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Agraïments 

En primer lloc, vull agrair a la meva tutora del treball de recerca, Vega  Gómez, la feina que 

ha fet amb mi durant tot aquest temps. Ella m’ha ajudat des del primer moment, m’ha 

proporcionat bibliografia, m’ha donat  idees per enfocar el treball i m’ha guiat per tal d’obtenir 

un bon resultat.  

En segon lloc, m’agradaria donar les gràcies a la meva família, ells han ajudat a que tot fos 

més fàcil. Sempre m’han recolzat per qualsevol cosa que he fet i ara han estat al meu costat 

per ajudar-me en els moments de caos i indecisió i han fet que em resultés menys dificultós. 

També voldria agrair l’aportació en aquest treball de tres persones, la Mariana Damian i la 

Florina Moraru, dues noies romaneses que em van informar sobre costums ortodoxos i 

Kaspar Raj, un home de l’Índia que em va ajudar en algunes aspectes de la religió hindú, tot 

i que ell no ho sigui.  

I per últim, haig de donar les gràcies al tribunal que té l’amabilitat d’escoltar i valorar aquest 

treball. 

 

Cites 

Si Déu s’aparegués als afamats, només gosaria fer-ho en forma d’aliment. 

Gandhi (1869-1948). 

 

Un dels elements fonamentals de totes les cultures és l’alimentació i l’art culinari en general. 

El cuit és al cru allò que la cultura és a la natura. L’alimentació és un dels aspectes 

essencials de l’humà en la mesura que és a partir de l’alimentació que l’home entra 

successivament en la paraula i després en el pensament. 

Marc-Alain Ouaknin, LES SYMBOLES DU JUDAÏSME. 

 

El nostre pa de cada dia 

doneu-nos Senyor el dia d'avui. 

Extracte de la pregària més important del Cristianisme, el Parenostre. 

 

Que el menjar sigui el teu aliment i l’aliment la teva medicina. 

Hipòcrates (s. V a.C - s. IV a.C). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Tots sabem la importància que té el menjar en la nostra societat actual. Independentment 

d’on vivim, què pensem, com actuem, a qui coneixem... l’alimentació és una de les 

necessitats bàsiques i fonamentals per sobreviure. Aquesta importància encara continua en 

l’actualitat, però el que molta gent no sap és el protagonisme que pren el menjar en 

nombroses religions, cultures i pobles, ja siguin vigents o no. De fet, en algunes ocasions el 

tipus d’aliment que mengem, la quantitat, la manera i el perquè tenen poc vincle amb els 

principis nutritius que recomanen científics i nutricionistes. Molts aspectes de l’alimentació 

actual tenen a veure amb una cultura o creença determinada, sovint amb símbols, metàfores 

i representacions amagades al seu darrere.  

Si tenim en compte que el mot “cultura” prové de cultus (paraula llatina que significa 

conrear), podem entendre el gran vincle que tenen els aliments amb les cultures o religions, 

en les quals estaven i estan carregats de connotacions arribant a formar part en 

determinades ocasions de ritus i celebracions importants.  

L’home, des dels seus principis, ha sacralitzat tot el que li era beneficiós per explicar-se allò 

inexplicable o respondre preguntes sense resposta. Aquesta sacralització va passar a 

l’àmbit del menjar, la qual cosa va comportar una gran adoració, arribant a simbolitzar en 

alguns aliments característiques de divinitats o éssers suprems, poders màgics o curatius...   

Si apreciem la relació que tenen els aliments amb la seva presència dins l’àrea geogràfica 

on sorgeixen podem entendre també el perquè d’aquestes sacralitzacions. Per exemple, a 

l’Àsia hi ha nombroses plantacions d’arròs i per tant, les cultures asiàtiques han donat molta 

importància a aquest aliment, com també passava amb el blat de moro dins les cultures 

precolombines o el blat i la vinya en el món grecollatí. El fet de que cada zona sacralitzi 

determinats aliments també ha comportat que les poblacions considerin la pràctica 

alimentària d’aquells que no són propis de la zona o regió a partir d’una perspectiva 

etnocèntrica: a la cultura occidental ens horroritzen les tribus que mengen cucs obtinguts 

directament dels arbres, però en canvi acceptem sense cap problema un plat de cargols o 

bolets, productes igualment llefiscosos i d’aparença desagradable.   

Així doncs, ja que podem deduir que no hi ha part del món en la qual l’alimentació hagi 

passat a ser un simple acte de subsistència, a continuació veurem alguns casos en els quals 

els aliments han estat molt presents, tant amb un valor sagrat com de caire prohibit, així com 



IES Celestí Bellera                                                                           Roger Vilà Carreras 
ELS ALIMENTS I EL SAGRAT 

 
Pàgina 5 

en ritus i sacrificis relacionats amb temes molt diversos (garantir la fecunditat d’una dona i la 

fertilitat d’uns camps, retre culte als morts o a les divinitats...). 

El tema escollit ha estat Els aliments i el sagrat perquè m’agrada molt viatjar i conèixer altres 

cultures, que sovint estan molt estretament relacionades amb les religions de la zona, i un 

dels aspectes importants de les religions és el caire sagrat que atorguen als aliments, ja 

sigui mitjançant ofrenes, incloent-los en banquets... A més, m’agrada la cuina i la 

gastronomia; en aquest treball això és una peça clau. També he volgut explicar la història o 

origen d’alguns aliments, és a dir, que tot es relaciona. 

La hipòtesi que em plantejo en aquest treball és quins aliments són o han estat sagrats 
arreu del món i el perquè d’aquesta sacralització. Tots sabem que des de l’antiguitat els 

aliments han estat sacralitzats, és per això que el treball està íntegrament dedicat a 

respondre el perquè. Per contestar-ho amb claredat, són comentats diversos temes 

referents a la importància que juga el menjar en les cultures i religions. Són mencionades 

celebracions i rituals on tenen importància els aliments, ofrenes de menjar, banquets 

importants, divinitats que personifiquen certs aliments... Un cop feta aquesta recerca es 

podrà respondre a la pregunta plantejada. 

Vaig començar el treball a partir del que vaig extreure del Diccionario de símbolos. Un cop 

extreta la informació, la vaig organitzar alfabèticament per aliments. El següent pas va ser 

decidir els apartats del treball, cosa que no va ser gens fàcil. Però després de molt temps 

buscant, el Calendari interreligiós 2007-2008: Els Aliments i el Sagrat, em va servir de gran 

ajuda per orientar-me i saber quins blocs havia de posar. Un cop decidits, vaig consultar 

altres llibres, i la informació que obtenia de cadascun va ser sotmesa a una gran síntesi i 

posteriorment col·locada en el treball segons el tema que tractava. Posteriorment vaig 

aprofundir en la cerca de fotografies, que han fet que el treball sigui més vistós i atractiu i, a 

més, complementen algunes explicacions. Finalment, el que vaig fer van ser petites 

ampliacions, rectificacions i canvis per tal de deixar el treball més ben acabat. 

