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Si observamos la evolución de un sistema complejo en un gráfico de 

adaptación, vemos que el comportamiento varía a un ritmo tan rápido que 

la capacidad de adaptación puede quedarse atrás fácilmente. 
   -Michel Crichton-
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1. MOTIVACIÓ 

He de reconèixer que el fet de triar el tema del treball ha estat una de les tasques més 

complicades que he fet per aquest treball. Havia de ser un tema captivador pel públic, 

però, el més important és que ho havia de ser per a mi perquè, seria jo qui m’enfrontaria 

cada dia durant un bon temps amb ell i no pas els professors o la família.  

Em vaig intentar deixar aconsellar per la veu de l’experiència d’aquells que ja ho han 

viscut, però no n’acabava de treure l’aigua clara; vaig buscar fòrums que et donaven 

idees de treballs però no em convencien. Recordo perfectament que la nit abans de 

proposar el títol i escriure cinc cèntims l’objectiu del meu treball, vaig veure la llum al 

final del camí, o això pensava.  El que més temps ocupava a la meva vida en aquell 

moment, el que més cansament mental m’aportava era la situació que estava passant. Sí, 

ho reconec i no em fa vergonya ni pudor explicar el que em passa ni compartir-ho amb 

tothom. Estic malalta per culpa de la meva ment i però tot això queda reflectit en el meu 

aspecte físic. Així doncs amb problemes amb l’alimentació i uns alts nivells d’ansietat   

que semblen reduir-se menjant i guanyant quilos, decideixo fer el meu treball de recerca 

sobre un tipus de dieta que està assolint la fama: la dieta paleolítica.  

Sona estrany que una noia amb problemes relacionats amb la alimentació es posi en un 

treball on la part pràctica consistirà en fer una dieta paleolítica. Una dieta on els 

principals aliments on em refugiava per la ansietat queden totalment abolits. A quin cap 

cap que això reïxi? En el meu. Crec que és suficient per tirar endavant aquest projecte. 

Podien passar dues coses al enfrontar-me a aquest projecte: podia sortir de meravella, 

amb la dieta controlar la ansietat i poc a poc tornar a posar-me a lloc; per altra banda, 

podia passar que tot sortís al revés, que no pogués aguantar la ansietat i que hagués 

hagut de deixar estar aquest treball de recerca a ple estiu.  Ens hem d’arriscar, com deia 

el físic alemany Albert Einsten: ‘’ Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica: la voluntad”.  

Per altra banda, vaig decidir fer aquest treball relacionat amb la alimentació ja que des 

de petita tinc una petita obsessió amb el menjar, de manera correcta i equilibrada. 

Recordo les primeres revisions amb el meu pediatra i ell, el Dr. Vall Gimferrer em 
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felicitava cada cop que em visitava perquè molt poc sovint menjava processats, cosa 

inversemblant en aquelles edats. També m’interessava pel que portaven els plats què 

cuinaven al menjador, als restaurants i a casa i l’entusiasme que tenia a l’hora d’anar a 

comprar als supermercats i fixar-me amb les etiquetes dels aliments. Aquesta passió per 

l’alimentació segueix fidel actualment i puc afirmar que s’ha accentuat. Ara sóc jo qui 

compro els aliments que menjaré i sempre que no tinc mola feina relacionada amb 

l’àmbit escolar, treballo en el món de la restauració per aprofundir en el tema de 

l’alimentació des del punt de vista de la hostaleria i així puc saber quins són els hàbits 

alimentaris, de manera general, dels consumidors. 

Així doncs, finalment, vaig decidir dirigir el meu treball de recerca a una dieta. Vaig 

predisposar-me a treballar profundament la dieta paleolítica ja que és una dieta 

saludable, cosa que no podem afirmar d’altres que han anat apareixent, una dieta 

oblidada i molt curiosa, ja que m’atreviria a dir que és com la moda, que tot retorna i en 

l’alimentació és el mateix. No estem parlant d’una dieta que la creem en funció de la 

situació geogràfica, de la disponibilitat econòmica de la població o de les creences, sinó 

un estil de vida que ja havia existit i com podem afirmar va reeixir i com a 

conseqüència, els nostres avantpassats van  tirar endavant fins arribar a l’actualitat. 

 

2. OBJECTIUS I HIPÒTESI 

La hipòtesi plantejada és:  

- La dieta  més saludable actualment que fa 2.5 milions d’anys? 

- Ens ha donat temps d’adaptar-nos als hàbits alimentaris actuals d’ençà que va 

aparèixer l’agricultura? 

- Reduiríem el risc de malalties de la civilització tornant a la dieta dels nostres 

avantpassats? 

Els objectius del meu treball seran: 

- Estudiar en què consistien els hàbits alimentaris dels paleolítics i com aquests 

hàbits han servit d’inspiració per proposar aconseguir una dieta paleolítica 

actualitzada. 
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- Cercar i comprovar si eliminant els grups d’aliments que el paleolítics no tenien, 

la nostra salut experimenta un canvi positiu. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 

El meu treball de recerca consta, primerament, de la motivació, hipòtesis i objectius que 

m’he plantejat davant del tema que vaig escollir. 

Per tal d’explicar i de desenvolupar el meu treball, començo amb una petita introducció 

del què és la nutrició a grans trets i quines en són les seves característiques principals. 

Bàsicament aquesta informació l’he extreta fent una profunda recerca a internet i 

mitjançant un llibre de la Universitat de Manresa titulat ‘’ Nutrició i Dietètica’’ ( vegeu 

fotografia a part). Cal dir que tot i ser un apartat bastant introductori és bastant extens ja 

que el tema de la nutrició humana és un tema complex i difícil d’entendre i per tal de 

fer-ho més dinàmic, doncs, he fet ús de moltes fotografies. 

Un cop finalitzat aquest apartat introductori, aprofundeixo amb el tema de què és una 

dieta, quines són les necessitats nutritives i com és una dieta equilibrada, encara, sense 

entrar en el terme que jo tracto en profunditat. Per aquest apartat m’ha ajudat la Júlia 

Clotet que és fisioterapeuta i també he fet un curs en nutrició i dietètica humana. Acabat 

aquest apartat introdueixo la dieta paleolítica. Primerament ho faig parlant d’aquell 

període i la situo sobre un eix cronològic amb les seves etapes internes, les 

característiques generals, els homínids presents llavors... Finalment explico en què 

consisteix la dieta paleolítica, els beneficis, els principals divulgadors d’aquesta, estudis 

recents que s’han dut a terme, possibles controvèrsies que hi ha hagut. Aquí finalitza el 

què és el redactat teòric i l’estudi de recerca sobre el tema que he escollit.  

Ja per finalitzar amb el meu treball, hi ha l’apartat que més temps hi he dedicat: dur a 

terme una dieta paleolítica.  La vaig dur a terme durant un període curt de temps en el 

qual he volgut analitzar els efectes que aquesta tenia sobre el meu cos i he fet un petit 

estudi amb paràmetres que veureu a continuació. Tota la informació recopilada l’he 

plasmat al treball amb gràfics i taules, fent com un diari on explico pas a pas el període 

de la dieta i unes petites conclusions que , a curt termini he pogut extreure. 
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Amb aquesta breu memòria us convido a gaudir d’aquesta recerca i que pugueu 

aprendre sobre ella. 

 

4. LA NUTRICIÓ 

La nutrició és el conjunt de funcions que permeten incorporar materials a les cèl·lules. 

Aquestes, en utilitzar-los, n'obtindran l'energia i les substàncies necessàries tant per al 

manteniment i la renovació de les pròpies estructures cel·lulars
1
 com per a la fabricació 

dels substàncies específiques de cada tipus de cèl·lula: enzims
2
, hormones, anticossos, 

transmissors... L'arribada dels nutrients a les cèl·lules és el resultat final d'una cadena 

que comença amb l'alimentació, continua amb la digestió, i vehiculada per la circulació, 

acaba a través de la respiració integrant a cada cèl·lula allò que necessita per viure. 

Així, doncs, la paraula nutrició engloba processos molt diversos com ara: la digestió, 

l'absorció, l'aprofitament metabòlic i l'excreció de les restes. 

