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DINÀMICA DE L’ACTIVITAT 
 

Durada: 1h 30 ‘ 

L’activitat consisteix en una visita guiada dinamitzada mitjançant una maleta didàctica. 
Abans de començar la visita s’organitzen els alumnes en tres grups equivalents a la 
roda dels aliments1. Cada grup representa una funció nutritiva i escull un entre els seus 
membres un “Xef” que fa les funcions de portaveu: 

- Grup 1:  energètics 
- Grup 2:  constructors o plàstics 
- Grup 3:  reguladors 

 

Pels més petits de primària els noms poden ser aliments relacionats amb aquesta 
funció com:  

- Grup 1: Els moniatos (aliment energètic) 
- Grup 2: Els peixos (aliment constructor) 
- Grup 3: El tomàquets (aliment regulador)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En l'alimentació quotidiana és important consumir aliments de tots els grups representats en la roda i, 
dins de cada grup, la major varietat possible ja que cada aliment és únic i ric en determinats nutrients 
que podrien no estar presents en la resta d'aliments. 
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Per diferenciar els grups, cada alumne de l’equip portarà un distintiu de color i el “Xef” 
de cada grup una cullera de fusta amb l’aliment que l’identifica.  

A cada grup se li reparteix una cistella que hauran d’anar portant durant l’activitat.  

Al llarg del recorregut per l’exposició Fams i Abundàncies, cada grup ha de recollir en la 
seva cistella els aliments (de plàstic o imatges) que vagin sorgint al llarg de la història i 
que tingui la funció nutritiva representativa que li correspon. A cada àmbit, l’alumne va 
relacionant els aliments que va descobrint en diferents recipients utilitzats per cuinar 
en un període de la història. El final del recorregut cada grup disposarà a la seva 
cistella d’aliments que hauran de col·locar on li pertoqui sobre una gran catifa que 
representa la piràmide alimentària per veure quin és el seu consum recomanable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de començar l’activitat es distribueixen els alumnes entre els tres grups i es 
reparteixen les cistelles. El recorregut per l’exposició comença en el moment històric 
actual, ja que la mostra està organitzada cronològicament i l’activitat proposa un 
viatge en el passat. Després ens traslladem a l’aula didàctica on hi haurà la catifa de la 
piràmide alimentària. Aquí s’acaba l’activitat amb una reflexió i debat sobre les 
conclusions a les quals hagin pogut arribar els alumnes al llarg de l’explicació.  

Tot i estar pensat per fer un viatge en el passat, el recorregut també es pot realitzar en 
sentit cronològic (tal i com està presentada la exposició) per adaptar els contingut en 
el cas dels més petits.  
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El contingut: davant dels àmbits expositius seleccionats primer de tot s’explica el 
recipient que correspon. Per descobrir el que hi ha a dins, es pot demanar un voluntari 
(indiferentment dels grups) per descriure els aliments. Sinó també es pot descobrir 
plantejant preguntes perquè els alumnes endevinin de quin aliment es tracta o es 
poden anar revelant a mesura que es faci l’explicació del contingut. Com a suport pel 
contingut l’educador disposa d’una llibreta (format A3) amb imatges, mapes ... per 
il·lustrar les explicacions. Desprès es fa la repartició dels aliments a la cistella del grup 
que pertoqui segons la seva funció (energètic, constructor o  regulador). S’ha procurat 
que a cada àmbit hi hagi un exemple d’aliment de cada grup, no només per repartir un 
aliment a cada equip, sinó també per demostrar que a cada època es menjava de tot.  
Finalment es dedica un moment a conèixer un exemple literari relacionat amb 
l’alimentació. 

Segons el nivell educatiu es pot enfocar de diferents maneres, com un joc de pistes per 
descobrir aliments o incidint més sobre els fets històrics. En tots dos casos 
l’enfocament comú és veure quins nutrients aporten els aliments seleccionats, per què 
són bons o no, i quin hauria de ser el seu consum per una bona alimentació.  

LA HISTÒRIA EN UN TUPPER: CONTINGUTS 

 

0. INTRODUCCIÓ 
 

Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu de Lleida.  

Contingut: 

Per què serveixen els aliments?  

- Per créixer, renovar i obtenir energia. 
Per sobreviure l’espècia humana, necessita alimentar-se. És una necessitat vital, igual 
que respirar, i per això al llarg de la història, l’alimentació sempre ha sigut una 
preocupació per la humanitat. 

Un aliment és qualsevol substància comestible. Amb l’acció de menjar ens 
proporcionem l’energia necessària per realitzar la nostra activitat diària, ens permet 
créixer i desenvolupar-nos. Les substàncies que ens ho permeten són els nutrients que  
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es troben a dins dels aliments (els hidrats de carboni2, els lípids3, les proteïnes4, les 
vitamines5, els minerals6, l’aigua7 i la fibra8).  

Els equips formen els tres tipus d’aliments que hi ha:  

- Energètics: Afavoreix el manteniment de les funcions vitals, a través dels 
hidrats de carboni (pa, cereals, patates, llegums) i greixos (mantega, olis). Ens 
donen energia per poder realitzar activitats com pensar, córrer, respirar etc.  

- Constructors o plàstics: Afavoreixen la renovació dels teixits corporals a través 
de les proteïnes (carn, peix, ous) i així poder renovar noves substàncies i 
estructures ( com les cèl·lules o els teixits musculars).  

- Reguladors: Proporcionen minerals, vitamines i aigua per la regulació de les 
funcions del metabolisme (verdures, hortalisses, fruita fresca) per permetre al 
nostre cos de funcionar correctament (com a l’òrgan vital del cor).  

Aquests tres tipus d’aliments es subdivideixen a la vegada en sis categories9. Per 
simplificar la dinàmica de l’activitat hem decidit mantenir els tipus generals. 

                                                           
2 Els hidrats de carboni proporcionen energia al nostre organisme per a portar a terme processos que 
són vitals per a la nostra salut. Estan formats per sucres. 
3 Els lípids (del grec lipos, que significa ‘greix’) també són anomenats greixos. Els lípids són els principals 
materials de reserva energètica dels animals. Un gram de lípid pot produir 9,4 kcal. 
4 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... 
5 Les vitamines en el nostre organisme no tenen una funció plàstica o energètica, la seva funció és la de 
regular molts dels processos metabòlics que tenen lloc en el nostre organisme. Cada vitamina té una 
funció específica en el nostre organisme. 
6 El nostre cos conté uns 20 minerals, elements inorgànics, que actuen com reguladors de processos 
metabòlics o formant part de les seves estructures. La majoria d'ells són abundants en quasi tots els 
aliments, però s'han de tenir en compte les necessitats diàries de cadascun d'ells a l'hora de planificar la 
nostra dieta. 
7 L'aigua és un líquid, a les condicions estàndards, no té gust ni color quan es presenta en petites 
quantitats però té intrínsecament un lleuger color blau, el gel pur també és incolor i el vapor és 
essencialment invisible, ja que és un gas.[ 
8 La fibra és un nutrient que es troba en els aliments d'origen vegetal. A diferència d'altres nutrients, és 
resistent a la digestió i absorció en l'intestí prim. Pot exercir un paper important ajudant al fet que els 
aliments passin a través del teu sistema digestiu i a desfer-nos del que no necessitem. 
9  D'aquesta manera l'actual roda dels aliments quedaria de la següent manera: 
Grup I, aliments energètics; cereals i derivats, patates i sucre. Aporten glúcids majoritàriament i fibra si 
el cereal inclou la closca. 
Grup II, aliments energètics: greix, oli i mantega. Aporten lípids a la dieta. 
Grup III, aliments plàstics: carn, peix, ous, llegums i fruits secs. Aporten proteïnes i vitamines (sobretot 
del grup B). Amb la incorporació de fruits secs ara aquest grup també aporta greix i per tant seria també 
energètic. 
Grup IV, aliments plàstics: llet i derivats. Aporten proteïnes, vitamines i greixos. 
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Al llarg de l’exposició veurem com s’alimentaven els nostres avantpassats fent un 
viatge en el temps. A través de la història veurem quins aliments han sigut importants 
per la nostra evolució i podrem anar veient si encara ho són avui en dia i de quina 
manera.  

 

1. ELS HÀBITS ALIMENTARIS EN EL MÓN ACTUAL 
 

Àmbit expositiu: 11. Conclusió (mapamundi + audiovisual) i 10.: El segle XX: dues cares 
de la moneda. 

Recipient: tupper de plàstic. 

El tupperware va ser inventat l’any 1944 per Earl Silas Tupper (1907-1983). És tracta 
d’un recipient de plàstic hermètic que permet conservar el menjar i va revolucionar la 
manera de comercialitzar-lo. Es fa servir per exemple per guardar aliments en el 
frigorífic i actualment és molt comú fer-ne ús per emportar-se menjar. Així un pot 
menjar on vulgui un plat com a casa.  

Per què es fa servir tant el tupper? 

El tupper és un petit invent que ha permès a les persones poder alimentar-se i 
adaptar-se a les condicions socials en les que vivim. Hi ha varis motius pels quals el 
tupper és un recipient característic del món actual. 

