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1. Introducció

La pressió social viscuda actualment ens imposa insistentment un model únic de cos ideal, una de 

les característiques primordials  del qual és la primesa,  que té com a conseqüència  el  rebuig de 

l’obesitat.  Maldar per aconseguir tenir aquest cos ideal és el que anomenem “culte al cos”, que 

molts especialistes han qualificat d’epidèmia que afecta totes les capes socials. Se’ns fa creure que 

el  cos,  entès  com a  objecte,  es  pot  transformar  o  millorar  d’acord  amb  els  cànons  de  bellesa 

establerts, i també es pot fragmentar en parts (pits, malucs, ulls, nas…) que es poden reemplaçar. En 

la societat actual es creu que és possible dominar la natura i per això ha estat possible intervenir en 

el cos amb la finalitat de domesticar-lo o dissenyar-lo. La primesa és vista com una virtut perquè 

representa el triomf de la voluntat sobre l’impuls de la fam. L’obesitat representa manca de control, 

falta de voluntat, deixadesa. En aquest sentit, doncs, el cos serveix per valorar la persona.

Aquesta situació que acabem de descriure breument pot derivar en problemes de salut, des dels més 

greus com l’anorèxia i la bulímia, que cada vegada tenen una major incidència sobre la població, 

fins  a  la  manca  d’autoestima  o  la  no  acceptació  del  propi  cos,  que  tenen  conseqüències 

psicològiques importants.

La “tirania de la bellesa” està condicionada per la indústria de la bellesa del món desenvolupat, que 

se serveix dels mitjans de comunicació, en els que la ciència no té cabuda. En aquest context, hem 

volgut constatar la important influència del medi social en la propagació de l’ideal estètic femení, a 

partir  de  l’anàlisi  d’anuncis  d’una  revista  de  moda  femenina.  Les  preguntes  que  s’intenten 

respondre són, bàsicament, dues: 

- Què és el que fa tan difícil per a moltes persones l’obtenció o el manteniment d’un cos 10?

- Què és el que sap la ciència que la publicitat no diu?

El treball es divideix en dues parts, cada una de les quals intenta respondre a les dues qüestions 

anteriors. La primera, teòrica, s’ha elaborat des del punt de vista de la biologia i la psicologia a 

partir de la bibliografia existent. La segona, pràctica, ha consistit en l’anàlisi dels anuncis de 12 

números de la revista Cosmopolitan, amb la finalitat de demostrar que la publicitat d’aquesta revista 

transmet un model estètic determinat que pot provocar actituds poc saludables. I també, demostrar 

les mentides o mitges veritats que sovint rebem de l’omnipresent publicitat.

I tot això passa en un planeta en què mentre algú del Primer Món no menja per por a engreixar-se, 

algú del Tercer Món no menja perquè no té res amb què alimentar-se. 
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2. La importància de l’aspecte físic en la societat actual

És prou evident la importància que té avui en dia l’aparença física.  I no només és que la gent 

procuri anar pentinada pel carrer i fer bona olor, sinó que la influència exercida pel cànon de bellesa 

actual és de tal magnitud que no es pot negar que la major part dels habitants del món desenvolupat 

vivim sota la dictadura de l’aparença.

  

En aquest capítol veurem quins són els cànons de bellesa que prenen tant de protagonisme en les 

societats actuals i coneixerem dades que proven la creixent importància del físic com, per exemple, 

el preocupant augment dels trastorns alimentaris o els guanys de la indústria de la bellesa. 

2.1 El cànon de bellesa

Els cànons de la bellesa física humana han anat canviant amb el temps, seguint els models culturals, 

socials i econòmics de l’època. Els diferents prototips de bellesa responen a mentalitats i necessitats 

diferents, a diverses maneres d’entendre la vida. Així, per exemple, en els anys quarant, les dones 

grasses eren les considerades “atractives” ja que, amb el seu excés de pes, demostraven que no 

passaven gana i que, en conseqüència, es trobaven en una bona posició econòmica. Per contra, i 

segons diversos autors, els patrons de bellesa seguits actualment en les societats del Primer Món 

tenen un clar i únic objectiu: alimentar els ingressos de la indústria de la bellesa (gimnasos, dietes, 

cremes, cirurgia plàstica, etc.). Avui en dia, totes les dones que responen als cànons de bellesa dels 

països desenvolupats tenen gran alçada,  ventre llis,  abundant  cabell,  ulls grans,  nas petit,  llavis 

carnosos,  dents perfectes,  pits  simètrics i  sòlids,  cames llargues,  malucs  marcats  encara que no 

excessivament, pell bronzejada i, sobretot, es conserven joves (sense arrugues) i estan primes (les 

famoses mides 90-60-90). Aquestes dues últimes característiques són comunes amb el model de 

bellesa  imposat  als  homes,  el  qual  també  inclou  tenir  una  alçada  superior  a  la  mitjana,  cabell 

abundant, el front ample, els pòmuls prominents, la mandíbula marcada, les extremitats i el tronc 

lleugerament musculosos, l’esquena ampla i les cames llargues i atlètiques. Altres exemples que 

corroboren el caràcter cultural dels cànons de bellesa els trobem en alguns pobles de Birmània, on 

la bellesa femenina es mesura pel nombre d’anelles que s’aconsegueixin col·locar en el coll, els 

quals poden arribar a assolir els 25 cm. Són les anomenades “dones girafa” i tenen el coll totalment 
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deformat, fins al punt que se’ls trencarien els ossos si es traguessin les anelles. La dona tuareg és 

valorada segons el nombre màxim de plecs de greix que acumuli en el ventre i a les adolescents de 

Papua  Guinea  els  estiren  els  pits,  de  manera  que  els  quedin  caiguts  i  que,  així,  tinguin  més 

possibilitats de casar-se. Les etíops deformen els seus llavis amb discos de fang i les Txucarramae 

s’afaiten el cap. Algunes tribus es llimen les dents, altres s’estiren les orelles amb pesos i altres es 

benen els peus des de petites per aconseguir una mida de peu anormalment petita. Aquests cànons 

de bellesa, vistos d’aquesta manera, semblen un seguit de tortures, però hem de recordar que en les 

cultures occidentals, entre d’altres coses, ens fem tatuatges i  pírcings, passem gana a causa de les 

dietes  que  seguim  per  perdre  pes  i  hi  ha  persones  que  sofreixen  anorèxia  o  altres  trastorns 

alimentaris que les poden conduir fins a la mort. I tot això a causa de la pressió que exerceix la 

importància del cànon de bellesa del món desenvolupat a través, principalment,  dels mitjans de 

comunicació.. 

2.2 Dades que reflecteixen la creixent importància del físic

Per  raons  d'espai,  tan  sols  esmentarem  breument  els  tipus  de  dades  que  millor  evidencien  la 

importància  de  l'aspecte  físic.  No  cal  dir  que  en  el  treball  complet  aquest  apartat  es  troba 

degudament explicat.  Així doncs, les dades referents a seguiment de dietes o altres mètodes per 

perdre pes, les xifres referents a la indústria de la bellesa, l'increment de la prevalença en problemes 

d’insatisfacció  personal  i la  incidència  dels  trastorns  del  comportament  alimentari  fan  palès  el 

creixement de la importància de l'aparença.
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3. Per què és tan difícil estar prim?

Abans de res, hem d’explicar què considerem que vol dir “estar prim”. Per definir aquest concepte 

no podem parlar exclusivament de quilograms, ja que aquests depenen en gran part del percentatge 

de greix o múscul que presenti cada persona. Imaginem una dona amb un elevat percentatge de 

greix i amb un pes de 55 kg. Si aquesta persona aconseguís substituir part del greix present en el seu 

organisme per massa muscular, estaria molt més prima que abans i podria ser, fins i tot, que arribés 

a augmentar lleugerament el seu pes. Això és degut al fet que la massa muscular és més pesant que 

el greix, és a dir, 1 kg de massa muscular és menys voluminós que 1 kg de greix. En conseqüència, 

la bàscula no és un bon sistema per determinar la primesa. L’índex de massa corporal, en canvi, sí 

que ho és. Es calcula de la següent manera:

IMC  =  pes (mesurat en kg.) / altura (mesurada en metres)2

 

La taula següent exposa la classificació dels diferents valors resultants del càlcul del IMC segons 

l’OMS (Organització Mundial de la Salut). 

IMC Significat
< 16 criteri d’ingrés

16 - 17 infrapès
17 - 18 pes baix
18 - 25 pes normal
25 - 30 sobrepès (grau I: risc baix)
30 - 35 sobrepès crònic (grau II: risc moderat)
35 - 40 obesitat premòrbida (grau III: risc alt)

>40 obesitat mòrbida (grau IV: risc molt alt)
Taula 1. Significats de l’IMC  

Aquests rangs són aplicables a persones d’entre 25 i 34 anys i augmenten un punt per cada deu anys 

per sobre de 25. És a dir, que un IMC de 28 és normal per a persones d’entre 55 i 64 anys. En les 

societats actuals, es considera que, aproximadament, la primesa comprèn els IMC menors de 20. 

Un altre  referent  per a definir  la primesa poden ser les famoses  mesures 90-60-90 (pit-cintura-

maluc) que estarien estipulades per a una alçada aproximada d’1.80 m.

  

Com hem dit anteriorment, estar prim constitueix un requisit indispensable del cànon de bellesa de 

les societats actuals en els països desenvolupats, el qual té una poderosa influència sobre moltes 
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persones. Tot i així, segons els últims estudis de l’OMS, 9 el 2005 hi havia 1600 milions d’adults 

(majors de 15 anys) amb sobrepès i 400 milions presentaven obesitat. A més a més, es calcula que 

el 2015 aproximadament 2.300 milions de persones tindran sobrepès i 700 milions obesitat. Aquesta 

aparent contradicció s’explica per la creixent dificultat del cos humà per estar prim. Com veurem en 

els apartats que segueixen a aquestes línies i a resultes de diferents factors genètics i ambientals, 

moltes persones tenen grans dificultats per obtenir o mantenir el desitjat “cos ideal”, el qual serà 

cada vegada més valorat, ja que, com ens indiquen les dades esmentades anteriorment, cada vegada 

hi haurà menys persones que aconsegueixin estar primes. A poc a poc, entrem en un cercle viciós  

on, mentre el “cos ideal” no para d’aprimar-se, nosaltres no deixem d’engreixar-nos.     

3.1 Factors genètics

En aquest apartat veurem els principals factors genètics que constitueixen un important obstacle per 

a moltes de les persones que intenten eliminar aquells quilos que, segons el seu propi criteri, els 

sobren. D’altra banda, cal recordar que hi ha un component bàsic en la lluita per a l’obtenció del 

“cos 10”: la constitució. Una persona amb una estructura òssia gran mai podrà tenir la figura d’una 

persona amb una estructura òssia petita.       

3.1.1 El gen estalviador

El genoma humà ha anat evolucionant durant milions d’anys adaptant el nostre organisme a les 

diverses  formes  d’alimentació,  les  quals  han  anat  variant  a  causa  dels  diferents  canvis 

mediambientals.  L’anomenat  “gen estalviador”  va ser  una estratègia  evolutiva  que  va sorgir  fa 

milions d’anys per tal d’assegurar la perpetuïtat de l’espècie. Però, actualment, en la societat del 

Primer Món, que es troba en permanent opulència nutricional, un gen que procura un augment fàcil 

de  pes  en  les  èpoques  d’abundància  d’aliments  (resultat  dels  continus  cicles  de  disponibilitat 

d’aliments i escassetat que van haver de patir els nostres avantpassats) fa més nosa que servei. Per 

tant, el nostre material genètic sovint és un obstacle per a aquells que intenten perdre pes, ja que hi 

ha moltes persones que posseeixen encara el “gen estalviador”. En aquest capítol, recorrerem els 

últims quinze milions anys d’evolució per tal d’entendre en quin moment ens va poder ser útil el 

9  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html
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“gen estalviador” i veurem la incompatibilitat del nostre disseny metabòlic amb l’ús que en fem 

avui en dia; però, per fer-ho, abans hem de parlar de la síndrome X. 

3.1.1.1 La Síndrome X 

Tret  de  molt  poques  excepcions,  la  diabetis,  l’obesitat,  la  hiperlipèmia,  l’arteriosclerosi  i  la 

hipertensió  no  es  presenten  de  manera  aïllada,  sinó  associades.  El  1988,  G.  M.  Reaven10 va 

descriure la síndrome X com una associació d’aquestes cinc malalties. En el treball complet, s'ha 

explicat cada una d'aquestes malalties i s'ha acompanyat l'explicació d'un esquema per a facilitar-ne 

la comprensió. Però, altra vegada per raons d'espai, s'omitiran les esmentades explicacions. 

 

La diabetis mellitus

Figura 1. Diabetis tipus 2

10  CAMPILLO ÁLVAREZ, J. E. (2007). El mono obeso. Barcelona: Crítica, p. 21. 
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La hiperlipèmia

Figura 2. Hiperlipèmia

L’obesitat

Figura 3. Obesitat
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L’arteriosclerosi

Figura 4. Arteriosclerosi

La hipertensió 

Figura 5. Hipertensió

La insulinorresistència

Com hem pogut veure a les figures anteriors, el que tenen en comú i el que desenvolupa les cinc 

patologies esmentades és la resistència a l’acció de la insulina que presenten algunes cèl·lules; és a 

dir, la insulinorresistència. 
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La insulina és una hormona produïda pel pàncrees la funció principal de la qual és procurar que els 

nutrients ingerits (en especial la glucosa) siguin assimilats per les cèl·lules. En digerir hidrats de 

carboni (aliments rics en sucres), la glucosa passa a la sang a través de la paret de l’intestí i es 

reparteix per tot l’organisme. Aquest augment de glucosa en sang és captat pel pàncrees, el qual 

comença a produir la insulina. La insulina actua sobre els receptors que tenen moltes cèl·lules sobre 

les seves superfícies, procuren l’obertura dels seus sistemes de transport que permeten l’entrada de 

la  glucosa  dins  les  esmentades  cèl·lules  i  afavoreixen  que aquestes  cèl·lules  puguin  utilitzar  la 

glucosa en les seves reaccions metabòliques o bé la puguin acumular com a reserva energètica. A 

resultes de l’acció de la insulina els nivells de glucosa en sang tornen a ser els mateixos que abans 

de menjar, fet que inhibeix les cèl·lules del pàncrees, el qual deixa de produir l’hormona. La glucosa 

no depèn de la insulina per ser assimilada pel cervell, el qual l’utilitza com a únic combustible. No 

obstant això, els receptors de les cèl·lules d’algunes persones no funcionen correctament o bé la 

insulina  té  dificultats  per  actuar-hi  i,  per  tant,  la  glucosa  no  és  assimilada  per  les  cèl·lules 

adequadament.  Aquest  fenomen  és  el  que  anomenem insulinorresistència.  La  insulina  té,  però, 

diferents  graus  de  capacitat  per  promoure  l’assimilació  de  la  glucosa:  des  de  la  “sordesa  a  la 

insulina” fins a l’“elevada sensibilitat”. 