El principal problema que s’ha plantejat ha estat que fins ben tard no vaig saber com enfocar 

el treball, la qual cosa va comportar molta pèrdua de temps, tot i que afortunadament va ser 

recuperat de seguida. A més a més, també va haver-hi la dificultat que comporta tenir poca 

informació que fes referència al tema, per la qual cosa vaig haver de consultar fonts 

bibliogràfiques que tinguessin una relació poc directa amb els aliments i el sagrat. Aquesta 

cerca va ocupar molt temps, fins que la manca d’informació es va convertir en un excés, ja 

que es complementava i cada vegada era més extensa. Poc a poc vaig aprendre a 

sintetitzar-la i incloure allò de més rellevància. Com que ha estat necessari consultar 

nombroses fonts bibliogràfiques (documentals, pel·lícules, llibres, webs...), cal destacar-ne 
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unes quantes que han estat de gran ajuda. El llibre Aliments sagrats, pa, vi i oli a la 

Mediterrània antiga conté molta informació sobre la triada alimentària del Mediterrani (el pa, 

el vi i l’oli.). Aquest ha estat l’únic llibre que he trobat sobre el tema específic d’aliments 

sagrats, ja que la resta tractaven d’aspectes generals de les religions, de costums de 

determinades zones, d’explicacions antropològiques... El Diccionario de símbolos explica el 

simbolisme d’aliments, objectes, icones..., mentre que la Enciclopedia de las religiones 

inclou tots els aspectes de les principals religions actuals i Vacas, cerdos, guerras y brujas, 

los enigmas de la cultura comenta el perquè de la veneració de la vaca en els hindús i la 

prohibició del porc al judaisme i l’islam. També he fet servir fonts religioses com per exemple 

la Bíblia, alguns Vedes, l’Alcorà... Per últim, caldria destacar el Calendari interreligiós 2007-

2008: Els Aliments i el Sagrat. Tot i que és un calendari, l’he utilitzat molt, concretament per 

elaborar l’esquelet del treball, ja que no sabia quins apartats plantejar. Respecte a les webs, 

cal dir que han estat de poca ajuda. Bàsicament han estat utilitzades per complementar i 

ampliar la informació bàsica i per aclarir dubtes, com també els documentals i la visita al 

Museu de la Xocolata de Barcelona, doncs les principals fonts d’informació han estat els 

llibres. I finalment, també voldria destacar la informació extreta de tres persones que han 

col·laborat altruísticament. Elles són la Mariana Damián, la Florina Moraru (ambdues 

d’origen romanès) i Kaspar Raj (provinent de l’Índia). 

Aquest treball està organitzat per apartats, el principal dels quals és el que tracta sobre el 

valor simbòlic o sagrat de determinats aliments. D’aquest tema en deriven els altres, on 

s’explica altres àmbits referents al menjar: els aliments prohibits i les prescripcions 

alimentàries de les religions (de les que destaca el judaisme), els dejunis i abstinències tant 

religiosos com no religiosos, algunes ofrenes, celebracions i banquets on prenguin 

importància el menjar, i, finalment, la relació entre els aliments i el culte als morts. 

Com que és un treball que pot arribar a contenir molta informació, vaig decidir acotar-la per 

no sobrepassar gaire el màxim de fulls establerts. Per això vaig excloure punts com els que 

fan referència al simbolisme dels excrements, l’orina o les plantes aromàtiques, ja que creia 

que no era adient posar-ho, tot i que tinguessin una petita relació amb els aliments. 
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2. COS DEL TREBALL 
 

2.1. ALIMENTS I BEGUDES SAGRATS 

Totes les comunitats, societats, religions, cultures... de la història han manifestat la 

importància que cobren els aliments i el menjar a la vida dels humans. Aquestes 

concepcions s‟han mantingut vigents en la majoria dels casos, ja sigui oralment o per mitjà 

de llibres sagrats, on això també es veu reflectit. Majoritàriament, aquesta importància que 

han atorgat a aliments i begudes ha fet que es divinitzessin, a vegades fins i tot identificant-

los amb déus, deesses i forces de la naturalesa o fent-los servir per respondre preguntes a 

les quals no es trobava una resposta.  

Aquest és l‟apartat més extens del treball, el que més aprofundeix i del que deriva la resta, 

per això he cregut important situar-lo el primer, com a punt de partida del treball de 

l‟estructura del treball.  

A continuació hi ha una llista ordenada alfabèticament amb els aliments i begudes més 

importants, que han tingut un gran simbolisme o un valor sagrat en diverses comunitats, 

societats, religions i cultures de diferents indrets del món.   

 

AIGUA 

El simbolisme que l‟envolta és immens. L‟aigua1 és símbol de vida i fecunditat, ja que sense 

ella cap animal pot sobreviure ni cap planta pot donar fruit. També simbolitza purificació i 

saviesa perquè és capaç de netejar l‟esperit i el cos.  

A Mesopotàmia i l‟antic Egipte, es creia que el món havia estat gestat en l‟aigua primordial, 

ja que era símbol de vida i renaixement. 

A l‟hinduisme, l‟aigua també és un element fonamental. El déu Brahma2 (el qui crea), va 

sorgir del mar i és representat amb una gerra d‟aigua com a símbol del poder creador. A 

més, la purificació ritual amb aigua té molta importància, per això molts llocs sagrats estan al 

costat de rius, llacs... De fet, segons la mitologia hindú3, el Ganges és Ganga, la deessa que 

amb les seves aigües renta els pecats de qui es banyi en ella. És per això que a l‟Índia és 

molt comú veure gent4 banyant-se a la riba del Ganges (fig. 1), de qualsevol riu o del mar. 

                                                           
1 SERRANO SIMARRO, A. - PASCUAL CHENEL, Á.: Diccionario de símbolos. Ed. LIBSA. Madrid, 2003, p. 10. 
2 JOSA I TORRES, I. et alii: Les grans religions. Ed. Claret. Sant Adrià de Besós, Barcelona, 1999, p. 17. 
3 Ibídem, p. 26. 
4 Informació facilitada per Kaspar Raj. 
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Dins la mitologia grecollatina5 se li va oferir una divinitat, una de les més importants de 

l‟Olimp (Posidó per als grecs, Neptú per als romans). Aquest déu és representat com un 

home gran, amb barba, agafant un trident i sovint amb una corona (fig. 2).  

A més, l‟aigua també s‟utilitzava a l‟antiga Grècia i l‟antiga Roma per a les libacions6 (fig. 3). 

Altres substàncies que s‟utilitzaven en aquests ritus eren7 la mel, el vi, la llet i l‟oli. L‟objectiu 

que perseguia aquesta pràctica era oferir el líquid vessat a una divinitat. 

Els monjos pertanyents al budisme8 també la utilitzen en els ritus de naixement, en els 

quals esquitxen la criatura amb aigua beneïda. També la fan servir en els funerals, on 

s‟aplica “la darrera aigua” als llavis del difunt. 

