
“I vostè quèmenja?”, li sol etzibarDrewRam-
sey a les persones que van a la seva consulta de
psiquiatria, aNovaYork, després que li expliquin
els seus problemes. “Em sento sol; tincmolta
ansietat; no puc deixar de donar voltes a les coses
i caure en una espiral de negativitat. Emcosta de
concentrar-me i emdistrec ambmolta facilitat. Se
m’obliden les coses”. La pregunta, sovint, provoca
sorpresa i estranyesa en els seus pacients. Però
és que perRamsey, professor de laUniversitat
deColúmbia, “l’alimentació és elmés similar a
l’atenció primària en salutmental. Si vol ser feliç,
comenci per la seva forquilla”.

Fins ara, sabíemque seguir una dieta rica en frui-
tes, verdures i peix era essencial per tal de preve-
nirmalalties comara el càncer, les cardiopaties
o la diabetis;mantenir els quilos a ratlla i un bon
estat de salut en general. No obstant això, des de
fa alguns anys, hi ha neurocientífics comRamsey
que ens alerten que l’alimentació és també bàsica
per tenir un cervell saludable.

“És evident quemenjar salmó i col arrissada no et
convertirà en la personamés feliç i ambmés bona
memòria de la Terra –fa broma aquest psiquiatre,
autor del llibreThe happiness diet (La dieta de
la felicitat, demoment sense traducció)–. Però
sí que promourà en tu un estat d’ànim estable,
positiu. T’ajudarà a concentrar-temés, amillorar
la teva atenció i a sentir-temenys cansat.”

Paradoxalment, encara que el cervell ambprou
feines suposa un 2%del nostre pes corporal, con-
sumeix fins a un 20%de l’energia de l’organisme.
Esclar, és l’òrgan central. Un complexíssim i po-
tent superordenador que processa contínuament
quantitats ingents d’informació, gràcies alsmés

demilmilions de neurones que conté. La base del
cervell és elmenjar. Per tant, el fet que funcioni
de forma eficient depèn, finalment, d’un grapat
demicronutrients, com les vitamines B12 oB6, el
ferro, elmagnesi o l’àcid fòlic, capaços de protegir
les neurones davant l’oxidació i l’envelliment;
reforçar les sinapsis entre neurones o enfortir-ne
lesmembranes.

L’últim segle hemmodificat tant els nostres
hàbits alimentaris que la nostra nova dieta està
malmetent el nostre cervell. Una alimentació
inadequada, que sigui rica en sucres i en greixos
saturats, pot, atenció, encongir –literalment– el
nostre cervell; ens pot ocasionar alteracions com
ara depressió, ansietat, canvis d’humor, irascibi-
litat, hiperactivitat i una infinitat de desordres
emocionals imentalsmés. “Tots volem ser feliços,
però diàriament optempermenjar coses que ens
fan infeliços –alerta Ramsey–.Només podem
optar a la felicitat si el cervell disposa de tots els
nutrients que necessita per desenvolupar de for-
ma correcta les funcions emocionals i cognitives”.

Elmillormedicament Segons l’OrganitzacióMun-
dial de la Salut (OMS), hi ha 121milions de perso-
nes que pateixen depressió; cap al 2020 es calcula
que s’haurà convertit en la segona causa de
discapacitat, per sobre dels accidents de trànsit, i
que afectarà persones d’entre 20 i 50 anys. I per si
això fos poc, s’estima que actualment una de cada
quatre persones pateix algun tipus de problema
relacionat amb la salutmental.

Si béés certque lesmalaltiesmentals tenenmolt a
veureambfactorspsicològics, genètics, deper-
sonalitat o traumesvitals, cadavegada sorgeixen
més investigacionsque relacionenunmal funcio-

Tenir una bona salut mental, sentir-se bé, tenir energia i capacitat de concentració i aprenentatge, comença per
portar una dieta saludable, el millor medicament per al cervell
TextCristina Sáez
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namentdel sistemanerviós amb ladieta.Elmenjar
ensafecta, inevitablement. Influeixencomens
sentim; les emocionsdepenendel cervell i, enel
fons, delsnutrientsque li donem.Si, perexemple,
reaccionemdavant les cosesdemaneraexagerada,
solemestardemalhumorobé tenimambfreqüèn-
cia sortidesde to, aquestspodenser senyalsqueno
estememocionalmentequilibrats, laqual cosa, al
seu torn,pot ser el resultatd’una faltaod’unexcés
dedeterminatsnutrients.