Figura 6. Insulinorresistència

3.1.1.2 La insulinorresistència al llarg de l’evolució

La  selecció  natural  s’encarrega  de  preservar  les  variacions  genètiques  favorables  al  medi  que 

sorgeixen en els organismes, els quals viuen més temps i tenen més descendents que arriben a l’edat 

adulta, de tal manera que l’avantatge genètic en qüestió es propaga. D’altra banda, la configuració 

genètica dels organismes pitjor adaptats al medi acaba per desaparèixer (procés que es coneix pel 
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nom de selecció natural). El genoma és com un llibre on mai s’esborra res del que ja hi ha escrit; 

simplement s’hi afegeixen més línies. Per tant, si els gens de la insulinorresistència estan presents 

en el nostre genoma és perquè en algun moment de l’evolució aquesta característica va beneficiar la 

continuïtat de l’espècie. Per veure més de prop tot això i la relació entre el “gen estalviador” i la 

insulinorresistència,  dividirem els  quinze  milions  d’anys  d’evolució  biològica  en quatre  etapes, 

segons els patrons d’alimentació dels nostres antecessors. En la figura següent, podem observar la 

cronologia de cada una de les quatre etapes, així com l’espècie, les circumstancies mediambientals, 

la situació alimentària, la seva repercussió en l’organisme i les adaptacions genètiques promogudes 

per la selecció natural que van caracteritzar cada període. El treball complet conté una explicació 

per a cada una de les quatre etapes.
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Figura 7. Les quatre etapes de la nostra història evolutiva
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3.1.1.3 La incompatibilitat entre el nostre disseny metabòlic i l’ús que en fem

Genèticament,  som pràcticament  idèntics  als  nostres  avantpassats  de fa  vint  mil  anys,  però els 

nostres  patrons  d’alimentació  i  el  nostre  estil  de  vida  són  totalment  diferents.  Com hem vist, 

l’evolució ens ha dotat d’un patrimoni genètic òptim per sobreviure a llargs períodes de fam, però, 

avui en dia,  vivim en una permanent  abundància alimentària.  Les persones portadores del “gen 

estalviador” acumulen energia en forma de greix en el teixit adipós molt fàcilment, però aquestes 

persones  no  pateixen  llargues  èpoques  de  fam,  de  manera  que  les  reserves  de  greix  no  són 

consumides i guanyen pes amb molta facilitat. A més, els aliments de què disposem en les societats 

dels  països  desenvolupats  són,  sovint,  aliments  molt  calòrics,  a  diferència  de fa  milers  d’anys. 

També  hem de  recordar  que  el  nostre  genoma  està  dissenyat  per  realitzar  una  activitat  física 

important. Els nostres avantpassats solien efectuar una notable despesa energètica cercant aliments, 

mentre que, avui en dia, per alimentar-se no cal realitzar cap treball físic. Actualment, tampoc no 

fem un bon ús del sistema de defensa emprat pels nostres antecessors. Quan el nostre cervell detecta 

l’amenaça (un cotxe que gairebé ens atropella, quedar-nos en blanc en un examen, una discussió 

amb  algú...)  es  produeixen  una  sèrie  de  mecanismes  metabòlics,  circulatoris  i  respiratoris,  de 

manera que es buiden els dipòsits adiposos i els àcids grassos es dirigeixen al teixit muscular amb la 

funció de servir de combustible per a la realització d’activitat física (o bé lluitar, o bé fugir). Però 

davant  les  situacions  d’amenaça,  nosaltres  ni  lluitem ni  fugim,  de  manera  que  no  efectuem la 

despesa energètica per la qual està dissenyat el nostre organisme. En conseqüència, els àcids grassos 

alliberats  per  a  la  realització  de  l’activitat  física  que  no  s’ha  dut  a  terme  es  converteixen  en 

triglicèrids i en lipoproteïnes, els quals poden acumular-se en les parets de les artèries i accelerar 

l’arteriosclerosi. Aquest sistema de defensa també accelera el cor i augmenta la pressió arterial, de 

manera  que,  amb  els  anys,  es  pot  acabar  produint  una  hipertrofia  cardíaca  (desenvolupament 

exagerat del cor) i hipertensió.

Com hem vist en aquest apartat, el “gen estalviador” és un obstacle per a aquelles persones que 

desitgin estar primes, ja que, a causa de la insulinorresistència, es produeix la hiperinsulinèmia, la 

qual facilita l’acumulació de greix en el teixit adipós. Però, a més a més, aquest gen que va ser de 

tanta  utilitat  als  nostres  avantpassats  és  el  principal  culpable  de  la  síndrome  metabòlica,  les 

malalties de la qual constitueixen la principal causa de mort en els països desenvolupats.
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3.1.2 La velocitat del metabolisme

Abans de res, definirem què és el metabolisme, la qual cosa també ens servirà de base per al capítol 

següent, en què en tornarem a parlar. Entenem per metabolisme el conjunt de reaccions químiques 

que es produeixen en els éssers vius i que suposen l’intercanvi de matèria i energia entre la cèl·lula i 

el  seu  entorn.  Amb  altres  paraules,  el  metabolisme  comprèn  totes  aquelles  transformacions 

químiques  dels  anomenats  macronutrients  obtinguts  mitjançant  la  ingesta  d’aliments  (hidrats  de 

carboni,  proteïnes i lípids) per tal  d’obtenir  o produir energia.  Segons aquesta darrera definició, 

distingim entre:

- catabolisme:  conjunt  de  reaccions  químiques  destinades  a  l’obtenció  d’energia  per  a  la 

realització de funcions tals com el moviment, el transport, la reproducció d’una cèl·lula o 

d’un organisme.  Són reaccions en les quals  té lloc la degradació dels  macronutrients  en 

molècules més senzilles, amb el consegüent alliberament d’energia.  

- anabolisme: conjunt de reaccions químiques que, al contrari  que les anteriors, necessiten 

energia per poder dur-se a terme.  Són reaccions destinades a la síntesi  o construcció de 

noves  molècules,  les  quals  serveixen   per  a  funcions  molt  diverses,  com la  construcció 

d’estructures cel·lulars, per emmagatzemar substàncies de reserva i d'altres.

El metabolisme global d’un adult sedentari és pot dividir de la següent manera:

10% 6%

24%60%

Termoregulació
Treball digestiu
Treball muscular
Metabolisme basal

Gràfic 1. Metabolisme global d'un adult sedentari

Font: CABELLO, M. et alter (2006). Biología 2. Barcelona: Claret, p.29.

Com es pot observar, la major part (60%) del metabolisme d’un adult, insistim, sedentari (ja que 

qualsevol  activitat  física  suplementària  no  està  inclosa  en  el  gràfic  anterior),  correspon  al 

metabolisme basal. El metabolisme basal, encara que resulti evident, és la despesa energètica total 
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d’una persona que manté al mínim possible els costos energètics produïts per les altres tres vies, 

vistes al gràfic. És a dir, és la despesa energètica d’una persona que es manté:

- totalment en repòs (treball muscular),

- en dejú durant 12 hores (treball digestiu) i

- en una temperatura de neutralitat tèrmica (termoregulació).

El metabolisme basal, doncs, és la despesa lligada a la vida de les cèl·lules i a l’activitat dels òrgans 

que  asseguren  les  funcions  bàsiques  de  l’organisme  (respiració,  circulació,  excreció,  etc.).  Es 

calcula de la següent manera:

Homes 66 + [13.7 · pes corporal (kg)] + [5 · estatura (cm)] – [6.8 · edat (anys)]
Dones 65.5 + [9.6 · pes corporal (kg)] + [1.8 · estatura (cm)] – [4.7 · edat (anys)]

Observant  atentament  les  dues  fórmules  anteriors,  veiem  que  els  homes  tendeixen  a  tenir  un 

metabolisme basal molt més elevat que les dones, ja que les quatre constants són més elevades en la 

primera fórmula i tres d’elles sumen, mentre que només una resta. 

La velocitat  del  metabolisme està directament  relacionada amb la massa magra de les persones 

(constituïda pels teixits no grassos com els ossos, la sang i els músculs), la qual necessita molta més 

energia  per  funcionar  que  la  massa  grassa.  El  60% de  la  massa  magra  està  format  per  massa 

muscular, de manera que, com més massa muscular tingui una persona, més elevada serà la seva 

despesa energètica. Aquesta és la raó principal per la qual molta gent guanya pes amb l’edat, ja que 

a partir de la maduresa hi ha una tendència natural a perdre massa muscular i, en conseqüència, 

disminueix el metabolisme basal. Els homes presenten un major percentatge de massa muscular que 

les dones, fet que explica perquè ells tenen un major metabolisme basal.  

La velocitat metabòlica determina la necessitat de calories d’un individu, ja que hi ha organismes 

molt eficients que obtenen un alt rendiment dels nutrients ingerits, mentre que d’altres n’obtenen un 

rendiment molt  inferior. És a dir,  que aquelles persones que estiguin dotades d’un metabolisme 

accelerat hauran de realitzar una ingesta calòrica major que aquelles persones que posseeixin un 

metabolisme  més  lent.  Això explica  perquè  s’observa  una  disminució  de  la  gana  en   aquelles 

persones  que  s’acosten  a  la  tercera  edat,  ocasionada  per  la  disminució  del  metabolisme  basal 

explicada anteriorment.  
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Figura 8. Relació entre percentatge de massa muscular, velocitat metabòlica i necessitat calòrica

Percentatge massa muscular Velocitat metabolisme Necessitat calòrica
Cas 1 alt alta alt
Cas 2 baix baixa baixa

Taula 2.  Exemples de la relació entre  percentatge de massa muscular, velocitat  metabòlica i  necessitat  
calòrica

Però com afecta tot això a aquelles persones que desitgen aconseguir o mantenir l’anomenat “cos 

ideal”? Molt senzill: imaginem dues persones adultes i sedentàries que consumeixen exactament el 

mateix nombre de calories cada dia; però una d’elles té una velocitat metabòlica més elevada que 

l’altra. La persona que té una velocitat metabòlica més baixa té una necessitat calòrica menor, però 

està ingerint la mateixa quantitat de calories de manera que, mentre que l’altre persona s’aprimarà, 

ella  es  mantindrà  en  el  seu  pes,  o  bé,  mentre  l’altra  persona  es  mantindrà  en  el  seu pes,  ella 

s’engreixarà (depèn de la quantitat de calories de què estiguem parlant). Un exemple que il·lustra 

molt clarament la relació entre la velocitat del metabolisme i el pes corporal és el tabac: la nicotina 

provoca l’acceleració del ritme de l’activitat metabòlica, de manera que una persona que comença a 

fumar  s’aprima,  mentre  que  una  persona  que  abandona  el  cigarret  s’engreixa  (com  a  mínim 

temporalment).

En conclusió, l’altre principal factor genètic que resulta un important obstacle pels fidels seguidors 

del cos de les societats  desenvolupades és la baixa velocitat  del  metabolisme, la qual afecta  en 

major grau a les dones, ja que aquestes solen tenir menor percentatge de massa muscular. 

3.1.3 Altres factors genètics

Tot i que els principals opositors genètics del “cos 10” són els que acabem de veure, no podem 

oblidar l’hipotiroïdisme i la retenció de líquids, que, tot i que pot ser no tenen tanta incidència, 

també afecten un nombre considerable de persones.
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3.2 Factors ambientals

No només el nostre material genètic és un digne oponent per a totes aquelles persones que desitgen 

estar primes, sinó que també hi ha diversos factors ambientals que no només dificulten l’obtenció 

del “cos ideal”, sinó que, a més a més, promouen l’obesitat. Aquests factors ambientals són una 

clara imposició de la societat actual i els més importants són el sedentarisme, les dietes 

hipocalòriques i l’estrès, l’ansietat i la depressió.

3.2.1 El sedentarisme

Com hem vist en el capítol anterior, sovint els nostres avantpassats es veien obligats a caminar 

grans distàncies per obtenir aliment o a córrer per a escapar dels perills. Així doncs, l’evolució ha 

configurat genèticament el nostre organisme per realitzar una determinada càrrega de treball. Però, 

amb el desenvolupament de l’agricultura, aquesta necessitat d’efectuar una despesa energètica per 

alimentar-se  va  disminuir  dràsticament  i,  des  de  mitjan  segle  XX,  ha  desaparegut  gairebé  per 

complet. A més a més, avui en dia, la majoria de les feines del sector serveis (en el qual hi treballa 

més del 60% de la població dels països desenvolupats) obliguen milers de persones a un continu 

sedentarisme laboral; i aquelles feines que requerien una major activitat física (com l'agricultura, la 

mineria, etc.) s’han suavitzat notablement mitjançant la mecanització i l’automatització. És a dir, 

que l'activitat física que actualment realitzen les persones gairebé sempre és per voluntat pròpia, ja 

que  en  la  vida  quotidiana  de  les  societats  dels  països  desenvolupats,  on  la  comoditat  està 

extremament valorada, no hi ha cap necessitat que impliqui una càrrega de treball important. 

Tenim  un  organisme  dissenyat  per  efectuar  intenses  i  continuades  càrregues  físiques  (així  ho 

demostren, per exemple, els atletes professionals), però portem una vida excessivament sedentària i, 

evidentment, això té greus repercussions sobre la salut. S’ha demostrat que el sedentarisme té una 

estreta relació amb l’obesitat: les persones sedentàries tenen un 50% més de probabilitats de patir 

obesitat  que  les  físicament  més  actives.12 Les  persones  sedentàries  mostren  majors  signes  de 

depressió, ansietat i estrès (que com veurem més endavant estan molt associades a l’obesitat) que 
12 CHING, P. L. et alter (1996) «Activity level and risk of overweight in male health proffesionals», American Journal of  
Public Health, núm. 86, p. 25-30, citat a AMIGO, I. (2002). La delgadez imposible. Barcelona: Paidós, p.74.

22



les persones que no ho són i, a diferència de l’exercici físic, el sedentarisme és totalment compatible 

amb la ingesta  d’aliments.  Les hores passades davant la televisió  o l’ordinador en són un gran 

exemple.

Una altra manera de veure com el sedentarisme representa un fort obstacle per a totes aquelles 

persones que desitgen estar o mantenir-se primes és observar les repercussions que té el seu contrari 

(l’exercici físic) sobre el pes corporal; així, podem veure clarament quines són les conseqüències 

positives que estem deixant d’assolir en dur un estil de vida sedentari:

a) Després de la realització d’activitat física, l’organisme té més capacitat per discriminar el 

contingut calòric dels aliments, de tal manera que s’incrementa la sensibilitat als senyals de sacietat 

i, per tant, l’individu se sentirà saciat abans i ingerirà una menor quantitat de calories.

b) La principal font d’energia que utilitzem quan realitzem activitat física és el glicogen, que prové 

dels  hidrats  de  carboni.  Per  aquest  motiu,  la  pràctica  d’exercici  fa  que  l’organisme  tendeixi  a 

consumir  aliments  rics  en  carbohidrats  per  reemplaçar  el  glicogen  consumit.  Això  és  de  gran 

importància ja que, com veurem més endavant, els aliments rics en hidrats de carboni són els que 

haurien  de  tenir  el  paper  protagonista  en  la  dieta  i,  a  més,  són  un  gran  aliat  per  prevenir  els 

augments de pes.

c) L’exercici físic incrementa la satisfacció i el plaer que s’obtenen durant el consum d’aliments. 