4.1 NECESSITATS NUTRITIVES 

L’organisme, per desenvolupar de manera correcta les seves funcions, ha de rebre: 

        -Energia per al funcionament 

        - Materials per a l’estructura corporal 

        -Elements de regulació o protecció 

Totes aquestes necessitats varien d'acord amb una sèrie de factors: l'edat, el sexe, les 

condicions fisiològiques de cada persona i, especialment, segons l'activitat física que 

desenvolupa. 

Les principals fonts d'energia alimentària són en els glúcids o hidrats de carboni i en els 

lípids o greixos. 

4.1.1 Glúcids 

                                                             
1 Imatge d'una cèl·lula quan s'observa amb el microscopi òptic. 

2
 Biocatalitzador de natura proteica 
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Els glúcids o hidrats de carboni són components formats per carboni, hidrogen i oxigen. 

Els dos últims elements es troben en els glúcids en la mateixa proporció que en l'aigua , 

d'aquí ve el seu nom d'hidrats de carboni, C4(H2O)4 

La principal funció dels glúcids és aportar energia a l'organisme. De tots els nutrients 

que puguin ser utilitzats per obtenir energia, els glúcids són els que produeixen una 

combustió més neta dins les nostres cèl·lules i els que deixen menys residus en 

l'organisme. De fet, el cervell i el sistema nerviós només utilitzen glucosa
3
 per obtenir 

energia. 

Una part molt petita dels hidrats de carboni que ingerim es fa servir en la construcció de 

molècules més complexes, juntament amb els greixos i les proteïnes, que llavors 

s'incorporaran als nostres òrgans. També utilitzem una 

porció d'aquests carbohidrats per iniciar el cicle de Krebs.
4
  

 

Figura 1: Estructura de la glucosa 

Font:https://es.dreamstime.com/imagen 
-de-archivo-molcula-de-la- 

glucosa-image25672251 

 

4.1.2 Lípids 

Al igual que els glúcids, els lípids s'utilitzen sobretot per aportar energia a l'organisme, 

però també són imprescindibles per a altres funcions com l'absorció d'algunes vitamines 

(les liposolubles
5
), la síntesi d'hormones i com a material aïllant i de recobriment 

d'òrgans interns. 

Malgrat que dins el grup dels lípids podem trobar productes amb composicions molt 

diferents, la major part dels lípids que consumim procedeixen de lípids saponificables 
6
. 

El els aliments que normalment consumim sempre trobem una combinació d'àcids 

grassos saturats i insaturats. 

                                                             
3 Glúcid monosacàrid que s'usa com a combustible cel·lular 

4
 Cicle de reaccions metabòliques que té lloc en els mitocondris 

5
 Substàncies solubles en greixos, olis i altres soluts orgànics. 

6
 Lípids que poden fer la saponificació per contenir àcids grassos a les seves molècules.  
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Els àcids grassos saturats són més 

difícils d'utilitzar per l'organisme, ja 

que les seves possibilitats de combinar-

se amb altres molècules es limiten 

perquè tots els seus possibles enllaços 

ja estan utilitzats o saturats. Aquesta 

dificultat de combinació amb altres 

compostos fa que sigui difícil trencar 

les seves molècules en altres de més 

petites que travessin les parets dels 

capil·lars sanguinis i les membranes 

cel·lulars. 

També cal destacar els  fosfolípids
7
, 

que inclouen fòsfor en les seves molècules. Entre altres coses, formen les membranes de 

les nostres cèl·lules i actuen com a detergents biològics. També és important assenyalar 

el colesterol, substància indispensable en el metabolisme perquè forma part de la zona 

intermèdia  de les membranes cel·lulars (manté la seva forma), i intervé en la síntesi de 

les hormones Els lípids o greixos són la reserva energètica més important de l'organisme 

dels animals. Això es deu a que cada gram de greix produeix més del doble d'energia 

que els demés nutrients, cosa que fa que per acumular una determinada quantitat de 

calories, només sigui necessari la meitat de greix del que seria necessari de glucogen o 

de proteïna. També cal afegir que al ser insolubles ocupen poc lloc. 

4.1.3 Les proteïnes 

Les proteïnes són els materials que desenvolupen major nombre de funcions en les 

cèl·lules de tots els éssers vius. Per una banda, formen part de l'estructura bàsica dels 

teixits (músculs, tendons, pell, ungles...) i, per altra banda, tenen funcions metabòliques 

i reguladores (assimilació de nutrients, transport d'oxigen i greixos a la sang, inactivació 

de materials tòxics o perillosos...). També són els elements que defineixen la identitat de 

                                                             
7 Els fosfolípids són un tipus de lípids compostos per una molècula d’alcohol. 

Figura 2: Estructura molecular d’un triglicèrid 
 

Font:http://www.edicionesmedicas.com.ar/Media

/Images/triglicerido._Foto_Jano.  
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cada ésser viu, perquè constitueixen la base de l'estructura del codi genètic
8
 o ADN i 

dels sistemes de reconeixement d'organismes estranys en el sistema immunitari
9
. 

Les proteïnes són molècules de gran mida formades per llargues cadenen lineals dels 

seus propis elements constitutius: els aminoàcids. Existeixen uns vint tipus d'aminoàcids 

diferents, que poden combinar-se d’indefinides maneres. 

Aminoàcid Cadena lateral Aminoàcid Cadena lateral 

Àcid aspàrtic Asp (Negativa) Alanina Ala 

Àcid glutàmic Glu (negativa) Glicina  Gly 

Arginina Arg (positiva) Valina Val 

Lisina Lys (positiva) Leucina Leu 

Histidina His (positiva) Isoleucina Ile 

Asparagina Asn (polar no 

carregada) 

Prolina Pro 

Glutamina Gln (polar no 

carregada) 

Fenilalanina Phe 

Serina Ser (polar no 

carregada) 

Metionina Met 

Treonina Thr(polar no 

carregada) 

Triptòfan Trp 

Tirosina Tyr(polar no 

carregada) 

Cisteïna Cys 

 

                                                             
8 Relació que hi ha entre els triplets de parells de bases del DNA d'un gen i els aminoàcids de la 

proteïna codificada pel gen 

9 Unitat funcional de l'organisme dels vertebrats que inclou el conjunt de teixits, cèl·lules i 

molècules implicats en la immunitat 

Taula 1:  Aminoàcids 
essencials 

Font: Elaboració pròpia. 
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A la dieta dels humans es pot distingir entre proteïnes d'origen vegetal o d'origen animal 

.Les proteïnes d'origen animal es troben a les carns, els peixos, les aus, els ous i els 

productes làctics.. Les d'origen vegetal es troben de forma abundant en els fruits secs, la 

soja, els llegums, els xampinyons i els cereals complets. Les proteïnes d'origen vegetal, 

preses en conjunt, són 

menys complexes que les 

d'origen animal. 

Les proteïnes no poden ser 

assimilades, per tant la 

descomposició
10

 es 

realitza a l'estómac i a 

l'intestí, sota l'acció dels 

sucs gàstrics i els diferents 

enzims. Els aminoàcids 

obtinguts passen a la sang, i es distribueixen pels teixits, on es combinen de nou formant 

les diferents proteïnes específiques de la nostra espècie. 

 

4.1.4 Els minerals 

Els minerals són els components inorgànics de 

l'alimentació, no tenen àtoms de carboni en la seva 

composició. Desenvolupen un paper important en el nostre 

organisme, ja que són necessaris per l'elaboració de teixits, 

per la síntesi d'hormones i per a la major part de les 

reaccions químiques en les quals intervenen els enzims.  

 

 

 

                                                             
10  Procés pel qual una molècula d'una substància composta es trenca en unes altres de més 

simples 

Figura 3: Estructura molecular d’una proteïna 

Font:https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-molcula-de-la-proteína 

Figura 4: Estructura molecular de NaCl ( mineral) 

Font: http://www.dreamstime.com/ 

 

https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-molcula-de-la-proteína
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5. LA DIGESTIÓ 

La funció principal de l'aparell digestiu és transformar els aliments en substàncies 

assimilables a través del recorregut que fan des de la boca fins a l'intestí. 