Per a la tradició bíblica9, l‟aigua és el bé més preuat de tots. Per això és un principi vital i és 

atribut de Déu, que pot donar la vida o treure-la a qui s‟ho mereix (pot hidratar enmig d‟un 

desert i pot crear inundacions per la comesa d‟algun pecat). Un clar exemple d‟abundància 

d‟aigua com a càstig és el diluvi que va provocar Jahvè. Aquestes cites ens ho mostren: 

“Veient Jahvè que era gran la malícia de l’home, i que tot el designi del seu cor tendia sempre i 

únicament a la maldat, Jahvè va penedir-se d’haver fet l’home a la terra, li va fer mal al seu cor, i va 

dir: exterminaré de la terra als éssers que he creat, des de l’home fins als animals domèstics, i fins als 

rèptils i les aus del cel, doncs em penedeixo d’haver-los fet”  (Gn 6.5-7) 

“Jahvè va dir: perquè d’aquí a set dies faré ploure damunt la terra durant quaranta dies i quaranta nits, 

i suprimiré a tots els éssers que vaig fer” (Gn 7.4) 

L‟aigua també “dóna vida” en un passatge de l‟Èxode, on s‟explica que el poble d‟Israel 

estava assedegat i Moisés va acudir a Déu perquè l‟ajudés. L‟únic que va obtenir com a 

resposta va ser que anés a la roca del turó del Sinaí i que li donés un cop amb un bastó. 

Obeint a Déu, Moisés va colpejar la roca i d‟ella va brollar aigua pel poble d‟Israel (fig. 4). 

El Senyor respongué a Moisès: passa al davant del poble i fes-te acompanyar d’ancians d’Israel; pren 

el bastó amb què donaves cops al Nil, i camina. Jo estaré damunt la roca, a l’Horeb. Tu, dóna un cop 

a la roca i en brollarà aigua perquè el poble pugui beure”. (Ex 17.5-6) 

Al judaisme, rentar-se amb aigua és un mitjà de purificació que cal complir abans de 

qualsevol ritual o cerimònia, i en el cas del Seder (sopar que es celebra la primera nit de la 

                                                           
5 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 11. 
6 Libació: ritual religiós consistent en vessar un líquid damunt el terra o un altar mentre es reciten oracions. 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Libaciones_en_Grecia_Antigua. Consultada el 28/11/2010. 
8 Les grans religions. Obra cit., p. 65. 
9 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libaciones_en_Grecia_Antigua
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Pèsah o pasqua jueva) l‟aigua s‟utilitza per a les  ablucions10 que es produeixen al llarg de 

l‟àpat per determinar les parts d‟aquest. 

 

El cristianisme va fer de l‟aigua símbol de la vida espiritual i de l‟Esperit Sant. Un exemple 

n‟és el baptisme cristià. Qui és batejat11 entra dins l‟aigua per tornar-ne a sortir, xop de 

l‟Esperit Sant, simbolitzant el renaixement dins l‟Església gràcies a l‟aigua beneïda (fig. 5). 

També hi ha representacions de fecunditat i puresa que associen la Verge amb l‟aigua. 

A la missa es barreja amb vi, ja que la Bíblia diu que quan Jesús va ser travessat per les 

llances, del seu cos va rajar sang i aigua, tots dos símbols de vida. La següent cita recull 

aquest fet: 

“Un dels soldats li traspassà el costat amb una llança, i a l’instant va sortir sang i aigua” (Jn 19.34) 

L‟aigua també es fa servir per beneir i consagrar, sobretot, llocs de culte com esglésies o 

catedrals. L‟exemple més recent d‟això el trobem en la visita de Benet XVI a la Sagrada 

Família, ja que va utilitzar l‟aigua per consagrar-la.  
 

                                                           
10 Ablució: purificació ritual d‟algunes parts del cos abans d‟actes religiosos. 
11 Les grans religions. Obra cit., p. 139. 

  

Fig. 1. Una dona es banya al Ganges per rentar els seus 
pecats. 

 
 

Fig. 2. Font de Neptú a Madrid. 
 

 

  

Fig. 3. Sacerdot grec fent una libació damunt l‟altar d‟un 
temple. 

 

Fig. 4. Moisés fa brollar aigua d’una pedra. Antonio de 
Bellis, 1642. 
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A l‟islam l‟aigua cobra importància a les postes de sol del mes del Ramadà juntament amb 

un dàtil, els dos únics aliments que marquen el trencament del dejuni cada dia. També és 

present a les ablucions que fan abans de pregar cinc vegades al dia.  

 

ALL 

Degut a les seves propietats medicinals12 (desinfecta, disminueix la pressió sanguínia, 

descongestiona...) ha estat utilitzat en moltes cultures13  per protegir de les serps i els mals 

esperits. A la cultura literària dels vampirs s‟utilitza per allunyar-los o destruir-los.  
 

En el món grecoromà en menjaven els soldats. Per això en alguns temples prohibien 

l‟entrada a qui acabés d‟ingerir alls, ja que duia el record dels militars i de la mort.  

 

AMBROSIA 

A la cultura grecoromana14, era una beguda alcohòlica feta de llimona, ous, llet, sucre, vi i 

mantega que només podien beure els déus, i que tenia com a principals conseqüències la 

immortalitat i l‟eterna joventut. De fet, el seu significat etimològic ja ens indica la seva major 

propietat: prové dels termes grecs a (no) i mbrotos (mortal). També es creia que el seu 

origen estava vinculat a l‟Olimp, on habitaven els déus de la mitologia grecoromana.  

 

AMETLLA 

Ja que la flor és blanca i pura i el fruit es guarda dins una closca15, és un aliment que ha 

estat associat en molts mites grecollatins i cristians referents a la virginitat. 

Dins el cristianisme16 té una important rellevància, especialment a l‟art romànic, on trobem 

la màndorla o ametlla mística, una forma semblant a la d‟una ametlla dins la qual es 

representa en nombrosos casos a Crist, la Verge i alguns sants, doncs aquest fruit sec té un 

fort simbolisme d‟incorruptibilitat i virginitat en el que guarda dins seu (fig. 6).  

L‟ametlla és, juntament amb l‟ou i el sucre, un dels ingredients dels coneguts panellets (fig. 

7), que tenen un estret vincle amb el culte als difunts. Per això estan fets17 d‟ingredients 

duradors i que no es fan malbé (ametlla, mel, pinyons...), simbolisme d‟eternitat i mort.  