Contràriament al que sembla, aquest fet no sol comportar una major ingesta de calories, ja que els 

sabors més quotidians són més saborosos i, per tant, no és necessari un major consum d’aliments 

per satisfer el paladar.

d) L’exercici físic possibilita dormir millor, fet que també es troba associat al pes.

e) L'activació muscular i emocional que provoca l’exercici físic fa que no hi hagi sensació de gana, 

no només durant la seva realització, sinó també mitja hora o una hora després.

 f) Com ja hem assenyalat  anteriorment,  més endavant veurem l’estreta relació que hi ha entre 

l’augment del pes corporal i els estats emocionals negatius (estrès, ansietat, depressió, etc.), un 12% 

dels quals són causats pel sedentarisme.13 L’exercici físic, en canvi, té la capacitat de bloquejar o 

atenuar aquests estats emocionals, fet que tindrà gran importància per al control del pes.

 

13  AMIGO, I.; ERRASTI, J. M. (2006). ¡Quiero chuches! Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, S.A., p. 95.
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Tot i  així,  en contra  del que creu molta  gent,  la  pràctica d’exercici  físic per si  sol  no ajuda a 

desempallegar-se dels kilograms sobrants. La selecció natural, a causa de l’escassetat alimentària 

patida pels nostres antecessors al llarg dels milers d’anys d’evolució i a causa també de la necessitat 

de realitzar feixugues despeses energètiques per alimentar-se o sobreviure, va promoure un disseny 

metabòlic que permet un consum calòric relativament baix en efectuar una determinada activitat 

física. Per exemple, una persona de 60 kg que vagi una hora en bicicleta a 9 km/h efectuarà una 

despesa de 300 kcal, que podrà tornar a recuperar fàcilment en ingerir un got de llet de 200 ml amb 

50 g de cereals de farina de blat. Tantmateix, com acabem de veure en aquest apartat, la pràctica 

d’exercici físic té molts efectes positius que, si bé no produeixen una reducció important del pes 

corporal  mitjançant  la  utilització  de  les  reserves  dels  dipòsits  adiposos,  ajuden a  no  consumir 

calories innecessàries, a dur una dieta més saludable i a evitar els descontrols alimentaris causats 

pels estats emocionals negatius.

3.2.2 Les dietes hipocalòriques

Com ja sabem, l’objectiu de les dietes és aconseguir una pèrdua de pes, la qual dependrà de la 

diferència entre el total de calories ingerides i la despesa energètica de l’organisme. Però, és un 

mètode eficaç sotmetre’s a una dieta? Què passa quan una persona es posa a dieta? Hi ha milers 

d’experiències personals que responen a aquests interrogants, però per conèixer de manera detallada 

i fiable la resposta a aquestes preguntes caldria dur a terme una investigació que controlés a la 

perfecció i de manera continuada l’estat i la conducta nutricional del subjecte així com el seu estat 

anímic, emocional, etc. 

Aquest tipus d’estudi, que avui en dia seria forçacomplicat de realitzar, va ser dut a terme a mitjan 

segle passat per un grup d’objectors de la Segona Guerra Mundial.14 Els trenta sis joves que van 

participar en aquesta investigació presentaven un pes normal, un coeficient intel·lectual que cobria 

un  rang  de  normal  a  elevat  i  eren  emocionalment  estables.  Durant  els  tres  primers  mesos 

d’internament,  els  joves  van  ser  alimentats  de  manera  regular  i  conforme  als  requeriments 

particulars de cada un. Passat aquest temps, se’ls va sotmetre a una dieta que els permetia menjar 

tan sols la meitat del que menjaven habitualment amb l’objectiu que reduïssin un 25% de pes. És a 

dir, una persona que pesés 80 kg, n’havia de perdre 20. Segons els criteris de diagnòstic actuals, es 
14  KEYS, A. et alter (1950). The biology of human starvation. Minneapolis: University of Minnesota Press, citat a 

AMIGO, I., op. cit., p. 28.
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tractava  de  crear  un  quadre  d’anorèxia  experimental.  Al  principi,  els  subjectes,  que  estaven 

constantment afamats, van perdre pes ràpidament. Aquesta situació, però, no va durar gaire, ja que 

la gran majoria havien de reduir encara més el consum d’aliments per continuar perdent pes, fet que 

va provocar que alguns joves abandonessin l’estudi. Tot i així, passats els tres mesos de dieta, la 

major part dels joves van assolir l’objectiu proposat i, seguidament, se’ls va restablir l’alimentació 

normal, però de manera gradual. Els joves mostraven una enorme voracitat a l’hora de menjar i, 

alguns d’ells, arribaven a fer cinc àpats complets al llarg del dia. Això provocà que la recuperació 

de pes fos molt més ràpida del que s’esperava i que la gran part dels joves assolís un pes superior al 

que  tenien  a  l’inici  de  la  investigació.  Però  la  cosa  no  s’acaba  aquí.  També  es  van  observar 

alteracions del comportament: a l’inici de l’estudi, els joves estaven molt animats i feien bromes 

constantment, però, poc temps després de començar el període de restricció alimentària, es tornaren 

agressius i fàcilment irritables i, fins i tot, es produïren baralles entre alguns d’ells, la qual cosa no 

s'adeia amb el seu caràcter habitual.  Durant els mesos d’internament, van anar caient de manera 

progressiva  en  un  estat  d’apatia  i  evitaven  realitzar  qualsevol  mena  d’activitat  física.  Es  van 

despreocupar completament del seu aspecte físic i de mantenir amb ordre el seu dormitori i van 

perdre absolutament  l’interès  pel  sexe.  La seva vida girava quasi  exclusivament  al  voltant  dels 

aliments. L’hora de menjar era l’únic moment del dia que esperaven amb autèntic interès. Ingerien 

els  aliments  molt  a  poc  a  poc,  intentant  d’assaborir-los  al  màxim.  A més,  quan es  començà  a 

restablir l’alimentació habitual, aquests canvis en el comportament no van desaparèixer i, en més de 

la meitat dels joves, l’interès desmesurat pels aliments es va mantenir fins i tot un cop restablerta 

completament la dieta normal. 

D’aquest cruel estudi es deriven una sèrie de consideracions que són aplicables a totes aquelles 

persones que avui en dia se sotmeten a dietes hipocalòriques, encara que només sigui durant uns 

quants dies:

a) l’efecte terra: qualsevol dieta, per molt eficaç que sembli durant els primers dies (a causa de la 

pèrdua d’aigua del glicogen del fetge i del teixit muscular), aviat deixa de ser efectiva; per la qual 

cosa l’individu ha de reduir encara més la ingesta d’aliments si vol seguir perdent pes. El cos humà 

intenta  mantenir-se  en  un  pes  estable  i,  per  això,  reacciona  davant  dels  canvis  bruscos  en 

l’alimentació (teoria del punt fix o concepte del “set-point”). L’organisme està dotat d’un complex 

sistema  de regulació,  el  qual  intenta  ajustar  el  balanç  entre  el  consum i  la  despesa  calòrica  i, 

d’aquesta manera, dificultar tant el guany com la pèrdua de pes. Quan una persona es posa a dieta, 

l’organisme  reacciona  davant  la  ràpida  pèrdua  de  pes  reduint  la  velocitat  metabòlica  (amb  la 
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finalitat de reduir la necessitat de calories diàries i que l’individu cremi menys calories) i reduint la 

seva activitat per optimitzar la conservació de l’energia. Això és el que donaria lloc a l’anomenat 

efecte terra de les dietes. D’altra banda, quan una persona comença a ingerir un nombre de calories 

diàries  excessiu,  l’organisme  reacciona  davant  el  guany  de  pes  accelerant  el  metabolisme  (de 

manera que l’individu crema més calories de les habituals i té una necessitat calòrica diària major 

que l’habitual) i augmentant lleugerament la seva activitat física. És a dir, la persona en qüestió 

hauria  d’incrementar  encara més la ingesta  d’aliments  si vol seguir  guanyant  pes.  Això origina 

l’efecte sostre de les dietes, segons el qual, una sobrealimentació continuada no provoca un guany 

indefinit de pes.

b)  aconseguir  l’efecte  contrari:  quan  finalitza  la  restricció  alimentària,  els  quilos  perduts  es 

recuperen a la mateixa velocitat amb què es van perdre i, en molts casos, el pes, un cop restablerta 

l’alimentació habitual, està per sobre del que tenia l’individu abans de començar la dieta. Per poder 

explicar aquest fenomen es realitzaren nombrosos experiments, un dels quals consistí a sotmetre 

rates  de  laboratori  a  múltiples  i  variades  dietes  amb  les  consegüents  pujades  (en  restablir 

l’alimentació habitual) i baixades (en posar l’animal a dieta) de pes (efecte io-io de les dietes).15 A 

més a més, s’observà que com major era el nombre de vegades que se sotmetia aquests animals a un 

cicle  de restricció-sobrealimentació,  major  era  el  nombre  de quilos  que tendien  a  recuperar  en 

finalitzar la privació alimentària. Aquest estudi revelà també que l’augment de pes causat per la 

restauració de l’alimentació usual era degut, fonamentalment, a dos motius:

1. La reducció de l’aportació calòrica que comporten les dietes alenteix el metabolisme (els règims 

més severs alenteixen la taxa metabòlica fins a un 30%) amb la finalitat de disminuir el consum 

d’energia i facilitar l’acumulació de greix corporal. Aquesta alteració en la velocitat de l’activitat 

metabòlica no es limita tan sols al temps que dura la restricció alimentària, sinó que perdura un cop 

restablerta l’alimentació habitual. En un estudi en el que s’examinava aquest fet s’observà que el 

10% de les persones que inicialment eren obeses i que havien aconseguit estar primes mitjançant 

dietes ingerien 1.300 kcal diàries per mantenir  el nou pes, mentre que un altre individu amb el 

mateix pes n'ingeria al voltant d’unes 1.900.16

Ara bé, de manera idèntica al que succeeix amb la insulinorresistència, si aquesta capacitat d’alentir 

la velocitat metabòlica és present en el nostre genoma és perquè en algun moment de la nostra 

història evolutiva contribuí a la perpetuïtat de l’espècie. Tal com s’ha explicat en el capítol anterior, 

una baixa velocitat metabòlica implica que tant la necessitat calòrica de l'individu com el nombre de 
15  BROWNELL, K. et alter (1986). «The effects of repeated cycles of weight loss and regain in rats». Physiology and 

Behavior, núm. 38, p. 459-464, citat a AMIGO, I., op. cit., p. 58.
16  GEISSLER, C. et alter (1987). «The daily metabolic rate of the Post-Obese and the Lean». American Journal of  

Clinical Nutrition, núm. 49, p. 1.105-1.109, citat a AMIGO, I., op. cit., p. 59.

26



calories que aquest crema són menors que les d’una persona amb un metabolisme més ràpid. Per 

aquesta raó, la capacitat de disminuir la velocitat del metabolisme fou de gran utilitat per sobreviure 

als continus períodes cíclics d’escassetat i abundància nutricional, motiu pel qual la selecció natural 

promogué  aquesta  important  estratègia  metabòlica  que  entra  en  contradicció  amb  l’opulència 

nutricional d’avui en dia. Així doncs, en iniciar una dieta, l’organisme activa un mecanisme d’alerta 

davant la menor aportació calòrica, ja que la interpreta com un estat d’emergència, al qual respon 

amb la disminució de la velocitat metabòlica per tal d’estalviar energia (ara l’organisme rep una 

menor aportació energètica i no sap quan es restituirà l’alimentació habitual). 

2. La privació de determinats sabors i la sensació de gana que ha comportat la restricció alimentària 

estimulen una gran voracitat  difícil  de controlar un cop restablerta l’alimentació habitual.  Quan 

s’han patit mancances en algun aspecte rellevant de la vida, es tendeix a compensar-les en excés en 

períodes d’abundància. Per exemple, imaginem una persona amb recursos econòmics limitats a la 

qual, de cop i volta, li toqui la loteria. Probablement, l’individu adoptarà una actitud consumista i 

malgastadora,  ja  que  la  precarietat  econòmica  patida  pot  intensificar  notablement  el  desig  de 

consumir en el moment en què la persona té l’oportunitat de fer-ho. El mateix passa amb la gana. 

Després d’un procés de privació alimentària el desig de menjar es fa molt més intens i tot té més 

bon gust; es pensa freqüentment en els aliments i, fins i tot, s’hi arriba a somiar. Per tant, un cop 

restablerta l’alimentació habitual, se sol menjar, com a mínim temporalment, molt més del que cal.

Existeixen estudis que proven el que acabem d’explicar.  Algunes investigacions revelen que les 

adolescents  que  s’esforcen  per  no  guanyar  pes  mitjançant  dietes,  la  utilització  de  laxants  o  la 

provocació  del  vòmit  tenen  més  possibilitats  de  patir  sobrepès  que  les  adolescents  que  no  se 

sotmeten a aquests rituals. També s’ha observat que el 95% de les persones que es posen a règim 

mitjançant dietes recuperen tot el pes perdut entre un i cinc anys més tard.17

c) un hàbit poc saludable: tot i que molta gent pensa que si el seguiment d’una dieta requereix tan 

d'esforç és perquè és un hàbit positiu i saludable, la realitat resulta ser justament la contrària. Les 

fluctuacions del pes (efecte io-io de les dietes) es troben associades a múltiples malalties, mentre 

que  l’estabilitat  del  pes  és  una garantia  de salut.  És  més,  els  canvis  cíclics  de pes,  ocasionats 

generalment per dietes que pretenen aconseguir reduccions importants en poc temps, són molt més 

perjudicials per a la salut que un sobrepès moderat i crònic. Tot això fou demostrat en un estudi 

realitzat a Dinamarca, en el qual s’analitzaren els canvis de pes que van sofrir durant deu anys les 

més de 15.000 persones que hi van participar: independentment de quin fos el seu pes inicial, els 

individus que van patir més fluctuacions de pes durant aquest període de temps van mostrar un 
17  BROWNELL, K. D.; RODIN, R. J. (1994). «The dieting maelstrom: Is it possible and advisable to lose weight?». 

American Psychology, núm. 49, p. 781-791, citat a AMIGO, I., op. cit., p. 55.
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major risc de mortalitat  atribuïble a qualsevol tipus de malaltia.  També un informe del projecte 

“Framingham”18 va demostrar que les persones que havien sofert canvis cíclics de pes mostraven un 

increment significatiu del risc de mortalitat atribuïble a múltiples causes, entre les que destacaven 

les malalties cardíaques i el càncer.

d) canvis de comportament: el seguiment d’una dieta comporta canvis d’humor i, tot i que aquests 

solen ser temporals, si la privació alimentària és molt severa i de llarga duració, les alteracions del 

caràcter poden persistir fins i tot un cop restablerta l’alimentació normal.

3.2.3 L'estrès, l’ansietat i la depressió

Els  estats  emocionals  intensos,  tant  els  positius  com els  negatius,  afecten  sempre  la  gana.  La 

majoria  de  les  persones  que  pateixen  alteracions  de  l’estat  d’ànim tendeixen  a  augmentar,  de 

manera descontrolada, el consum d’aliments, sobretot dels més calòrics. Aquest fet és degut a:

1. Un aprenentatge cultural, completament incorporat en la nostra vida quotidiana, segons el qual 

recorrem a la ingesta d’aliments altament calòrics com una manera d’atenuar els estats emocionals. 