- És fàcil de transportar. És petit, lleuger i pot tenir diferents formes. Inclús avui 
en dia es fan bosses especials per transportar el tupper i s’han inventat molts 
accessoris al seu voltant.  

- És més econòmic que sortir a menjar fora. Per exemple per les persones que 
viuen lluny del seu lloc de treball i no tenen temps al mig dia de tornar a casa.  

 

Contingut:  

Tots mengem igual? 

Els hàbits alimentaris d’una població van lligats al seu territori (medi geogràfic) i són 
diferents segons cada cultura o religió. Per això segons cada origen els països tenen 
tradicions, plats i aliments típics que els caracteritzen. Hi ha altres llocs al món que 
tenen aliments molt diferents als nostres: 

                                                                                                                                                                          
Grup V, aliments reguladors: verdures i hortalisses. Aporten vitamines, minerals i glúcids. 
Grup VI, aliments reguladors: fruita. Aporta vitamines i minerals. 
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- Àsia: arròs, peix (“sashimi” cru), sopa de fideus.  
- Europa: fruites, vegetals, formatges i embotits.  
- Àfrica: oli de palma, barreja de verdura i llegum i carn (estufat, sopa o salsa), 

peix. 
- Oceania: pastissos, el tradicional és de carn. Animals exòtics com: cocodril, 

cangur, búfal.   

Nosaltres aquí a Catalunya, tenim la cuina mediterrània que es caracteritza per una 
dieta a base d’oli, olives, tomàquets i tot tipus d’altres verdures. 

- Lleida també té una especialitat peculiar que són els cargols.  
 

Molts d’aquests aliments per tant, tot i ser existents a diferents lloc del planeta, han 
persistit en la dieta de unes cultures i de altres no. Això significa que en algun moment, 
l’home es va haver de plantejar què considera un aliment bo per ell, definir per què 
(religió, higiene, modes ...) i fer la tria. Al llarg del recorregut, veurem quins canvis van 
provocar la tria d’alguns aliments i el rebuig d’altres.  

Tot i aquesta diversitat i riquesa culinària, la globalització del món provoca la unificació 
de tendències i costums culturals dirigides per les grans potències econòmiques 
mundials. Això fa que els aliments típics d’una regió no siguin necessàriament els més 
consumits.  

Curiositat: 
 

- Quin és l’aliment més consumit al món? Actualment l’aliment que més es 
consumeix en el món és l’arròs. Es considera un aliment bàsic en moltes cultures 
asiàtiques. Representa el 10% de les terres de cultiu del món. És un aliment 
econòmic, fàcil de cultiva i proporciona energia i proteïnes.  
 

- Quin és l’aliment més comú a tot el món? Actualment no hi ha cap país on no es 
consumeixin les verdures, és un aliment comú a tot el món. Sempre ha estat present 
en la història de l’alimentació humana. L’agricultura és l’evolució que va definir la 
humanitat civilitzada i descobrirem per què.  

 
 

 

Durant les últimes dècades els hàbits alimentaris de la població catalana i espanyola 
tendeixen a un excés de productes rics en greixos i sucre. Un factor que influeix aquest 
fet, és l’increment del consum de menjar ràpid implantat per Estats Units a través de 
grans cadenes, fruit de la globalització esmentada.  
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És per aquest motiu que en el primer tupper trobem com aliments principals la pizza i 
l’hamburguesa.  

La dieta plural europea i les diferents formes d’alimentació actuals no es podrien 
entendre sense la industrialització. A finals del segle XVIII les transformacions 
econòmiques van permetre la modificació del procés de producció mitjançant la 
introducció de màquines. D’aquesta manera la producció és molt més ràpida i amb 
major quantitat. Els avenços tecnològics de transport i els sistemes de conservació, 
permeten l’intercanvi dels aliments entre països. Això ens permet per exemple poder 
menjar aliments que no es poden cultivar en el nostre país, o fora de temporada 
habitual. Aquest ritme accelerat de vida degut a la industrialització és el factor que ha 
desenvolupat el consum de menjar ràpid.  
 

Per què necessitem preparar els aliments?  

Els aliments es preparen per ser comestibles, els aliments nocius són transformats per 
ser digestius però a més sempre s’ha buscat millorar-ne el sabor.  

Paral·lelament a la cuina fast-food, s’han desenvolupat diferents moviments 
gastronòmics iniciats durant la segona meitat del segle XX i que han anat evolucionant 
fins als nostres dies influenciats pels canvis culturals i tecnològics: la Nouvelle Cuisine, 
la Cuina Molecular, la Cuina Km 0, etc. La cuina ha evolucionat molt i s’ha convertit en 
tot un art.  

- La nouvelle cuisine (1970-1990): va representar l’evolució radical de la cuina 
clàssica. Una nova manera de cuinar basat en plats simples, lleugers i delicats, 
sense salses pesades ni vegetals cuits en excés, on es dóna una gran 
importància a la presentació dels plats ja que l’atractiu visual és fonamental. Es 
busca el sabor original del producte.  

 
- La cuina molecular: aquesta tipologia de cuina combina la física i la química per 

transformar els sabors i les textures dels aliments. La gastronomia molecular 
busca investigar i explicar les raons que s’amaguen darrere de la transformació 
química dels ingredients, així com els components socials, artístics i tècnics dels 
fenòmens culinaris i gastronòmics. 
 

- La cuina Km 0:  basada en producte de qualitat, de temporada i elaborada amb 
cultius ecològics. S’intenta afavorir el consum de productes a partir la venta 
directa, sense intermediaris entre productors i distribuïdors aconseguint un 
preu just del producte per a l’agricultor. 
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On podem trobar menjar? 

Supermercats, botigues, mercats, restaurants, el menjador de l’escola, a l’hort o a la 
natura.  

Segons on anem els aliments es troben d’una forma o d’una altra. Per exemple, en el 
supermercat els aliments poden ser embassats o congelats. En el mercat trobarem 
aliments frescs, mentre que en el restaurant o en el menjador escolar ja tindrem els 
aliments preparats i cuinats. Finalment a l’hort o a la natura els aliments es troben en 
el seu estat natural.  

Els aliments que consumim, tenen avui en dia un procés complex fins arribar als 
nostres plats a punt per ser empassats. Els ingredients s’han de preparar: tallar, coure, 
bullir, escalfar, descongelar ... Per sort disposem de nombroses aparells 
electrodomèstics que faciliten la tasca: forns, fogons, vitroceràmiques,  microones,  
etc.  

 
Com conservem el menjar? 
 
Els aliments frescos tenen una vida molt curta ja que de forma natural es degraden i 
poden produir fongs i bacteris. Perquè  es puguin consumir a llarg termini, és necessari 
un procés de conservació. Hi ha processos de conservació físics i químics. 
 
Per exemple: 
Físics: 

- La deshidratació: consisteix en reduir el contingut d’aigua dels aliments.  
- L’envasament al buit: s’elimina l’aire a l’hora d’envasar els aliments.  
- L’aplicació del calor: s’aplica calor per eliminar gèrmens. Exemple: llet i sucre 

(pasteurització).  
- L’aplicació del fred: permet aturar l’activitat dels bacteris i manté els valors 

nutritius (refrigeració/congelació).  
 
Químics:  

- Ensucrat o almívar: es posa en una solució saturada de sucre després 
d’esterilitzar per mitjà de cocció. Es fa servir en fruita.  

- Addició de conservants químics: s’afegeix substàncies químiques als aliments.   
- Conserves en vinagre o oli: l’aliment es conserva en àcid com el vinagre i l’oli. 
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Aliments:  

Pizza i hamburguesa: a repartir entre tots els equips ja que contenen diversos grups 
d’aliments: La carn (bovina, porcina, pollastre), llegums (amanida, tomàquet, ceba, 
cogombre), cereals (pla, blat), lactis (formatge), salses (ketshup, maionesa, mostassa).  

Literatura:  

La cuina catalana: 800 receptes d’avui i de sempre (2014): escrit per Josep Lladonosa i 
Giró, gran xef de la cuina catalana. En aquest llibre exposa la seva tasca de sempre com 
a cuiner, la recuperació de la cuina tradicional catalana i la recerca sobre les seves 
arrels medievals. Originari d’Alguaire, també va escriure receptaris sobre la cuina de 
les terres de Lleida.  

 

2. ELS CONFLICTES BÈL·LICS 
 

Àmbit expositiu: 10. La guerra i la postguerra. 9. Els nous moviments socials. 
Industrialització i encara gana. 8 Fams i revolució. Segle XVIII La Represa. 7. La tensió 
social i l’estomac buit.  Segles XVI i XVII: la fam continua.  

 

Recipient: sopera de ceràmica. 

Avui en dia trobem molts tipus de recipients que poden estar fets de molts materials 
diferents, com el vidre o el plàstic (com els tuppers). Però el material comú des de tots 
els temps és la ceràmica, ja se’n troba la fabricació primitiva en època neolítica, i la 
seva descoberta va ser important per poder fer bullir l’aigua i escalfar els aliments, 
repercutint per tant en el sistema alimentari (en el cas de la sopera, implica entre 
altres, la voluntat de preparar el menjar i menjar en comunitat).  

