l'absorció dels aliments. En canvi els aliments 
prebiòtics (figura 7) contenen algun component que, inalterat en l'estómac, afavoreix la vida 
de la flora intestinal pròpia i ajuda per aquesta via la digestió i l'absorció dels aliments.  

 
Figura 6. Esquema del funcionament dels aliments probiòtics 
 

 
Figura 7. Esquema de funcionament dels aliments prebiòtics 
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 Són exemples d'aliments probiòtics els iogurts, quèfirs i altres llets fermentades i no 
pasteuritzades, és a dir, amb els ferments vius. Són exemple d'aliments prebiòtics els iogurts 
pasteuritzats amb addició d'inulina o altres substàncies. La discussió sobre la seva eficàcia 
real no és un tema tancat. Pel que sembla, estudis recents han determinat que ambdós 
mecanismes són possibles, però que la variable determinant és la composició de la flora 
bacteriana pròpia, que pot estar composta per centenars de bacteris diferents, si bé en un 
determinat organisme n'hi ha una dotzena de preponderants. La composició bacteriana és 
diferent entre individus i poblacions, i evoluciona al llarg de la vida. És possible, doncs, que 
els efectes pre- i probiòtics no es manifestin de la mateixa manera en una població que en 
una altra, cosa que explicaria la discrepància en els estudis sobre l'eficàcia de les dietes amb 
prebiòtics o probiòtics. La discussió entre fabricants de iogurts amb els ferments vius i els 
iogurts pasteuritzats, doncs, seguirà.  
 
 El món del iogurt és vastíssim. A la figura 8 podem veure un panorama dels iogurts i 
similars sense gustos ni fruites, de la marca Danone. Les dades són del mateix dia a un 
supermercat de Barcelona, i, per tant, no tenen més valor que el comparatiu entre elles. S'hi 
pot veure a les darreres columnes, el preu per cada gram de producte, i el preu que costa 
cada caloria ingerida. L'anàlisi de tots els valors seria llarg, però la taula mereix alguns 
comentaris: 

 
Figura 8. El món dels iogurts sense sabors. Dades d'1 d'octubre de 2004. 
 
 

• El producte més car per gram és la mousse de iogurt. Lògic, perquè amb el mateix 
volum d'envàs hi ha la meitat de pes. El xiuxiueig inconfusible el provoca l'aire, 
perquè no oblidem que es tracta d'una mousse. 

• El producte més econòmic per caloria ingerida és el iogurt natural ensucrat. Lògic, 
té més calories perquè s'ha substituït aigua i iogurt per sucre, més energètic, però 
el preu és el mateix. 

• El iogurt griego és el que més calories té, per la gran quantitat de greixos afegits.  
• El producte Actimel no competeix amb els iogurts, perquè no el publiciten com a 

postres. Però la ingestió d'una unitat incrementa en Kcal la ingesta. Si no es 

IOGURTS
DANONE

envàs pes vol kcal
100 g P HC G dens.

16/10/2004 g mL kcal g g g g/mL €/100g €/kcal

Natural pack4 500 440 57 3,2 3,8 2,9 1,14 0,18 0,0031

Natural
azucarado

pack4 500 440 86 3,1 13,4 1,9 1,14 0,18 0,0021

Vitalinea
cremoso

pack4 500 440 47 5,1 5,5 0,1 1,14 0,31 0,0066

Vitalinea
cremoso azuc.

pack4 500 440 54 5 7,6 0,1 1,14 0,31 0,0058

Vitalinea
desnatado ed. i no

pack4 500 440 35 3,9 4 0,1 1,14 0,24 0,0068

Griego pack4 500 440 123 3,6 3,5 10 1,14 0,38 0,0031

Griego
azucarado

pack4 500 440 157 3,9 10 10 1,14 0,38 0,0024

Mousse 
de iogurt

pack4 280 440 158 4,5 15 9 0,64 0,63 0,0040

Actimel 
líquido

6 amp. 600 562 88 3 15 1,7 1,07 0,47 0,0053

Actimel 
(sòlid)

pack4 500 440 88 3,8 11,1 2,9 1,14 0,41 0,0046

El món del iogurt sense sabors



redueixen aquestes calories per una altra banda, el resultat serà un excés 
d'ingesta, al marge de que et renovi per dintre... o no. 

 
Es podrien fer molts més comentaris, però amb aquests n'hi ha prou per veure algunes de 

les possibilitats del tractament de dades simples d'obtenir i molt properes a l'alumne i al 
professor. 