Popularment,  hi ha aliments que són considerats tranquil·litzants  o elevadors dels estats d’ànim, 

com ara la xocolata. Calmar l’ansietat o la depressió menjant afavoreix que aquests estats d’ànim es 

converteixin en situacions que despertin, de manera immediata, la gana.

2. Un mecanisme biològic que afavoreix el consum d’aliments com a mitjà per afrontar els estats 

emocionals negatius. A resultes de la nostra evolució, el nostre organisme es troba molt ben adaptat 

per afrontar situacions d’estrès agut, breu i intens, però no pas situacions d’estrès crònic. Davant 

estats  de  tensió  que  es  mantenen  durant  llargs  períodes  de  temps,  l’organisme  tendeix  a  tenir 

preferència pels aliments molt rics en calories, ja que aquests bloquegen temporalment l’acció de 

les  hormones  que  causen  l’estrès,  en  disminueixen  momentàniament  la  producció.  Tot  i  així, 

aquesta estratègia tan sols funciona a curt termini i, si es consumeixen grans quantitats de sucre, es 

pot produir un efecte rebot en la producció de les hormones de l’estrès, de manera que aquestes 

augmenten fins a un nivell superior al habitual. 

18  El projecte “Framingham” és un dels programes epidemiològics més amplis que s’han realitzat sobre la relació 
entre els hàbits de salut i la malaltia. Hi participaren més de 5.000 homes i dones residents a la ciutat nord-
americana de Framingham. S’inicià l’any 1948 i encara continua. 
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3.2.4 Altres factors ambientals

Hi ha altres factors ambientals que, tot i que potser no tenen tanta incidència en la població com els 

tres darrers, també són importants. En el treball complet, cadascun d'ells està àmpliament explicat. 

Són:  dormir  poc,  l’avorriment,  les  hores  passades  mirant  la  televisió,  no  esmorzar,  absència 

d’horaris i menjar sol.

3.2.5 Productes aprimants i cirurgia 

A continuació, exposarem la inconveniència de recórrer a certs productes aprimants o a la cirurgia 

per tal de reduir o mantenir el pes.

Productes aprimants

La  tipologia  dels  productes  aprimants  és  molt  variada:  pastilles,  ampolles,  infusions,  barretes, 

pegats,  cremes,  etc.  N’hi  ha  que  poden  ajudar  a  perdre  pes  en  casos  específics,  sempre  que 

l’alimentació  i  l’estil  de  vida  siguin  adequats.  Tanmateix,  n’hi  ha  d’altres  que  són  il·legals  i 

atempten contra la salut, ja que entre els seus components s’hi ha detectat amfetamines, hormones 

tiroïdals, antidepressius o estimuladors del sistema nerviós.

Els productes de més difusió són:

– Diürètics: elaborats amb llavors, fulles, tiges de plantes, etc. Tenen la funció d’afavorir 

l’eliminació renal d’aigua i electròlits, però no la matèria grassa. Estan indicats per a persones 

amb trastorns renals i altres malalties associades a la retenció de líquids. Els diürètics no estan 

exempts d’efectes secundaris i si s’administren de manera continuada i sense control provoquen: 

desequilibri  hidroelectrolític  associat  a  pèrdues  importants  de  sodi,  potassi  i  aigua; 

deshidratació, debilitat, cansament, insomni, canvis d’humor i de la conducta, taquicàrdies, etc.

– Laxants: estimulen el peristaltisme intestinal o augmenten el volum o la fluïdesa de la femta, de 

manera que faciliten l’evacuació. Se’n recomana l’ús tan sols en casos extrems d’estrenyiment, i 

sempre  sota  control  mèdic.  Alguns  laxants  poden  provocar  les  següents  contraindicacions: 

irritació de la mucosa del tracte intestinal; si s’administra de manera prolongada o se’n prenen 

dosis superiors a les prescrites, danys irreversibles a la mucosa de l’intestí gros; alteració de la 
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funcionalitat del còlon, és a dir, l’intestí es torna mandrós i es produeix una intensificació o 

cronificació  de l’estrenyiment;  desequilibris  en el  balanç  d’aigua i  d’electròlits;  desnutrició; 

arítmies, i pèrdues importants de potassi.

– Productes que disminueixen l’absorció del greix. Se solen anunciar amb el sobrenom de "crema 

greixos"  i  la  gran  majoria  no  tenen  fonament  científic.  Els  seus  defensors  al·leguen  que 

augmenten la secreció dels enzims que participen en la digestió dels greixos, però això no vol 

dir que s’elimini el greix de l’organisme. A més a més, si se n’abusa, poden provocar diverses 

alteracions, més o menys greus, segons  l’estat  de  salut  de  la  persona,  els  components  del 

producte, les dosis i la durada del tractament.

– Saciants: contenen fibra i estan destinats a reduir la gana i, per tant, la ingesta. Actuen a nivell 

de l’estómac produint distensió gàstrica i sensació de sacietat. Sovint causen problemes gàstrics, 

diarrees,  dolor  abdominal,  flatulència  i,  fins  i  tot,  ansietat,  insomni,  etc.  L’abús  d’aquests 

productes pot causar mala digestió i mala absorció dels nutrients.

Alguns d’aquest productes aprimants, tot i que inicialment poden semblar eficaços, deixen de fer 

efecte al cap d’unes setmanes, a causa d’un procés anomenat habituació (l’organisme s’acostuma a 

la ingesta de la substància en qüestió), motiu pel qual cada vegada es necessita una dosi major per 

seguir  perdent  pes.  A més,  en  abandonar  l’ús  d’aquest  tipus  de  substàncies,  es  recupera  molt 

fàcilment  el  pes  anterior.  Però  el  que  els  fan  realment  desaconsellables  són  els  seus  efectes 

secundaris,  especialment  de  tipus  cardiovascular.  Així  es  va  demostrar  l’any  1997,  quan  dos 

fàrmacs  aprimants  (la  fenfluoramina  i  la  dexfenfluoramina)  van  ser  retirats  del  mercat 

voluntàriament  per  un  dels  seus  fabricants,  ja  que  es  constatà  que  el  seu  consum  provocava 

anomalies cardíaques.21 A més, en molts casos, l’ús dels fàrmacs s’ha associat a casos de reaccions 

psicòtiques, depressions, convulsions, dependència i abús del seu consum.22 Malgrat tot això, no 

s’ha evitat la utilització d’aquestes substàncies (a Europa s’han arribat a vendre més de cent mil 

envasos anuals), motiu pel qual les autoritats sanitàries europees s’han vist obligades a prohibir la 

comercialització de molts d’aquests productes.

21  «Retirados del mercado mundial dos fármacos adelgazantes por sus efectos para el corazón». El País, 6 de setembre 
de 1997, citat a AMIGO, I. La delgadez imposible, op. cit., p. 64.

22  «Sanidad ordena retirar cuatro fármacos adelgazantes por su riesgo para la salut». El País, 22 d’octubre de 2000, 
citat a AMIGO, I. La delgadez imposible, op. cit., p. 65.
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Cirurgia

Les operacions d'estètica tenen els mateixos riscos que qualsevol altra intervenció quirúrgica; per 

tant,  la  cirurgia  i  l'anestèsia  (local,  regional  o  general)  pot  implicar,  per  exemple,  al·lèrgies, 

problemes cardiocirculatoris i de cicatrització, hemorràgies o infeccions de teixits. 

La cirurgia gàstrica més comú consisteix a grapar l’estómac per tal de reduir la capacitat de contenir 

aliments, de manera que el pacient es veu obligat a reduir la ingesta. Els riscos concrets d’aquesta 

intervenció són alteracions gàstriques i intestinals posteriors. Pot semblar, en especial per a totes 

aquelles persones que han fracassat reiteradament en els seus esforços per mantenir o disminuir el 

seu pes, una manera fàcil i ràpida d’aconseguir aquests propòsits. No obstant això, s’ha de tenir 

molt present que aquest tipus de cirurgia és una manera radical de controlar l’obesitat extrema i, per 

tant, ha d’estar reservada a les persones que es troben per sobre del 100% del seu pes natural o a 

aquelles per a les quals la reducció de pes és un factor essencial per evitar complicacions de salut 

més importants.

Les  mamoplàsties  i  les  liposuccions  són  les  operacions  que  comporten  més  riscos.  Les 

complicacions  locals  que  poden  sorgir  en  el  transcurs  o  en  el  postoperatori  d'una  operació 

d’augment de pit, per exemple, són dolor, deformitat o infeccions greus. Un dels riscos posteriors és 

la  contractura  de  la  càpsula,  que  ocorre  quan la  cicatriu  del  teixit  que  es  forma  al  voltant  de 

l'implant  es  fa  gran  i  l'estreny.  Sol  aparèixer  després  de  la  infecció  i  pot  necessitar  cirurgia 

addicional per corregir-la, que pot consistir des de l'extirpació del teixit implantat fins a un possible 

reimplant. Un altre dels riscos més comuns és la deflació, ruptures o pèrdues que es poden produir 

en els implants. Altres conseqüències derivades d’una mala praxis són l’asimetria o un excessiu 

increment de pit, que pot ser perjudicial per a la columna vertebral. Estrictament, la liposucció no és 

una operació gaire complicada, i, per això mateix, de vegades la duen a terme cirurgians no prou 

capacitats que la practiquen en la mateixa consulta, la qual cosa fa que el factor risc augmenti. 

L'endemà de l'operació, una vegada el pacient és a casa, es pot produir una trombosi pulmonar per 

un coàgul de sang en els pulmons, la qual cosa pot arribar a causar la mort. 

Pel que fa als riscos de la cirurgia facial, hem d’esmentar des de l’asimetria, la pigmentació o les cicatrius que poden 

causar simplement el descontentament del pacient, fins a complicacions molt més serioses com hematomes, dolor, 

infeccions o lesions nervioses.
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Estudi empíric
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4. Objectius de l’estudi empíric 

Amb aquest estudi hem volgut corroborar el model d’imatge corporal que en general transmeten les 

revistes femenines i demostrar que la informació que transmeten els anuncis publicitaris relacionats 

amb els productes de bellesa ometen o informació imprescindible per a la salut o falsegen l’eficàcia 

del productes en qüestió. 
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5. Mètode 

Per seleccionar la revista a partir de la qual es faria l’estudi empíric, es van comparar les revistes 

Cosmopolitan,  Glamour,  Ragazza  i Elle del  mes  de  juliol  de  2007.  El  resultat  va  ser  que 

Cosmopolitan era la revista que presentava un major nombre d’anuncis relacionats amb l’aspecte 

físic,  motiu  pel  qual  es  va  escollir  per  a  la  realització  de  l’estudi.  Com que  els  anuncis  dels 

productes  relacionats  amb l’estètica  estan condicionats  per  l’estacionalitat,  s’han escollit  els  12 

números  d’un  any:  des  d’agost  del  2006  fins  a  juliol  del  2007.  D’aquesta  manera  es  podran 

constatar les seves variacions depenent del mes de l’any. 

Un cop aconseguides les revistes,  es va dur a terme la classificació dels anuncis per categories 

segons el producte anunciat, seguint el següent sistema de categorització:

1.Cosmètica

            1.1.Maquillatge: rímels, colorets, ombres, desmaquilladors, pintallavis, perfiladors de llavis, 

pinta ungles, perfiladors d’ulls

            1.2. Fragàncies: colònies, perfums

            1.3. Productes antimperfeccions: cremes antiarrugues, antiestries, anticel·lulítiques, 
reafirmants, antiacné

            1.4. Depilació: cremes, màquines, establiments, decolorants

            1.5. Cabells: xampús, tints, espumes, mascaretes, perruqueries

            1.6. Bronzejadors: cremes autobronzejadores, tovalloletes, establiments, cremes solars

2. Productes per canviar la figura corporal

            2.1. Centres de cirurgia plàstica

            2.2. Productes aprimants: menjar light, cremagrasses, saciants

3. Higiene

            3.1. Productes d’higiene: gels, desodorants, cremes hidratants

            3.2. Higiene íntima: compreses, tampax, salvaeslips

4. Roba i complements

            4.1. Roba

            4.2. Complements: bosses, sabates, joies, rellotges, ulleres

5. Altres 

            5.1. Revistes
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            5.2. Menjar i begudes

            5.3. Diversos: qualsevol producte que no es pugui incloure en cap dels apartats anteriors

Les categories obeeixen a les diferents relacions que s’estableixen entre el producte i el cos; de 

manera que la categoria 1 comprèn aquells productes destinats a embellir el cos; la categoria 2, a 

transformar el cos; la categoria 3, a tenir cura del cos, i la categoria 4, a adornar el cos. Però no tots 

els anuncis trobats a les revistes guarden relació amb l’aspecte físic, de manera que no es poden 

incloure en cap de les quatre categories anteriorment esmentades. Per això, s’ha establert també la 

categoria “Altres”.

Pel que fa a les subcategories, s’han anat determinant a mesura que es realitzava la classificació, per tal de poder 

endreçar tots els anuncis trobats.
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6. Resultats

6.1 Freqüència de tipus d'anuncis

Per raons d'espai, tans sols s'exposa la freqüència mitjana anual dels tipus d'anuncis, però en el 

treball complet es mostra la freqüència de tots els mesos.

Mitjana anual

Nombre de planes %
Planes publicitàries 90 37,50
Planes no publicitàries 150 62,50
TOTAL 240 100

Taula 3. Planes amb publicitat i sense. Mitjana anual

38%

62%

Planes publicitàries
Planes no publicitàries

Gràfic 2. Planes amb publicitat i sense. Mitjana anual
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Taula 4. Planes per categories. Mitjana anual
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Gràfic 3. Planes per categories. Mitjana anual
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Categoria Nombre de planes %
1. Cosmètica 41 45,56
2. Productes per canviar la 
figura corporal

7 7,78

3. Higiene 2 2,22
4. Roba i complements 22 24,44
5. Altres 18 20,00
TOTAL 90 100



Taula 5. Planes per subcategories. Mitjana anual

Gràfic 4. Planes per subcategories. Mitjana anual
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Categoria Nombre de planes %
1. Cosmètica
1.1 Maquillatge 7 7,78
1.2 Fragàncies 17 18,89
1.3 Productes 
antimperfeccions

8 8,89

1.4 Depilació 2 2,22
1.5 Cabells 5 5,56
1.6 Bronzejadors 2 2,22
2. Productes per canviar la 
figura corporal
2.1 Centres de cirurgia 
plàstica

2 2,22

2.2 Productes aprimants 5 5,56
3. Higiene
3.1 Productes d’higiene 1 1,11
3.2 Higiene íntima 1 1,11
4. Roba i complements
4.1 Roba 15 16,67
4.2 Complements 7 7,78
5. Altres
5.1 Revistes 1 1,11
5.2 Menjar i begudes 4 4,44
5.3 Varis 13 14,44
TOTAL 90 100
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6.2 Estacionalitat de la freqüència dels anuncis

Gràfic 5. Evolució cosmètica

Es pot observar un creixement important des del mes de setembre fins al gener, que segurament 

correspon a la campanya de Nadal i Reis. A partir de Reis, es produiex una davallada fina al març i, 

durant els mesos que precedeixen a l’estiu té lloc un increment irregular,  ja que és l’època de l’any 

en què el cos es prepara per mostrar-se.     

Gràfic 6. Evolució productes per canviar la figura
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Evidentment, el fort creixemnt es produeix mesos abans de l’estiu, que és l’estació de l’any on es 

mostra més el cos. 