De porcellana o d’argila, sovint solia anar amb decoració i van tenir especial èxit com a 
obres d’art durant el segle XVII i XVIII. La porcellana pròpiament va ser inventada a 
Xina cap el segle I, i a partir del segle XVI s’importa a Europa fruit dels intercanvis 
comercials amb les índies. Com veurem els aliments que conté també són fruit 
d’intercanvis importants entre continents.  

Contingut:   

Com sobreviure en temps de guerra? 

Al llarg de la història, com segueix passant actualment, hi ha hagut conflictes i guerres 
que afecten l’alimentació.  
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Avui estem acostumats a poder comprar els aliments que vulguem segons les nostres 
necessitats i possibilitats, però no sempre ha sigut així. Una guerra que ens va tocar de 
molt a prop va ser la guerra civil espanyola (1936-1939) durant la qual la població va 
patir molta fam. A causa de les destrosses i les víctimes de la guerra, el país va quedar 
molt empobrit. Desprès de la guerra, la dictadura del general Franco, va establir 
cartilles de racionament (1939-1952) de manera que el govern controlava la distribució 
de mercaderia i assignava a la població una quantitat concreta de productes bàsics: 
sucre, arròs, te, farina, oli, pa, verdures, tot de manera limitada.  

Lluny de ser l’únic conflicte bèl·lic durant l’època moderna, Catalunya malauradament, 
va patir moltes altres guerres al llarg dels segles: la guerra del francès (1808-1814), la 
guerra de successió (1702-1714), la guerra dels segadors (1640-1652). Totes anaven 
acompanyades per la fam i la misèria. A més de les guerres cal tenir present que van 
ser èpoques amb grans epidèmies de malalties com la pesta. Abans de la 
industrialització i les tècniques modernes de conservació, el sistema alimentari 
preindustrial estava basat amb una dieta monòtona en el qual el pa, les patates i les 
lleguminoses tenien un protagonisme absolut. La carn era molt escassa i aquesta 
monotonia alimentària també va provocar malalties relacionades amb la falta de 
nutrició.  

No obstant, alguns d’aquests aliments essencials vinguts de fora van permetre subsistir 
a les fams constants d’aquestes èpoques conflictives.  

Els aliments que trobem en aquest tupper provenen d’Amèrica i són: la patata, el 
tomàquet, i el blat de moro i el gall d’indi.  

El descobriment d’Amèrica 

El descobriment d’Amèrica l’any 1492 per Cristòfol Colom, va provocar que de mica en 
mica, fins el llarg del segle XVI, s’incorpora a la dieta europea els productes del nou 
continent. El canvi va ser tan profund que encara molts d’aquests aliments es 
consideren part consubstancial de la vida tradicional com el pa amb oli i tomàquet aquí 
Catalunya.  A Itàlia, el tomàquet és acollit com la poma daurada i s’uneix a la pasta.   

Curiositat: 

El pa amb tomàquet: a Catalunya el pa amb tomàquet s’origina davant la necessitat 
de fer més tou el pa ressec de dies anteriors. Avui en dia és un menjar típic català, 
reconegut pel seu sabor, lluny del seu ús primitiu.  
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El cultiu pròpiament de la patata a Europa s’introdueix a partir del segle XVIII. 
S’expandeix degut a la fam, i va ser un aliment important per contribuir a l’augment 
demogràfic. La patata és el tubèrcul que recupera de la fam a la societat europea 
deprimida durant les guerres. A Alemanya s’obliga als camperols a cultivar-la. A 
Anglaterra triomfen les patates al vapor i fregides acompanyades de peix fregit (fish 
and chips, esdevingut plat típic anglès).  

Alguns altres aliments que van ser importats d’Amèrica per el seu consum a Europa 
van ser: el gall d’indi, el pebrot, la pinya, el mango, l’alvocat, el girasol, i el cacau. La 
xocolata es consumeix a partir del segle XVI a Europa però al XVII passarà a la història 
com el segle del xocolata. Serà la conquista de Mèxic (1519-1521) quan es produirà la 
definitiva troballa amb la xocolata pròpiament.  

 
Curiositat: 

La xocolata: la civilització maia feia servir el cacau com a moneda d’intercanvi. La 
paraula significa menjà dels déus. Al segle XVIII l’exèrcit borbònic era un fanàtic 
consumidor d'aquest producte, i segons les ordenances, la xocolata estava present 
en els menús de les acadèmies militars d'aquell segle: «Para desayuno de cada 
cadete y oficial de compañía se dará onza y media de chocolate con un cuarterón de 
pan...», i quan la tropa estava de guarnició a les casernes també es prenia usualment 
xocolata. El cos d’alabarders, la guàrdia personal del monarca, era anomenat, amb 
enveja, «los chocolateros», ja que en ser un cos mimat i d’elit, prenia molta xocolata. 
(Font: Museu de la xocolata de Barcelona) 

 

 
El gall d’indi també va ser descobert pels europeus durant la conquesta de Mèxic. Es 
creu que va ser un dels primers animals en creuar l’atlàntic l’any 1511 cap a Espanya. A 
canvi dels altres aliments que van arribar a tota la població, el gall d’indi era considerat 
un aliment de luxe. El mateix any va formar part del festí de coronació de Carlos V com 
emperador de Bolonia. Actualment s’ha convertit en un plat típic per nadal sobretot en 
països anglosaxons on també és el plat estrella de la diada d’acció de gràcies 
(Thanksgiving) que se celebra al novembre.  

L’intercanvi de productes va ser mutu ja que Europa va aportar a Amèrica, entre altres: 
el blat, el sucre, l’arròs o els plàtans. Molts d’aquests aliments no només es van 
aclimatar a les noves terres, sinó que el continent americà, ràpidament, se n’ha 
convertit en el principal productor mundial. 
 
Per tant veiem com des del segle XV l’intercanvi de productes és constant i ha permès 
una varietat de costums alimentàries que han permès augmentar demogràficament i 
sobreviure.  
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Aliments: 

Patata: aliment energètic. És una hortalissa (tubercle) que conté vitamines, minerals 
però sobretot és alt en hidrats de carboni i proteïnes, que permeten donar 
combustible al cos a fi de tenir energia duradora. A més els nutrients de la seva pell 
ajuden a evitar malalties cardiovasculars i també són bons pel bon funcionament del 
sistema nerviós.  

Tomàquet: aliment regulador. Pot ser considerat una fruita o una hortalissa i té la 
característica de contenir molts minerals i vitamines amb efectes antioxidants. Això 
permet a l’organisme de regenerar-se i protegir-se més fàcilment.  El licopè és 
l’antioxidant que li atorga el color vermell i redueix el risc de determinats tipus de 
càncer.   

Blat de moro:  aliment energètic. Pot ser considerat com una fruita o un cereal. És ric 
en hidrats de carboni i fibra, per tant ideal per esportistes.  

Gall d’indi: aliment constructor. Forma part del denominat carns blanques juntament 
amb el pollastre. És una carn considerada saludable pel seu baix contingut en greixos i 
calories.  

 

Literatura:  

La Teca (1924): d’Ignasi Domènech i Puigcercós (Manresa, 1874- Barcelona,1956) 
cuiner i gastrònom català. Es tracta del best-seller de la cuina catalana casolana que ha 
tingut més reedicions. L’autor hi recull a més de receptes tradicionals catalanes i 
mallorquines, altres receptes fruit de la seva estada de cuiner a París, Londres i Madrid 
abans de tornar a Catalunya. El llibre té una estructura caòtica i conté també consells 
d’administració domèstica com el comportament a taula, com parar-la etc. 

La cuinera Catalana: autor anònim. Primer tractat modern de cuina escrit en català 
l’any 1835. Adreçat a una burgesia catalana benestant, conté: presència de la cuina 
antiga formulada per cuiners de reis i aristòcrates, prudència dels productes americans 
(tomàquet, pebrot i patates) que posteriorment s’han convertit en ingredients 
habituals, ús de les herbes, espècies i picades, així com receptes de plats dolços i 
agredolços. Ús del rovell d’ou com a ingredient habitual en salses, sopes i 
acompanyaments. Forta presència de mel o confitures i també de substàncies agres 
(llimona, taronja, agràs, vinagre). 
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3. LA CULTURA I LA RELIGIÓ 
 

Àmbit expositiu: 6. Època medieval: creixement… i caiguda. 5. Època alt medieval. La 
gastronomia jueva. L’abundància musulmana.  

Recipient: olleta de ferro. 

A més de la ceràmica, el material més comú dels estris de cuina es feien de metall. 
Originàriament el ferro o el bronze es van desenvolupar per la fabricació d’armes o 
eines per caçar o treballar, però la seva gran resistència va aportar una gran utilitat per 
fer estris de cuina. Normalment en podien disposar les famílies més benestants ja que 
era un material més car que la ceràmica. Per escalfar els aliments el foc a les llars era 
un element essencial a sobre del qual es penjava una olla de ferro per cuinar.  