En aquest sentit, un estudi publicat alBritish Jour-
nal of Psychiatrydemostrava que aliments com la
pastisseria industrial o les carns i els productes
carnis processats elevaven el risc de patir depres-
sió en un 60%,mentre que una dieta basada en
una alimentació sana el reduïa en un 26%. Fins
i tot s’han dut a termeprojectes ambnens diag-
nosticats amb la síndromede dèficit d’atenció i
hiperactivitat, als quals durant sis setmanes se’ls
ha sotmès a una dieta que sigui rica en verdures,
fruita, arròs, aigua i carn; després d’aquest temps,
vuit de cada deu dels nens estudiats vanmillorar
el seu comportament,mentre que el 63%empitjo-
rava quan tornava a reprendre la dieta que seguia
habitualment. I el fet de nomenjar bé també re-
percuteix en les nostres capacitats cognitives, com
per exemple recordar, pensar, concentrar-nos, així
comen els nivells d’ansietat que experimentem.

“En alguns casos de pacients, simplement can-
viant-los l’alimentació han pogut deixar de
prendre pastilles –explica el psiquiatre Ramsey–.
Elmillor delmenjar és que no interfereix amb la
medicació, no té efectes secundaris, és apte per
a tothom i, a diferència de les pastilles, és una
cosa que unmateix pot fer, perquè no depens del
metge per anar a comprar a la fruiteria o a la pei-
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Indispensables al plat
Nutrients quenopoden
faltar al seuplat diàriament:
-VitaminaB12, essencial
per a la fabricació denoves
neurones. N’hi ha al peix, la
vedella i els ous.
-Iode, bàsic per a una tiroide
sana; enous, sardines,
algues, cloïsses.
-Magnesi, alleuja lament,
elsmúsculs i els nervis;
s’utilitza per tractar la de-
pressió imillora lamemòria
i l’aprenentatge; es troba
enpeixos com l’halibut o el
salmó, a lesmongetes i als
cereals integrals.
-Unbanyde vitaminaD, amb
15minuts de sol al dia.

-Calci, regula el circuit elèctric
del cervell i del cor, i dispara
l’alliberament deneuro-
transmissors a les sinapsis
quanunaneurona s’activa;
amésdels lactis, es trobaen
verdures de fulla verda, com
els espinacs, en ametlles i
nous, i en sardines.
-La fibra és també summa-
ment necessària; les dietes
baixes enaquest nutrient
estan associades aun risc
elevat dedepressió. El brò-
quil, la coliflor, lesmongetes
i les fruites contenenmolta
substància d’aquesta.
-Àcid fòlic,manté en bon
estat els neurotransmis-
sors. Ens protegeix d’estats

d’ànimnegatius. En trobem
en espinacs, llenties i col
arrissada.
-VitaminaA, responsable
de la formació denoves
neurones a l’hipocamp,
així com la promotora de
la producció d’enzimsque
fabriquenneurotransmissors
com ladopamina, és essen-
cial permillorar l’humor,
l’aprenentatge, lamemòria.
Hi ha vitaminaAa la carn, al
marisc i als ous.
-Àcids grassos omega3,
queennecessiten totes les
cèl·lules de l’organisme i
tenenunpaper clau en la
prevenció de la depressió,
el càncer, l’obesitat i les

cardiopaties, entremoltes
altresmalalties. N’hi ha al
verat, a les sardines, el salmó
i els ous de gallines criades a
l’aire lliure.
-Vitamina E, que ens
protegeix dels radicals lliures
i això, enunòrgan com
el cervell que consumeix
grans quantitats d’energia
i que, coma contrapartida,
es rovella, és essencial. Les
ametlles, el nap i la remo-
latxa contenenbones dosis
d’aquesta vitamina.
Finalment, el ferro, que és
essencial per a lamemòria,
l’aprenentatge i l’humor,
es trobaenabundància al
marisc i a la carn d’ànec.