Gràfic 7. Evolució higiene

Sobre aquesta gràfica no tenim res a dir, ja que les variacions que presenta són totalment arbitràries.

Gràfic 8. Evolució roba i complements

El creixement que observem correspon a les campanyes comercials d’hivern i estiu. L’increment que té lloc a 

finals d’any també pot ser causa de Nadal i Reis.
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6.3 Anàlisi d’alguns missatges publicitaris

Aquest apartat inclou l’anàlisi de 65 anuncis, que es classifiquen segons el missatge general que 

transmeten: transformar el cos, mantenir-se jove, aprimar-se fàcilment i menjar sense engreixar-se. 

Els anuncis estan numerats i remeten a l’annex 1 a fi que puguin ser visualitzats amb més detall. 

Dels anuncis analitzem, en primer lloc, el missatge que creiem que volen transmetre, incloent-hi les 

comprovacions d’eficàcia (“missatge”). A continuació, sota l’epígraf “què hi diu la ciència” , prou 

transparent, relacionem l’estudi empíric amb el marc teòric previ. 

6.3.1 Podem transformar el nostre cos al nostre gust 

Cirurgia 

CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA

Missatge

Companyia líder en l’àmbit de la cirurgia estètica gràcies a la professionalitat i l’experiència del 

personal mèdic que dóna garantia i confiança al consumidor (en quatre dels cinc models d’anuncis 

trobats apareix la figura del professional). 

El consumidor pot ser home o dona, de qualsevol edat i de qualsevol raça o condició: “Influir sobre 

el propio cuerpo es una posibilidad al alcance de la mayoría de las personas”. 

L’altre cosa que es vol transmetre és la felicitat que s’obté en transformar el cos (“Ahora me siento 

feliz al haber recuperado la silueta”, “Ahora me veo distinta, como siempre había querido ser”) i la 

recuperació de l’autoestima (“ [...] hemos contribuido a hacer felices a miles y miles de clientes, 

ayudándoles con nuestros tratamientos a mejorar su imagen y recuperar su autoestima”. 
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DORSIA

Missatge

La seducció (“Seducción Dorsia. No te resistas.”). A tots cinc models d’anunci trobem una figura 

femenina jove que, amb un cos perfecte, sedueix el personatge masculí que també és jove i té un cos 

perfecte. Si tu no et resisteixes a anar a Dorsia, seràs irresistible (“Sé irresistible”, “Descubre tu lado 

Dorsia”) i podràs seduir a qui vulguis. Tu pots ser com la noia que apareix als anuncis, tenir el cos 

que “es porta” a l’estiu.

A  diferència  del  missatge  de  Corporación  Dermoestética,  no  hi  ha  cap  referència  a  la 

professionalitat de l’anunciant. El cos és vist com un mitjà per seduir; no es tracta la qüestió de la 

transformació com una qüestió mèdica, sinó simplement com un caprici: pots canviar de cos com si 

canviessis de sabates.

  

Què hi diu la ciència
La transformació total del cos és impossible, ja que no es pot vèncer certes imposicions de la genètica. 

D’altra banda, com ja hem vist, els riscos d’un cos a la carta són múltiples, ja que es tracta d’una intervenció 

quirúrgica, fet que es banalitza en els anuncis de Dorsia.
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Autobronzejadors

NIVEA, CLARINS, POND’S, OLAY, DOVE, COMODYNES I NIVEA MEN 

Missatge

Un bronzejat natural, gradual, uniforme i sense marques per a tot l’any. Podràs mantenir la pell 

pròpia de l’estiu durant tot l’any: “Siente la belleza del verano en tu piel”, “Con Clarins hace un 

tiempo ideal para broncearse”, “Cuando el verano termine tu bronceado seguirà contigo”.

Què hi diu la ciència

L’epidermis, la zona més externa de la pell, es divideix en quatre capes: 1) l’externa o estrat corni: 

formada per cèl·lules mortes, actua de barrera retentiva de l’aigua i protectora contra l’entrada de 

microorganismes i tòxics; 2) la segona o granular; 3) la tercera o espinosa, i 4) la quarta o basal: 

formada per cèl·lules en continua divisió que emigren cap a la superfície per tal de  reemplaçar les 

perdudes per descamació. 

L’agent  actiu  dels  autobronzejadors  és  un  sucre  anomenat  dihidroxiacetona  (DHA),  el  qual 

interacciona amb les cèl·lules mortes de l’estrat  corni de l’epidermis i  lentament es produeixen 

reaccions de coloració. Com que diàriament eliminem milions de cèl·lules mortes de l’epidermis i 

les substituïm per les procedents de la zona basal, cada 35 o 45 dies es pot dir que tenim una nova 

epidermis. Per aquesta raó, el color obtingut amb l’aplicació de l’autobronzejador va desapareixent 
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progressivament i, al cap de cinc o sis dies, ja no n’hi ha rastre. Això implica que, si es vol mantenir 

el color, s’han de realitzar noves aplicacions cada tres o quatre dies. 

També és important  assenyalar  que aquests  productes  no protegeixen de la  radiacions  solars,  a 

diferència del bronzejat natural.   

La informació que amaguen tots els anuncis anteriors és que el bronzejat no perdurarà més de cinc o sis dies, 

cosa que obligarà a fer aplicacions successives.

6.3.2 Podem mantenir-nos joves més temps del que la natura permet 

NIVEA

Missatge

No ens queda més remei que acceptar el pas dels anys, però ara tenim la possibilitat d’amagar l’edat 

que tenim: “Cumplir años es inevitable. Aparentarlos ya es historia”, “Innovación en el cuidado 

facial antiedad”.

Es garanteix un 82% de reducció de les arrugues i un 86% més de fermesa  (test d’autoavaluació 

sobre 76 dones). L’ingredient principal del producte és l’àcid fòlic.

El producte va ser guardonat el 2007 amb el premi a la “mayor innovación” que organitza Telva.

ELIZABETH ARDEN
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Missatge

Nou tractament  hidratant  que  frena  els  signes  d’envelliment,  causats  per  una  vida  accelerada, 

reafirma la pell i la hidrata profundament. “Una vida acelerada. Signos de envejecimiento. Pulse el 

botón de pausa”. 

El component diferencial és la tecnologia BiodorminTM, el qual “interrumpe la aparición de signos 

de envejecimiento”. 

El  producte  està  recomanat  per  a  dones  d’entre  30  i  45  anys.  La  imatge  presenta  una  actriu 

coneguda d’aquesta edat. 

ANNE MÖLLER

Missatge

Tractament rejovenidor capaç d’omplir les arrugues profundes i tensar els plecs accentuats. Té el 

mateix efecte que una intervenció quirúrgica perquè és immediat. “Piel más joven en 5 minutos. Y 

aún más en 15 días”. La imatge que reforça el text és el “diàleg” entre la zona de sota l’ull on solen 

aparèixer les arruges (“¿puedes borrar mis arrugas?”) i el producte (“¿puedes contar hasta cinco”?). 

Al cap de 5 minuts, 94% d’efecte lifting (test in vivo; avaluació clínica en 16 voluntàries) i 54% de 

reompliment d’arrugues (test in vivo; avaluació perfilomètrica) i al cap de 15 dies, 56% de reducció 

d’arrugues (test in vivo; avaluació clínica en 16 voluntàries) i 76% de millor aspecte (test in vivo; 

avaluació perfilomètrica). El component químic que s’esmenta com a base del producte és l’àcid 

hialurònic.
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L’ORÉAL. REMODELADOR COLÁGENO

Missatge

Crema que augmenta el volum de les zones enfonsades de la cara i redefineix l’oval facial.  Es 

presenta  com un producte  innovador  perquè augmenta la  producció del  propi  col·lagen (test  in 

vitro).

Promet un 64% de volum a les zones enfonsades de la cara i un 62% de remodelació de l’oval facial 

(aquests  percentatges  s’han constatat  al  cap  de  tres  setmanes  mitjançantun  test  d’autoavaluació 

sobre 211 dones). La imatge que utilitza la marca és una famosa model: “¡Recorda la juventud de tu 

rostro!”. 

L’ORÉAL. RELLENADOR COLÁGENO

Missatge

Crema que redueix les arrugues infiltrant col·lagen a la pell, de manera que, amb contacte amb 

l’aigua, les “bioesferas de colágeno” augmenten fins a nou vegades el se volum (test in vitro) i 

eleven el solc de l’arruga: “Cada día, rellena visiblemente el surco de las arrugas”. 

El producte garanteix una reducció del 20% de l’aparença de les arrugues (test clínic en 39 dones) i 

un 65% de reducció de la profunditat de les arrugues (test autoavaluació en 107 dones).

L’anunci està destinat a dones de més de 30 anys i  utilitza la imatge d’una famosa model que 

s’ajusta a aquest perfil d’edat.
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CLARINS. EXPERTISE 3P

Missatge

Els laboratoris Clarins han demostrat en una publicació científica la relació entre l’acceleració de 

l’envelliment  de  la  pell  i  l’exposició  a  les  zones  electromagnètiques:  “¿Cree  que  las  ondas 

electromagnéticas pueden atravesar los muros sin atravesar su piel?”. A partir d’aquesta constatació, 

han  creat  un  producte  d’exclusivitat  mundial  que  ha  estat  provat  oftalmològicament  i 

dermatològicament (test in vitro). Els seus components són plantes excepcionals contra qualsevol 

tipus de contaminació: thermus thermophillus, rhodiola rosea, té blanc i lapsana. 

CLARINS. MULTI-ACTIVE

Missatge

El tractament de dia actua com un escut contra els principals factors de l’envelliment i el de nit 

nodreix  la  pell.  Els  components  que  el  fan  eficaç  són  la  mourera  fluvialitis,  les  “Multi-

LaminillasTM” , que difonen durant el dia els principis actius on i quan es necessiten, i la campaneta, 

que atrapa els radicals lliures nocturns.  Ha estat provada dermatològicament.

L’anunci  està  destinat  a  dones  de  30  anys  o  més  i  s’acompanya  amb  la  imatge  d’una  dona 

d’aparença jove.
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CLINIQUE

Missatge

Aliment per a la pell, a base de vuit antioxidants, amb la finalitat d’ajudar a prevenir els signes de 

l’envelliment i d’ajudar a mantenir la pell forta: “Comprobado. Ingerir antioxidantes puede no ser 

suficiente  para  salvar  su  piel”.  Aquesta  afirmació  remet  a  una  publicació  científica:  American 

Journal of Clinical Nutrition 2004; 80: 1270-5. 

Aquest  nou producte  ha  estat  sotmès  a  proves  d’al·lèrgies  i  no  conté  perfums.  La  imatge  que 

presenta  l’anunci  reforça  de  manera  molt  eficaç  el  missatge:  una  forquilla  amb  aliments 

antioxidants que recolza sobre la crema (la crema és per a la pell el que els aliments antioxidants 

són per a l’organisme). 

ASTOR. PERFECTION

Missatge

Conjunt de tres productes (crema antiedat, crema per al contorn dels ulls i mascaret antiedat) que 

combaten els senyals d’envelliment i deixen una pell perfecte: “Piel perfecta como el diamante”. El 

component diferencial és el Liftox TM Complex. 

La major part de la superfície de l’anunci és ocupat per un diamant, que simbolitza la perfecció; 

sobreposat, el pot de crema. 
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ESTÉE LAUDER. RESILIENCE LIFT EXTREME

Missatge

Crema reafirmant per a les pells de dones adultes que, a més de fermesa, proporciona hidratació i 

lluminositat: “Una nueva era en firmeza”. El component bàsic és el “Complejo ExtremeLift”. 

Al cap de quatre setmanes un 92% de dones n’han comprovat l’eficàcia. 

Els tres quarts de pàgina superiors els ocupa la imatge d’una dona jove.

ESTÉE LAUDER. ADVANCED NIGHT REPAIR CONCENTRATE

Missatge

Fórmula innovadora que, en ser utilitzada durant 21 nits consecutives, repara la pell de l’acumulació 

de danys profunds: “Esta noche, duerma tranquila, cuidamos su piel”. 

Una fotografia en blanc i negre d’una dona dormint amb una pell totalment llisa ocupa, com en el 

cas anterior, els tres quarts superiors de l’anunci. 
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OLAY. TOTAL EFFECTS 7X

Missatge

Crema que combina set vitamines i minerals per combatre els set signes de l’envelliment (porus, 

taques, to, textura, lluminositat, sequedat i línees d’expressió i arrugues): “La armonía contra los 

siete signos del envejecimiento”. A més, conté protecció SPF 15 que ajuda a tenir un aspecte més 

jove  dia  rere  dia.  La  combinació  dels  components  del  producte  es  compara  amb una  melodia 

composta per les set notes ben combinades.

L’anunci  s’acompanya  d’una  imatge  del  producte  sobre  cinc  línees  ondulades  (pentagrama), 

daurades i lluminoses, que travessen la pàgina.

OLAY. TOTAL EFFECTS 7X MASK

Missatge

Màscara elàstica que proporciona un aspecte visiblement més jove a l’instant: “Verte más joven ya 

no es cuestión de tiempo”. El seu component específic és un concentrat d’ingredients antiedat.

La imatge d’un rostre jove que està a punt de ser cobert pel producte que s’anuncia acompanya el 

text. 
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STRIVECTIN-SD

Missatge

Crema summament eficaç contra les arrugues que ha revolucionat els tractaments antiedat. La seva 

formula ajuda a estimular la reparació de la pell i, en quatre setmanes, la pell s’allisa i les arrugues i 

les taques s’atenuen, de manera que sembla que tinguis 10 anys menys: “Dentro de 10 años te 

arrepentirás de no haber leído este anuncio.”.

El producte s’anuncia en forma de notícia de diari, donant a entendre que es tracta d’un fet d’interès 

general.  La xifra  del  titular,  “Resultados  increíbles  y  más de 210.000 unidades  vendidas  ya  en 

Europa”, s’ha ratllat a mà i s’ha substituït per “570.000”, amb la qual cosa es vol indicar que les 

vendes creixen de manera imparable, prova de l’eficàcia del producte.

D’altra banda, es tracta d’un producte de venda exclusiva en les botigues Sephora.   

Què hi diu la ciència
L’envelliment de la pell és un procés inevitable, perquè genèticament està determinat que la pell 

vagi perdent elasticitat i que disminueixi la seva capacitat per a retenir l’aigua. Hi ha cremes que 

prometen la interrupció d’aquests procés i d’altres que només s’atreveixen a prometre la disminució 

dels efectes d’aquest procés. 

Cada crema té la seva estratègia de màrqueting i el seu públic, però els anunciants fan servir un 

element comú: la innovació, una innovació que revolucionarà el mercat. Per què? Probablement, les 

consumidores ja han provat diverses cremes antiedat, però cap d’elles els ha aportat els resultats que 

n’esperaven. Tanmateix,  potser el producte nou, que fins ara evidentment no han provat, sí que 

satisfarà les seves expectatives. És per això que en 12 dels 14 productes analitzats, l’anunciant s’hi 

refereix  amb  expressions  com “fórmula  exclusiva”,  “premio  a  la  mayor  innovación”,  “nuevo”, 

“nuevo  e  innovador”,  “revolucionario  activo”,  “innovación”,  “primicia  mundial”,  “tratamientos 

‘superdotados’”, “una gran noticia”, “una nueva era”, “innovadora fórmula” o “verdadero prodigio 

que ha revolucionado los tratamientos anti-edad”. 
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En general, la innovació es basa en la utilització d’un component estrella, que pot ser un component 

químic, com ara àcid fòlic o àcid hialurònic; algun tipus de bioelement, per exemple, col·lagen, 

Thermus thermophillus, Rhodiola rosea, té blanc, lapsana,  Mourera fluvialitis o campaneta; o bé 

una  marca  registrada  de  la  qual  desconeixem la  composició,  com ara  tecnologia  BiodorminTM, 

Multi-LaminillasTM o Liftox TM Complex.