Contingut:  

Com hem indicat al principi, les costums alimentàries depenen de l’entorn, però també 
de la cultura i de la religió de cada població. Les eleccions alimentàries venen definides 
per creences, prohibicions diverses i conceptes diatètics sobre el que és bo i el que no 
pel cos i l’ànima. Durant l’edat mitjana van conviure principalment tres religions 
destacades: cristiana, jueva i musulmana, sovint en un mateix territori com va ser el 
cas de Lleida. Per aquest motiu disposem de tres tuppers on s’hi representen aliments 
característics d’aquestes tres cultures.  

Aquestes creences sempre han anat lligades amb la salut i la malaltia (vida i mort). Per 
exemple la sang dels animals conté bacteris i porta moltes malalties, i per això en la 
cultura musulmana i jueva la preparació de la carn es fa traient tota la sang. El porc per 
exemple pot transmetre una malaltia greu, la triquinosis, si està mal cuit. Per menjar 
carn, algunes religions tenen l’obligació de procedir a un sacrifici per diferenciar l’acte 
d’un assassinat (ja que sol Déu qui dóna la vida ha de tenir el control de treure-la).  

Així doncs els aliments considerats bons per la salut s’han sacralitzat mentre que els 
perjudicials s’han prohibit. Anem a descobrir quina simbologia s’amaga darrera dels 
aliments d’aquestes cultures.  
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Cultura musulmana 

El llibre sagrat de l’islam, l’Alcorà, estableix els aliments que poden consumir els 
musulmans. Aquest tipus d’alimentació s’anomena halal. Els aliments prohibits 
considerats impurs s’anomenen haram.  

 

- Halal: fruita i verdura, peix, marisc i invertebrats marins (com el pop). 
- Haram: porc i porc senglar així com qualsevol animal que no s’hagi sacrificat a 

Déu segons el ritual (degollar l’animal i extreure tota la sang). Tampoc poden 
veure begudes alcohòliques. 

 

L’aliment sagrat que trobem en aquest tupper és: el dàtil. El dàtil és el fruit que 
menjava Mahoma per trencar el dejuni del Ramadà, és el símbol de dolçor de la vida. A 
més també hi trobem el sucre de canya i el clau d’espècia que van ser originaris de la 
cultura àrab.  

 

Festivitat: 
 
El Ramadà: és un període festiu durant un mes (el novè del calendari musulmà), en la 
qual els musulmans s’abstenen d’ingerir aliments i beguda des de la sortida fins la 
posta del sol. Es celebra la revelació de l’Alcorà que Déu va fer al profeta Mahoma, i 
alhora posa en pràctica virtuts com l’autocontrol, la generositat i l’autopurificació.  
 
 

Cultura jueva 

El text sagrat dels jueus és el Torà format per diferents llibres entre el qual trobem el 
Levític que especifica quins aliments es poden menjar i quins no. L’alimentació 
considerada pura s’anomena Kosher i la que no es considerada apte s’anomena Tafer. 
Una característica concreta de la religió és la prohibició de menjar productes làctics 
barrejats amb la carn, perquè consideren impur barrejar la llet materna amb carn dels 
seus fill (per conscienciar la prohibició d’incest entre mare i fill).Els productes 
industrials han d’estar supervisats per una autoritat rabínica.  

Pels jueus, segons les escriptures de Moisés, els animals consumibles han de ser 
aquells que tenen òrgans de locomoció.  Consideren que cada espècie està creada per 
un element de la terra i que els seus mitjans de locomoció s’han d’adaptar a l’element 
concebut per Déu. Per exemple, els peixos a l’aigua i per tant han de tenir aletes, els  
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ocells a l’aire i per tant han de tenir ales, i sobre la terra els animals han de tenir potes. 
Per exemple, els rèptils que serpentegen estan prohibits perquè no caminen( són 
considerats demoníacs) i els mol·luscs també perquè estan a l’aigua però no es mouen, 
o els crustacis que tenen potes a l’aigua enlloc d’aletes com els peixos. Però dins la 
categoria dels que tenen òrgans de locomoció amb potes també hi ha distincions:  

- Kosher: fruita i verdura, vedella, ovella, xai, vaques, cérvol (és a dir els animals 
que tinguin la peülla partida i siguin ruminants), peix que tingui aletes i escates 
a excepció dels diversos tipus de llagosta enumerats en la Torà.  

- Tafer: porcs, conill, llebres, cavall, animals invertebrats (ni mol·luscos ni 
crustacis), aus de rapinya i carronyers.  

 

A més d’aquests exemples, hi ha també normes específiques de prohibició sobre més 
espècies com els insectes, o aus concretes.  Els animals que viuen més sota terra que 
sobre terra com les rates, granotes, eriçó, cocodril, llangardaix, camaleó ... també són 
prohibits. Tenen un concepte de vida que no accepta els hibridis. El porc compleix 
totes les característiques dels animals purs: és terrestre i té potes, la peülla partida 
però, no és rumiant i no s’accepta que sigui herbívor i carnívor a la vegada.  

Alguns aliments considerats sagrats són els que trobem en aquest tupper: ous i mel. Els 
ous simbolitzen la circularitat de la vida (renaixement i renovació) i forma part dels 
àpats més importants en la vida de les persones com el naixement, la majoria d’edat o 
el casament. La mel simbolitza la dolçor del saber de la Torà, representa les bones 
accions i la saviesa obtinguda. 

Festivitat 
 
Els jueus celebren diversos dies sants10 de dejuni per commemorar fets històrics de 
la seva cultura. Durant aquest dies no poden menjar ni veure des de la sortida fins la 
posta del sol.  
 

 

                                                           
10 Tant en Yom Kippur com en Tisha b'Av, el dejuni és de caràcter absolut, sense menjar ni beure aigua. 
Comença a l'alba i acaba en fosquejar de l'endemà. 
A més d'aquests dos, existeixen quatre períodes de dejuni públic, que són els següents: 
• El dejuni de Gedaliah on the day after Rosh Hashana 
• El dejuni del 10 de Tevet (dia del setge que va portar a la caiguda de Jerusalem) 
• El dejuni del 17 de Tamuz (quan es va produir la primera esquerda del mur) 
• El dejuni d'Esther, just abans de la festa de Purim 
En un àmbit més reduït, es commemora amb el dejuni les següents festivitats jueves: 
• Bahab: els dos primers dilluns i el primer dijous dels mesos Jeshván i Iyar 
• Yom Kippur Katan: (el petit Yom Kippur) la vespra de cada Rosh Jodesh 
• Taanit bejorot: el catorzè dia de Nisán, en commemoració de les deu plagues. 



 
 

17 
 

Cultura cristiana 

El llibre sagrat dels cristians és la Bíblia. Contràriament a les dues altres religions no hi 
ha aliments prohibits ni normes especials sobre el sacrifici i la preparació dels aliments.  

Els cristians tenen molts aliments considerats sagrats. Entre ells trobem els més 
importants destacats en aquest tupper que són: el pa, el vi i el peix. El pa simbolitza el 
cos de Crist i es representa en l’eucaristia. La seva consumició representa l’entrada a la 
comunitat cristina a i la comunió amb Crist, i és un aliment molt present en el ritual 
eclesiàstic. El vi simbolitza la sang de Crist. I el peix simbolitza la puresa espiritual i 
representa el símbol del cristianisme ja que Jesús i els seus deixebles eren pescadors.  

Els cristians tenen sants patrons de l’alimentació. Per exemple Santa Teresa de Jesús: 
patrona de la gastronomia. Sant Faust, Sant Isidre i Sant Galdric: patrons de 
l’agricultura. Apòstol sant Pere: patró dels pescadors. Sant Bartomeu: patró dels 
carnissers. Mare de déu de Montserrat: patrona dels pastissers. 

 

Festivitat: 
 
Durant la festivitat de la Quaresma (el quarantè dia abans de Pasqua) els cristians 
tradicionals no mengen carn perquè simbolitza la vida. A l’edat mitjana durant 
aquest dia també es feia dejuni per identificar-se amb el patiment de Crist durant la 
passió. 
 

 

Aliment sagrat comú 

- El xai: representa la puresa i la innocència.  
 

Musulmans: El xai representa l’animal de sacrifici i se li atorga ple protagonisme durant 
la festa del xai (Eid Al-Adha). Durant aquesta festivitat les famílies sacrifiquen un xai en 
records a l’acte d’Abraham, i s’organitza un gran àpat. És un dia de perdó i 
reconciliació.   

Jueus i cristians: El xai és un animal dòcil que s’associa a la comunitat religiosa guiada 
pel pastor diví (Déu). Per això es fa servir com a sacrifici. Crist és sovint representat 
com a anyell místic, qui s’ha sacrificat per salvar la humanitat.  

La convivència de les tres cultures va afavorir l’intercanvi d’aliments a la península que 
fins llavors no es coneixien.  Els jueus i els àrabs que provenien d’orient van introduir el 
consum de l’arròs en el territori a partir del segle XIV i de llegums com els naps, les 
pastanagues o la col.  
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Altres aliments que avui en dia considerem comuns en el territori tenen el seu origen a 
través de la cultura musulmana, concretament el sucre, la pasta, la llimona i les 
espècies.  
 

