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EL TIMBRE

AULAPÈDIA
UN ESPAI PER INVESTIGAR I APRENDRE PER JOAN ORRIOLS

l pa és un aliment bàsic que forma 
part de la dieta tradicional a 
Europa, Orient Mitjà, Índia i 
Amèrica. Se sol preparar 

mitjançant l'enfornat d'una massa elaborada 
fonamentalment amb farina de cereals, sal i 
aigua. La barreja en algunes ocasions sol 
contenir llevats perquè fermenti la massa i 
sigui més esponjosa i tendra. De pa, n'hi ha de 
moltes menes i elaborat a partir de molts 
cereals. El més utilitzat és el blat, però també 
s'utilitza el sègol, l'ordi, el blat de moro, 
l'arròs... I també podem trobar varietats que 
canvien segons els ingredients emprats en la 
seva elaboració, com greixos de diferents tipus 
(cansalada, mantega, oli d'oliva), ous, sucre, 
espècies, fruits secs, verdures o llavors 
diverses. A la massa principal, amb farina 
resultant del procés de mòlta del blat, i agua, 
cal afegir-hi el llevat, cosa que li donarà el 
volum i l'esponjositat. Això és degut a les 
petites bombolles de CO2 (diòxid de carboni) 
que es produeixen en el procés de fermentació 
a altes temperatures 
No fa tants anys que el pa s'elaborava a les 
cases, sobretot en nuclis rurals aïllats i en els 
quals la distància feia molt difícil que es 
pogués anar a comprar. L'augment de pobla-
ció i, sobretot, la millora dels mitjans de 
transport va portar a una especialització i la 
�eca es va convertir en l'establiment tradicio-
nal que es podia trobar en tots els pobles i 
barris. Ja més recentment, hem assistit a un 
fort augment de les varietats de pa i això ha fet 
que gairebé qualsevol establiment 
d'alimentació en tingui, sobretot gràcies a 
l'aparició de maquinària que en facilita 
moltíssim la producció.
El pa va ser l'aliment bàsic de la humanitat des 
de la prehistòria, però: com van arribar a 
descobrir que del cereal en podia sortir pa? 
Alguns autors creuen que en els inicis hi 
podria haver tingut un paper important la 
casualitat, i així, una massa de grans semi-
mòlts i lleugerament humitejada que podria 
haver-se cuit al sol sobre una pedra calenta, o 
simplement haver deixat abandonada al costat 
d'un foc. A la Roma clàssica sabem que als 
soldats se'ls assignava una quantitat de blat al 

dia, que ells mateixos molien i enfornaven.
El pa ha estat tan important en l'alimentació 
humana que es considera com a sinònim 
d'aliment en moltes cultures, i participa en 
molts rituals religiosos i socials: com el 
matzoh en la pasqua jueva, l'hòstia en 
l'eucaristia cristiana,  o el ritu de benvinguda 
dels pobles eslaus que involucra el pa i la sal...

L’ALIMENT DE MOLTES CIVILITZACIONS

Totes les cultures tenen un aliment bàsic que durant segles i segles ha estat el fonament de la seva dieta alimentària. 
En el nostre cas, el pa; en moltes ocasions era l'únic que hi havia per menjar, si és que n'hi havia. Després 
l'alimentació s'ha anat diversi�cant, però el pa en continua sent la base.

E

EL BLAT
Blat és el terme que designa el conjunt de 
cereals, tant cultivats com silvestres, que 
pertanyen al gènere Triticum. Són plantes 
anuals de la família de les gramínies, 
àmpliament conreades a tot el món. La 
paraula blat designa tant la planta com les 
seves llavors comestibles, tal com passa 
amb els noms d'altres cereals

El perill amagat

Sabem que el blat, o els cereals en 
generals, són coneguts per l’home des 
de temps immemorial. Durant molts 

segles els homes i les dones van anar 
perfeccionant les tècniques de producció i 
posterior elaboració. Sabríeu dir de quan daten 
les troballes arqueològiques més antigues que 
ho confirmen?

