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ELS MITES ENTORN
DELS ALIMENTS

Abel Marin

Professorem~rit de
nutrici6 i bromatologia.
Facultat de Farm&cia.
Campus
de I’Alimentaci6 (UB)
jans de comunicaci6, publicat el 2013 a
la revistaPeriodist~cc~de la Societat Catalana de Comunicaci6.Hi descriula "falsa ci~ncia" corn"all6 que intent a semblar
ciSncia tot i que no ho ~s", i indica que
comportauna sSrie de perills, sovint infravalorats, que afecten tot el cos sociali
suposen tm empobrimenti un retroc~s
cultural, perqu~es juga ambl’esperanqa,
La por, la incultura o la ingenuitat de la
gent ipot allunyar de les ter&piesconvencionuls pacients arab malulties greus a
canvi de promesesbuldes.AE1PtmtAvul
de] proppassat 2 de mar~, MarcSalgas
s’hi referia encertadament a propSsit
d’una entrevista a un pret~s nuteicionistaquebarreja dades certesi altres que no
ho sSn. Fapoc, GemaRevuelta, profess~
ra de comunicaci5cientffica de la mateixa UPF,explicava, a l~stitut d’Estudis
Catalans, corn funcionala informaci5sobre salut ales xarxes de comunicaci5social, on a vegadesno ~s f~cfl distingir la
in£ormaci5 COiTectade la que no ho ~s.
Qualsevol indocumentat o iiTesponsable, ambbona o mala fe, pot pont~ficar a
internet sobre tot, tamb~sobre alimentaci5 i altres temesde salut. La llista de
mites sense base entorn dels aliments ~s
llarga: l’ou cru ~s m~snutritiu que el cuinat; els ous "morens"sSn millors que els
blancs; ~s m[llor el sucre mor~que el
blanc; els aliments ecol0gics sSn sempre
m[llors que els convencionals;els transg~nics autoritzats sSn pe~udicials; no ~s
bo menjarfruita per postres...

Pseudoci ncia
i alimentaci6

PEPDUIXANS ~ CI£NCIA ES BASA a demostr~r

Obra Social de La Calxa pro~mouuna reco[lida de [let en favor del Banc dels Aliments
ambellema Cap nen sense bigoti, arab refer~ncia a aquella ratlleta de
llet que pot quedar sota el nas quan una
criatura n’ha begut. La campanyaes basa en el let que "al nostre pals encara hi
ha moltes families que ni tan so]s poden
accedir a un aliment tan b&sic com]a
llet, fonamentalen les primeres etapes
de creixement dels nens". La mancade
llet afecta negativament les criatures
~amb~els adolescents i a totes les
edats i els priva d’tm aportamentde nutrients (sobretot calci) necessaris. Dades experimentals ho abonen. Hi ha persones que, despi~s de lalacthncia, no toleren ]a lactosa, que~s el sucre de la [let.
Aquestaintoler~ancia, que no sol ser total, afecta un sector significatiu de la poblaciS, per5 no la majoria.

L

FINSAQU[ELSFL~estudiats i comprovats, ques6n l’ohiecte de ]a ciSncia. PetS,

des de fa temps, corre la bramaque les
persones, despr~s de lalacthncia, no han
de consumirllet perqu8 no ~s "natural"
en la nostra alimentaci6i t~ efectes perjudicials per a totala poblaci6. Aquest~s
el m6nde la pseudociSncia, que Felipe
Alonso, de la Universitat PompeuFabra
(UPI~, tracta a]’article Taxonomiade la
pseudoci~ncica Cap a una comprensi6
global i espec~cade les amenacesi caracteristiques del fenome~zen els mit-

Qualsevolindocumentat
o irresponsable,arab
bonao malafe, pot
pontificar a internet
sobretot, tamb sobre
alimentaci6i altres
temesde salut

fets,

ex-

plicar-ne els mecanismes i comprovar
que sSn repetibles, i els articles en revistes solvents sSn avaluats per experts
abans de ser publicats. La pseudoci~ncia
es basa en op’mionsm~so menysestrambStiques, i es difonen se~meavaluar-les
cientificament. Un exemple enmedicina
~s l’homeopatia, que no t~ fonament
cientific ni racional, corn explica Jesfis
Purroy al seu llibre Homeopatiasense
embuts. Una prdetica que prospera entre miracles i miratges. Tamb~us recomanoels lllbres de J.M. MuletComersin
toledo i Medicina sense enganys. En la
nostra societat molts haz~ decidit que la
racionalitat i el criteri cientific no els
concerneixen. ElmSncientific no ~s perfecte, per5 parafrasejaut el que va dir
Churchill de la democr~cia,la ci~ncia ~s
potser la pitjor manerad’aproximar-sea
la realitat, llevat de totes les altres formes de valer fer el mateix. S~auria
d’analitzar, complantejava la revista
National Geographic aquest mar~, per
qu~ persones raonables posen en dubte
]a ra5 i qilestionen la ci~ncia.