L’edat medieval 

L’edat medieval també va travessar èpoques difícils de fams causada per les guerres i 
les malalties. Com en aquella època no existien els medicaments per poder curar 
malalties, es buscava aquesta funció en els aliments. El menjà principal que es feia per 
agafar forces eren brous. Es preparava en una olla on es feia bullir l’aigua amb 
diferents verdures i segons el rang social de qui la preparava es podia afegir carn. 
També elaboraven plats composats d’arròs amb mel i llet.  

Els més poderosos com els reis i els nobles tenien el privilegi d’anar a caçar i per tant 
tenien més accés a la carn (la caça era considerat un exercici preparatori per la 
formació bèl·lica). Es va posar molt de moda organitzar grans banquets on 
l’abundància del menjà representava l’exaltació de la riquesa.  És en aquesta època on 
s’introdueix el que coneixem com els postres i es consumia dolç de fruites, sopes o 
cremes dolces, fruites a la paella o dolç de formatge. La riquesa també es representava 
a través de la vaixella, els més rics feien servir l’or i la plata mentre que els més pobres 
tenien plats de terra cuita o de fusta. S’acostumava a menjar directament amb les 
mans i amb ganivet, no és fins més tard que s’introdueix l’ús de la forquilla (aportació 
veneciana).  

S’ha de saber que molts estris que fem servir avui en dia a la cuina es van inventar a 
l’edat mitjana, com per exemple: el tamís, els coladors amb nanses, tarteres, ganxos 
per penjar els aliments, ralladors o la graella imprescindible avui en dia per fer una 
bona barbacoa.  

 

Aliments:  

- Cultura musulmana:  
o dàtil: aliment regulador. Conté molts minerals i vitamines aporten un alt 

contingut nutricional. Contribueixen al bon funcionament del 
metabolisme i estimula les diferents funcions del cervell. (La fruita 
prové originàriament del Marroc).  

o Sucre de canya: aliment energètic. És un tipus de sucre que s’extreu 
d’uns planta anomenada canyamel, canya de sucre o canya dolça 
(Saccharum officinarum). A partir del segle VII, els Àrabs l'introduirien 
després de Pèrsia en el conjunt dels territoris que ocuparen, en especial  
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a Xipre, Creta, i fins a Al-Àndalus. A Granada es conserva el trapig més 
antic d'Occident. La canya de sucre fou introduïda al Carib per Cristòfol 
Colom en el seu segon viatge en el 1493, on el seu clima favorable 
permeté obtenir fins a tres collites anuals. 

o Clau d’espècia: aliment regulador. El clavell o clau d'espècia és una 
espècia molt aromàtica originaria d'Indonèsia. A part d'aquesta utilitat, 
en medicina és molt usat en gastronomia (sobretot a l'Índia), a causa 
d'aquesta aroma forta, calenta i rica, que al tastar-lo es torna picant 
àcid, fort i amarg que deixa una última sensació de fred a la boca. 

 
- Cultura jueva:  

o ous: aliment constructor. La clara de l’ou conté una font rica en 
proteïnes i és eficaç per no retenir colesterol.  

o mel: aliment energètic. El seu alt contingut nutritiu li atorga moltes 
funcions terapèutiques, entre altres per infeccions respiratòries.  

- Cultura Cristiana:  
o pa: aliment energètic: fet de blat, llevat aigua i sal, aporta sobretot 

hidrats de carboni que proporcionen energia duradora. Però també 
contenen proteïnes, vitamines, fibres i minerals.  

o vi: beguda reguladora. És una beguda alcohòlica a base de raïm 
considerada sana sempre hi quan es begui amb moderació. El raïm és ric 
en potassi i té poder desintoxicant i depuratiu per l’organisme. Estudis 
demostren que un got de vi al dia pot retardar l’envelliment (regenera 
les cèl·lules) i és bo per la memòria.  

o peix: aliment constructor. És tracta d’un aliment molt ric en proteïnes (a 
més de contenir vitamines i minerals essencials pel cos). És un aliment 
molt favorable pel creixement en infants i imprescindible per la 
formació de la sang (gràcies als aminoàcids de la lisina i el triptòfan).  

 
 
Literatura:  

Llibre de totes maneres de potatges de menjar (El llibre de Sent Soví). D’autor anònim 
és un receptari, escrit en català, del segle XIV (tot i que podria ser posterior). Recull 
receptes de la cuina medieval tradicional catalana i especialment valenciana. Va ser 
una gran influència a tot Europa i conté tècniques d’elaboració que encara es 
segueixen utilitzant actualment. Tot i ser escrit amb una parla molt popular, es 
tractaria d’un receptari per plats elaborats majoritàriament només accessible per la 
classe benestant.  
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4. EL MÓN CLASSIC 
 

Àmbit expositiu: 4. Roma, l’inici de la nostra cultura.  

Recipient: Olleta de fang.  

Com hem dit, abans de ser elaborades amb ferro, les olles eren de fang i era el 
material a l’abast de tothom.  L’argila permet resistir directament al foc i per tant el 
recipient no es trenca. Permet coure els aliment, i reescalfar-los, de manera 
homogènia. Un cop calent, tarda molt més que el ferro en refredar-se i per tant manté 
els aliments calents durant més temps.  

Els recipients d’argila, no només van ser un recipient utilitzat per cuinar pròpiament, 
sinó també per emmagatzemar i transportar els aliments de forma eficaç (útil per 
l’intercanvi i el comerç).  

En el món clàssics grec els recipients de fang solien tenir motius decoratius ja sigui amb 
formes geomètriques complexes amb representacions històriques o mitològiques. En 
època romana la decoració és més senzilla, caracteritzada pel relleu.  

Contingut:  

La cultura grega i romana són els pilars de la nostra cultura actual, i per tant també ens 
han influït molt en l’alimentació. Els pensaments filosòfics grecs sobre l’alimentació 
van servir de model a seguir en la cultura  romana.   

“Que el teu aliment sigui la teva medecina, i la teva medecina el teu aliment”  

        Hipòcrates (Segle V aC) 

Hipòcrates va ser un metge de l’antiga Grècia i és considerat el pare de la medicina. Va 
concebre la teoria dels quatre humors basada sobre el fet que el cos humà està 
compost de quatre substàncies que equilibren el cos i formen el temperament de les 
persones. La quantitat d’aquestes substàncies va relacionades amb la salut i per tant el 
desequilibri provoca l’origen de malalties.  Aquests humors van alhora relacionats amb 
els quatre elements de la natura: l’aigua, la terra, el foc i l’aire.  

Per això recomanava una dieta equilibrada i variada per estabilitzar les humors del cos 
i ser una persona sana. Els humors i els seus elements i característiques són els 
següents:  

- Bilis negre: vinculat a l’element de la terra. Qualitats de fred i sequedat.  
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- Bilis groga: vinculat a l’element del foc. Qualitats de calidesa i sequedat.  
- Sang: vinculat a l’element de l’aire. Qualitats de calidesa i humitat.  
- Flegma: vincular a l’element de l’aigua. Qualitats de fred i humitat.  

 

El temperament de les persones en relació als humors és el següent:  

- Sanguini: persones alegres i optimistes (sang). 
- Melancòlic: persones més tristes i sensibles amb afinitats artístiques. (bilis 

negra) 
- Flegmàtic: persones fredes i racionals (flegma). 
- Colèric: persones apassionades amb temperament i gran energia. (bilis groga).  

 

Per exemple: el vi i la carn (calent i sec) es recomana per compensar el temperament 
fred dels flegmàtics i melancòlics. Mentre que el peix i les fuites i llegums (fred i humit) 
convé per compensar el temperament calent dels colèrics i sanguinis.  

Avui en dia sabem que l’equilibri del cos no van tant lligat amb les humors sinó amb les 
funcions nutritives dels aliments i el que ens aporten pel cos. És important per estar 
sans menjar equilibrat i omplir les necessitats del cos pel seu bon funcionament, amb 
aliments: Energètic, estructurals i reguladors (com cada grup).  

 

I l’activitat física?  

Igual que ho pensaven els grec i romans, la bona alimentació ha d’anar acompanyada 
per l’activitat física. És important fer esport per mantenir el cos sa i equilibrat. El gran 
esdeveniment pels esportistes grecs i romans eren les Olimpíades, per la qual 
s’entrenaven tot l’any. En elles s’hi practicaven diferents esports com la lluita o la cursa 
on hi participaven esportistes de tot el món. La recompensa era obtenir la corona de 
llorer i, el reconeixement per l’eternitat del guanyador.  

Curiositat: 
 
La pràctica de l’activitat física sempre ha anat relacionada amb el sanament del cos. 
Els grecs de l’antiguitat ho tenien molt clar (ment sana en cos sa). Pels grecs el culte 
al cos era molt important, ja que una persona sana, i per tant amb un cos cuida’t 
significa una bona persona. Mentre que una persona menys afavorida significava una 
persona dolenta. El cànon de bellesa que seguim avui en dia ve de l’antiga Grècia; 
cos prim, simètric i musculós. 
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En aquest tupper trobem els aliments principals i preferits de la gastronomia clàssica:  
all, olives, oli, raïm i peix.    