                                                           
12 http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/novedades/ajo2.htm. Consultada el 10/8/2010. 
13 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 14. 
14 http://www.suite101.net/content/nectar-y-ambrosia-a14531. Consultada el 22/9/2010. 
15 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 16. 
16 Ibídem, p. 203. 
17 BENAVENT, E. - BONFILL, Mª P.: Religió, 1r cicle. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2000, p. 24. 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/novedades/ajo2.htm.%20Consultada%20el%2010/8/2010
http://www.suite101.net/content/nectar-y-ambrosia-a14531
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ARRÒS 

Tant en la celebració del matrimoni hindú com del cristià18, es llancen grans d‟arròs per 

garantir prosperitat i fecunditat a la parella (fig. 8). A més19, als temples hindús s‟ofereix un 

arròs dolç a la divinitat (a cada temple el déu que sigui). 

Arrel de la seva gran presència al territori asiàtic, al Japó s‟elabora el sake, una beguda 

alcohòlica preparada a partir d‟una infusió d‟arròs. Aquest líquid s‟acostuma a prendre amb 

el sushi, quan es fa una promesa i a l‟hora d‟efectuar un contracte important. Tot i que és 

més comú de Japó, també es consumeix a la Xina, i en ambdós països ha estat ofert als 

déus i ha format part d‟actes de caire religiós durant segles. De fet, encara ara s‟ofereix als 

nuvis en el dia del casament (fig. 9).  

                                                           
18 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 25. Costum modern del matrimoni cristià. 
19 Informació facilitada per Kaspar Raj. 

  
 

Fig. 5. Baptisme de Crist. Piero della Francesca, 1450. 
 
 
 

Fig. 6. Detall dels frescos de l‟absis de Sant Climent de 
Taüll, on podem apreciar el Pantocràtor dins la màndorla. 

1123 d.C. 

 

Fig. 7. Algunes de les moltes variacions de panellets que actualment existeixen. 
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Fig. 8. Als casaments cristians es llancen grans d‟arròs 
per desitjar prosperitat i fecunditat als nuvis. 

 

Fig. 9. Núvia japonesa bevent sake el dia del casament. 

 

BLAT 

Ha constituït un element fonamental de la dieta de les civilitzacions occidentals i del 

Pròxim Orient. Per aquesta importància vital gairebé totes les societats li han dedicat algun 

déu, com passa a Mesopotàmia20, on el cereal estava personificat per la deessa Nisaba. 

 

La població grega21 va relacionar la llavor del cereal amb Persèfone (deessa de la terra), ja 

que aquesta passava èpoques a l‟infern, com la llavor del cereal, que reposa sota terra 

durant l‟hivern, però a la primavera reneix convertint-se en font d‟aliment i de vida. 
 

Com hem dit abans, els egipcis el van atorgar a Osiris i el cristianisme també el va utilitzar 

per mencionar la resurrecció de Crist i simbolitzar-lo (fig. 10). Ambdós casos degut al 

renaixement cíclic d‟aquest cereal, imatge de mort i resurrecció (la llavor del blat, un cop 

plantada (“morta”) torna a renéixer i donar fruit). 

La Bíblia, més concretament l‟Antic Testament, ens narra la història de Caín i Abel (fig. 11), 

dos fills d‟Adam i Eva, on podem comprovar la importància que tenia el blat ja en temps 

immemorables. Caín era el gran i es dedicava a l‟agricultura, mentre que Abel, el germà 

petit, era pastor. Com que ambdós eren molt religiosos, quan van acabar les collites, Caín 

va oferir blat a Déu i Abel un xai. Com que Déu va preferir l„ofrena d‟Abel, el seu germà, 

gelós, es va enfadar i el va matar.  
“Acabades les collites, Caín va presentar al Senyor una ofrena dels fruits de la terra. Abel va oferir 

també les primeres cries del ramat amb el greix de les víctimes”. (Gn 4.3-4) 

                                                           
20 NICOLAU, A. et alii: Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Institut de cultura: Museu d‟història de la ciutat. 
Barcelona, 2001, p. 47. 
21 Ibídem, p. 76. 
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- Pa 

Fet de blat a tota la mediterrània, va ser un aliment molt preparat a Mesopotàmia. En 

aquesta mateixa civilització22 hi havia la tradició de fer figures de pa, els motllos de les quals 

tenien sovint la forma de deesses.  
 

A la civilització egípcia es va convertir en un preuat aliment, envoltat d‟un simbolisme de 

resurrecció i immortalitat a través del mite del retorn a la vida d‟Osiris. 

Més tard, va començar a aparèixer en rituals de religions occidentals (per exemple en 

l‟eucaristia cristiana) i entre els atributs de les seves divinitats protectores, però també com 

a símbol de fertilitat i dels dons que el cel havia entregat als homes (per això el cristianisme 

fa del pa el símbol del cos de Crist). 
 

A la tradició cristiana el pa rep un major simbolisme, arribant a la sacralització, ja que és 

representat com el cos o la carn de Jesucrist a l‟Eucaristia (fig. 12). 
“Després prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient: -Això és el meu cos 

entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial” (Lc 22.19. També apareix a: Mc 14.22, Mt 

26.26 i 1Co 11.23-24)  
 

També ens il·lustra la importància que ha tingut al cristianisme23 el miracle evangèlic de la 

multiplicació dels pans (fig. 13).  
“Llavors Jesús va prendre els pans, va dir l’acció de gràcies i els va repartir entre els que estaven 

asseguts al terra. Igualment va fer amb el peixos. I cadascú va menjar el que va voler” (Jn 6.11) 
 

La tradició mesopotàmica mencionada anteriorment de fer figures amb el pa va recórrer part 

del mediterrani fins arribar a la religió cristiana, en la qual es van començar a fer figuretes de 

                                                           
22 Ibídem, p. 101. 
23 Ibídem, p. 79. 

  
 

Fig. 10. Espiga de blat, imatge que 
representa a Jesucrist. 

Fig. 11. Caín i Abel (1542-1544),Tiziano. 
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pa de la Verge i de sants, que sovint eren ofrenes. En determinats moments de la història24, 

la composició del pa s‟altera i s‟introdueixen substàncies per tal d‟atorgar a les figuretes 

propietats calmants i guaridores, trencant les fronteres entre la realitat i la irrealitat. Encara 

avui, el dia de Santa Llúcia, el 13 de desembre, es representa la santa només mitjançant allò 

que guareix, els ulls. El dia 5 de febrer, Santa Àgata, es modelen pits, ja que els hi van tallar, 

convertint-se en màrtir. El pa ha esdevingut, per tant, imatge de sants i màrtirs en algunes 

ocasions, com en el cas de Santa Àgata mencionat anteriorment o el de Sant Antoni o Sant 

Blai. En els dos últims casos es fa per recordar els sants, ja que van salvar la vida a dues 

persones respectivament.  
 