La digestió es realitza al llarg del tub digestiu per processos físics (masticació, deglució, 

trituració, progressió per peristaltisme...) i químics (la saliva i els sucs de l'estómac, el 

pàncreas, l'intestí i la bilis). En aquests sucs hi ha ferments capaços d'hidrolitzar els 

nutrients, és a dir, convertir les molècules grosses que constitueixen els aliments en 

elements de mides molt més petites que siguin capaços de travessar la paret intestinal i 

poder així ser aprofitats per l'organisme. 

Un cop han estat treballats a la boca i l'estómac, els aliments passen en forma de quim a 

la llum del duodè (primer tros de budell prim), on conflueixen les secrecions biliars
11

 i 

pancreàtiques que actuaran sobre els glúcids, els lípids i les proteïnes (quil) 

respectivament permetent-ne l'absorció. 

La fibra alimentària, juntament amb les 

partícules que no han estat totalment digerides, 

continua pel budell fins a ser eliminada per la 

femta. La fibra alimentària, juntament amb les 

partícules que no han estat totalment digerides, 

continua pel budell fins a ser eliminada per la 

femta 

Il·lustració 5: Aparell digestiu amb parts 

principals indicades 

Font: www.xtec.cat 

 

 

 

 

                                                             
11 Líquid clar, groguenc, amargant, produït pel fetge i concentrat a la vesícula biliar, que és 

essencial en l'absorció dels greixos. 

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/digestiu3.htm
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6. L’ABSORCIÓ 

S'entén per absorció el fenomen de passar els nutrients que contenen els aliments i que 

la digestió ha preparat en partícules adequades a través de la paret intestinal. La mucosa 

del budell és regada per vasos sanguinis, que capten aquestes substàncies, i així a través 

de la sang són transportades a totes les cèl·lules de l'organisme, en el interior de les 

quals s’han aprofitat. 

Tot això passa majoritàriament en el budell prim perquè més endavant en el budell gros 

(còlon) ja no hi ha possibilitat de treballar amb enzims digestius.. 

7. METABOLISME 

És el conjunt de reaccions químiques que es produeixen a la cèl·lula. 

 En general, però, en parlar de metabolisme es vol fer referència als processos 

intracel·lulars mitjançant els quals l'organisme té la possibilitat d'obtenir energia ( 

catabolisme)  per al treball muscular, el manteniment de la temperatura... i també per a 

la síntesi de molècules noves ( anabolisme)  i necessàries per al creixement i la 

renovació dels teixits i els fluids orgànics. 

- Metabòlits:  compostos químics que  intervenen en les reaccions dels éssers vius. 

 Substrats i productes: composició inicial i final d’una reacció.   

- Via metabòlica:  conjunt de reaccions coordinades per tal de  produir un  

producte final.  

-  Disponibilitat de  substrats:  tant una  via  metabòlica com una  reacció  

individual depèn de la presència dels substrats i enzims específics  de la reacció.  

7.1 TIPUS DE METABOLISME 

Dins del metabolisme es poden classificar dos tipus de reaccions:    

- Reaccions catabòliques:  reaccions de  degradació. Generalment són  processos 

oxidatius
12

, i com a  resultat produeixen energia. Malgrat  que  no es pugui 

afirmar  d’una  forma  absoluta,  aquests processos són convergents:  d’un  ampli 

                                                             
12 Combinar (una substància) amb oxigen. 
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ventall de substrats s’arriba a un conjunt reduït de productes, generalment  molt 

oxidats (piruvat, acetilCoA, CO2, etc.).  

-  Reaccions anabòliques. Reaccions de  síntesi de  biomolècules. Generalment 

són processos de reducció
13

 que  precisen del consum d’energia. A  

diferència de l’anterior és divergent (d’un nombre reduït de substrats s’arriba a  

una gran diversitat de productes).  

 

 

 

8. QUÈ ÉS UNA DIETA? 

El mot dieta prové del grec "διαιτα" que significa gènere de vida, allò que es dóna per a 

viure i règim de menjars particularment prescrits per a un malalt. Dieta és per tant, 

                                                             
13 Tornar al seu lloc o estat natural. 

Figura 5: Esquema simplificat del 

metabolisme 

Font: Elaboració pròpia 
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l'alimentació ordenada, racional i estudiada que rep una persona, sana o malalta, amb 

l'objectiu de contribuir al manteniment de la seva salut. 

També podríem dir que una dieta és una manera de menjar ja que a cada país o regió és 

diferents i aquestes no han de ser forçosament ni per aprimar-se ni per engreixar-se ni 

per realitzar una determinada activitat física, sinó simplement per poder sobreviure. 

S’ha de saber diferenciar entre dieta i règim. Els règims són modificacions de la dieta, el 

que estem fent en realitat, és canviar la nostra manera de menjar per una de nova que 

ens convingui més. Aquest fet no vol dir però, que els règims o les dietes hagin de tenir 

mancances, qualsevol dieta ha de ser equilibrada per tal de que el nostre organisme 

funcioni de forma adequada.      

8.1 UNA DIETA EQUILIBRADA   

En el camp de la dietètica s’ha convertit en una gran controvèrsia pel fet d’establir unes 

referències  que puguin ser acceptades universalment sobre quina és la dieta òptima per 

a l'ésser humà. I és que, com he mencionat anteriorment, cada grup ètnic té un 

comportament nutricional diferent. Una dieta equilibrada és aquella que conté tots els 

aliments necessaris per aconseguir el millor estat nutricional. Aquest estat és aquell en 

el qual l'alimentació cobreix els següents objectius: 

 Aportar una quantitat de nutrients energètics que siguin suficients per dur a 

terme els processos metabòlics i de treball físic necessaris. 

 Subministrar suficients nutrients amb funcions plàstiques i reguladores 

  (proteïnes i vitamines), que no faltin però que tampoc sobrin. 

  Que les quantitats de cada un dels nutrients siguin equilibrades   entre sí i 

corresponguin a les següents proporcions 

 -Les proteïnes han de suposar aproximadament un 15 % de    l'aportament 

 calòric. 

 Els glúcids han d'aportar entre un 55 % i un 60 % de l'aportament calòric.. 

 Els lípids no han de sobrepassar el 30 % de les calories totals ingerides.   
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9. INTRODUCCIÓ A LA DIETA 

PALEOLÍTIC 

9.1 EL PALEOLÍTIC 

9.1.1 Paleolític inferior (2.5 milions a 120 000 a.C) 

En aquesta primera fase del Paleolític va viure l’Homo habilis
14

 en la zona oriental 

d’Àfrica. Aquests homínids ja mostraven comportament grupal i tenien una vida 

nòmada a la cerca d’alimentació on si establien durant períodes curts fins que 

s’acabessin els recursos d’aquella zona. 

Fa 1,8 millons d’anys va  aparèixer l’Homo erectus
15

. Aquests s’organitzaven en grups 

més gran i organitzats que els anteriors. Per tal de sobreviure, van impulsar la creació 

d’eines i la cerca d’aliment i refugi així com  també la defensa contra els animals 

depredadors. 

L’Homo erectus van ser els fabricadors de les eines més eficaces i amb aquests van 

ampliar els recursos alimentaris que van permetre la ingestió d’animals. En la fase final 

d’aquesta etapa es va començar a utilitzar el foc aconseguint espantar els animals 

                                                             
14 Espècie d'Homo que va viure a l'Àfrica oriental fa entre 2,5 i 1,3 milions d'anys 

15 Espècie d'Homo que va viure a l'Àfrica i a Euràsia fa entre 1,7 milions d'anys i 500.000 anys 

Gràfic 1:  Percentatges dels nutrients 

principals. 

 

Font: elaboració pròpia  
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perillosos així com també per coure aliments. 

 

 

9.1.2 Paleolític mitjà (120 000 a 40 000 a.C) 

Aquest període oscil·la entre Europa i el pròxim Orient i es va caracteritzar per la 

presència de l’Homo Sapiens
16

 i el Neandertal. La tecnologia va mostrar un avenç en la 

fabricació d’instruments. En aquesta etapa apareixen els primers indicis de que també 

van iniciar-se en la pesca, principalment en rius tot i que també existeixen evidències de 

la recol·lecció de productes marins. 

 

 

 

 

                                                             
16 Espècie d'Homo que viu a Euràsia i a l'Àfrica des de fa 600.000 anys. 

Il·lustració 2: Homo Erectus i eines pròpies. 