És  de sentit  comú,  però,  que si  algun d’aquests  productes  tingués  un alt  grau d’efectivitat,  no 

sortirien permanentment al mercat noves cremes.

Un grup de científics de la Universitat d’Alcalá de Henares van estudiar la publicitat dels cosmètics 

i en van emetre un informe23. Segons Juan Miguel Campanario, físic i director d’aquest informe 

(2002), aquesta publicitat és plena d’usos inadequats de termes científics, la qual cosa confon els 

consumidors. Campanario assegura que comprem sense saber el que ens venen i que la gent pensa 

que si no entén el que es diu a l’anunci del producte és perquè deu ser bo. «Claro que tienen que 

saber  que  muchos  de  nuestros  profesores  de  química  tampoco  lo  comprenden»,  afegeix 

Campanario.

L’informe assegura que el contingut de molts anuncis de cosmètica és deficient des del punt de vista 

científic,  afirmació  que  nosaltres  hem constatat  en  els  anuncis  analitzats  anteriorment.  Hi  hem 

trobat conceptes inexistents  −”activador celular”, “colágeno Pro Activ”− i afirmacions incorrectes 

−”protege el ADN de tu piel”, “mejora la renovación celular”, “interrumpe la aparición de signos de 

envejecimiento”, “optimiza continuamente los efectos beneficiosos del día”, “la piel es la última en 

recibir los beneficios [de una alimentación inteligente]” o “estimula la reparación de la piel”. 

El  dermatòleg  Luis  Miguel  Olmos  Acebes24,  de  l’Hospital  Clínic  de Madrid,  aconsella  que els 

tractaments cosmètics han de ser estudiats per especialistes que valorin la pell a tractar, tenint en 

compte l’edat, la constitució, l’estat de salut, l’època de l’any, el medi, la professió, etc. 

L’Acadèmia  Espanyola  de  Dermatologia  i  Venerologia  (AEDV)25 reitera  que  existeix  molta 

desinformació respecte als productes antienvelliment. "La mayoría de los productos de belleza son 

un bulo.” afirma Julián Conejo-Mir, president de l’AEDV, el qual afegeix que gran part d’aquestes 

cremes es queden a la capa més superficial de la pell, de manera que, en rentar-nos la cara al matí, 

desapareixen els efectes del producte en qüestió. Aquest és el motiu fonamental pel qual algunes 

companyies de cosmètics es neguen que associacions dermatològiques realitzin tests clínics, ja que 
23  http://canales.laverdad.es/panorama/reportaje221002-4.htm
24  http://canales.laverdad.es/panorama/reportaje221002-4.htm
25  http://naturopatiadigital.blogspot.com/2007/02/cosmtica-nanoscpica.html
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existeix el temor que els especialistes descobreixin que el producte en el que l’empresa ha invertit 

tants milions d’euros  sigui tan sols una crema més. 

En el nostre estudi, hem constatat que 9 dels 14 productes analitzats no han estat sotmesos a cap 

mena de test i que tan sols 2 dels 5 restants han estat clínicament provats (els anuncis 23 i 25). En el 

primer, es tracta d’una avaluació clínica, la qual determina que, al cap de 5 minuts de l’aplicació del 

producte, l’efecte lifting aconseguit és del 94% i, al cap de 15 dies, s’obté un 76% de millor aspecte. 

Ara bé, caldria saber què vol dir “millor aspecte”,  perquè és una expressió tan genèrica que no 

aporta cap significat rellevant. Curiosament, en l’anunci 25, el resultat obtingut a través d’un test 

clínic és d’un 20% de reducció de l’aparença de l’arruga, percentatge excepcionalment baix si el 

comparem amb la resta de percentatges no testats que proclamen la resta dels anuncis. 

Un  estudi  elaborat  per  l’Organització  de  Consumidors  i  Usuaris  (OCU)26 alerta  sobre  la  falta 

d’efectivitat de les cremes cosmètiques antiarrugues i dels efectes secundaris d’unes quantes. Pel 

que fa a  les  cremes  amb antioxidants  (anunci  30),  l’OCU destaca que hi  ha molts  estudis  que 

demostren  la  seva  efectivitat  contra  l’envelliment  quan  aquests  antioxidants  es  consumeixen  a 

través  dels  aliments,  però  que  no  s’ha  pogut  confirmar  que  les  cremes  que  contenen  aquests 

elements tinguin els mateixos efectes. 

6.3.3 Podem aprimar-nos fàcilment 

Productes anticel·lulítics i reductors

NIVEA

26  http://www.consumer.es/web/es/salud/2002/12/04/54868.php
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Missatge

És possible eradicar totalment la cel·lulitis (“La celulitis tiene sus días contados”) i per garantir-ho 

la combatem des de l’interior mitjançant càpsules i des de l’exterior amb una crema. El component 

principal  de  la  crema  és  la  L-carnitina  que  transforma  el  greix  en  energia.  D’altra  banda,  les 

càpsules activen la L-carnitina i contenen altres substàncies. 

El públic al qual va destinat aquest anunci és noies joves o adolescents, en concordança amb la 

marca anunciant, que té un preu assequible.     

Aquest tractament et promet que podràs ser com una de les noies de l’anunci: feliç, lluint les cames 

i les cuixes lliures del tot de cel·lulitis, que ara et permeten posar-te la roba que vulguis: shorts, 

minifaldilles, etc.

ELANCYL

Missatge

Innovació i tecnologia que et promet eliminar el 82% de la cel·lulitis i reduir el contorn dels malucs 

fins a 3,3 cm en 14 dies. 

El missatge de text va acompanyat d’una imatge femenina estilitzada que mostra la cintura, els 

malucs i les cuixes (les zones on se sol acumular la cel·lulitis). 

YACEL
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Missatge

Al cap de 14 dies d’utilitzar el producte, el teixit adipós es redueix fins al 12% i la seva eficàcia és 

del 89% (el 89% de les dones que proven el producte queden satisfetes amb els resultats). Gràcies a 

aquests resultats ja podràs lluir el teu cos: “Exhíbete”. 

La prova que confirma els bons resultats  del  producte és una figura femenina amb un cos que 

respon al cànon de bellesa actual.

CLARINS

Missatge

Es presenta com la marca número u en tractaments anticel·lulítics a Europa. Promet reduir fins a 3 

cm el contorn de les cuixes (test clínic realitzat a 26 dones durant un mes d’utilització; dues vegades 

al dia) i ho presenten com una fita extraordinària (“Presentamos una proeza de 3 cm”). A més, 

garanteix un 90% d’eficàcia allisant i un 76% d’eficàcia reafirmant (test consumidores realitzat a 

136 dones durant quatre setmanes d’utilització del producte dues vegades al dia). 

El text s’acompanya d’una figura femenina, d’esquena, que mostra l’absència total de cel·lulitis. 

MASSTERPLUS

Missatge

Eliminar  definitivament  la  cel·lulitis  (“El  ataque  definitivo  contra  la  celulitis”,  “Ya  no  tengo 

celulitis,  tengo  massterplus”)  i  aconseguir  les  mesures  del  cànon  estètic  actual.  Els  anuncis 

s’acompanyen d’una noia que utilitza  l’aparell  i  no presenta cap problema de cel·lulitis.  En un 
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d’ells, la marca recorre a un suposat testimoni que assegura haver perdut 40 kg i que encara en vol 

perdre 10 més: “Es casi como que he vuelto a nacer”. 

VELASMOOTH

Missatge

Una  solució  revolucionària  i  definitiva  contra  la  cel·lulitis:  “Di  adiós  a  la  piel  de  naranja”. 

Novament apareix una figura femenina de les mateixes característiques que les anteriors estirada 

sobre una catifa de taronges. 

Què hi diu la ciència

La cel·lulitis és l’acumulació de teixit adipós en zones concretes del cos, que forma nòduls adiposos 

de greix, aigua i toxines.  Segons Paloma Tejero, directora mèdica de la Clínica Mediestetic i vocal 

de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la cel·lulitis és un procés crònic que es pot 

millorar, però no eradicar definitivament.27

Aquesta afecció pot estar relacionada amb:

- determinats trets físics: per exemple, les cames rectes amb el genoll cap endins, l’augment 

de curvatura en els malucs, un cert grau d’atròfia glútia o el volum més ample a la part 

inferior del cos que a la superior.

-desordres hormonals: la retenció de líquids que produeixen els  estrògens i l’augment de 

volum dels adipòcits en certes parts de la figura femenina a causa de la progesterona.

- sedentarisme

- quadres d’estrès 

A més a més, existeixen diferents tipus de cel·lulitis. Per això, cal anar a l’especialista per tal de 

tenir un diagnòstic exacte i, posteriorment, un tractament adequat. 

Dels sis productes vistos anteriorment, n’hi ha quatre que prometen l’eliminació total i definitiva de 

la cel·lulitis, cosa que entra en total contradicció amb el que s’ha explicat més a dalt i, per tant, 

27  http://eliminar-celulitis.blogspot.com/2007/11/problemas-de-salud-la-celulitis.html
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perden tota la credibilitat. A més, el component principal del producte de l’anunci número 37 és la 

L-carnitina,  aminoàcid que tan sols és 100% efectiu en persones que realitzen exercici  físic de 

manera regular. Segons Paloma Tejero, la carnitina utilitza els greixos per alliberar energia, però no 

hi ha res escrit que confirmi la seva condició de “crema greixos”. 

Els altres tres, més moderats, ofereixen reduccions importants del volum, dos dels quals també es 

comprometen a aconseguir-ho en 14 dies. Pel que fa a la comprovació de la seva eficàcia, tan sols 

un d’aquests tres (anunci 40) ha estat testat clínicament. El test s’ha realitzat sobre una mostra de 26 

dones que han fet servir la crema dues vegades al dia durant un mes; ara bé, el resultat ha estat que 

el contorn de les cuixes es pot reduir “fins a” 3 cm; és a dir, que la màxima reducció obtinguda en el 

test ha estat de 3 cm i no sabem quantes de les 26 dones l’han aconseguida.    

Si llegim la lletra petita (notes a peu o al marge de pàgina amb asteriscos) de l’anunci 38, les 

expectatives comencen a baixar: els 3,3 cm de reducció de contorn promesos és el màxim que una 

persona ha aconseguit, però el valor mitjà és de 0,7 cm.  

Com hem dit en parlar dels productes antienvelliment, els anticel·lulítics també recorren al reclam 

que  representa  la  innovació:  “innovador  programa”,  “última  innovación”,  “nuevo”,  “1er  serum 

anticelulítico”, “la primera solción multiactiva para combatir la celulitis”, etc.

Sovint, la innovació es basa en un component nou: L-carnitina, extracte de càrtam, extracte de mate, 

xantoxilina, etc. 

Productes aprimants

FORTÉ PHARMA 

Missatge

Complement alimentari en forma de càpsules que contribueix a prevenir l’acumulació de greixos i a 

afavorir-ne l’eliminació: “Una solución para esos kilos rebeldes” Promet que al cap de 14 dies es 

comencen a  veure els  resultats:  “Eficacia  probada  desde  los  14 días”.  Com que es  tracta  d’un 

57

44



producte que es ven a les farmàcies, hi consta la llegenda “Pide consejo a tu farmacéutico”. A més a 

més, també hi podem llegir “bajo una alimentación equlibrada”.

SHISEIDO

Missatge

Inspirant  l’aroma d’aquest  producte t’aprimes:  “Inspira.  Adelgaza.  Inspira.  Adelgaza.  Inspira...”, 

“Cuanto más inspiras, más calorías quemas”. Es presenta com una innovació i també fa referència a 

la seva eficàcia: el 77% de les dones que han provat el producte han observat una reducció de la 

cel·lulitis (testat en 97 dones d’entre 30 i 60 anys durant un període de quatre setmanes).  

YACEL

Missatge

Promet aconseguir un ventre pla. S’anuncia com un tractament definitiu que actua en dues fases: 

reduir el greix de les capes més profundes i mobilitzar els greixos per facilitar-ne l’eliminació. Els 

efectes que garanteix són: reducció de fins a 1,4 kg de greix, eliminació de líquids fins a 1,6 litres i 

pell més llisa fins a un 24,4% (test realitzat durant 60 dies sobre actius “Vientre Plano exclusive 

zone”).

El reclam de l’anunci és “Exhíbete”; aquests eslògan se superposa en el ventre totalment pla d’una 

figura femenina amb l’anomenat “cos ideal”.
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SIKEN FORM

Missatge

Ajuda a eliminar l’excés de líquids i toxines. 

L’anunci es divideix en tres nivells.  En el primer es determina en què consisteix la retenció de 

líquids, quins són els seus principals símptomes i quins factors són els que la poden provocar. En el 

segon nivell, després d’advertir que primer de tot s’han de descartar possibles problemes mèdics, 

trobem alguns consells per alleujar el problema (exercici, descansar les cames, beure aigua, etc.). 

Finalment, s’informa del producte en qüestió, que es presenta en forma de sobres: disminueix la 

sensació  d’inflor,  de  cames  pesades  i  de  cansament  ocasionats  per  la  retenció  de  líquids.  Fa 

referència a la reducció de perímetre que es pot aconseguir en el turmell (0,5 cm) , el genoll (1 cm) i 

la cuixa (1,5 cm), a partir d’estudi observacional multicèntric per avaluar l’efecte sobre la retenció 

de líquids corporals del preparat alimentari “Silken Form Diuridren” en condicions normals d’ús. 

Aquest anunci és una excepció, ja que és l’únic que intenta informar amb objectivitat fins al punt 

que la solució de recórrer al mateix producte la presenta després de donar uns consells senzills i de 

sentit comú.

NATURLÍNEA
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Missatge

Un aliat perfecte i un pla per evitar la formació de greix i per reduir el greix acumulat gràcies a un 

component innovador: el Tonalín, d’origen natural i clínicament provat. Es promet una reducció del 

greix corporal de fins a un 5%.     

BIMANÁN

Missatge

Encara que el teu cos canviï i, per exemple, passis per un embaràs, podràs seguir tenint un cos 

dintre dels paràmetres establerts: “Cambias, pero sigues siendo tú”. La marca està tan consolidada 

en el mercat que no cal que faci cap referència concreta al producte. Se suposa que tothom sap que 

els productes biManán són substitutius dels àpats en forma de batuts i barretes. Les imatges mostren 

l’evolució de la figura femenina abans, durant i després de l’embaràs.