El pa també apareix en un sermó de Sant Agustí on es compara el procés de formació del 

cristià amb el procés de fabricació del pa: 
“Aquest pa explica la vostra història. Naixé com a gra als camps. La terra el féu créixer, la pluja 

l’alimentà i el féu madurar en forma d’espiga. El treball de l’home el portà a l’era, el trillà, l’esventà, 

l’emmagatzemà al graner i el portà al molí. Ell el molgué, el pastà i el cogué al forn. Recordeu que 

aquesta és també la vostra història. Vosaltres no existíeu i fóreu creats, us portaren a l’era del Senyor 

i us trillà el treball dels bous (així en direm els predicadors de l’Evangeli). Després us posàreu en fila 

pel baptisme. Us sotmetéreu a la mola del dejú i dels exorcismes. Arribàreu a la pila baptismal. Us 

pastaren i us convertíreu en una única pasta. Us cogueren al forn de l’Esperit Sant i esdevinguéreu de 

veritat el pa de Déu” 25. 
 

 

BLAT DE MORO 
 

Com el blat a Europa i el Pròxim Orient i l‟arròs a l‟Orient Asiàtic, el blat de moro va ser un 

aliment bàsic sobretot en les cultures precolombines (fig. 14). Allà es va fer servir molt 

                                                           
24 Ibídem, p. 101-102. 
25 Ibídem, p. 78. 

 
 

 

Fig. 12. Joan Pau II consagrant el pa 
durant l‟Eucaristia. 

 

Fig. 13. Miracle dels pans i els peixos (1620-1623), Giovanni Lanfranco. 
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sovint26 com a símbol d‟abundància, benestar i felicitat. Al Popol-Vuh (llibre de creences i 

religions dels quiché, un poble maia que va residir a l‟actual zona de Guatemala i Hondures), 

es descriu com l‟home es va crear a partir de blat de moro, després d‟altres fracassos on 

s‟havia utilitzat fang i pluja.  
 

Els asteques, maies i inques el van identificar amb el Sol, que a més, li donava el color als 

grans de la panotxa. També el van relacionar amb la fecunditat de la terra. En aquestes 

mateixes cultures va ocupar un lloc primordial en les ofrenes a déus com el de la pluja en 

èpoques de sequera. A més, els asteques van atorgar-li una divinitat, Centéotl (fig. 15). 

 

CACAU 
 

 

La primera cultura que va cultivar-lo va ser la maia27, fa més de 2000 anys. Aquesta mateixa 

civilització li va atorgar un déu, Ek Chuah. Tot i així, en altres cultures també hi era present, 

com per exemple a l‟asteca (figs. 16 i 17). El cacau era pels indígenes un aliment d‟origen 

diví. Amb ell s‟elaborava una beguda, el “xocoatl” (del nàhuatl, “xoco”, amarg i “ati”, aigua). 

Els ingredients (cacau, aigua, espècies com la vainilla, el pebre i el xile) es batien i 

s‟espessien amb farina. El “xocoatl” se servia en els sacrificis als déus, en els ritus d‟iniciació 

de la pubertat (barreja de cacau i flors dissoltes en aigua de pluja) i en els funerals. 
 

Els conqueridors d‟Amèrica28 van agafar gust ràpidament al “xocoatl”. Ells el van fer arribar a 

virreis, governadors i religiosos. De l‟antiga recepta indígena, molt forta per al gust europeu, 

es va passar a barrejar el cacau amb sucre, vainilla i canyella, convertint-se en una beguda 

calenta, perfumada i dolça, amb un sabor similar al que avui coneixem. Els inventors 

d‟aquesta nova recepta van ser els ordres religiosos, que van incorporar la xocolata a la 

dieta d‟èpoques de dejuni pel seu potencial energètic, però ja sense cap sentit sagrat. 

 

CERVESA 
 

 

Es treu de la civada, un cereal molt cultivat sobretot a la conca mediterrània. Va ser una 

beguda tan essencial a Mesopotàmia29, que es va representar amb la deessa Ninkasi.  

                                                           
26 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 21. 
27 Carteles de l‟exposició permanent del Museu de la Xocolata de Barcelona. 
28 Ibídem. 
29 Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Obra cit., p. 55. 
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Fig. 14. Representació del blat de moro en un codi maia. 

 
Fig. 15. Centéotl, déu asteca del blat de moro. 

 

  
Fig. 16. Estatueta asteca d‟un home  

amb un fruit de cacau 
Fig. 17. Grup d‟asteques preparant xocoatl. 

 
 

A l‟Antic Egipte30, el pa de civada s‟esmicolava, es deixava reposar en aigua fins que 

fermentava i s‟escorria el líquid. D‟aquesta manera s‟obtenia la cervesa (fig. 18). Tal com 

hem dit abans, la civada va ser símbol d‟immortalitat i resurrecció degut al mite d‟Osiris a 

l‟antic Egipte, ja que s‟assembla molt al blat. A part d‟aquest simbolisme, la cervesa també 

era pels egipcis un ofrena habitual als déus, i en consumien petits i grans en moltes 

ocasions. 
 

A les zones del Pròxim Orient31, es considerava ja abans del IV mil·lenni a.C que el pa i la 

cervesa eren aliments bàsics. Estaven tan estretament relacionats que es podien classificar 

en un únic element de la triada mediterrània (cereal, vinya i olivera), ja que es fan amb 

cereal i ambdós són el resultat de la fermentació d‟aquest.  
 

La cervesa anava cobrant importància fins que va arribar al nord d‟Europa. Allà, els víkings 

la van incloure en la seva cultura, convertint-la en un dels seus elements distintius.  

 

 

                                                           
30 http://artigoo.com/todo-sobre-la-cerveza-1. Consultada el 3/12/2010. 
31 Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Obra cit., p. 58. 

http://artigoo.com/todo-sobre-la-cerveza-1
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COLOM 
 

 

A les cultures grecoromanes32 s‟evocava al colom un gran simbolisme d‟amor carnal i 

erotisme, degut a les carícies que realitzen aquests animals per aparellar-se. Per això es 

dedicava a l‟antiga Grècia a la deessa Afrodita i a Roma a Venus, deessa de l‟amor.  
 

Al judaisme33, 40 dies després del naixement d‟un nen, es porta aquest al temple, recordant 

la presentació de Jesús. A més, s‟ha de dur un parell de tórtores o de colomins com a ofrena 

per a Jahvè.  
 

“Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació,  portaren Jesús 

a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescrivia la Llei del Senyor: Tot primogènit mascle 

serà consagrat al Senyor. Havien d’oferir en sacrifici, tal com diu la Llei del Senyor, una parell de 

tórtores o dos colomins.” (Lc 2. 22-24) 
 

Aquesta mateixa ofrena la feien els pobres el dia de Yom Kippur (dia dedicat al penediment 

dels pecats per part dels fidels), mentre que els rics duien ovelles o cabres perquè fossin 

sacrificades, i així obtenir el perdó de Déu pels pecats comesos.  
 

“Després, per a reparar la seva falta, ha de presentar al Senyor una ovella o una cabra, com a 

sacrifici del pecat. Llavors el sacerdot farà per a ell el ritu d’expiació. Si algú no té recursos per a 

procurar-se un cap de bestiar, que presenti al Senyor, per la falta comesa, dues tórtores o dos 

colomins. N’oferirà un en sacrifici pel pecat i l’altre en holocaust.” (Lv 5.6-7) 
 

Malgrat el simbolisme al món grecollatí, el cristianisme veu el colom com a símbol de 

puresa i senzillesa. La Bíblia explica que un colom va dur en el seu bec una branca d‟olivera 

(fig. 19) per anunciar a Noé el final del càstig diví i la reconciliació de Déu amb la humanitat. 

