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es de fa un temps als mitjans
de comunicació hi ha una
campanya de promoció de
llet i derivats sense lactosa

d’una solvent marca, que elabora, en-
tre d’altres, aliments funcionals, és a
dir, productes que a més d’aportar els
nutrients que els són propis, contenen
algun ingredient que contribueix a
prevenir o tractar alguna patologia
–això inclou iogurts, no només
d’aquesta marca, que de manera mo-
derada, però ben demostrada, ajuden
a controlar el colesterol–. L’empresa
que fa l’esmentada promoció ha man-
tingut al mercat uns iogurts que aju-
den a controlar la pressió arterial,
d’eficàcia també suau però evident,
que malauradament no han tingut la
difusió dels del colesterol, malgrat que
permeten ajudar a controlar la hiper-
tensió i a reduir o ajornar el tracta-
ment amb fàrmacs.

DE PRODUCTES LACTIS SENSE LACTOSA fa
temps que n’hi ha al mercat, i el seus
consumidors obvis són les persones
realment intolerants a aquest sucre
propi de la llet. La lactosa ajuda a ab-
sorbir el calci, és menys dolça que la sa-
carosa o sucre corrent, i la seva capaci-
tat d’afavorir la càries és menor que la
de la sacarosa. La naturalesa ha estat
sàvia en incloure en la llet un sucre ben
adient. La incidència d’aquesta intole-
rància és diversa segons les caracterís-
tiques genètiques de les poblacions. És
menys freqüent en els nòrdics, habi-
tuats ancestralment al consum de llet,
i es dóna més en el món mediterrani i
altres, on la manera tradicional de
prendre productes lactis és, preferent-
ment, en forma de iogurts o format-
ges, que són aptes per als que no tole-
ren la llet a causa de la lactosa.

AQUESTA CAMPANYA TÉ UN MATÍS dife-
rencial respecte al que fins ara es feia
amb els productes sense lactosa. No
sembla destinada només a les perso-
nes que clarament no la toleren i el
consum de la qual els causa trastorns
digestius, flatulència i diarrea, amb la
consegüent malnutrició, sinó que
també s’orienta a ajudar a tenir una
millor digestió, com si beure llet “nor-
mal” no fos bo del tot per a la població
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en general. Si és així, aquest matís és,
com a mínim, discutible, i s’emmarca-
ria en la idea, sense base científica, pe-
rò avui molt difosa, que després de la
lactància no s’ha de beure llet, entre al-
tres coses perquè els animals no ho
fan. Els animals, això i moltes altres
coses, no ho fan perquè no poden, no
perquè siguin més “savis” que nosal-
tres. Per als humans incorporar llet a
la dieta, com també va passar amb la
carn, va ser un progrés biològic que va
repercutir en una millora del desenvo-
lupament físic i, fins i tot, mental. Cal
recordar, una vegada més, que la natu-
ralesa, més que sàvia, és dura, i la civi-
lització i el desenvolupament humà
consisteixen a modular i superar

aquesta duresa sense maltractar, això
sí, la naturalesa ni deteriorar irrever-
siblement el medi ambient, perquè
hem de reconèixer que el nostre món
moltes vegades ha anat massa enllà,
no usant sinó abusant de l’entorn, la
qual cosa té repercussions molt nega-
tives per al nostre futur.

ELS QUE RENUNCIEN A LA LLET per por de
la lactosa, quan no està justificat, fan
el mateix que els que eviten ingerir de-
rivats de blat i altres cereals que conte-
nen gluten sense ser celíacs, és a dir,
s’alimenten d’una manera que perd
varietat (una de les claus d’una bona
alimentació) i que pot ser desequili-
brada sense motiu. Obliden també que
la intolerància a la lactosa no sol ser to-
tal, i que si en prescindeixen radical-
ment acabaran provocant que es perdi
la tolerància que els queda. Cap ali-
ment és absolutament necessari per a
una bona dieta i l’alimentació ha de ser
un acte lliure, però evitar la llet “nor-
mal” quan no cal no millora la nostra
alimentació. No em preocupa tant la
campanya que he esmentat com la lec-
tura que en pugui fer una societat mas-
sa hipocondríaca.
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L’alimentació ha de ser
un acte lliure, però
evitar la llet “normal”
quan no cal no millora la
nostra alimentació

er al savi mallorquí Ramon Llull no
passen els anys. Tot i que va viure

del 1232 al 1315, és un referent ben ac-
tual. Les seves idees sobre ètica, en con-
cret, tenen un fort accent de justícia i so-
lidaritat socials. Llegir-les avui és un an-
tídot per a combatre els estralls que en
les consciències rectes causen polítics i
financers que ens aclaparen amb les se-
ves dosis colossals de cobdícia, supèr-
bia, arrogància, insolència, mentida, hi-
pocresia i cinisme. L’obra de Llull convi-
da a fer l’ull viu –en el sentit d’avivar
l’enteniment– per conjurar el desori irri-
tant d’una societat en crisi, dominada
per poderosos i mediocres sense escrú-
pols. Només per aquest motiu és encer-
tat que a Mallorca i a Catalunya hi hagi
moltes persones i institucions disposa-
des a commemorar enguany el 700è
aniversari de la mort del filòsof, científic,
pedagog i comunicador que projectà al
món les potencialitats d’una catalanitat
culta i oberta. Convé tornar Ramon Llull
a l’actualitat a propòsit d’aquesta efe-
mèride. És actual per una grandesa in-
tel·lectual que a les darreries de l’edat
mitjana li permetia aportar solucions a
problemes que avui encara estan per re-
soldre. El Llull actualitzat hauria de jugar
amb un avantatge que no tenia a l’època
del seu pas per la terra. Fa set segles els
instruments per difondre pensament i
ciència eren minsos. Eren molt pocs els
qui podien rebre les lliçons de Llull. Fou
el més universal dels nostres autors
clàssics. Però només arribava a cercles
d’estudiosos que, si bé influïen, eren
molt minoritaris. Els actuals mitjans de
comunicació, sobretot les xarxes socials,
potenciarien ara la seva fama i li dona-
rien un abast social molt més ampli.
D’això es tracta quan promovem que co-
neixements, recerques i consells de Ra-
mon Llull s’exposin a públics de tota me-
na amb motiu del setè centenari. No ho
tenim fàcil, però. La migradesa de recur-
sos econòmics destinats a una cultura
escanyada per l’especulació desenfrena-
da ens fa témer que les iniciatives de
commemoració no estaran a l’altura de
la magnitud del savi de llengua catalana
més admirat arreu i durant més segles.

P
Llull viu

De set en set

Josep Maria
Casasús

EN
SÍSIF

Jordi
Soler