 
Els aliments funcionals han canviat, almenys en part, els hàbits tradicionals d'alimentació, 

i fins i tot els hàbits sanitaris. Els esquemes de les figures 9 i 10 ho pretenen reflectir. Abans, i 
ara també, en moltes cultures i en molts individus, hi havia una distinció clara entre 
alimentació i sistema sanitari. Quan l'individu tenia algun símptoma de malaltia o malestar, 
anava al metge, que li receptava una teràpia, uns medicaments o una dieta, i un cop regulat 
el malestar, es tornava a la situació normal. Ara, en canvi (figura 10), a més del mecanisme 
sanitari anterior, hi ha un altre circuit addicional. Com que tenim més informació, sabem que 
correm el risc de patir diferents malalties al llarg de la vida, com osteoporosi, infart de 
miocardi, pàrkinson, arterioesclerosi, alzheimer, etc., etc. I sabem que hi ha determinades 
pautes alimentàries que redueixen el risc de patir els citats trastorns: ingestió de calci, d'àcids 
omega 3, de magnesi, etc. Molta gent, doncs, ha modificat la dieta incrementant l'ingesta 
d'aliments que en continguin. 
 

 
 
Figura 9. Esquema de relació entre alimentació tradicional i salut 
 
 

La indústria alimentària ha dissenyat i comercialitzat aliments funcionals que contenen 
aquests principis actius complementaris. Però, a diferència de la situació clàssica mostrada 
en la figura 9, la dieta amb aliments funcionals es fa abans de tenir el trastorn, per tal de 
prevenir-lo. I com que hem de prevenir tots els trastorns futurs possibles, hauríem de fer una 
dieta d'aliments funcionals molt completa i variada: una nova dieta variada, que a diferència 
de l'anterior, és més cara. 
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Figura 10. Esquema de relació entre nova alimentació i salut 
 
 
 

És una dieta més cara i, en la major part de casos, crec que innecessària, perquè la 
majoria de components actius que els aliments funcionals ens subministren poden ser 
obtinguts amb aliments clàssics: els omega 3 es poden obtenir amb peix blau; el suplement 
de calci, amb una mica de formatge. I així amb quasi tots els complements funcionals. 
Tornem al que comentàvem abans: des del punt de vista sanitari o de gust, res a dir, cadascú 
és lliure de prendre els productes que vulgui, tots són productes excel·lents des del punt de 
vista nutricional i sanitari. Però en bona part, i des del meu punt de vista, són innecessaris. 

 
I és que cal distingir ben clarament entre la qualitat gastronòmica dels aliments, en la qual 

no entrarem -cadascú sap què vol fer amb els seus diners-, la qualitat nutricional d'un 
determinat aliment - eterminat per la composició: els hidrats de carboni, aminoàcids, 
vitamines, etc- que subministra, i la qualitat i adequació de la dieta a les necessitats 
individuals. Un cop més cal repetir que no hi ha aliments complets sinó dietes adequades, 
constituïdes per una tria raonable de tipus i quantitats d'aliments. 

 
Quasi qualsevol tipus de dieta pot subministrar les necessitats de quasi qualsevol 

persona. Exceptuant determinades conductes extremes, es poden obtenir els principis 
essencials amb múltiples combinacions d'aliments, com ho prova l'extraordinari número i 
varietat de dietes a tot el planeta. Avui és habitual responsabilitzar determinats tipus de dieta 
de l'obesitat o de trastorns sanitaris de la població, però no és tant el tipus de dieta com 
l'excés d'ingesta. La demagògica pel.lícula "Super size me" pretenia denunciar els 
establiments de menjar ràpid, però els deplorables resultats de salut als quals arribava el 
protagonista i director els hauria aconseguit també amb qualsevol altra dieta de més de 5000 
kcal diàries com la que ingeria. I, viceversa, a la major part d'establiments de menjar ràpid es 
pot triar un menú adequat per a qualsevol dieta. Una altra cosa és la publicitat que facin. 
 
 
 
 

L’alimentació: nous hàbits

Aliments

Salut
Organisme

Teràpies

Percepció

Indicis
de malaltia

Proves
i anàlisis

Símptomes
Medicaments,
dietes especials

InformacióAliments
funcionals

Nova informació

pocs 

molts

Nova
dieta...
variada
i cara



6. Per què les ciències al currículum. 
 
 Vegem un exemple per comprovar les característiques de l'explicació científica dels 
fenòmens i també les seves limitacions. Recordeu el misteri dels aeròlits de l'any 2000? 
   
 El gener d'aquell any van trobar-se a diferents llocs d'Espanya unes misterioses boles 
de gel, d'origen desconegut, que feien destrosses a teulades i vehicles: els famosos aeròlits. 
No se n'ha tornat a parlar.  
 
 Eren restes d'un cometa? Els astrònoms amb qui vaig parlar negaven en rodó que la 
procedència dels aeròlits fos l'espai exterior. De fet, els cometes estan formats per gel, i és 
imaginable que la Terra, en el seu moviment, pogués creuar l'òrbita d'un cometa, i algunes 
partícules de la cua arribessin a la Terra. Però, si així fos, les destrosses que produirien 
serien molt més importants que les que van ser, perquè la velocitat de les boles de gel seria 
enorme, i en caure es destrossarien completament. A més, hi hauria hagut aeròlits per tota la 
superfície de la Terra, i el fenomen hauria durat només un dia. 
 