Recomanacions
per una dieta feliç
Eliminar de la dieta elmen-
jar processat: ens fa grassos
i infeliços.
Equilibrar els greixos: pren-
dre aliments ambomega3.
Corregir possibles excessos
d’omega6: optar sempre
permenjar carns ecològi-
ques i cuinar utilitzant grei-
xos tradicionals i naturals,
com l’oli d’oliva.
Menjar peix,mínimdues
vegades per setmana.
Gran quantitat de fruites i
verdures de diferents colors
comabase de la dieta.
Centrar-se en els nutrients,
no en les calories.
Substituir els refrescos i sucs
de fruita envasats per aigua,
cafè, te, vi, cervesa i sucs
naturals. Tot, esclar, amb
moderació.
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xateria. En cada àpat pots prendre una decisió
permillorar la teva salutmental o no”.

Massa sucre! Segurament, el canvimés important
que s’ha produït en la nostra alimentació des de la
invenció del foc ha estat... el sucre! Tot just es va
descobrir famig segle (el procedent de la canya
de sucre o de la remolatxa) i l’organisme encara
no ha tingut temps d’adaptar-se a aquest nou ali-
ment. Al cervell, per una part, li encanta, perquè
hi provoca elsmateixos canvis que la cocaïna,
per exemple, a les àrees que regulen el plaer i la

recompensa. I, amés, descodifica la ingesta de
dolços comuna font d’energia segura; això es
relaciona, explicaToniMassanés, investigador de
l’Observatori de l’Alimentació del ParcCientífic
deBarcelona, amb l’evolució i la necessitat de
buscar aliments ambmoltes calories, per acumu-
lar l’energia necessària davant un esforç.

Però el sucre és una armade doble tall. Perquè,
malgrat que el necessitemper sobreviure, ens
sentim irritables i ansiosos. Prendre’nmés del
compte envelleix les cèl·lules sanguínies i s’asso-
cia ambuna disminució de les capacitats cogni-
tives i ambun risc considerable de depressió i
d’alzheimer. Els neurocientífics han comprovat
quemenjarmolt sucre encongeix el cervell, el fa
menys plàstic, la qual cosa ens impossibilita que
aprenguemcoses noves, que trobem solucions
creatives als problemes, i redueix l’hipocamp i
l’amígdala, dues regions que són les encarregades
de regular l’humor, lamemòria, l’ansietat i la cog-
nició. I s’ha vist que els països ambmés ingesta de
sucre són també els que pateixen un riscmés gran
de demència i índexs elevats de suïcidi.

Pensemen sucre i ens vénen a lament, potser,
dolços, caramels, pastissos. I sí, però també
és sinònimde carbohidrats simples, comper
exemple la pasta, la pizza, el pa, els sucs de fruita.
El problema és que, a diferència de les proteïnes,
per exemple, que fan que la vesícula biliar alliberi
una hormona, la colecistocinina, que li indica
al cervell quan estem tips perquè no prenguem
massa quantitat d’unmacronutrient, els carbohi-
drats simples no ho fan. S’absorbeixen als primers
metres de l’intestí prim, per la qual cosa el cervell
triga força temps a reconèixer quant hemmenjat.
Per això somcapaços d’endrapar tres creps se-
guides i, en canvi, no seríem capaços de ficar-nos
entre pit i esquena tres entrecots.

Greixos transEls anomenatsmenjars escombra-
ries són un altre dels elements que estàminant la
nostra salutmental, comdemostra un estudi dut
a terme per investigadors de les universitats de
Navarra i Las Palmas deGranCanària, que han
demostrat que la ingesta de greixos trans i greixos
saturats, presents en la pastisseria industrial,
productes precuinats (crestes, pizzes, croquetes,
canelons), salses, aperitius salats i galetes aug-
menta el risc de patir depressió.

Es tracta d’un tipus de greixos que s’han creat de
manera artificial afegint hidrogen a olis vegetals
líquids per tal de fer-los sòlids. Resultenmolt útils
per a la indústria alimentària perquè ajuden ami-
llorar el sabor i la textura dels aliments, així com
la perdurabilitat d’aquests, i són, sobretot,molt
barats. Tanmateix, “hi hamoltes proves convin-
cents, des del punt de vista bioquímic i biològic,
del fet que la introducció d’aquest tipus de greixos
en l’alimentació provocanombrosos desordres en
l’organisme i també en el sistemanerviós central”,
alertaMiguelÁngelGonzález, catedràtic deMedi-

cinaPreventiva de laUniversitat deNavarra, que
és al capdavant d’aquesta investigació sobre fast
food i depressió.Durant sis anys vanmonitorit-
zarmés de 8.000persones sanes de totEspanya:
van analitzar la dieta que seguien, quin era el seu
estil de vida, així com lesmalalties quepatien o
que adquirien al llarg de l’estudi. “Vamveure que
aquells voluntaris que consumienméspastisseria
industrial, rica en greixos trans, imenjar ràpid
presentaven entre un 30% i un40%més risc de
desenvolupar unadepressió”, explicaGonzález.