Resposta de la setmana anterior:

PER INVESTIGAR UNA MICA.

Hi ha alguns segments de pobla-
ció que pateixen la malaltia 
celíaca (intolerància al gluten). Es 
tracta d’una malaltia autoimmu-
nitària, caracteritzada per una 
pèrdua total o parcial de les 
vellositats que recobreixen 
l'intestí prim, que es produeix en 
persones de totes les edats, des de 
la primera infància endavant. Els 
símptomes inclouen diarrea 
crònica, retard del creixement (en 
nens), i el cansament. La malaltia 
és provocada per una reacció a les 
proteïnes del gluten present en el 
blat i en alguns altres cereals. 
Aquesta reacció comporta un 
truncament de les vellositats que 

recobreixen l'intestí prim 
(anomenada atrò�a de les vellosi-
tats). La conseqüència d’aquest 
procés és que l’intestí prim, que 
n’és el responsable, no pot absor-
bir els nutrients. L'únic tracta-
ment e�caç que es coneix és una 
dieta lliure de gluten tota la  vida, 
la qual cosa permet una regressió 
completa dels símptomes de la 
malaltia. 
Aquest trastorn es presenta en 
persones amb predisposició 
genètica. Això, però, no vol pas dir 
que sigui hereditari, i el fet de 
patir-lo no vol pas dir que els 
descendents hagin de tenir-lo per 
força.

L’Antic Egipte

bril . Segle XXI.
Primer món. Catalu-
nya. Aula de  anys.
A instàncies de la

mestra, tot un grup d’infants cri-
den repetidament una consigna
recriminatòria contra un dels
seus companys mentre l’apun-
ten amb el dit.

No es tracta d’una seqüència
en zoom d’una 7lmació que ens
avisa «qualsevol semblança amb
la realitat és pura coincidència»,
és una lamentable realitat viscu-
da.

En un temps i un país on es
dóna per descomptat el respecte
als infants; en un temps i un país
on ens vanagloriem de ser
avantguardistes en educació; en
un temps i un país on arribar a
ser mestra té un camí de7nit i no
pas senzill: una escolaritat obli-
gatòria exitosa, una carrera uni-
versitària, un procés de selecció
per obtenir la feina...

Què té a veure aquest acte
d’humiliació social amb l’educa-
ció? Com pot ser que algú espe-
cí7cament capacitat per educar
utilitzi pràctiques punitives que
obvien el respecte a l’infant?
Quina idea del que és un infant,
una persona, un ciutadà... es pot
tenir per realitzar aquest tipus
d’accions i amb quines raons es
justi7ca? O és que som profes-
sionals sense raons i que només
fem servir l’instint, que recorre a
les solucions ancestrals que hem
viscut en la nostra experiència
sense plantejar-se ni el perquè ni
les conseqüències del que fem? 

Com a responsable en forma-
ció inicial de mestres, em pre-
ocupa especialment que els ar-
guments als quals intentem do-
nar sentit i valor des de la Uni-
versitat puguin perdre tot el pes i
la consistència en el moment
que les futures mestres es posen
davant dels infants. Sovint, la ra-
cionalitat no impregna i acaba
sent un vernís super7cial que
s’arrenca de soca-rel davant
qualsevol situació mínimament
tensa deixant a8orar la nostra
herència cultural més rància.

El repte està a aconseguir que
la teoria penetri 7ns al moll de
l’os, que formi part inherent de
la persona i que sigui la base so-
bre la qual de manera natural
ens plantegem què fem i per
què. Un repte al qual hem d’a-
conseguir donar resposta aquest
segle XXI.

A

SEGLE XXI?

«Com pot ser que algú
específicament capacitat
per educar utilitzi
pràctiques punitives que
obvien el respecte a
l’infant?»