Font: http://humanorigins.si.edu /human-fossils/ /homo-erectus  

Il·lustració2: Homo Habilis i eines pròpies d’aquella època 

Font:http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-habilis  
 

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-habilis
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9.1.3Paleolític superior (40 000 a 10 000 a.C) 

En la primera fase d’aquest període van conviure a Europa l’Homo Sapiens i l’Homo 

Neanderthal
17

. En aquesta època van sorgir els primers caçadors i recol·lectors amb 

característiques socials i econòmiques ben definides imposades per la seva vida, la 

nòmada. Les dones s’encarregaven a la recol·lecció de plantes i aliments així com 

també tenir cura de la família. Per altra banda, eren els homes qui s’encarregaven de la 

caça i la pesca en grup. No obstant això, la dieta també incloïa plantes i cereals 

salvatges i fruits silvestres. 

 

10. EN QUÈ CONSISTEIX LA DIETA 

PALEOLÍTICA 

Per tal d’explicar en què consisteix la dieta paleolítica, faré ús del mètode científic.  

El mètode científic, en les seves diverses facetes, comprèn la formulació d’hipòtesi, 

que s’haurà de validar posteriorment o refutar-la. La hipòtesi de partida es planteja en 

base a una o vàries observacions preliminars.  

 La primera part de l’esquema és la hipòtesi. Per tant, quan els científics  volen iniciar-

se en una recerca i es plantegen alguna pregunta. Com per exemple: La alimentació 

que l’ésser humà primitiu ha tingut durant la major part de l’evolució, és la més 

òptima?. A partir d’aquesta pregunta doncs, posem com a hipòtesi el següent enunciat: 

L’alimentació més saludable serà aquella a la que estiguem més adaptats. 

Aquesta pregunta va ser la resposta a diverses observacions que van tenir en compte: 

 Anàlisi de la dieta del ser humà al paleolític i neolític a través d’aliments, 

jaciments, utensilis de cuina... 

 

                                                             
17 Espècie d'Homo que va viure a Europa, l'Àsia central i el Pròxim Orient fa entre 200.000 i 

35.000 anys 
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 Anàlisi de l’estat de salut: Observació del canvi en la salut a través de les restes 

òssies, jaciments, que mostren empitjorament de la salut amb la transició del 

neolític. 

 Estudi de les poblacions contemporànies de caçadors-recol·lectors: observació 

que les poblacions actualment, mantenen un estil de vida similar a moltes 

Gràfic 2: Esquema del mètode científic 

Font: elaboració pròpia. 
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poblacions paleolítiques, mostres baixa incidència de les malalties actuals: 

obesitat, diabetis, problemes cardiovasculars... resultats obtinguts com a resultat 

d’estudis d’observació de diversos nutricionistes, químics i dietistes. 

Seguint l’explicació a través del mètode científic, ara toca la hipòtesis i comprovar-la 

amb experiments. 

Per tant, la hipòtesi plantejada és: Era millor l’alimentació dels nostres avantpassats 

que la nostra? És a dir, aquella forma d’alimentació que ha estat presents en nosaltres la 

major part de la nostra història. 

No només hi havia una única forma d’alimentar-los. La nutrició depenia del medi 

ecològic que ocupava la població. Aquests són alguns dels errors en el concepte de 

paleodieta: La paleodieta es defineix pel que no es menjava i no pas pel que es podia 

menjar. El que caracteritza el paleolític és, des dels seus inicis fins fa uns 10.000 anys, 

l’absència de làctics, llegums, sucres i olis refinats. 

A partir d’aquesta breu explicació en podem extreure una altra hipòtesi: 

 Una dieta en la que s’exclouen, els làctics, els llegums i els sucres i olis refinats, 

és més saludable ? 

Ens trobem ja al punt de realitzar l’experiment. 

L’objectiu de l’experiment era aconseguir estudis de màxima qualitat i a ser possibles 

estudis aleatoris i que puguin ser controlats.  Per exemple, podríem verificar diverses 

hipòtesis: ‘’Una dieta sense, làctics, llegums, sucres afegits i olis refinats és mas 

saludable que la nostra dieta’’ o ‘’ Una dieta amb l’exclusió de cereals i làctics produeix 

millores en malalts de diabètics tipus 2, per exemple. És a dir, que podem plantejar-nos 

múltiples hipòtesis a partir de la principal i verificar-les o refutar-les mitjançant els 

experiments dissenyats de manera adequada. 

Les conclusions 

Un cop acabat el corresponent experiment o experiments que hagem decidit fer, i 

reprenent el primer esquema, poden succeir varies coses: Que les conclusions confirmin 

la nostra hipòtesi o bé que la refutin.  En qualsevol d’ambdós casos podem afirmar que 

la hipòtesis plantejada es vertadera o falsa. 



Paleodieta                                   Gemma Ribera Badia 

22 

 

Durant el paleolític, la majoria de les calories
18

 de la dieta humana provenia de menjar 

tot tipus d’animals incloent insectes, amfibis, ous de peix, marisc, petits mamífers, en 

poques ocasions mamífers de considerables dimensions.  Aquells éssers humans que 

vivien en zones properes a l’Equador, la seva dieta era una mica diferent ja que 

consumien més plantes que animals, a diferencia d’aquells que vivien en latituds fredes.  

Tant en una localització com en una altra del planeta, aquests àpats els proporcionaven 

una gran quantitat de proteïnes, àcids grassos i vitamines. S’estima que menjaven entre 

300 i 400 grams de proteïnes tot i així mantenien un aspecte físic prim i esvelt.  

10. 1 BENEFICIS DE LA DIETA PALEOLÍTICA 

Com bé hem pogut observar, aquest estil de vida suposa un canvi significatiu a la nostra 

dieta actual perquè hi ha grups d’aliments que són eliminats: làctics, cereals (alguns), 

llegums... 

Entre molts altres beneficis, podem destacar la pèrdua de pes, la disminució del dolor, 

increment de lípids en sang. No obstant això, hi ha gent que no està satisfeta després 

d’haver-la provat pel fet d’abolir totalment el consum de cereals i làctics i derivats. 

Amb un simple canvi en l’alimentació, no només eliminarem els aliments que estan en 

‘’desacord’’ en  la nostra alimentació, posant per exemple la meva dieta actual (vegeu a 

la imatge)  com podria ser els gra, els llegums, làctics... si no que també veurem un 

increment important de proteïnes, en el meu cas. D’acord amb el Doctor Loren Cordain, 

fundador de la nova dieta paleolítica, les característiques principals de la dieta actual 

estan basades majoritàriament amb la dieta paleolítica. 

Es recomanable que els canvis es produeixin de manera progressiva. 

 

 

 

 

                                                             
18 Unitat d'energia calorífica, emprada en dietètica. 
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11. HISTÒRIA DE LA DIETA PALEOLÍTICA 

11.1 DR. LOREN CORDAIN  

 

El doctor Loren Cordain és un 

professor ja jubilat del 

Departament de Salut i ciències a 

la Universitat Estatal de 

Colorado a Fort Collins, 

Colorado. En la seva recerca ha 

posat èmfasi en la investigació de 

l’evolució de la  dieta, la salut i 

el benestar dels d’éssers humans moderns. En 

les seves publicacions científiques afirma que 

el tipus i la manera en què menjàvem els grups 

nutricionals era millor. Loren Cordain és 

expert en el món en les dietes paleolítiques i ha 

impartit nombroses conferències sobre aquest tipus de nutrició arreu del món. És autor 

de cinc llibres relacionats amb aquest estil de vida dels quals els més destacats són: 

‘’The paleo diet’’, ‘’Paleo diet cookbook’’.  

11.2 WALTER L. VOEGTEIN ( GASTRONTEROLEG I 

NUTRICIONISTA) 

El Doctor Walter L Voegtil sosté la hipòtesis que una dieta rica en greix és saludable,  

en el seu llibre més conegut titulat ‘’ La dieta de l’edat de pedra’’, publicat el 1975. 