Des de llavors34, el colom representa l‟Esperit Sant i la pau.  

 

FAVA 

Com que proporciona enriquiment a la terra on està plantada i serveix per usos medicinals, 

ha estat considerada35 símbol de fertilitat, riquesa i gratitud, un clar exemple el trobem a la 

cultura japonesa. 

També es va vincular a les faves fecunditat i prosperitat, la qual cosa va fer que fossin 

símbol de sort. Per això es van començar a amagar dins de pastissos com el tortell de Reis 

(fig. 20) o el del dia de Sant Antoni. Malgrat això, en l‟actualitat, la bona sort l‟encarna la  

figureta que s‟hi posa a dins, i a qui li toca la fava ha de pagar el pastís de l‟any següent. 

                                                           
32 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 229. 
33 Religió, 1r cicle. Obra cit., p. 33. 
34 BENAVENT, E. - OLMOS, C.: Cultures i religions, 2n curs. Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2004, p. 57. 
35 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 141. 
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Fig. 18. Estàtua egípcia d‟una  dona fent cervesa. Fig. 19. Colom blanc amb una branca d‟olivera, símbol de 
pau i puresa. 

 

 
 

Fig. 20. Tortell de reis a l‟interior del qual s‟amaga una fava. 
 

 
HIDROMEL 
 

La hidromel36 és una beguda alcohòlica elaborada amb aigua i mel fermentada. Entre les 

societats celtes era la beguda dels déus, semblant a l‟ambrosia al món grecoromà. El 

perquè d‟aquesta concepció no es cap altre que la combinació dels valors atorgats a l‟aigua i 

la mel. El primer líquid és el principi vital i regenerador per excel·lència, mentre que la mel 

encarna la fecunditat de la naturalesa i els principis de resurrecció cíclica. Per això és 

considerat com a elixir de la immortalitat, cosa que fa que sigui la beguda de les divinitats. El 

seu caire sagrat s‟estén també a l‟Àfrica, on els savis inspirats pels déus en consumeixen. 

La seva fermentació li atorga propietats embriagants, els efectes de la qual es consideren 

símbol de la vitalitat divina adquirida pels humans per la sacralització del seu ús. 
 

LLET 

Sempre s‟ha interpretat la llet com a signe d‟amor maternal, fecunditat i fertilitat, ja que és el 

primer aliment que s‟ingereix per part dels mamífers.  

Juntament amb els ous, la llimona i l‟aigua era un ingredient de l‟ambrosia típics del món 

grecoromà, on també s‟utilitzava la llet en les libacions d‟alguns rituals concrets. 

                                                           
36 Ibídem, p. 146. 
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Dins el cristianisme37 són freqüents les representacions de la Verge donant el pit al nen 

(fig. 21), representant la tendresa materna i la dependència humana a la figura de la mare. A 

més del simbolisme lligat a la maternitat també existeix un missatge força evident en 

aquestes representacions: l‟Església alimentarà als fidels tal com va fer Maria amb Jesús. La 

següent cita també mostra la importància d‟aquesta beguda dins la Bíblia, en la que diu que 

la terra promesa manava llet i mel: 

“Jo he baixat per alliberar-lo de la mà dels egipcis i fer-lo pujar d’aquest indret a una terra bona i 

espaiosa, a una terra que mana llet i mel.” (Èxode 3.8)  
 

- Mantega 

 

A l‟hinduisme38, quan neix una criatura, es presenta a la deessa Sasti (la protectora), i a la 

boca del nen s‟hi posa mel i mantega fosa. També s‟utilitza a la cerimònia del casament. 

Aquesta celebració es realitza al voltant d‟un foc sagrat. Els nuvis donen 7 voltes al voltant 

del foc mentre el sacerdot recita himnes alhora que llança mantega, arròs, safrà, encens i 

flors a les flames. 

La mantega en el budisme39 és un dels menjars que fonamenta l‟alimentació. Normalment 

s‟extreu de la llet de iac, però a vegades també s‟utilitza la llet de vaca i d‟ovella per fabricar-

ne. Els budistes n‟ofereixen com a ofrena a Buda, però a més també s‟empra per fer 

espelmes i fins i tot figures de diversos motius (imatges de Buda (fig.22), personalitats 

importants, flors, arbres, ocells...).  

 

MAGRANA 
 
 

 

A l‟antiga Roma40, una magrana a la mà de Juno (deessa del matrimoni) era un emblema 

de matrimoni. De fet, algunes núvies portaven una diadema feta de branques i fulles de 

magrana. El sentit era propiciar simbòlicament la fecunditat i la prosperitat de la nova unió.  
 

A l‟Índia es considera símbol de fertilitat, per això s‟utilitza el seu suc contra l‟esterilitat. 
 

 

La gran abundància de llavors va ser vista al cristianisme com una representació de 

l‟Església, que acull sota la seu un gran nombre de pobles i comunitats.  

                                                           
37 Ibídem, p. 189. 
38 Les grans religions. Obra cit., p. 23 i 24. 
39 http://espanol.cri.cn/1161/2009/04/13/1s176443.htm. Consultada el 25/11/2010. 
40 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 135. 

http://espanol.cri.cn/1161/2009/04/13/1s176443.htm.%20Consultada%20el%2025/11/2010
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Fig. 21. Virgen de la leche, 1465. 
Pedro Berruguete. 

Fig. 22. Home budista retent culte davant unes figures de Buda fetes de 
mantega. 

 

MEL 

Pel seu gust, es relaciona amb la dolçor i la suavitat. Algunes de les seves propietats (és 

desinfectant, fortificant, calmant, diürètica…), eren ja conegudes en l‟antiguitat, per això 

moltes cultures41 l‟assenyalen com a beguda dels déus, del Paradís i de la immortalitat, com 

en el cas de la hidromel. Fins i tot en alguns casos, els egipcis ungien els cossos amb 

aquest dolç aliment. 

A la cultura grecollatina, com hem dit abans, juntament amb l‟aigua, era un component de 

la hidromel. A més, també era un dels líquids que s‟utilitzava per a les libacions prèvies a 

ritus de caire sagrat.  
 

La festa de la Xavuot o Pentecosta jueva es celebra el 6 i 7 de sivan (mes de juny 

aproximadament). Es commemora l‟aliança feta a la muntanya del Sinaí entre Jahvè i el seu 

poble, i la revelació per part de Jahvè del seu nom. En ella42 s‟ofereix pa i mel a Jahvè. A 

més, a l‟Any Nou jueu43 hi ha la costum de menjar un tros de poma recobert de mel com a 

esperança de que l‟Any Nou sigui dolç (fig. 23). 
 