 Eren un fenomen meteorològic? Vaig parlar també amb meteoròlegs que també 
negaven en rodó que la procedència dels aeròlits fos l'atmosfera. De fet, a l'atmosfera hi ha 
aigua, que a vegades cau en forma de gel, com en les calamarsades i pedregades, que 
alguns cops són de mida considerable. Un gra de gel creix a l'atmosfera quan hi ha vents 
ascensionals considerables que equilibren la caiguda deguda a la gravetat amb la força de 
fregament de l'aire ascensional contra la bola de gel, que així pot anar creixent fins que es fa 
tan grossa que arriba a caure. Però, quines haurien de ser les velocitats dels corrents 
ascensionals per tal que poguessin mantenir suspeses en l'aire boles de cinc o sis quilos? No 
s'ha vist mai una pedregada amb grans de gel tan grans. La interpretació meteorològica és 
també impossible. 
 
 La revista Interviu va fer una proposta raonable. Citava el cas d'avions que, per avaria, 
tenien el sistema antigel de les ales fora de servei, i, pel que sembla, en aquests casos s'hi 
pot acumular gel en certa quantitat. Per eliminar-lo, l'avió ha de baixar d'alçada fins a zones 
d'aire més calent, que fon parcialment el gel, que es desprèn. Aquest gel arribaria a terra amb 
força velocitat i seria el famós aeròlit. 
 
 Val a dir que aquest argument me'l vaig creure, almenys pel que fa al primer dels 
aeròlits. Els altres, jo crec que van ser creats per gent amb ganes de gresca, que els 
fabricaven al congelador dels seus refrigeradors. A mi, aquesta explicació em va deixar 
relativament satisfet. Però...  
 

Però el gener de 2004 vaig comprar el llibre "Contranatura" de Joan Fontcuberta. 
Aquest fotògraf s'ha especialitzat en exposicions falses, per aconseguir que l'espectador 
qüestioni la veracitat aparentment indiscutible de la documentació visual. I val a dir que 
alguns dels muntatges que ha fet són absolutament versemblants, com l'exposició Sputnik 
sobre un cosmonauta rus perdut a l'espai, i que era fals de la primera a la darrera foto. Doncs 
bé, en el llibre que dic en Fontcuberta diu que els aeròlits se'ls va inventar ell, i explica, 
sense detalls, com ho va fer. Misteri desvetllat, doncs, si no fos que és un mentider 
reconegut. Qui ens diu que no s'inventa ara també l'autoria dels aeròlits? 
 
 En resum, que no podem estar segurs del que van ser els aeròlits. I aquesta és una 
característica de la ciència: no pot afirmar res si no hi ha experiments contrastats. No podem 
fer experiments d'aeròlits, no s'han vist més situacions similars, i per tant no podem arribar a 
cap conclusió definitiva. A la llum de la ciència que avui coneixem, podem dir què no són, i 
què és el que potser podrien ser. Però el què són realment, amb les dades que tenim no ho 
podem afirmar. Una lliçó d'humilitat, molt habitual en el treball científic.  
 



Al meu entendre, la presència de les ciències al currículum permet formar  tres 
aspectes fonamentals de l'intel·lecte humà. En primer lloc, ajuda a despertar la curiositat de 
perquè les coses són com són, i com funcionen. En segon lloc, la pràctica de les ciències a 
qualsevol nivell permet millorar el raonament lògic, i permet també adquirir la metodologia i 
l'objectivitat típica de la ciència. Finalment, la ciència facilita l'adquisició d'idees quantitatives, 
imprescindibles per poder valorar amb equanimitat els fets i les conseqüències dels 
fenòmens. Saber que una dessaladora consumeix energia elèctrica, potser d'origen nuclear, 
no la desqualifica immediatament com a subministradora d'aigua dolça, de la mateixa manera 
que saber que un transvasament deixa sense part de l'aigua la conca situada aigües avall 
tampoc en determina la seva maldat absoluta. És la quantificació d'aquests efectes, i la seva 
comparació, la que permetrà crear-se una opinió fonamentada. 
 
 Precisament aquesta és la darrera de les virtuts que una formació adequada en 
ciències i tecnologia permet. S'ha encunyat el concepte d'alfabetització cientificotecnològica 
per indicar el conjunt de coneixements mínims que cada ciutadà hauria de tenir, i que li 
haurien de permetre comprendre els arguments científics i tècnics bàsics implicats en les 
decisions polítiques amb una important component tècnica: la clonació humana, un pla 
hidrològic, una nova línia de metro, la ubicació de les antenes dels telèfons mòbils, els 
aliments transgènics, i un llarg etcètera. Competències profanes, n'hi diuen també a aquests 
coneixements bàsics. 
 

Si volem formar ciutadans per a la societat actual cal que tinguin una base científica, 
perquè són la ciència i la tècnica les que han configurat la societat actual tal com és. 
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