Segons el doctor, els humans som animals carnívors per naturalesa, és a dir, ens 

alimentaven principalment de greixos i proteïnes amb una petita addició de 

carbohidrats. Apunta també que igual que els gossos, els felins o qualsevol altre 

mamífer omnívor, l’ésser humà té diferents tipus de dents: molars, incisives... 

estructures com la mandíbula superior i inferior que estan adaptades per el consum de 

carn. La mandíbula està especialitzada en triturar i esqueixar els aliments fent un seguit 

Imatge 1: Portada del llibre i Dr. 

Cordain. 

Font:http://www.rainydaybooks.com/L

orenCordain 
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de moviments. Podem dur a terme una alimentació fraccionada, concretament dividida 

en quatre i sis àpats en els quals la funcionament de l’aparell digestiu és totalment 

eficient en cas de salut. Ho argumenta fent una comparació amb un animal herbívor. La 

seva mandíbula està dissenyada per moldre i per a moviments rotatoris. 

Per acabar, un dels punts més importants que defensa el nutricionista és que, excepte de 

les vitamines C i K, la resta de nutrients essencials es poden obtenir a través del regne 

animal, i fent que la dieta de l’edat paleolítica sigui més rica en vitamines i minerals que 

la actual. 

                                                                   

Imatge 2: Walter L.Voegtlin i la portada                

del llibre 

Font: 

http://thediscerningbrute.com/tag/cave-man-

diet/ 

 

 

 

11.3 ROBB WOLF (BIOQUÍMIC) 

Roob Wolf és un bioquímic investigador i autor de llibres 

divulgatius sobre aquest tipus de dietes i també ha publicat 

diversos articles a un dels diaris més importants de 

nordamèrica, el New York Times. És un estudiant del 

professor Loren Cordain. La seva biografia explica que ha 

canviat la vida de centenars  

de milers de persones d’arreu del món a través de llibres, 

seminaris. Ha proporcionat seminaris de la nutrició, de força i 

condicionament físic. 

Robb ha treballat com a editor d’opinió de la 

Imatge 3: Robb Wolf, i la 
portada del seu llibre 

Font: http://robbwolf.com/  

http://robbwolf.com/
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revista ‘’Journal of Nutriions and Metabolism’’, és cofundador de la revista de nutrició 

i rendiment esportiu, copropietari de la Força del Nord de Califòrnia... 

   

 

12. ESTUDIS RECENTS SOBRE LA DIETA 

PALEOLÍTICA 

12.1 ENTREVISTA A CARLOS PÉREZ 

El llibre publicat per aquest professional és fruit 

d’anys d’experiència. Ell és fisioterapeuta i detecta 

que el 80% dels pacients afectats que van a visitar-lo 

a la consulta no pateixen un traumatisme, sinó que el 

dolor prové de l’aparell visceral
19

 que englobaria els 

aparells digestiu, endocrí, excretor... Intueix que no 

tot és dolor físic sinó que hi ha alguna cosa més 

involucrada, decideix formar-se en l’àmbit de la 

nutrició per a poder assessorar la gent. Va estudiar un 

màster en PNIE
20

. Durant aquests dos anys estudia la 

nutrició evolutiva i descobreix que la nutrició va més 

enllà de guanyar o perdre pes, sinó que també afecta 

als nostres aparells digestiu, excretor. 

Després d’estudiar-ho ho aplica a la seva consulta 

on veu uns resultats excepcionals. Posa l’exemple 

dels problemes lumbars i veu que incidint en 

l’alimentació els canvis són més favorables que no 

només tractant el dolor físic. 

                                                             
19 Òrgan intern d'un animal, especialment els continguts a les cavitats toràcica i abdominal. 

20 Psiconeuroimmunoendocrinoleg. 

Imatge 4: Portada del llibre de 

Carlos Pérez. 

Font:http://www.edicionesb.com/cat

alogo/autor/carlos-

perez/963/libro/paleovida_2297.html  

http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/carlos-perez/963/libro/paleovida_2297.html
http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/carlos-perez/963/libro/paleovida_2297.html
http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/carlos-perez/963/libro/paleovida_2297.html
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Apunta que els coneixements que ell divulga no són una veritat absoluta ja que estan en 

constant canvi, el que si que divulga són orientacions, idees sobre la alimentació, i això 

en la nutrició és un factor molt útil. Ratifica que no es cap dietista, però sap que hi ha 

nutrients que són essencials (vitamines, hidrats de carboni) i d’altres que no ho són ( 

gluten, lactosa). Informa que la farina, l’arròs, i no en tanta proporció els cereals, el 

sucre, els làctics els processats
21

, els evitem perquè són més sensibles a reaccionar amb 

el cos i a provocar acidesa, inflor d’estómac o de fetge. Ho ha comprovat amb els seus 

pacients i afirma que eliminats aquests nutrients ‘’ no essencials’’ durant 10 dies, es 

nota un canvi en la salut dels aparells circulatori, respiratori i excretor. Per tant, conclou 

que la forma de menjar determinarà de manera clau l’ estat de salut. Per clarificar 

l’assumpte  posa l’exemple de l’acidesa. Explica que si un pacient pateix acidesa i se li 

adjudica un medicament per frenar l’acidesa
22

 estem provocant una bomba de 

rellotgeria al nostre interior ja que estem posant una tapa a la boca i accelerant les 

reaccions químiques que es produeixen a l’interior,  en canvi modificar la manera 

d’alimentar-se pot reduir aquesta bomba. 

A l’entrevista de la qual he extret una part de la informació, li demanem pel dolor físic 

relacionat amb l’intestí prim que es diu que és un òrgan molt important. Afirma que el 

tema del dolor físic i tots els factors que hi ha implicats són diversos. De manera 

divulgadora ens explica que l’intestí prim juga un paper molt important perquè se sap 

que el Sistema Nerviós Central juga un paper molt important també i actuarà d’una 

manera o d’una altra, que dependrà de la informació que li arriba procedent de l’intestí.  

Una pregunta que li fan de manera freqüent és el terme de paleo per referir-se a aquest 

estil de vida. Ell explica que des de mitjan del segle XIX  s’han fet investigacions sobre 

grups de caçadors i recol·lectors, això significa tribus que no han introduït els nutrients 

pròpies del neolític: el sucre, els llegums... I’ han escollit o han acordat que el terme 

paleo perquè des d’una perspectiva evolutiva de 96 mil generacions estem en contacte 

                                                             
21 Marca que s'aplica a determinats productes alimentaris que indica que han estat 

obtinguts, processats, emmagatzemats, transportats o comercialitzats d'acord amb el que preveu 

la normativa.  

22 Característica química de la solució del sòl que expressa la seva concentració d'ions 

d'hidrogen. 
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amb uns determinats nutrients que ja han estat integrats pel cos i acceptats, com per 

exemple les hortalisses, fruites i verdures... aliments de fàcil accés en aquella època. 

12.2 ‘’RECOPILANT MITES’’ OSCAR PICAZO. 

Aquest és un article de l’Oscar Picazo i d’entre tots els seus articles he trobat un que es 

titula ‘’Recopilando mitos’’. Aquest article qüestionava  una sèrie de mites que la gent 

quotidiana no entesa sobre el tema creu i afirma com a cert.  

 L’objectiu de la dieta paleolítica es que mengem com els homes de les cavernes: 

Fals, no es tracta de reproduir aquesta forma d’alimentar-se. Es tracta de 

dissenyar estudis d’intervenció tenint en compte l’absència de certs aliments en 

la dieta durant la major part de la nostra evolució per, d’aquesta manera, intentar 

millorar la forma d’alimentar-nos actualment. 

 La dieta paleolítica és rica en carn: Fals. Ja hem comentat anteriorment que el 

que defineix aquesta dieta és la exclusió de certs tipus d’aliments. 

 La dieta paleo és baixa en carbohidrats: Fals Al eliminar cereals, si no es 

dissenya una dieta equilibrada amb l’ajuda de professionals és fàcil caure en una 

dieta low carb. 

 Estem adaptats a menjar de tot: Fals. Igual que no es cert que la evolució s’hagi 

detingut des del paleolític, tampoc ho és que ara mateix estem adaptats al 100%.  

 La dieta paleolítica és la millor dieta que existeix: Actualment, no ho podem 

afirmar. Ja hem comentat que encara falten molts estudis d’intervenció 

poblacionals. A més a més, s’hauria de matissar, perquè no tots els cereals són 

iguals ni els làctics ni llegums... 