Degut a la creença lligada amb la fertilitat, la mel s‟empra a l‟Índia per ungir el front, els 

llavis, les parpelles i els lòbuls de les orelles de les núvies. 

A l‟Occident s‟utilitzava com a aliment del creixement espiritual. Això és degut a la 

simbologia de puresa que l‟envolta, ja que les abelles eren símbol de virginitat perquè no se 

sabia el seu sexe. A més, la mel té relació amb l‟essència de la vida.  

                                                           
41 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 211. 
42 Les grans religions. Obra cit., p. 100. 
43 REOYO, C., ÁLVAREZ, V. - COBOURNE, N.: Enciclopedia de las religiones. Ed. Espasa Calpe. Pozuelo de Alarcón, Madrid, 
2005, p. 173. 
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OLI 

És el producte agrari més apreciat pels pobles mediterranis, on normalment s‟associava 

amb la prosperitat, la fecunditat i la il·luminació.  

 A Mesopotàmia44, els endevins sovint vessaven oli i a través de les formes que es creaven 

coneixien la voluntat dels déus. 
 

Aquest líquid sovint anomenat l‟or del mediterrani també s‟utilitzava en les cultures grega i 

romana per a les libacions. A Grècia45, el suc de la primera premsada s‟utilitzava per cuinar 

i el de la segona com a ungüent per embellir, cuidar el cos i per uncions amb les quals 

obtenir la saviesa divina, la puresa i la fecunditat. Finalment, amb la tercera premsada 

s‟aconseguia l‟oli per la il·luminació d‟espais, sobretot de temples i llocs sagrats. El fet 

d‟emprar l‟oli en tants àmbits diferents va classificar aquest aliment com a màgic, un dels 

motius per als quals s‟utilitzava com a ofrena als déus.  

Però no totes les uncions que es practicaven tant a Grècia com a Roma amb oli eren 

únicament destinades als homes, sinó que en nombroses ocasions46, algunes escultures 

destinades al culte es perfumaven i les d‟ivori es tractaven amb aquest líquid per evitar-ne la 

degradació. Afrodita també el va fer servir perfumat amb roses per ungir el cos d‟un guerrer 

anomenat Hèctor i protegir-lo. A partir d‟aquest moment, dipositar flascons d‟oli perfumats a 

les tombes es va convertir en un costum fins al segle IV a.C. 

Tal com hem dit abans, al Gènesi, un colom porta una branca d‟olivera a Noé, senyal de que 

s‟ha acabat el diluvi, un exemple més de la importància que pren tant l‟oli com l‟olivera.  

“A la tarda va tornar a ell el colom amb una branca d’olivera de fulles verdes al seu bec. Noé va saber 

llavors que les aigües havien desaparegut de damunt la terra.” (Gènesi 8, 11) 

 

El cristianisme fa servir uncions d‟oli a través de les quals es pretén transmetre la gràcia 

divina, com en el cas del baptisme, la confirmació, l‟ordenació de sacerdots i la unció dels 

malalts. Aquestes uncions47 es fan amb el crisma, un oli perfumat que ha estat consagrat 

abans pel bisbe. A la confirmació48, la persona rep l‟Esperit Sant representat amb l‟oli, com 

també en el sagrament de la unció dels malalts49, en el qual també representa l‟Esperit Sant, 

que impregna la vida del malalt i li dóna fortalesa per afrontar la malaltia.  

                                                           
44 Cultures i religions. Obra cit., p. 27. 
45 http://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/historias-de-los-alimentos/historias-de-manufacturados/aceite-alimento-
sagrado.html. Consultada el 9/06/2010. 
46 Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Obra cit., p. 97. 
47 Religió, 1r cicle. Obra cit., p. 43. 
48 Les grans religions, Obra cit., p. 140. 
49 Ibídem, p. 141. 

http://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/historias-de-los-alimentos/historias-de-manufacturados/aceite-alimento-sagrado.html.%20Consultada%20el%209/06/2010
http://www.enciclopediadegastronomia.es/articulos/historias-de-los-alimentos/historias-de-manufacturados/aceite-alimento-sagrado.html.%20Consultada%20el%209/06/2010
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També es fa servir per consagrar temples que seran beneïts amb aigua. Com hem dit 

anteriorment, un exemple el trobem en la consagració de la Sagrada Família (fig. 24). 

 
  

Fig. 23. Poma amb mel per celebrar l‟Any 
Nou jueu. 

Fig. 24. Benet XVI utilitza oli per consagrar l‟altar de la Sagrada 
Família, perquè s‟hi pugui celebrar l‟Eucaristia. 

 
   

OU 

L‟ou sempre ha simbolitzat renaixement i renovació degut a la seva forma més o menys 

circular (els cercles simbolitzen períodes de canvis que es van repetint), per aquest motiu ha 

estat vinculat en moltes festivitats celebrades als inicis de la primavera (època en què marxa 

el fred i reneix la calor un altre cop). 

En els seus orígens, a la mona, una costum cristiana, mai hi faltava un ou, aliment que es 

col·locava per donar per acabat el dejuni de la Pasqua. Era la manera de tornar a la 

normalitat menjant ous, ja que no s‟havien tastat durant 40 dies. La mona50 és un obsequi 

que els padrins regalen als fillols, amb tants ous com anys té la criatura, amb un màxim de 

dotze, ja que el regal es repetia fins que el fillol feia la primera comunió. 
  

Un hàbit molt europeu i estretament vinculat amb el cristianisme ortodox és regalar ous 

durant la Pasqua. L‟origen recau en el període de la Quaresma51, en el qual estava prohibit 

menjar-ne. Com que les gallines seguien ponent, la gent els guardava i com que en tenien 

molts, els regalaven, i a més, els pintaven perquè tinguessin més aparença de regal. D‟aquí 

prové el costum d‟obsequiar a la gent amb ous pintats en vigílies de Pasqua. A més52, els 

ortodoxos, al dijous sant xoquen dos ous durs i alhora diuen: que visca Jesús! 

Una tradició que es celebra únicament a Catalunya és la de l‟ou com balla53, celebrada el dia 

de Corpus Christi. Consisteix en posar un ou buit al brollador d‟una font d‟algun convent o 

edifici públic (fig. 25). La ciutat que més ous fa “ballar” és Barcelona, tot i que altres 

poblacions com Manresa, Lleida o Tarragona també ho celebren. El voltant del sortidor es 

                                                           
50 Religió, 1r cicle. Obra cit., p. 44. 
51 http://www.sabormediterraneo.com/port/p13.htm. Consultada el 5/12/2010. 
52 Informació facilitada per Mariana Damián i Florina Moraru. 
53 Religió, 1r cicle. Obra cit., p. 47. 

http://www.sabormediterraneo.com/port/p13.htm.%20Consultada%20el%205/12/2010
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guarneix amb flors i cireres. L‟origen d‟aquesta festivitat és incert. Per a alguns54 és una 

metàfora del cicle de la vida i una referència al temps i al moviment continu representat amb 

el “ball” de l‟ou. Altres el veuen com un simple joc d‟entreteniment heretat de l‟Edat mitjana, i 

d‟altres associen l‟ou amb el cos de Crist, el brollador amb el calze i les cireres de color 

granat amb el vi de dins la copa, és a dir, el veuen com a símbol de l‟Eucaristia. 