L’estudi, inclòs dins d’un projectemoltmés am-
biciós, anomenat SUN (SeguimentUniversitat de
Navarra), està donant resultats importants sobre
la relació entre alimentació i salutmental. Aquest
equip d’investigadors enmedicina preventiva es
van adonar que la depressió i lamalaltia cardio-
vascular compartienmolts aspectes. Així que van
agafar els greixos trans, que són el principal factor
de risc per a les cardiopaties, i van decidir veure
si també exercien un efecte advers que afavorís la
depressió. I així va ser. Per contra, van veure que
la dietamediterrània tenia un efecte protector.
Els resultats de l’estudi es van publicar a la revista
PublicHealthNutrition.

Però per què ens agrada i ens atreu tant elmenjar
que justament va en detriment de la nostra salut?
No resulta paradoxal que aliments que a priori
ens fan sentir bé, comuna bossa de patates, un
tros de pastís de xocolata o un refresc, puguin
enfonsar-nos en lamisèria? SegonsDrewRamsey,
això passa per dues raons: en primer lloc, perquè
el greix i el sucre actuen comadards directes a la
nostra diana del plaer. Té a veure amb l’evolució:
fa centenars demilers d’anys els nostres avant-
passats passaven èpoques de fam, per la qual cosa
quan aconseguien aliments rics en calories,molt
energètics, s’empatxaven per crear reserves en
formade greix corporal. I per això l’evolució ens
va dotar d’un sistema de recompensa per garan-
tir la nostra supervivència. Així, en ingerir-los,
aquests aliments ens produeixen un augment de
serotonina, un neurotransmissor del cervell que
ens dóna la sensació de benestar, de felicitat.

I en segon lloc pelmenjar emocional. “Tenimun
sentiment negatiu, o incòmode, ens sentim tristos
i volem fer alguna cosa per evitar-ho.No tenim
gaire tolerància al fet de sentir-nosmalament o
baixos d’ànim. Faigmolta psicoteràpia i veig que
la gent s’afarta demenjar comunamanera de
medicar elsmals sentiments. Però ens equivo-
quema l’hora d’escollir què volemmenjar! Quan
et trobismalament, en lloc d’optar per una bossa
de patates o una pasta de xocolata, pren-te un bon
bistec i una copa de vi, per exemple. Això farà que
et sentismoltmillor”.

La dieta de la felicitatQuinadietamiraculosaés la
queaquestneurocientífic id’altres ens recomanen
permantenir elnostre cervell enbona forma i ser
feliços?Doncsunaamb laqual ensassegurenque

Ous amb cansalada viada,
saludables?
Aquest plat que a tants
sedueix i del qual solem
sentir que és nefast per a
l’organisme, pot no ser-ho
tant. Ésmés, fins i tot pot
ser beneficiós. Si optemper
ous de gallines criades en
llibertat i alimentades amb
productes ecològics, aquests
contindranmolta vitamina
B6, essencial per a la funció
cognitiva. I B12, crucial per
evitar el desassossec i la
pèrdua d’atenció. Amés,
tindran seleni, que és bàsic
per refredar la inflamació
mental, així com iode,
que regula la tiroide; zinc
i omega3, que fomenta
la plasticitat cerebral i ens
protegeix de lesmalalties
cardiovasculars. Quan
la cansalada viada que
mengemprocedeix de porcs
criats de forma sostenible,
aquesta conté àcid oleic,
que està relacionat amb
una disminució del risc de
depressió en dones. I tant
els ous comel porc contenen
turó, que està involucrat en
un descens de l’ansietat.