Les verdures formaven part de l’alimentació principal dels clàssics juntament amb els 
cereals. L’agricultura del blat i l’ordi i l’arboricultura de la vinya i l’olivera van constituir 
la seva base econòmica, complementada amb l’horticultura i la ramaderia ovina i 
caprina. El blat, la vinya i l’olivera formaran la denominada trilogia mediterrània. A 
aquest producte bàsic se li afegia el vi, l’oli, les verdures i, en menor quantitat, la fruita, 
la carn i, sobretot, el formatge (d’ovella o de cabra). 

Hem destacat entre aquests aliments l’all perquè eren especialment conscients dels 
efectes vasodilatadors essencials pels soldats per combatre la calor. Tot i que prové de 
l’Àsia, van ser els romans qui van introduir l’aliment a la dieta mediterrània i sempre 
s’ha fet servir com un aliment curatiu (per exemple en l’edat mitjana per combatre la 
pesta). Al raïm els antics també li van saber treure profit per fer el vi i el vinagre. El vi 
sempre era present en els àpats i formava part de rituals religiosos.   

Pel que fa el vinagre els soldats  romans portaven a les seves cantimplores una beguda 
anomenada posca,  aigua barrejada amb vinagre molt útil per hidratar-se.  

Els grecs aporten a la península l’oli pròpiament (tot i que de temps remots es coneix 
l’obtenció d’olis fets amb oli d’oliva salvatge). 

 

Curiositat: 
 
Els romans menjaven estirats, normalment sobre el costat esquerre, deixant lliure la ma 
dreta per menjar. És un hàbit que es va instaurar com a símbol de distinció social. El 
menjador (triclinium) estava format per llits amb capçal davant d’una taula quadrada o 
rodona. Per sopar els agradava molt organitzar grans festes i banquets per divertir-se fins a 
altes hores de la nit 
 

 

Aliments:  

All: aliment regulador. Hortalissa que conté una llista llarga de nutrients; hidrats de 
carboni, proteïnes, greixos, minerals i vitamines però principalment està format per un  
65% d’aigua. El seu consum és molt beneficiós per la salut i sobretot destaca per la 
prevenció de malalties del cor ja que contribueix a la millora de la circulació de la sang.  

Olives: aliment regulador. És una hortalissa que té moltes varietats i té un alt valor 
nutricional en vitamines. Entre moltes altres funcions destaca per l’eficàcia en el 
procés digestiu.  
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Oli: aliment energètic. Hi ha diferents tipus d’olis que poden provenir de diferents 
aliments, els més consumits provenen de l’oliva, el gira-sol o el peix. En aquests casos 
aporta greixos (lípids) saludables pel nostre cos.  

Raïm: Aliment regulador. És una fruita molt favorable per la regulació dels líquids de 
l’organisme gràcies a les seves funcions desintoxicants.  

Peix / Garum: aliment constructor. Es tracta d’una salsa molt apreciada pels romans 
feta de vísceres fermentades de peix. S’hi afegeix sal i herbes oloroses com l’anís el 
fonoll o la menta. Es feia servir per acompanyar altres aliments.  

 

Literatura:  

L’art de la cuina: autor Apici. Hi ha dubtes sobre qui era realment Apici, sembla que va 
viure al segle I aC sota el regne d’August i de Tiberi. El receptari és una recopilació de 
receptes recollides de diferents fonts i en diferents moments per un autor anònim de 
finals del segle IV o inicis del V. Adreçat a tot tipus de classe social.  

Hi descriu la cuina romana que es caracteritza pel l’ús d’espècies (sobretot el pebre), i 
un ús abundant de salses: en trobem de tot tipus, fredes, calentes, blanques i per 
acompanyar qualsevol tipus de plat. Un altre característica dels plats romans és la 
dolços,  perquè solen utilitzar amb generositat la mel i també fruites amb bona 
quantitat de sucre com: figues, panses, prunes o dàtils. 

 

5. LA RAMADERIA I L’AGRICULTURA 
 

Àmbit expositiu: 2. Els inicis de la domesticació.3. La societat protohistòrica: canvis en 
marxa.  

Recipient: Olleta de fang. 

Els neolítics van ser els creadors de la ceràmica i per tant els primers en fer-ne ús en 
l’àmbit culinari. Ja hem anat esmentant les seves característiques. Els recipients 
neolítics també anaven decorats amb incisions de motius vegetals i geomètrics.  
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Contingut:  

El neolític té com a característica principal l’aparició del sedentarisme fruit del 
desenvolupament de la ramaderia i l’agricultura. Les primeres ciutats civilitzades 
apareixen a Mesopotàmia, Egipte, Síria  i altres del pròxim Orient.  

La paraula neolític prové d’un nou tipus d’eina que feien amb pedra polida (neo: nou, 
Litos: pedra). 

El clima 

El clima va tenir un factor important en aquest salt per la humanitat. Fa uns 15 mil 
anys, el clima va entrar en un període de canvis (anomenat període mesolític) que va 
comportar la desaparició dels gels i la configuració d’un clima semblant a l’actual. El 
clima a l’actual Europa es va temperar i les glaceres es van retirar cap al nord. 

L’escalfament global va provocar l’extinció d’alguns animals acostumats a sobreviure al 
fred. Alhora les zones subtropicals van quedar desertitzades, provocant la migració 
dels habitants i animals cap al nord on el clima era més favorable. Els pobles d’Orient 
emigren a Europa important-hi animals com el xai i la cabra. Els homes passen 
d’adaptar-se a la natura a adaptar-la a les seves necessitats.  

Amb el sistema de recol·lecció la necessitat de caçar grans animals com podien ser 
ossos, rinoceronts o elefants, disminueix i  es conformen amb animals més petits com 
el cérvol, el porc senglar, llebres, o ocells que formen la fauna europea (fins i tot ja 
menjaven cargols, els lleidatans no són els primers). L’agricultura i la ramaderia van 
permetre tenir el control sobre la producció dels aliments i no dependre dels 
alentorns. Per conrear els camps i pasturar els animals, era necessari instal·lar-se prop 
de zones amb aigua. 

Tots aquests factors van afavorir la diversificació de la dieta.  

El cultiu i la domesticació 

El sedentarisme va ser un procés llarg que es coneix com la revolució neolítica, la qual 
assenta les bases de la civilització al voltant de poblets. Els homes passen a cultivar la 
terra i domesticar els animals, elements que fins ara no pertanyien a ningú, i apareix el 
concepte de propietat. Els primers animals en ser domesticats eren aquells que tenien 
una finalitat productiva, per obtenir carn i llet, així com força de treball. Per exemple 
principalment els remugants com el torro salvatge (que es converteix en el bou actual), 
l’ase, el porc, la cabra i l’ovella. Les pells i els ossos dels animals també eren aprofitats 
per fer abrics i eines. El fet de domesticar certs animals demostra la voluntat de 
selecció de l’home conscient que hi ha animals més dòcils que altres.  
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Els habitants construïen cabanes, fetes de pedra, fusta, fang i vegetals, al costat dels 
camps on treballaven. Les dones eren les principals encarregades de la recol·lecció. 
Eren elles també qui cuidaven de la llar, de la fabricació dels teixits i de la ceràmica 
(essencial per fabricar recipients). 

L’agricultura va ser un procés lent ja que els homes havien de dominar quins aliments 
convenient al cos humà i quins no i de quina manera es podien produir. Per poder tenir 
aliments tot l’any van idear el sistema d’emmagatzemament. Així guardaven les 
collites en recipient per tenir reserves.  

Els aliments que trobem en aquest tupper formen no només les bases alimentàries 
dels habitants neolítics, sinó també de totes les poblacions futures que hem vist fins 
ara. El consum d’aquests aliments ha perdurat en l’actualitat i hem destacat els 
cereals, llentilles, pèsols, i formatges.  

El cultiu principal i que va esdevenir bàsic per sempre eren els cereals: blat, ordi i 
sègol. Mitjançant pedres i fustes fabriquen eines que els permeten recollir el blat 
sembrat. Més tard també es cultiven llentilles i pèsols, que pel cultiu s’adapten a una 
varietat climàtica mol ampla. Amb aquests ingredients els neolítics van descobrir la 
manera de fer el pa, diversos tipus de galetes i cervesa. El pa eren les anomenades 
porridges, un tipus de farinetes fetes bullint civada o altres cereals en aigua, llet o 
ambdues coses. Normalment se servia calent.   

A partir del 3500 aC es produeix un canvi notable en l’aprofitament dels animals: no 
només per obtenir carn i pell, sinó també per obtenir productes secundaris com la llet, 
el formatge o la llana.   
 