MIA DIETAS

Missatge

Aquesta revista t’ajuda a aprimar-te mitjançant dietes, a alimentar-te correctament,  a explicar-te 

l’exercici  físic  que  necessites  i  a  realitzar  tot  això  sense  ansietat:  “Adelgaza  de  forma  sana  i 

equilibrada”. La imatge reforça la idea d’aprimar-se de manera saludable: una noia amb barnús 

blanc menjant api sobre una poma i, de fons, un centímetre. 
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COMODYNES

Missatge

Voler-se aprimar ja no suposa cap problema: “Comodynes no problem”. 

Com que és una tipologia de producte nova, no ha de justificar res més, els pegats són la solució 

perquè són la nova solució. Des del punt de vista creatiu, els anuncis són impactants i originals: la 

figura d’un lluitador de sumo contrasta amb les figures femenines esveltes de la resta dels anuncis. 

En aquest cas no funciona la identificació, però és igualment efectiu perquè “si el lluitador de sumo 

ho aconsegueix, jo segur que també”. 

Què hi diu la ciència

En general, no es pot saber els efectes secundaris que pot provocar un determinat producte sobre un 

organisme concret i no diguem dels que són considerats il·legals. També cal recordar que molts 

d’aquests productes deixen de ser efectius al cap del temps a causa del procés d’habituació i que, en 

abandonar el seu ús, es torna a recuperar el pes inicial molt fàcilment. 

Segons el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics els anomenats productes “miracle” 

acostumen a no estar  demostrats científicament i,  segons el  portaveu de FACUA (Federació de 

Consumidors en Acció)28 busquen un perfil determinat de consumidor, persones que creuen que 

s’han d’aprimar, i aquestes marques els diuen el que volen sentir: baixar de pes sense esforç.

En el nostre estudi, hem trobat que tan sols un dels vuit productes (NATURLínea) ha estat testat 

científicament.  Ara  bé,  s’ha  constatat29 que  les  proves  científiques  de  què  parlen  els  anuncis 

d’aquests producte (anuncis 48, 49 i 50) s’han obtingut a partir d’assajos amb l’ingredient actiu, no 

pas amb la gamma de productes de la línia.  

Respecte als anuncis número 53 i 54, hem d’assenyalar que, segons Susana Monereo, especialista 

en  endocrinologia  de  l’hospital  de  Getafe  (Madrid),30 els  pegats  reductors  poden  provocar 

alteracions de l’hormona tiroïdal, taquicàrdies, nerviosisme o ansietat, a causa dels seus components 

28  http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/salud_personal/1119636516.html
29  http://www.audiovisualcat.net/recerca/lacteosfuncionales.pdf
30  http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/salud_personal/1119635756.html
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(per exemple, el fucus, substància molt rica en iode, o la cafeïna). A més, la marca Comodynes 

Cosmetics ha estat denunciada per la FACUA,31 ja que la federació de consumidors considera que 

els anuncis dels pegats reductors i les làmines saciants d’aquesta marca vulneren el Reial Decret 

que prohibeix els anomenats productes miracle i que poden ser perjudicials per als consumidors 
vulnerables als trastorns alimentaris.

Com hem repetit  anteriorment  és  usual  recórrer  al  reclam que representa  la  innovació:  “nuevo 

complemento”, “innovación”, “innovadora tecnología” o “nuevo programa”.

De la mateixa manera, aquesta innovació es basa en un component diferencial: LipoRédux® (a base 

de crom, fonoll i zinc), té verd, guaranà, papaia, gingebre, rave, vitamina B3, cafeïna o Tonalín®. 

En els anuncis d’aquest bloc també hi hem trobat conceptes sofisticats i indesxifrables: “Aroma 

Adelgazante”, “Fragancia Aromacológica SLM” o “tecnologia ‘Dual Impact System’”. 

6.3.4 Podem menjar el que ens agrada sense que això impliqui un augment de 

pes

DANONE. VITALINEA

Missatge

Els productes Vitalinea contenen molt poques calories que, a diferència d’altres, es rodegen de més 

nutrients essencials com ara calci, vitamines D i B i proteïnes; és a dir, són calories intel·ligents® 

perquè  et  donen  un  plus  de  salut  (“¡No  a  adelgazar  a  costa  de  mi  salut!”,  “¡Sí  al  cuidado 

inteligente!”). 

Aquest missatge implica una aposta per la cura intel·ligent del cos; és a dir, no voler-se aprimar a 

costa de la salut. Aquest argument es  basa en l’afirmació de l’Associació Espanyola de Dietistes i 

Nutricionistes:  “El  95% de les  personas  que siguen dietas  milagro  acaban recuperando el  peso 

perdido”.   

31  http://www.facua.org/facuainforma/2005/27diciembre2005dos.htm
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La imatge de la marca és una coneguda actriu de mitjana edat i de “figura esvelta” que transmet la 

idea de salut.

HERO MUESLY LÍNEA

Missatge

Barretes de cereals sense sucre afegit per mantenir la línea. Per ser com la model de l’anunci has de 

fer  com ella:  t’has de decidir  a  consumir  el  producte  (“Entre  tú y yo:  ‘Con esta  línea siempre 

acertarás’”, “Un consejo rápido: ‘Ponte en marcha i sigue esta línea’”, “Haz como yo: ‘Cuida tu 

línea con energía’”). 

En l’anunci 60, s’hi afegeix la informació sobre un premi destinat als consumidors del producte, 

que consisteix en un val de compra en una superfície comercial de Madrid, una estància en un hotel 

de luxe, un dinar en un restaurant de moda i l’assessorament d’un expert en imatge.  

HERO DIET

Missatge

Confitura sense sucre afegit i que aporta “sólo 5 calorías por tostada” (és la confitura del mercat que 

menys calories té). Es tracta d’una gama de set varietats de confitures, amb les quals es pot gaudir 

de  tot  el  sabor  i  mantenir  la  línea  i  l’equilibri  d’una manera  saludable:  “Mucho placer.  Pocas 

calorías”. 

L’anunci presenta una noia jove amb aspecte saludable, figura esvelta i vestida de blanc en una 

posició que recorda una postura de ioga. Al fons, el mar i el cel blau. 

NESTLÉ. FITNESS
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Missatge

Cereals integrals a base de blat i arròs que ajuden a guanyar fermesa. A més d’esmorzar una tassa 

d’aquests cereals, una dieta variada i equilibrada i exercici  físic (que recomanarà un entrenador 

personal  mitjançant  un missatge  de text)  ajuden a aconseguir-ho.  La imatge,  que ocupa tota  la 

pàgina, és la d’una noia jove i esvelta amb biquini en una platja; no se li veu la cara perquè s’hi 

superposa un requadre blanc de la mida d’una fotografia de carnet amb la frase “Pon tu foto aquí”. 

Si es vol tenir el cos de la noia de l’anunci, s’ha de consumir el producte.

CRUZCAMPO LIGHT

Missatge

Cervesa amb un 30% menys de calories i amb 2,4º d’alcohol però amb tot el sabor: “La primera 

cerveza light con todo el sabor de la cerveza”.

En la imatge que acompanya el text i que ocupa tota la plana, s’hi pot veure a la caputxeta vermella 

menjant-se el  llop,  el  conte s’ha invertit;  és  a dir,  “Las reglas han cambiado” i,  de la  mateixa 

manera, ara es pot beure cervesa però sense que això impliqui engreixar-se.  

BUCKLER 0,0

Missatge
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Cervesa sense alcohol i que tan sols conté 19 kcal per cada 100 ml que permet cuidar-se sense 

renunciar als plaers de la vida. Una dona sexy té personalitat, fa el que li agrada i, aparentment, no 

està preocupada per la seva figura. Qui consumeixi aquesta cervesa pot ser així i ser el model per a 

les altres dones: “Cuando te miren, ¡todas querrán tomar Buckler 0,0!”.

En aquest anunci, el text passa a segon pla; la imatge ocupa el centre de la plana sobre un fons 

blanc: una sabata el taló de la qual és una ampolla de cervesa invertida.

COCA-COLA LIGHT

Missatge

Coca-cola sense sucre que aporta menys d’una caloria per cada 100 ml. La finalitat de l’anunci és 

persuadir el públic que no s’ha de tenir vergonya de consumir el producte davant dels altres, perquè 

en determinats ambients  consumir  productes light  (preocupar-se per la  figura) no està ben vist. 

Aquesta idea s’exemplifica amb una situació concreta: les noies que abans de casar-se tenen por 

(“Que levante la mano la que se va a casar y tiene miedito”). 

Què hi diu la ciència

D’acord amb la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària (CIOA)32, els requisits que 

s’han de complir per qualificar un aliment de light o lleuger són: 

- que hi hagi aliments de referència en el mercat: només hi pot haver maionesa light existeix 

una homòloga no light.

- que  tingui  una  reducció  mínima  del  30%  del  valor  energètic  respecte  a  l’aliment  de 

referència.

32  http://www.consumer.es/alimentacion/aprender-a-comer-bien/alimentos-light/que-es-un-alimento-light/
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- que l’etiqueta reculli el percentatge de la reducció de calories, el valor energètic (per 100 

grams o per 100 mil·lilitres) y l’existència de l’aliment de referència.

La reducció calòrica s’aconsegueix reduint  o substituint  algun dels  components  de l’aliment  de 

referència:  en  el  cas  dels  hidrats  de  carboni,  disminuint-ne  la  quantitat  i  substituint-los  per 

edulcorants i, en el cas dels greixos, reduint-ne l’aportació o fent servir substitutius.

Per tal de comentar els anuncis analitzats anteriorment, classificarem els productes que hi apareixen 

en dos grups segons el primer requisit descrit per la CIOA. D’aquesta manera distingim entre els 

productes lleugers que no tenen un homòleg convencional i els que sí que el tenen.

Productes que no tenen un homòleg convencional en el mercat 

És el cas del producte dels anuncis 55, 56 i 57 i el de l’anunci 64. 

Pel que fa al primer (Vitalinea), s’ha constatat33 que tan sols dues subgammes del producte contenen 

les sis vitamines del grup B i no tots tenen un percentatge de calci rellevant, a diferència del que 

afirmen  els  anuncis.  A  més,  cal  remarcar  la  inconsistència  científica  del  terme  “calorías 

inteligentes®”.

En el cas de la cervesa Buckler 0,0, es podria considerar que el seu homòleg convencional és la 

cervesa Buckler amb alcohol; tot i així, no hem cregut convenient considerar-ho d’aquesta manera, 

ja que no es tracta d’un producte ideat per a cuidar la figura com pot induir a pensar l’anunci 64. 

Simplement, es tracta d’un producte que no conté alcohol i que, per tant, aporta un baix nombre de 

calories, vessant explotada en l’anunci.

Productes que tenen un homòleg convencional en el mercat 

És el cas dels productes dels anuncis restants.

A continuació, presentem la taula de la composició per unitat de les barretes Hero Muesly Línea i 

Hero Muesly:

Calories % reducció 
calòrica

Proteïnes 
(g)

Hidrats de 
carboni (g)

% reducció 
d’hidrats de 

carboni
Hero Muesly 118,50
Hero  Muesly 
Línea 80,00 32,49

1,80 64,40

1,60 18,10 71,89

Taula 6. Contingut nutricional de les barretes Hero Muesly i Hero Muesly Línea

33  http://www.audiovisualcat.net/recerca/lacteosfuncionales.pdf

66



Com podem veure, la reducció calòrica és superior al 30% i, per tant, el producte pot ser enunciat 

com a light.

Per comentar l’anunci 61, abans hem de saber que la diferència entre una confitura normal i la seva 

versió light és la substitució de la sacarosa (sucre) per edulcorants no energètics (sacarina, ciclamat, 

acesulfam, etc.). 

En el quadre següent, podem veure la composició per 100 g de la confitura Hero Diet i la seva 

homòloga no lleugera:

Calories % reducció 
calòrica

Proteïnes 
(g)

Hidrats de 
carboni (g)

% reducció 
d’hidrats de 

carboni
Hero clàssica 275,00
Hero Diet 19,00 93% 0,50 68,00

0,30 5,80 91%

Taula 7. Contingut nutricional de de la confitura Hero clàssica i Hero Diet

Com que la confitura Hero Diet presenta una reducció calòrica de més del 30% sí que pot ser 

considerada light. Ara bé, un dels edulcorants utilitzats per tal de aconseguir la reducció calòrica 

vista és el ciclamat, substància que no té la consideració universal d’additiu alimentari sense riscos. 

Tot i que el seu ús ja ha estat aprovat a la Unió Europea, Canadà, Austràlia, Xina i, pràcticament, 

tota Llatinoamerica, encara hi ha països en que la seva comercialització no està autoritzada. Els 

experts, però, coincideixen en que una ingesta diària superior d’11 mil·ligrams per cada quilo de pes 

corporal  d’aquest  edulcorant  pot  afavorir  la  generació  de  tumors  cancerígens  i  pot  ser  molt 

perjudicial pel fetus. És a dir que, posem per cas, una noia embarassada que pesés 70 kg no hauria 

d’ingerir una dosis diària superior a 7,7 g de ciclamat. Aquesta quantitat és evidentment molt difícil 

de consumir,  però s’ha de tenir  en compte que molts  dels  productes light  del  mercat  contenen 

aquesta  substància;  de  manera  que  si  es  segueix  una  dieta  rica  en  aquests  tipus  de  productes 

augmenten les possibilitats de que la salut en surti perjudicada. 

Un altre edulcorant emprat en la fabricació d’aquest producte és l’aspartam, una substància sintètica 

basada  en  la  fenilalanina.  No  es  recomana  el  consum de  fenilalanina  ni  a  embarassades  ni  a 

persones  que  pateixin  fenilcetonúria  (defecte  bioquímic  que  provoca  trastorns  en  el 

desenvolupament del sistema nerviós), ja que s’ha vist que aquesta substància té l’habilitat única de 

bloquejar  certes  enzimes,  las  encefalinases  en  el  sistema  nerviós  central,  que  normalment 

s’encarreguen de degradar les hormones naturals semblants a la morfina.
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Els edulcorants constitueixen un grup d’additius que han suscitat una gran polèmica. El principal 

problema se centra a determinar la dosi que garanteixi que no es produirà cap efecte perjudicial per 

a la salut. Una qüestió ben complexa, ja que, a més de tenir en compte la ingesta diària admissible, 

s’ha de considerar la ingesta total d’edulcorants que una persona pot efectuar a través dels diferents 

aliments de la seva dieta.

Vegem, ara, la taula de la composició per 100 g del producte de l’anunci 62 i del seu homòleg 

convencional:

Calories % reducció 
calòrica

Proteïnes 
(g)

Hidrats de 
carboni (g)

% reducció 
d’hidrats de 

carboni 
Golden 
Grahams 374,00

Fitness 369,00
1%

6,00 80,80

7,60 81,50 - 1%

Taula 8. Contingut nutricional dels cereals Golden Grahams i Fitness

Evidentment, aquest producte no és anunciat com a light, ja que tan sols presenta un 1% menys de 

calories que el seu homòleg convencional. Però, tot i que en l’anunci no apareix el terme “light” o 

un de semblant,  el  producte  es ven com un aliment  que ajuda a  mantenir  la  línia  i  a  guanyar 

fermesa, cosa que pot fer pensar al consumidor que es tracta d’un producte baix en calories. Un 

altre fet  que pot confondre al consumidor és que l’article en qüestió s’anuncia com un aliment 

integral; s’ha de tenir en compte que això tan sols vol dir que en l’elaboració del producte s’ha 

utilitzat una farina refinada, cosa que no implica que el producte pugui ser classificat com a light.