 La dieta paleolítica comporta carències nutricionals: Fals. Una dieta paleo 

dissenyada de manera correcta ( de nou amb la col·laboració d’un dietista) és 

nutricionalment més rica en casi tots els micronutrients. 

 Una dieta paleo és cara: Cert. Òbviament aquest fet dependrà de la zona de 

residència i l’elecció dels aliments. De fet, hi ha un estudi d’Estats Units on s’ha 

determinats que podria ser un 10% més cara que una de convencional.  
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12.3 MAELÁN FONTES, INVESTIGADOR A LA 

UNIVERSIDAD DE LUND. 

                                                                             

Maelán Fontes va iniciar-se en aquest món després d’acabar la seva carrera universitària 

de fisioteràpia. Un cop acabada va decidir endinsar-se en el món de la Nutrició Humana 

i qualitat dels productes i va estudiar-ne un màster. També té un doctorat en nutrició i 

actualment és investigador en Nutrició i  Medicina evolutiva en el centre d’investigació 

en salut i atenció primària a Suècia.  

La informació extreta prové bàsicament d’una pàgina web de divulgació d’un extracte 

d’una de les entrevistes que ha 

concedit a una pàgina de divulgació 

científica: paleosystem.es en la qual 

ens parla dels beneficis que té una 

dieta paleolítica pel que fa la salut. 

El millor avantatge de dur a terme 

un estil de vida, actualitzat, però 

com els paleolítics és la reducció de 

malalties de civilització
23

 això és a causa de 

la ‘’dràstica’’ introducció d’aliments durant 

el Neolític ( sobretot conreus no salvatges ). 

Aquest fet ha generat una incorrecta o 

precipitada adaptació, encara del genoma 

humà a aquests aliments.  

Maelán defensa que els làctics, cereals, llegums.. contenen algunes  substàncies que al 

no ser digerides correctament es converteixen en substàncies tòxiques
24

 i aquestes són 

                                                             
23

 Malalties de civilització: Engloba les malalties cardiovasculars, diabetis, obesitat, 

autoimmunes,                          

24
 Substància que per inhalació, ingestió o penetració cutània, en quantitats petites, pot provocar 

efectes aguts o crònics, i fins i tot la mort. 

Imatge 5: Maelán Fontes i aliments típics 

de la paleodieta. 

Font:http://www.noticiasmagazine.pt/20

14/dieta-paleolitica-o-regresso-ao-

passado/  

http://www.noticiasmagazine.pt/2014/dieta-paleolitica-o-regresso-ao-passado/
http://www.noticiasmagazine.pt/2014/dieta-paleolitica-o-regresso-ao-passado/
http://www.noticiasmagazine.pt/2014/dieta-paleolitica-o-regresso-ao-passado/
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les encarregades de la causar algunes malalties o intoleràncies. Aquestes poden estar 

relacionades amb la celiaquia, la intolerància a la lactosa... 

Cal destacar que un 65% de les persones adultes no poden digerir la lactosa i provoca 

problemes gastrointestinals. 

 

 

12.4 JUAN LUIS ARSUAGA, AUTOR DEL LLIBRE ‘’LOS 

ABORÍRÍGENES’’ 

 

 Llicenciat i doctor en ciències Biològiques a la universitat de Madrid. Titular en el 

Departament de paleontologia de la Facultat de Ciències Geològiques de la Universitat 

de Complutense de Madrid. Professor Visitant del departament d’Antropologia de 

University Collage de Londres. Membra de l’equip d’investigació dels Jaciments 

Pleistocens de la Serra d’Atapuerca i Co-director de l’equip.  Amb aquest currículum, 

Juan Luis Arsuaga publica l’any 2002 aquest llibre de divulgació científica sobre la 

nutrició evolutiva. 

Del llibre n’he extret les parts que considerava més importants, en relació amb el tema 

tractat. Destaco el dinamisme i la facilitat en entendre el llibre i els exemples il·lustrats 

que dóna que han fet més amena la lectura.  

En la història de l’alimentació humana hi ha 2 moments clau. El primer fou la 

incorporació de productes d’origen animal a la dieta. Abans, pràcticament es tractava 

d’una dieta de caràcter vegetal. Aquesta gran incorporació va ser a Àfrica fa 2.5 milions 

d’anys. L’altre gran coneixement és més recent, tant sols fa uns 10.000 anys i produeix 

Imatge 6 i 7: Portada del llibre ‘’los 

abrorígenes’’ i imatge de l’autor. 
Font:http://www.biografiasyvidas.co

m/biografia/a/arsuaga.htm / 

http://www.abretelibro.com/foro/view

topic.php?f=27&t=83260  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arsuaga.htm%20/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arsuaga.htm%20/
http://www.abretelibro.com/foro/viewtopic.php?f=27&t=83260
http://www.abretelibro.com/foro/viewtopic.php?f=27&t=83260
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també una revolució econòmica per extreure aliment de la naturalesa mitjançant 

l’agricultura i la ramaderia.   

Els australopitecs consumien pràcticament tot tipus de fruits madurs i les parts més 

tendres dels vegetals  

com les tiges, les fulles joves… L’alimentació d’aquest grup estava basada en fruites i 

verdures, però també consumien grans quantitats de grans i llavors dures que per tal de 

reduir-los en farina, aquests tenien unes mandíbules i unes dents més dures que els 

ximpanzés. Una altre fet es que també consumien termites formigues i de tant en tant 

algun mamífer petit. 

A part dels aliments que trobaven a la naturalesa, també consumien matèria orgànica en 

descomposició
25

 com ossos, a l’interior dels quals trobaven el tètan, que es conserva 

molt bé com llautons de greix.Nosaltres som carnívors des de fa molt temps en el curs 

de l’evolució, no obstant això, no disposem de dents carnívores, del mateix tipus que la 

resta de carnívors que tallin com ganivets. Les nostres dents són fruit d’adaptacions 

biològiques que falten en el nostre cos i que per tant, les busquem a l’exterior.  

S’han analitzat restes d’australopitecs procedents del jaciment sud-africà Makapansgat. 

L’hàbitat on es movien era forestal. Pels boscos 

on es movien hi havia una gran abundància de 

fruits i fulles tendres i també nous i mores. A la 

sabana hi ha lleguminoses i tubercles 

comestibles. L’única font vegetal d’on podien 

extreure el carboni serien les llavors i les arrels 

de gramínies. L’examen dels australopitecs 

d’aquesta zona indiquen que una quarta part de 

la ingesta d’aquests provenia de plantes vegetals 

tipus les gramínies
26

.   

Com en l’actualitat, en el paleolític, els 

ecosistemes
27

 europeus son canviants estacions, per tant, es probable que l’aparició dels 

                                                             
25

 Matèria formada per estructures i teixits procedents d'organismes animals o vegetals, vius o 

morts, que requereixen la intervenció de microorganismes per a la seva descomposició. 

26 Família de plantes monocotiledònies, constituïda per herbes anuals o perennes. 

Imatge 8: Diferents tipus de gramínies 
Font: 

http://www.plantarteentuoasis.com/2014/0

4/gramineas-jardin-texturas-   

http://www.plantarteentuoasis.com/2014/04/gramineas-jardin-texturas-
http://www.plantarteentuoasis.com/2014/04/gramineas-jardin-texturas-
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homínids en zones com el mediterrani fos anterior a l’aparició d’aquests en zones més 

fredes. 

Pocs són els aliments sòlids que nosaltres consumim sense preparació prèvia. Com a 

molt la fruita i els fruits secs. Cuinem la carn, el peix les hortalisses. Les llavors seques 

de cereals i els llegums no es poden menjar tal i com els trobem a la natura ja sigui blat, 

arròs, mongetes, llenties, pèsols... 

En aquest cas és precís estovar-les per poder ser ben assimilades, per aquest motiu les 

estovem amb aigua reduint-les en farina i posteriorment les cuinem al foc. Per altra 

banda, el fet de coure i passar-ho per aigua provoca que el midó que tenen sigui més 

digestible ( el midó és un sucre de reserva d’una cadena llarga que es troba els vegetals). 

A més a més hi ha gran quantitat de tubercles naturals, no cultivats, que tenen molta 

importància en l’alimentació d’alguns pobles. 