 

 
Curiositat: 
 
Com es sap què menjaven els neolítics si no hi ha fons escrites?  
Gràcies als estudis arqueològics i científics. Els coneixement arqueològics poden 
identificar eines que proporcionen indicis de manipulació per alimentar-se, com 
eines de caça. Es sap que feien trampes naturals i tenien llances de fusta molt 
esmolades, a les qual més endavant es posa pedra tallada. També s’han trobat restes 
d’ossos d’animals en zones de poblats que poden ser restes de menjar. I gràcies als 
anàlisi químics sobre les restes òssies es poden retrobar components per saber de 
què s’alimentaven. Per exemple les dents i el seu desgastament també poden 
aportar pistes. 
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Aliments:  

Cereals (blat): aliment energètic. Hi ha molt tipus de cereals, els més comuns són el 
blat, l’odi i el sègol, que formen la base de l’alimentació humana. Són una gran font en 
hidrats de carboni que proporciona energia al cos. Es metabolitza de forma lenta, de 
manera que el cos regula la glucosa en funció de les seves necessitats. És per tant una 
manera de tenir una reserva d’energia estable.    

Llentilles: aliment constructor. Es tracta d’una hortalissa amb un alt contingut en 
proteïnes, fibra i ferro que contribueixen a la renovació dels teixits corporals evitant el 
risc de malalties cancerígenes.  

Formatge: aliment constructor. El formatge s’obté a partir de la llet quallada ja sigui 
d’ovella, de cabra, de vaca o altres mamífers. És un aliment que es conserva molt bé ja 
que el transcurs del temps millora la seva qualitat. Principalment proporciona 
proteïnes al cos. Com a curiositat, estudis recents han demostrat que el formatge 
podria ser útil per la prevenció de les càries.  

Pèsol: aliment regulador. Té la característica de contenir un alt valor nutritiu en 
vitamina B favorable pel sistema nerviós i ajuda a regular processos metabòlics 
essencials. L’absència d’aquesta vitamina pot provocar l’aparició de símptomes com la 
depressió o el mal humor.   

 

“Literatura”:  

Pintura rupestre de Cogul: Les pintures a les coves són un altre manera de tenir 
informació sobre la forma d’alimentar-se dels primers pobladors abans l’aparició de 
l’escriptura.  

Aquestes pintures es situen entre el canvi de període del paleolític al neolític, fa entre 
10.000 i 6.000 anys. Les representacions que s’hi poden veure són figures humanes i 
fauna que fan referència a escenes de casa i cerimònies rituals. Els animals que se’n 
destaquen són cabres, toros i senglars. En destaquem particularment una escena de 
caça on es veu un home amb arc i fletxa.  
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6. ELS ORIGENS 
 

Àmbit expositiu:  1.El començament de tot.  

Recipient:  fulles parra, o sistema de fibres vegetals. 

Abans de la invenció de la ceràmica, els paleolítics feien servir d’altres materials 
naturals com les fibres vegetals per teixir recipients a fi de guardar els aliments 
recol·lectats.   

Contingut:  

Ara que sabem quan neix l’agricultura i la ramaderia, amb la revolució neolítica, com  
vivien els paleolítics sense domesticar els animals ? 

Nòmades 

Doncs els paleolítics eren nòmades abans de ser sedentaris. Els primers homes 
evolucionen en el continent Africà, des d’on es desplacen a Europa i Àsia ara fa 
2.500.000 anys. La seva principal activitat per aconseguir aliment era la caça, la pesca i 
la recol·lecta de fruites silvestres. Aquestes primeres eren destinades als homes, 
mentre que la recol·lecció era feina de les dones, tot i que en els darrers temps, s’ha 
posat en dubte aquesta hipòtesis. S’han descobert pintures que mostren com dones 
també podrien haver participat en la caça. Les tribus es desplaçaven en funció de on 
trobaven aquests aliments, i quan s’acabaven es traslladaven a un altre lloc que els hi 
proporcionés.  

 
Curiositat: 
 
Existeixen teories que pensen que els primers pobladors eren carronyers i 
aprofitaven les carns caçades per altres animals (com també ho fan les hienes), fins 
que no van desenvolupar ells mateixos les tècniques per caçar. Sigui com sigui s’han 
trobat restes d’animals salvatges en els jaciments, que matats o no per l’home, s’hi 
troben com a recurs alimentari. 
 

 

L’únic animal que van domesticar va ser el gos per la gran ajuda que aporta en la caça i 
per la protecció de la tribu. De mica en mica, aquest gran caçadors desenvolupen 
habilitats per fer casa especialitzada en ramats com podia ser amb rens, cavalls, bisons 
o mamuts. Aquest tipus de caça demostra el desenvolupament d’una societat  
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socioeconòmica, que exigeix la col·laboració de molts individus ( fa 40 mil a 10 mil anys 
aproximadament).  

Com que el concepte de casa fixe no existia, aprofitaven els elements naturals com les 
coves per poder-se protegir. En les cavernes es conserven pintures que ens mostren 
com els nostres avantpassats perseguien a cavalls, cérvols, cabres, bisons, rens i 
mamuts entre altres animals salvatges.  

El foc 

El descobriment del  foc fa 500 mil anys va revolucionar la manera de viure dels homes 
per sempre. El foc va obrir la primera bretxa significativa entre l’home i els altres 
animals. Va permetre obtenir una fon fiable de llum, escalfor, una arma contra els 
depredadors i la manera de poder coure el menjar. La foguera on es cuina, es 
converteix en un punt de comunió. Configura el teixit social i comunitari on el menjar. 
a més de nodrir, va permetre forjar la societat. El fet de poder coure els aliments va 
permetre poder pair aquells que no es poden en el seu estat natural com per exemple 
el blat. La cocció permet matar els gèrmens i paràsits dels aliments i així podien gaudir 
de la carn i el peix cuits. S’ha pogut comprovar que les espècies carnívores des de 
sempre han tingut preferència o interès per menjar la carn cuita. Desprès dels incendis 
els animals aprofiten per menjar la carn dels cossos cremats, però mai han tingut la 
necessitat com els humans de desenvolupar-se per crear tècniques que millorés 
aquesta costum alimentària.  
 
El fet de cuinar va permetre diversificar la dieta i dedicar menys hores a menjar (per 
tant més temps per fer altres coses com eines, roba, recol·lectar o guardar el foc).  
Aquí descobrim per tant que la intenció de preparar els aliments és poder-los fer 
comestibles a més de millorar el sabor. Aquest fet de preparar els aliments mostra 
l’origen del concepte de cuina, ja present en les primeres civilitzacions.  
 
No obstant, fer bullir encara no era tant senzill. Feien servir pells d’animal on escalfar 
l’aigua. Per no fer malbé la pell, s’escalfaven pedres sobre el foc, i un cop calentes es 
ficaven a l’aigua continguda per les pells i l’escalfaven. La carn es feia rostir 
directament al foc o també sobre pedres calentes. Més endavant l’ús de vaixella en 
terracota (ceràmica) va facilitar el sistema de cocció, però també de conservació 
gràcies als recipients de ceràmica.  
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La caça i la recol·lecta 
 
Els aliments que trobem en aquest tupper són la base dels orígens de l’alimentació 
dels esser humans: Peix, carn, fruits del bosc i com a curiositat el moll de l’os.  
 
Els homes prehistòrics caçaven amb arcs i fletxes i pescaven amb ham i amb arpons.  
Feien trampes per caçar als animals més petits com els conills o ocells. Les primeres 
eines estaven fetes amb pedres i branques i eren molts senzilles però van evolucionar 
fins a esdevenir eines perfeccionades com el sílex. Fins que no va aparèixer el focs els 
aliments es menjaven crus.  

La recol·lecta de fruites era una de les activitats principals per obtenir aliments inclús 
menjaven herbes, arrels i flors. L’alimentació vegetal aportava les energies necessàries 
per sobreviure i sempre ha format part de la base de l’alimentació humana (ja que la 
carn depenia de factors més complexos). Gràcies a la cocció, van poder alimentar-se de 
plantes que crues serien tòxiques.  

Com a curiositat, trobem com aliment el moll de l’os.  Fa 3 milions d’anys els 
australopitecs de la sabana africana, van descobrir que utilitzant el mètode que feien 
servir per obrir nous, podien obrir ossos i accedir a aquesta substància nutritiva: el 
moll.  
 
Tècniques de cocció i conservació 
 
Va ser durant la prehistòria que s’originen les primeres tècniques de cocció i 
conservació dels aliments. El mètode de cocció, ja esmentat, és coure. Amb el 
descobriment del foc l’home comença a coure els aliments els quals es digerien millor, 
evitaven la transmissió de malalties i podien apreciar millor el sabor.  
 
Per conservar els aliments més dies i tenir reserves, es feien servir diferents tècniques. 
L’assecat es feia servir ja a la prehistòria per conservar nombrosos aliments com el 
fetge o les fruites. En el cas de la carn o del peix es feien servir altres mètodes de 
conservació com el fumat o el salat que milloren el sabor del producte.   

- Salat: consisteix en afegir sal en sec o submergir en un bany d’aigua i sal.  
- Fumat: consisteix en sotmetre els aliments (sobretot pel peix) a l’acció del fum 

de cremar fustes aromàtiques.  
- Assecat: consisteix en deixar escórrer i assecar la carn crua al sol.  
- Fred: per conservar les carns amb blocs de gel.  
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En tot cas, els factors més essencials de la nostra cultura alimentària s’origina des dels 
inicis de l’espècie humana. Un dels factors comuns és que des de sempre l’alimentació 
ha estat la base del funcionament d’una civilització que ha anat evolucionant. Menjar 
sempre ha sigut un fet social propici a la col·lectivitat.  