Consciència al plat
Mengem cada vegada
més carn. El problema és
que cada vegada ésmés
insípida i, a sobre, no conté
els greixos i nutrients que
necessitem tots nosaltres.
Els porcs, pollastres, vaques,
i fins i tot el peix, solen viure
en condicions que els estres-
sen, la qual cosa provoca la
manca d’antioxidants, com
la vitamina E, així com les
vitamines B, A i C. També
faltenmicronutrients com
el potassi, l’àcid linoleic, el
zinc, el coure, el crom i el fer-
ro. Amés, l’estrès fa els que
desaparegui el glicogen dels
músculs i evita que l’àcid lac-
ti es formi. Sense aquest, les
carns es fanmalbé abans.
Una cosa similar passa amb
fruites i verdures. Una gran
part es cull abans d’hora, es
fica en cambres frigorífi-
ques i en alguns casos se’ls
injecten productes per
millorar el seu aspecte o per
madurar-los artificialment. A
més de no tenir gust, no són
ni lameitat de saludables
del que solien ser.Molts dels
components de les plantes,
els fitonutrients, al cervell
lluiten contra la inflamació
i activen gens que poten-
cien les nostres defenses;
promouen la formació de
noves connexions cere-
brals, així com la creació de
noves neurones. Ésmés, les
plantes contenenminerals,
vitamines i fitonutrients
que durantmilers d’anys
han format part de la nostra
farmàcia i que s’han utilitzat
comamedecines permillo-
rar l’estat anímic. I per això
ésrecomanable optar per
productes ecològics. Animals
criats en llibertat, amb
una alimentació basada
en pastures, i no en gra; i
fruites i verdures que siguin
de temporada, que es trobin
liures de pesticides, que són
summament neurotòxics.
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nopassaremgana, queensaprimaremsenseestar
irritables, en laqual, elmés important, nocompten
les calories, sinóelsnutrients.Ricaenmarisc ipeix;
enverdures, fruita i carnecològiques; enousde
gallines criadesa l’aire lliure.Baixaensucre i en
carbohidrats refinats i en laqualhihaaliments rics
enfibra, queensomplenmés.

Per què aquests aliments i nod’altres?Doncs
denouper evolució. Perquè el nostre cervell va
evolucionar enun entorndietèticmolt diferent de
l’actual. ASurvival of the fattest. The key to human

brain evolution (La supervivència delmés gras. La
clauper a l’evolució del cervell humà), Stephen
Cunnane, doctor enFisiologia especialitzat en
nutrició imetabolismede laUniversitat de Sher-
brooke (Canadà), relaciona la dieta dels nostres
avantpassats, en la qual hi havia copioses quanti-
tats demarisc i peix, i de determinades plantes,
amb la formació del nostre complexíssim sistema
nerviós. Així,mentre esmodelava, rebia grans do-
sis de determinats nutrients, comara àcids grassos
omega 3. I per això ara necessitem ingerir-ne per a
unbon funcionament del cervell.

Pot ser que la solució a gran part dels nostres pro-
blemes passi, en bonamesura, abans per la nevera
que per la consulta d’un psicòleg. Es tracta de
connectar el cobert amb els nostres sentiments,
abans fins i tot d’intentar canviar la nostra pers-
pectiva sobre la vida. Repensar el nostre compor-
tament alimentari, per cuidar i aviciar el nostre
cos i el nostre cervell. Canviï la sevamanera de
menjar i canviarà el seu estat d’ànim.s

Sí al colesterol
Per xocantquepugui sem-
blar, imalgrat lamalaprem-
sadequègaudeix, també
hemd’incloureel colesterol
–sí, han llegit bé–en la llista
denutrients indispensables.
El nostre cervell contégrans
quantitats d’aquest element,
queésunaespèciede cera
quehi haa lesmembranes
de les cèl·lules de tots els
animals. Formauna capa
protectoraal voltant de les
neurones i facilita la transmis-
sióde senyals nerviosos. Els
nivells baixos de colesterol
es relacionen ambun
augment del risc de suïcidi
i de càncer. I té un paper
essencial en la formació dels
àcids biliars, que permeten
que el nostre cos trenqui
els greixos que ingerim i
absorbeixi les vitamines
solubles en greix A, D, E i K.
Curiosament, els alts nivells
de colesterol s’associenamés
bonamemòria imésbon
humor I els nivells baixos, a la
demència. Es trobaal salmó,
la llet, els ousdepagès, la
carn i el formatge. Evident-
ment, no s’hande sobrepas-
sar els nivells saludablesper
a les persones.

MENJAR
MOLT
SUCRE
ENCONGEIX
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PRENDRE
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Quin aliment el fa sentirmillor?
Opini a Lavanguardia.com/estilos-de-vida
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