La carn, el peix i la fruita també podien consumir-se durant la prehistòria sense cuinar-

se. Pel que fa els tubercles, se n’obtenia una gran quantitat calòrica conseqüentment es 

va convertir en una part important de l’economia. Hem d’afegir que l’ús del foc ha 

convertit al sexe masculí en els subministradors de l’economia i de la ingesta d’aliments 

calòrics. 

Els neandertals recol·lectaven en aquestes èpoques animals com les tortugues, mamífers 

petits, aus, rèptil... 

És important assenyalar que l’ampliació del ventall alimentari va suposar una gran 

revolució econòmica, sempre acompanyada d’un creixement de població. Així doncs, 

l’economia cada cop més es basava en la cura dels petits animals. 

Després del paleolític hi ha un període anomenat Epipaleolític ja que en l’àmbit 

econòmic és una prolongació del paleolític. Durant aquest període es produeix una 

expansió humana per tot el territori i hi ha una vertadera explosió demogràfica. 

L’economia assoleix el seu màxim on tot el que produeix la natura ho aprofitem. 

L’economia de producció de l’aliment es podria traduir en una explotació, cada cop més 

accentuada de la terra, de manera que s’aconseguia un gran nombre de calories al 

                                                                                                                                                                                   
27

 Sistema d'organització dels organismes de diverses espècies que interaccionen en el si d'un 

espai definit.  
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mateix territori sense despesa energètica, aquest fet provoca un gran augment 

demogràfic. 

Hem de tenir en compte que tot i que el nombre d’espècies cultivades i domesticades 

per l’home sigui molt elevat, la disponibilitat en llocs concrets del mon és escassa. 

 

13. HISTÒRIA DE LA PRÀCTICA 

 

Després de pensar a consciència quina podria ser la part pràctica del meu treball amb la 

finalitat que pogués ser captant i motivadora vaig posar-me l’objectiu de  fer una dieta 

paleolítica actual. Perquè no? Si hi ha molta gent actualment que la fa per plaer i perquè 

es sent millor. Així doncs, després d’una visita mèdica i el seu corresponent vist i plau 

vaig començar a fer la dieta. Amb l’ajuda de la meva primera tutora, l’Anna Ramos, 

vam acordar quins serien 

els aliments que podria 

menjar i quins no 

(consultar annexos). Per tal 

de fer-ho de la manera més 

saludable possible vaig 

acudir a un especialista 

perquè em donés un petit 

guió. Vam acordar els 

paràmetres que em mesuraria de manera setmanal: pes, IMC, % en greix, sucre, pressió 

arterial (vegeu taula apart). La hipòtesi que vaig plantejar va ser senzilla i concreta: El 

% en greix disminuiria i executant el mateix esforç físic que sempre IMC es mantindria. 

Vaig dur a terme aquesta dieta paleolítica (vegeu dieta a part) durant 2 mesos perquè en 

les circumstàncies amb les que em trobo i la meva situació personal no donava per més. 

No obstant això, vam pensar que seria suficient per veure uns mínims resultats que ja 

serien vàlids. A pesar que sabia que la mostra de l’experiment era reduïda, fet que trobo 

coherent ja que és una dieta sacrificada i no volia comprometre a ningú a tal pressió, els 

resultats han estat bastant  correctes. Pel que fa la valoració dels resultats del primer 
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paràmetre que vaig decidir 

mirar, el pes, podem 

observar que des de l’inici 

de la dieta fins al final, el 

pes ha anat disminuït. Ha 

estat una pèrdua lleu però 

suficient per comprovar que 

és un estil de vida diferent, 

ni millor ni pitjor que 

qualsevol altra dieta o estil 

de vida, però que els resultats van d’acord amb els aliments i la manera en què 

ingereixes. La pressió arterial és un altre paràmetre que vam tenir en compte, no perquè 

hagués de variar sinó per controlar que era una dieta sana i que no m’era perjudicial per 

la salut. Si mirem el registre de paràmetres, observem que em moc entre 108-110 de 

màxima i 64-71 de mínima. 

Segons la farmacèutica a qui 

acudia cada setmana són 

valors baixos però això no 

implica cap problema ja que 

actualment, mantenint una 

dieta mediterrània aquest 

paràmetre es manté estable. 

Fixant-nos amb IMC (Índex 

de Massa Corporal) 

observem que hi ha un 

desnivell significatiu entre 

la primera i la segona setmana, crec que aquest fet es degut la supressió de tants 

aliments de cop en la meva dieta.  D’un dia per l’altre vaig deixar de menjar 

carbohidrats, sucres processats, cereals, làctics i derivats, només ingeria proteïna animal 

i vegetal i fibra. Quan vols iniciar-te en una dieta com aquesta, en la que hi ha tants 

canvis alimentaris, és recomanable fer-ho de manera progressiva i deixant els aliments 

de manera progressiva  

Gràfic 2,3,4: Evolució del pes, IMC i sucre en 8 

setmanes. 

Font: Elaboració pròpia. 
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també, sense fer-ho de cop. Vaig veure convenient fer-ho de cop per tal de tenir uns 

resultats visibles amb poc temps, no obstant això no va ser la millor manera. Pel que fa 

el sucre, va ser un paràmetre intermitent que em mesurava cada dues setmanes pel 

mètode utilitzat i per les petites variacions que es podien observar en només una 

setmana. El sucre també va disminuir de manera considerable, des de 102mg/L a 85 de 

l’última analítica feta a finals de juny. Pel que fa el sucre, va disminuir de manera 

important però pel que fa la fructosa va augmentar fins a tal punt que vaig haver de 

reduir, casi eliminar les dosis de fruita durant dues setmanes després de fer la dieta pels 

alts nivells de fructosa que tenia en sang. Aixó es a causa de la malabsorció que a 

vegades succeeix amb la fructosa. La fructosa no s’absorbeix tota a l’intestí prim sinó 

que també ho fa a l’intestí gros amb l’ajuda de la flora intestinal, que la fermenta. 

Suposadament cada pèrdua de pes va acompanyada d’una pèrdua de greix corporal, 

sabent que duus a terme la dieta de manera correcta, així doncs, va suposar una 

disminució del % de greix.  

Penso que és necessari també, explicar les dificultats que he tingut per poder-la dur a 

terme. Bé com he comentat anteriorment, es tracta d’una dieta centrada únicament en 

fruita, verdura, carn i peix. Així doncs fer 5 àpats amb aquests aliments era una mica 

limitat que implicava consumir molta fruita i verdura per tal de no passar gana. Una 

setmana després d’haver acabat la dieta vaig anar a fer-me una revisió i em van 

aconsellar que deixar de menjar fruita per una temporada ja que els nivells de fructosa 

en sang llavors eren massa elevats i que com a conseqüència tenia fatiga i em notava 

inflada. També he de dir que vaig decidir fer la dieta durant 1 mes i mig perquè m’era 

impossible dur-la a terme durant més temps ja que tot el Juliol vaig estar fora. Vaig fer 

una estada a Anglaterra i com era d’esperar, l’estil de menjar allà és completament 

diferent a la dieta mediterrània a la que estem acostumats. Allà feia 3 àpats: esmorzar, 

dinar i sopar; a diferència de quan estava aquí que en feia 5; esmorzar, esmorzar a mig 

matí, dinar, berenar i sopar. Durant aquesta dieta, el meu cos ja va experimentar canvis 

ja que va passar de racions reduïdes a plats grans i complets. Una altra diferència va ser 

en el tipus de menjar, la dieta que vaig seguir allà durant tot el mes va estar basada en 

hidrats de carboni, fregits i refrescos de llauna. Quan vaig tornar aquí vaig tornar a anar 

al metge i em va fer una revisió del meu sistema digestiu i nerviós ja que havia tingut 

alguns problemes. De salut. Efectivament aquests dos aparells s’havien desequilibrat de 

manera important pel fet de passar quasi bé dos mesos sense carbohidrats i acte seguit 
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seguir una dieta només de carbohidrats i eliminant les verdures  i fruites. Així doncs, és 

en aquestes èpoques en què estic començant a menjar equilibrat tornant a la dieta que 

mediterrània de sempre que des del maig que no havia dut a terme. Ja m’han avisat que 

seria un procés lent tornar a estar equilibrada. Per tant, la meva recomanació des de la 

ignorància i la bona fe és que si decidiu fer una dieta, o canviar el tipus d’alimentació, 

que ho feu de manera progressiva i que sigui un canvi definitiu o a llarg termini per 

evitar trastorns. 