Aliments:  

Peix: aliment constructor. D’origen animal, les proteïnes que aporta el peix són 
essencials per la salut ja que ajuden al cos a formar-se. A més de les proteïnes també 
conté nombroses vitamines i minerals i especialment és una font d’omega 3 que 
permet enfortir els ossos.  

Carn: aliment constructor. D’origen animal, és el nom genèric que reben les parts 
toves i comestibles del bestiar boví, porcí i oví. Cada carn té les seves pròpies 
propietats però totes aporten proteïnes d’alt valor biològic essencials pel nostre 
organisme i el seu correcte funcionament.  Especialment per la formació de massa 
muscular que ens permet ser actius físicament.  

Fruits del bosc: aliment regulador. És el nom que rep el conjunt de petites fruites 
comestibles que tradicionalment es collien en arbustos silvestres com: la maduixa, el 
gerd, la móra, la grosella etc. Són aliments alts en vitamines i minerals que tenen una 
funció antioxidant que protegeix l’organisme.  

Moll de l’os: aliment energètic. És una substancia greixosa de color blanquinós que es 
troba a l’interior dels ossos animals i humans, amb propietats energètiques. Té un 
sabor intens i actualment és un ingredient molt utilitzat en la cuina (sobretot 
Gourmet). 
 

Literatura:   

Pintura rupestre de la cova d’Altamira. Les pintures rupestres de la cova d’Altamira 
daten de entre 35.000 i 13.000 anys i són considerades les pintures més antigues del 
període del paleolític superior. Les pintures representen escenes de la vida quotidiana 
amb bisons, cavalls, cérvols, senglars, mans i símbols misteriosos i se’n destaca l’ús de 
policromia (òxid de ferro pel vermell i carbó pel negre, a més de greixos animals i 
sang).  

Les representacions pintades són còpies del que els envolta i el que veuen els 
habitants de la cova i per tant ens indiquen a quins animals tenien accés per la caça. 
No se’n descarta també una finalitat ritual amb representacions sobre la vida i la mort.  
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7. LA PIRÀMIDE DELS ALIMENTS 
 

Lloc: Espai de descoberta. Aula educativa del Museu.  

Contingut:  

La piràmide dels aliments 

És una guia que ens permet identificar la quantitat recomanable de consum diària, 
setmanal i ocasional dels diferents aliments. A més de les relacions amb el seu valor 
nutricional, també s’hi fan recomanacions sobre els hàbits alimentaris: 

- Es recomana aliments rics en fibra, aliments frescos, locals i de temporada, 
espècies i herbes aromàtiques, menjar a taula i amb moderació.  

- Es desconsella menjar molta sal, greix d’origen animal, sucre i aliments 
precuinats.  
 

L’activitat física diària i el consum d’aigua són imprescindibles.  

Els aliments que hem anat destacant al llarg de l’activitat tenen el consum 
recomanable següent:  

- Consum ocasional: pizza, hamburguesa, carn, sucre de canya.  
- Consum setmanal: ous, peix, gall d’indi.  
- Consum diari: patata, tomàquet, blat de moro, dàtils, clau d’espècia, mel, pa, 

all, olives, oli, raïm (vi?), blat, llentilles, formatge, pèsol, fruits del bosc.  
 
A més dels aliments que hem anat descobrint al llarg del recorregut, completarem la 
piràmide amb més aliments.  
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Reflexions finals:  

Hem anat comprovant al llarg del recorregut fins a quin punt l’alimentació és, i ha 
sigut, important per l’ésser humà i la seva evolució.  

La preparació dels aliments comença amb el descobriment del foc a la prehistòria i 
culmina amb els electrodomèstics que tenim avui en dia. La finalitat sempre ha sigut 
de poder fer comestible els aliments i donar sabor.  

Les tècniques per accedir als aliments també s’ha anat transformant. L’agricultura i la 
ramaderia, bàsica per sobreviure, s’ha industrialitzat molt gràcies als avenços de la 
ciència ampliant la quantitat de producció. Fins fa poc els aliments naturals (fruites, 
verdures ...) eren els únics accessibles i presents en el hàbits alimentaris. Però 
actualment, l’augment de població del planeta i el sistema de consum fa front a una 
massificació de productes alimentaris artificials (transgènics). De tal manera que 
s’estan creant tendències alimentàries (bio, veganes) per retrobar els beneficis dels 
aliments saludables.  

La salut és un tema constant en la busca d’aliments per nodrir-nos. La piràmide dels 
aliments és l’indicador actual del consum d’aliments recomanats, que segueix la 
trajectòria fins ara ja definida pels antics. Els beneficis dels nutrients sempre s’han fet 
servir per curar o prevenir malalties.  

Al llarg del recorregut hem anat veient com els aliments biològics són la base de la 
nostra alimentació. Hem pogut comprovar que dels aliments primaris que es troben a 
la natura (com el blat o l’oliva) s’han derivat altres productes que han anat 
evolucionant i com gràcies als intercanvis culturals i comercials tenim una dieta 
diversificada.  

Gràcies a la piràmide veiem com la majoria d’aliments (cereals, verdures, fruita, 
hortalissa) són recomanats diàriament, mentre que els aliments amb greix es 
recomanen ocasionalment.  

Sigui com sigui, el cos necessita tots els nutrients i per tant com més variada sigui la 
dieta més equilibrada. Això demostra que malgrat la divisió d’equips entre els 
alumnes, tots són importants per igual.  
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Curiositat: 
Quins són els aliment comuns en tots els temps? 
 
L’aigua 
Si hi ha aigua hi ha vida. Entre el 60 i el 70 % d’una persona adulta és aigua. La hidratació 
pel cós humà és vital pel seu funcionament.  
La vida a la Terra depèn de l'aigua. En forma de precipitacions, fluint per la superfície o 
pel subsòl, l'aigua és necessària per a tots els éssers vius de la Terra. Sense aigua no hi 
hauria herba pels animals i repercutiria sobre tota la cadena alimentària. 
 
La llet 
La llet materna és el primer aliment de tot mamífer i per tant de l’ésser humà. Conté tots 
els nutrients vitals per proporcionar el bon desenvolupament del nadó.  
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RESUMS 
Contingut Àmbit expositiu Recipient Aliments Literatura 

0.Introducció / 
7. Conclusions 

Sala de conferències 
del Museu/ Aula 
educativa. 

-  -  -  

1. Els hàbits 
alimentaris en el 
món actual. 

11. Conclusió 
(mapamundi + 
audiovisual) i 10.: El 
siglot XX: dues cares 
de la moneda.  

Tupper 
de plàstic 

Pizza 
Hamburguesa 

La cuina 
catalana. 
Josep 
Lladonosa. 
(2014) 

2. Els conflictes 
bèl·lics. 

10. La guerra i la 
postguerra. 9. Els nous 
moviments socials. 
Industrialització i 
encara gana. 8 Fams i 
revolució. Segle XVIII 
La Represa. 7. La 
tensió social i 
l’estomac buit.  Segles 
XVI i XVII: la fam 
continua. 

Sopera 
de 
ceràmica 

Patata 
Tomàquet 
Blat de moro 
Gall d’Indi 

La Teca. Ignasi 
Domènech i 
Puigcerís. 
(1924) 
 
La cuinera 
Catalana 
(1835) 
 
El Col·legi de la 
Bona vida 
(1993) 

3.La cultura i la 
religió 

6. Època medieval: 
creixement… i 
caiguda. 5. Època alt 
medieval. La 
gastronomia jueva. 
L’abundància 
musulmana.  
 

Olleta de 
ferro 

Dàtil 
Sucre 
Espècies 
Ous 
Mel 
Pa 
Vi 
Peix 

El llibre de 
Sent Soví 
(segle XIV). 

4 .El món clàssic 4. Roma, l’inici de la 
nostra cultura. 

Olleta de 
fang 

All 
Olives 
Oli 
Raïm 
Peix/Garum 

L’art de la 
cuina. Apici 
(segle I). 

5. La ramaderia i 
l’agricultura. 

2. Els inicis de la 
domesticació. 3. La 
societat 
protohistòrica: canvis 
en marxa. 

Olleta de 
fang 

Blat (cereals) 
Llentilles 
Formatge 
Pèsol 

Pintura 
rupestre de 
Cogul.  

6. Els orígens. 1. El començament de 
tot.  

Sistema 
de fibres 
vegetals. 

Peix 
Carn 
Fruits del 
bosc 
Moll de l’os.  

Pintures 
rupestres de la 
cova 
d’Altamira.  
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Grup d’alumnes (funcions nutritives) Aliments 
Energètics (moniato) “Pizza, hamburguesa”, patata, blat de 

moro, mel, pa, oli, blat, moll de l’os.  
Constructors (peix) “Pizza, hamburguesa”, gall d’indi, ous, 

peix, llenties, formatge, carn.  
Reguladors (tomàquet) “Pizza, hamburguesa”, tomàquet, dàtil, vi, 

all, olives, raïm, pèsol, fruits del bosc.  
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https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/im
agen.cmd?path=1074819&posicion=5&registrardownload=1  
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