Pel que respecte al producte de l’anunci 63, cal assenyalar que la reducció calòrica s’ha aconseguit 

reduint a la meitat la quantitat d’alcohol (fet que no es posa de manifest a l’anunci): mentre que la 

cervesa Cruzcampo conté 4,8º d’alcohol, la cervesa Cruzcampo light en conté 2,4.

La característica comú dels refrescos light (com el de l’anunci 65) és la substitució del sucre per 

edulcorants no energètics, cosa que permet reduir pràcticament a zero la quantitat de calories que 

aporten. A continuació, podem veure la composició per 100 ml de Coca-cola light i Coca-cola:

Calories % reducció 
calòrica

Proteïnes 
(g)

Sucres (g) % reducció 
de sucres 
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Coca-cola 42,00
Coca-cola 
light 0,20

100%
0,00 10,60

0,00 0,00
100%

Taula 9. Contingut nutricional de la coca-cola i la coca-cola light

És clar que aquest producte es pot anunciar com a light, ja que presenta una reducció calòrica molt 

superior al 30%. No obstant això, és necessari afegir molts més additius per tal d’aconseguir tal 

reducció, dos dels quals són el ciclamat i l’aspartam, ja descrits anteriorment.  

Segons un estudi publicat per la revista digital International Journal of Obesity34, les begudes light 

produeixen en el sistema nerviós la necessitat d’ingerir calories, la qual cosa se sol exterioritzar amb 

demostracions d’ansietat i satisfer amb grans ingestes d’aliments. 

Cal tenir molt present que si se substitueix molts dels aliments convencionals per les seves versions 

light hi pot haver riscos de carència de nutrients essencials. Els greixos i els sucres són nutrients 

necessaris pel bon funcionament de l’organisme, consumits sense excés ni defecte. El greix és el 

vehicle dels àcids grassos essencials i de les vitamines liposolubles o solubles en greix (A, D, E i 

K), que compleixen funcions de gran importància.  D’altra  banda, si es consumeix poca quantitat 

d’hidrats de carboni, el funcionament de l’organisme també s’altera. 

També és important recordar que els productes light s’han de consumir de manera moderada. Si 

habitualment una persona ingereix una cullerada sopera de maionesa, per exemple, de la seva versió 

baixa en calories és possible que en consumeixi dues o tres, perquè considera que gairebé no li 

aporta energia. Això no sempre és així, ja que la diferència energètica no sol ser tan gran com per a 

poder duplicar o triplicar el seu consum.

34  http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/bebidas%20light.htm
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7. Conclusions

7.1 Conclusions generals 

La ciència ens explica perquè és difícil per a moltes persones estar prim. La publicitat, en canvi, diu 

que, fins i tot sense cap mena d’esforç, es pot aconseguir. 

Les causes que addueix la ciència en relació a l’esmentada dificultat són de caràcter genètic i de 

caràcter ambiental. 

Dins de les primeres, cal esmentar-ne tres. En primer lloc, l’anomenat “gen estalviador”; aquelles 

persones  que  el  posseeixen  presenten  una  baixa  sensibilitat  a  la  insulina  (insulinorresistència), 

hormona  que s’encarrega  de que  la  glucosa  ingerida  amb els  aliments  sigui  assimilada  per  les 

cèl·lules.  Així  doncs,  les  cèl·lules  de  les  persones  insulinorresistents  no  poden  assimilar 

correctament la glucosa, la qual s’acaba emmagatzemant en forma de greix (gràcies a l’acció de la 

insulina)  en les cèl·lules  adiposes,  ja que aquestes són les úniques que en poden acumular  una 

quantitat il·limitada. Aquesta estratègia fou indispensable per a sobreviure en els llargs períodes de 

fam que caracteritzen la nostra història evolutiva; avui en dia, però, un gen que permet augmentar 

fàcilment  de  pes  és  un  fort  obstacle  per  aconseguir  el  cos  ideal.  En  segon  lloc,  la  velocitat 

metabòlica,  que  ve  determinada  pel  percentatge  de  massa  muscular.  El  múscul  és  l’òrgan  que 

necessita més energia per a funcionar, de manera que com més massa muscular tingui una persona 

més elevada serà la seva despesa energètica. Així doncs, un baix percentatge de teixit muscular 

implica una baixa velocitat  metabòlica,  la qual cosa vol dir  que es cremen un baix nombre de 

calories. I,  finalment,  certes  afeccions,  com  ara  l’hipotiroïdisme  (disminució  de  la  producció 

d’hormones tiroides, les quals s’encarreguen d’estimular el metabolisme dels hidrats de carboni i de 

les grasses, de manera que aquests nutrients no són digerits correctament i es produeix un augment 

de pes) i la retenció de líquids (trastorn metabòlic que consisteix en l’acumulació d’aigua o altres 

substàncies en l’organisme). Les causes de caràcter ambiental més importants són el sedentarisme, 

ja que comporta una menor despesa energètica i no és incompatible amb la ingesta d’aliments; les 

dietes  hipocalòriques,  ja  que,  en  restablir  l’alimentació  habitual,  de  vegades  s’assoleix  un  pes 

superior al que es tenia en iniciar la restricció alimentària (a causa de la disminució de la velocitat 

metabòlica i de la voracitat que sol ocasionar una dieta), i l’estrès, l’ansietat i la depressió, ja que els 

estats emocionals intensos afecten sempre la gana, de manera que la majoria de les persones que 

pateixen alteracions de l’estat d’ànim tendeixen a augmentar, de manera descontrolada, el consum 

d’aliments,  sobretot  dels  més  calòrics.  Mirar  en  excés  la  televisió,  dormir  poc,  no esmorzar  o 

l’absència d’horaris són altres causes de caràcter ambiental, tot i que no tan importants com les tres 
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primeres. D’altra  banda,  també  s’ha  comentat  la  inconveniència  de  recórrer  a  certs  productes 

aprimants o a la cirurgia per tal de reduir o mantenir el pes. Pel que fa als productes aprimants, cal 

recordar que alguns d’ells poden provocar efectes secundaris i que, tot i que en un principi poden 

semblar  eficaços,  al  cap de poc temps deixen de  fer  efecte a causa del procés conegut  com a 

habituació (l’organisme  s’acostuma  al  consum del  producte  en  qüestió).  Pel  que  respecta  a  la 

cirurgia,  hem de  recordar  que  es  tracta  d’una  intervenció  quirúrgica  i  que,  per  tant,  comporta 

múltiples riscos. 

La publicitat, en canvi, ens fa creure que aconseguir el cos que desitgem és fàcil. Concretament, en 

el nostre estudi, hem distingit entre quatre tipus de missatges, segons els quals hem classificat els 

anuncis en quatre grups: 1) podem transformar el nostre cos al nostre gust, 2) podem mantenir-nos 

joves més temps del que la natura permet, 3) podem aprimar-nos fàcilment i 4) podem menjar el 

que ens agrada sense que això impliqui un augment de pes. Ara bé, la ciència sap més coses de les 

que ens diuen els anuncis. 

Dins del primer grup, trobem dos tipus de productes: la cirurgia i els autobronzejadors. Respecte a 

la  cirurgia,  la  ciència  adverteix  dels  perills  que  comporta  sotmetre’s  a  qualsevol  intervenció 

quirúrgica, fet que és banalitzat en alguns dels anuncis analitzats. Pel que fa als autobronzejadors, 

hem de  saber  que  la  pigmentació  que  aporten  aquests  productes  tan  sols  “pinten”  les  cèl·lules 

mortes que conformen la capa més superficial de l’epidermis, les quals seran substituïdes al cap de 

pocs dies per cèl·lules provinents de la capa basal. Això implica que el bronzejat no perdurarà més 

de 5 o 6 dies, per la qual cosa s’hauran d’anar fent successives aplicacions, consideració que no 

s’expressa en cap dels anuncis. 

El segon grup comprèn els productes antienvelliment. Primerament, el sentit comú ja ens fa veure 

que si algun dels components diferencials de què fan ostentació els productes  tingués un alt grau 

d’efectivitat, no en sortirien permanentment al mercat de nous. La primera consideració científica és 

que l’envelliment de la pell és un procés inevitable (fet sovint oblidat per alguns dels anunciants), 

perquè genèticament està determinat que la pell perdi elasticitat i que disminueixi la seva capacitat 

per  a  retenir  l’aigua.  D’altra  banda,  des  del  punt  de  vista  de  la  dermatologia,  és  aconsellable 

personalitzar els tractaments de la pell tenint en compte factors com l’edat o la constitució, entre 

d’altres, la qual cosa evitarà possibles efectes secundaris.  

Dins  el  tercer  grup,  hi  hem inclòs  els  productes  anticel·lulítics  i  reductors,  d’una  banda,  i  els 

productes aprimants, de l’altra. Pel que fa al primer tipus de productes, la primera consideració que 

fa la ciència és que la cel·lulitis es pot millorar, però no pas eradicar, cosa que prometen la meitat 

dels anuncis analitzats. D’altra banda, com que hi ha diferents tipus de cel·lulitis i factors diversos 

que  les  causen,  s’aconsella  acudir  als  especialistes  per  tal  d’obtenir  un  diagnòstic  i,  en 
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conseqüència, el tractament més adequat. Pel que respecte als productes aprimants, és difícil saber 

els efectes secundaris que pot provocar un producte sobre un organisme concret, per no esmentar els 

que  són  considerats  il·legals.  És  molt  important  tenir  en  compte  que  aquest  tipus  de  producte 

acostuma a no estar demostrat científicament. En el nostre estudi hem trobat que tan sols un dels 

vuit productes analitzats ha estat provat. A més a més, les proves científiques de què parlen els 

anuncis del producte en qüestió s’han obtingut a partir d’assajos amb l’ingredient actiu, no pas amb 

la gamma de productes de la línia.

Finalment,  respecte  al  quart  grup,  la  ciència  avisa  que  alguns  dels  edulcorants  emprats  en 

l’elaboració de certs productes light amb la finalitat de reduir la seva aportació calòrica poden ser 

perjudicials per a la salut en dosis elevades, fet que, evidentment, no es reflecteix en els anuncis 

analitzats. Per aquest motiu i perquè podria comportar carència de nutrients essencials no es pot 

seguir una dieta amb abundància de productes light. També cal recordar que perquè un producte 

sigui considerat light o baix en calories no vol dir que no aporti energia, de manera que no se’n pot 

augmentar de manera excessiva el consum.  

És  necessari  afegir  que  dels  65  anuncis  analitzats,  n’hi  ha  de  més  i  menys  responsables.  Per 

exemple,  mentre  que  una  crema  antiedat  promet  “interrompre”  l’aparició  del  signes  de 

l’envelliment, una altra promet “ajudar a prevenir-los”.

7. 2 Com viure en la societat actual amb un disseny metabòlic de fa 

milions d’anys? 

Milions d’anys  d’evolució han configurat  les nostres necessitats  nutricionals  i  han dissenyat  els 

nostres patrons d’alimentació. Genèticament, seguim sent els mateixos que fa 15.000 milions anys i, 

per tant, la nostra alimentació hauria de seguir sent la mateixa que aleshores. Avui en dia, però, tan 

l’alimentació com l’estil  de vida de l’ésser humà en les societats  desenvolupades  s’allunya  del 

disseny evolutiu.  Per viure de manera saludable, doncs, cal, senzillament, imitar a tots els nostres 

avantpassats. Així doncs, un 55% de la nostra alimentació hauria de ser com la de l’Ardipithecus 

ramidus  (glúcids) , un 30% com la de l’Australopithecus afarensis (lípids) i un 15% com la de 

l’Homo  ergaster  (proteïnes).  Beure  força  aigua,  realitzar  de  manera  regular  exercici  físic,  no 

consumir substàncies estranyes per a l’organisme o dur un estil de vida tan semblant com sigui 

possible al dels nostres avantpassats també són hàbits a imitar dels nostres antecessors.     
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7. 3 Conclusions personals

L’elaboració de la base teòrica del treball ens ha obligat a endinsar-nos en la història evolutiva de la 

nostra espècie des del punt de vista biològic. En aquest sentit, hem après que, tot i ser genèticament 

els mateixos que fa milions d’anys, les nostres condicions de vida han canviat radicalment i això, 

evidentment, té conseqüències. Abans, la vida girava al voltant de la cerca d’aliments; ara, moltes 

persones del Primer Món ocupen part de la seva vida evitar els efectes de l’opulència nutricional. 

Els  nostres  avantpassats  procuraven augmentar  tan com podien de pes,  quan les condicions  ho 

permetien, per tal de sobreviure en èpoques d’escassetat; nosaltres procurem disminuir de pes per 

tal d’encaixar en el model d’imatge corporal actual. És clar que les prioritats han canviat. 

Igualment,  ens ha permès entendre altres conceptes biològics;  per exemple, el funcionament del 

metabolisme o els efectes de l’exercici físic en l’organisme. Algunes de les qüestions que ens han 

sorprès són el fet que una dieta hipocalòrica pot derivar en un augment de pes, tot i que aparentment 

sembli paradoxal, o bé la relació existent entre els estats emocionals i la gana. 

Pel que fa a la part  pràctica,  hem après que és molt  important  tenir  un esperit  crític  per saber 

interpretar la publicitat i la informació en general i reflexionar sobre els models socials que ens 

imposen  (en l’àmbit  del  nostre  treball,  el  model  social  és  que  una imatge  corporal  perfecta  és 

sinònim d’èxit i de felicitat). Tot plegat ens ajudarà a ser autònoms i responsables, cada vegada més 

necessari en un món globalitzat.  També hem pogut constatar  que la revista femenina analitzada 

contribueix  a  la  difusió del  model  únic  de bellesa i  proposa uns mètodes  per aconseguir-lo no 

científics. Hem de tenir present que els motius pels quals és difícil adequar-se al cànon de bellesa 

són  diversos  i  diferents  per  a  cada  individu;  per  tant,  no  es  pot  generalitzar  una  sola  manera 

d’assolir-lo.

Per acabar, tan sols dir que creiem del tot necessari la fi de la tirania de la bellesa, ja que desitjar 

excessivament  una  cosa  que  probablement  mai  no  es  podrà  tenir  genera  problemes  de  salut  i 

benestar,  alguns  dels  quals  poden  causar  la  mort.  Segons  un  estudi  de  l’Hospital  Central 

Universitari de Helsinki, si la Barbie fos humana tindria unes mesures impossibles (100-45-80), no 

podria caminar de peus perquè l’esquena no l’aguantaria, no tindria la menstruació a causa de la 

seva primesa, i, per tant, no podria tenir fills, i patiria trastorns psicofísics de tota mena. 
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9. Annexos

Per raons d'espai, el capítol “Annexos” no el presentem; tans sols descriurem els apartats que en 

formen part.

L'annex 1 presenta  els anuncis  analitzats a l’estudi empíric per tal de visualitzar-los millor.  La 

numeració dels anuncis remet a les imatges record de la segona part del treball. 

L'annex 2 consta d'un índex de gràfics, taules i figures de tot el treball.

Finalment, l'annex 3 conté el recompte de tots els anuncis per categories dels 12 números de la 

revista Cosmopolitan, imprescindible per a l’elaboració del gràfics i les taules de l’estudi empíric.
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