 

14. CONCLUSIONS     

El concepte de dieta i el seu significat ha anat desenvolupant-se al llarg dels anys i com 

a conseqüència d’això, s’han anat obtenint diverses definicions que han fet referència a 

les necessitats que aquesta ha anat cobrint. Com hem vist en el treball es pot dir que una 

dieta és l'alimentació ordenada, racional i estudiada que rep una persona, sana o malalta, 

amb l'objectiu de contribuir al manteniment de la seva salut. 

El fet d’etiquetar com seria una dieta equilibrada ha creat controvèrsies pel fet 

d’establir-ne unes bases que puguin servir de referència a nivell mundial. Com hem vist 

al llarg del treball dono especial importància als grups ètnics i les cultures d’arreu del 

món que també dificulten aquest procés.  Per tant, diem que una dieta equilibrada és 

aquella que conté tots els aliments necessaris per aconseguir el millor estat nutricional. 

Per tal d’obtenir aquest correcte estat nutricional el cos du a terme diferents processos 

que ens proporcionaran aquest benestar i salut. La nutrició és el conjunt de funcions que 

permeten incorporar materials a les cèl·lules i d’aquesta manera obtenir energia i 

substàncies pel manteniment i la renovació de les estructures cel·lulars. L’ absorció és  

el  procés fet de passar els nutrients que contenen els aliments i mitjançant la digestió  

travessin la paret intestinal i des d’allà ser repartides per tot l’organisme a través de la 

sang, i  el metabolisme són els  processos intracel·lulars mitjançant els quals 

l'organisme té la possibilitat d'obtenir energia. 

 Els objectius del meu treball eren dos. El primer consistia en estudiar quins eren 

els hàbits alimentaris dels homes paleolítics i com arran d’aquests estudis s’ha 
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proposat una dieta paleolítica actualitzada amb tots els beneficis que comporta. 

Per tal d’assolir aquest primer objectiu em vaig plantejar una hipòtesi. 

Aquesta hipòtesi deia: la dieta és més saludable actualment que fa 2 milions i mig 

d’anys?. Aquesta pregunta implica la aparició del terme paleodieta ja que el meu treball 

es basa en la realització d’un estudi comparatiu entre la dieta paleolítica i la dieta actual. 

Per tal de resoldre-la, he fet una recerca sobre els hàbits alimentaris dels paleolítics en 

tots els seus períodes i una extensa comparació entre diferents investigadors i 

divulgadors sobre aquest tema. Sincerament, existeixen importants diferències que no 

m’han permès acceptar o refutar aquesta hipòtesi. Maelán Fontes, Robb Wo lf, Loren 

Cordain són divulgadors de la dieta paleolítica i aquest fet implica que la defensin. Els 

seus arguments estan molt lligats amb l’altra hipòtesi plantejada, així que ambdues estan 

molt relacionades. Els divulgadors que he esmentat defensaven que estem més ben 

adaptats a la dieta paleolítica perquè hem passat més de noranta-sis mil generacions 

alimentant-nos només amb carn, peix i fruits, i aquest fet implica que el nostre cos la 

toleri i la digereix de manera més adequada que no pas els cereals, llegums, fuita que va 

ser introduïda durant el Neolític. Per altra banda, Luis Arsuaga, defensa que ja durant el 

paleolític, ens alimentàvem d’alguns cereals salvatges, llegums que trobaven al bosc i 

fins i tot fruita silvestre. Per tant, s’observa clarament que no se sap del cert quins 

aliments trobàvem en aquella època. És cert, que hi ha alguns estudis que demostren que 

el nostre tipus de dents no és el mateix que el d’un animal carnívor fet que ratifica que 

ja ingeríem aliments vegetals, cereals, llegums...  i també gràcies a l’ús d’eines, en cas 

contrari, hagués estat molt més difícil la supervivència de la nostra espècie. 

En l’altra hipòtesi plantejava si el nostre genoma s’havia adaptat als hàbits alimentaris 

d’ençà que es va introduir l’agricultura. Carlos Pérez, per exemple, diu que els homes 

paleolítics no consumien cereals, llegums, olis vegetals, sucres refinats, productes 

processats, làctics i derivats... i ens explica  existeixen uns nutrients essencials que 

comprenen els greixos, les proteïnes i els minerals i altres que ens podem permetre 

evitar-los en la nostra dieta sense afectar la nostra salut com serien la lactosa o la 

glucosa. Per altra banda, Luis Asuaga, en el seu llibre ‘’Los aborígenes’’ explica que els 

paleolítics ja consumien cereals, llegums tubercles i fruits.  Després d’haver realitzat 

l’estudi he arribat a la conclusió que si que existien per diversos motius. L’ésser humà 

és un mamífer intel·ligent i que totes les accions que du a terme són per millorar les 
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condicions de vida. Així doncs, els cereals es van començar a domesticar (aparició de 

l’agricultura) perquè havien estat consumits, de manera salvatge i van observar que eren 

necessaris per la seva salut. No és racional que aparegués la agricultura sense haver-la 

provat anteriorment. 

 Abans de fer la part pràctica, vaig plantejar-me un objectiu: comprovar si 

eliminant els grups d’aliments que els homes paleolítics no tenien, notava canvis 

fisiològics en el meu cos. 

Com he esmentat a l’apartat d’història de la pràctica, constava d’una sola mostra en un 

temps reduït i això significa que no s’han vist uns resultats molt clars, però si suficients 

per extreure’n algunes conclusions. La meva part pràctica la vaig realitzar basant-me 

amb un estil de dieta paleolítica en el qual s’excloïen cereals, processats, llegums, 

làctics i derivats... I vaig observar que baixava de pes, el sucre en sang també, l’Índex 

de Massa Corporal lleugerament.. això em fa pensar que a curt termini s’observen grans 

canvis però no puc assegurar amb certesa que a llarg termini sigui així ja que si no es 

tenen en consideració tots els punts de vista podem tenir problemes de salut relacionats 

amb la falta d’hidrats de carboni, de colesterol bo (lipoproteïna d’HDL), de glúcids...  

 Per últim, l’última hipòtesi que deia si seria possible reduir el risc de malalties 

com la diabetis tipus 2, la hipertensió, la obesitat, malalties cardiovasculars... 

eliminants els aliments que els homes paleolítics no consumien. 

Aquesta trobo que és una hipòtesi molt general on realment hi ha molts factors que 

juguen un paper molt important i no només l’alimentació. Ho exemplificaré amb 

l’obesitat. Que una persona pateix aquesta malaltia no només implica que no tingui una 

alimentació sana, sinó que també hi ha factors genètics; l’estil de vida que la persona 

tingui, sedentària o activa; la vida laboral, treballar en un despatx o alguna altra feina 

que requereixi exercici físic; la localització de la persona, depenent d’on visqui tindrà 

un accés diferent a un tipus d’aliment; el poder econòmic que li permetrà cuidar-se més 

o només accedir als aliments necessaris... així doncs és poc científic atribuir la culpa de 

la malaltia d’una persona a un sol factor.  

Amb tot això, concloc dient que l’alimentació és un factor important en la salut de les 

persones, però no és l’única variable que s’ha de tenir en compte per dur a terme un estil 

de vida saludable. Allò que seria ideal seria que hi hagués un tractament individualitzat 
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per a cada persona on se li fes un ampli estudi tenint en compte aquestes nombroses 

variables per tal d’assegurar una bona vida. En sóc completament conscient però penso 

que només d’aquesta manera podríem afirmar aquesta hipòtesi, i també les anteriors de 

manera certa i objectiva. 

He de reconèixer que aquest treball ha estat dur, sobretot la part pràctica, però que 

n’estic satisfeta, he gaudit cercant i he aprés, més enllà de la teoria plasmada a aquest 

treball, que no tot es regeix a l’alimentació, sinó que no deixa de ser un dels múltiples 

factors que ens envolta constantment i que amb un relació de pau entre el teu interior i 

el món en constant canvi, les coses són més fàcils.                                                       
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