 

PORC 
 

 

A l‟Orient asiàtic55 és símbol d‟abundància, fins i tot protagonitza un signe al zodíac xinès.  
 

A Egipte es van crear amulets amb la seva figura, però es va identificar amb el déu Seth, 

enemic de la civilització egípcia, la qual cosa va desenvolupar una simbologia negativa, 

inspirada per la brutícia que acompanya l‟animal. Això va conduir a identificar-lo amb la 

porqueria, la ignorància, la golafreria i la luxúria.  
Els hebreus van adoptar i potenciar aquesta simbologia, ja que qualsevol porc que fos 

sacrificat havia de ser dimonitzat, per evitar qualsevol similitud entre la puresa d‟allò jueu i la 

resta de costums immorals. Amb el pas dels anys aquesta concepció es va estendre a 

l‟islam, però no al cristianisme56. 

 

SAL 
 

A l‟antiguitat57 era símbol d‟incorruptibilitat i protecció contra els mals, ja que la sal és un 

producte que conserva els aliments. A l‟antiga Roma, hi havia la costum de protegir els 

recent nascuts posant-los-hi sal als llavis.  

Al Japó, en nombrosos rituals l‟utilitzaven per purificar espais després dels funerals, i per 

protegir llindars i pous que desitjaven tenir purs.  

Al cristianisme també hi té presència, on s‟identifica als apòstols amb la sal. 

                                                           
54 http://www.festes.org/articles.php?id=82. Consultada el 16/10/2010. 
55 Diccionario de símbolos. Obra cit., p 56. 
56 Per completar veure la pàgina 32. 
57 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 268. 

 
Fig. 25. Detall de la celebració de “l‟ou com balla”. 

http://www.festes.org/articles.php?id=82
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Avui dia hi ha una escampada superstició que diu que si cau sal, la persona que ho hagi 

provocat tindrà set anys de mala sort, tot i que una altra vessant afirma que el resultat serà 

que aquella persona vessarà tantes llàgrimes com grans de sal hagin caigut.  

 
SANG I COS HUMÀ 

 

- Sang 
 
 

Des de temps remots, la sang ha estat molt present en nombroses cultures i religions, 

prenent un paper molt important, sovint a cultes relacionats amb la vida o la mort. 
 

A l‟antiga Cambodja58, la sang vessada als sacrificis era utilitzada per propiciar la fertilitat 

de les terres i l‟arribada de les pluges. 
 

En algunes cultures precolombines la sang també juga un paper molt important. Els 

asteques creien que per a impedir la destrucció del món i per a afavorir que el sol sortís de 

nou cada dia, calia fer ofrenes de sang als déus, ja que per a ells era la font de la vida. Un 

cas semblant el trobem a la cultura maia, on es realitzaven rituals individuals consistents en 

extreure‟s sang de diverses parts del cos com les orelles, els llavis o la llengua per donar-la 

simbòlicament a les divinitats. Els inques feien sacrificis d‟animals (normalment llames) i 

oferien la sang vessada a la Pacha Mama (mare terra) per afavorir a la fertilitat de les terres 

de conreu i obtenir bones collites (fig. 26). 
 

Com a símbol de vida que és, existeix un cas en el que la sang transmet poders i vida als 

qui la consumeixen: el cristianisme. A l‟Últim Sopar, Jesús va entregar la seva sang, tot i 

que representada amb el vi, als seus seguidors: 
 

“I havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient: -Aquesta copa és la nova aliança segellada amb 

la meva sang, vessada per vosaltres.” (Lc 22.20. També apareix aquest moment a: Mt 26.27-28, Mc 

14.23-24 i 1Co 11.25-26) 
 

De fet, aquesta mateixa interpretació és vigent en l‟actualitat a les tribus massai de l‟Àfrica, 

on els individus beuen sang de vaca o bou quan han sofert una circumcisió59, estan malalts 

o cansats per adquirir força i poder, tot i que també en beuen en circumstàncies normals, 

després de matar l‟animal per tal d‟aprofitar la sang que surt. 
 

 

 

 

 

                                                           
58 Ibídem, p. 270. 
59 Circumcisió: Pràctica consistent en l‟extirpació total o parcial del prepuci amb finalitats culturals, mediques o religioses. La 
paraula prové dels mots llatins circum (al voltant) i caedere (tallar).  
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- Cos humà 
 

 

Tot i que pugui resultar difícil de creure, el cos humà va ser probablement un dels primers 

aliments que els humans van ingerir. Les cultures que més persones va sacrificar i menjar 

van ser les precolombines, especialment els asteques i els maies, que feien sacrificis 

humans dirigits per un sacerdot amb l‟objectiu de controlar els actes de la naturalesa i 

mantenir en bon estat als déus. Un dels sacrificis asteques60 consistia en obrir el cos de la 

víctima per extreure-li el cor (fig. 27), òrgan que era ofert a Huitzilopochtli (déu del Sol).  

Diu una llegenda que el déu Xipetotek (déu asteca del blat de moro) va arrencar-se la pell 

per oferir al poble aquest cereal que tanta vida els donaria. Però la divinitat va demanar a 

canvi pell humana. Per això els asteques practicaven un altre tipus de sacrifici, en el qual el 

sacerdot obria transversalment el cos de la víctima i li arrencava la pell, amb la que després 

es faria una túnica 

 

Cada any els sacerdots asteques triaven un home que complís uns requisits estètics 

concrets per personificar Tezcatlipoca (déu dels bruixots, els guerrers i la nit). Un cop l‟any 

havia acabat, el sacerdot li arrencava el cor, li tallava el cos a trossos i cada part se la 

menjava un sacerdot per adquirir una porció del poder d‟aquella personificació del déu 

Tezcatlipoca. 

Antigament, es tallava el cap a les persones que ja estaven mortes i s‟extreia el cervell a 

partir del foramen magnum o forat magno, un forat situat a la base del crani que permet la 

connexió entre la medul·la espinal i el cervell. Aquesta pràctica es realitzava per adquirir el 

poder i la saviesa de la persona que havia mort, tal com passa als sacrificis de Tezcatlipoca. 

                                                           
60 Documental “Sacrificis Humans”. Vist al canal de televisió Discovery Channel. 

 

 

  
Fig. 26. Pacha Mama, deessa mare de la terra 

pels inques. 
Fig. 27. Sacerdot asteca oferint el cor d‟una  

víctima al déu del Sol. 



IES Celestí Bellera                                                                           Roger Vilà Carreras 

ELS ALIMENTS I EL SAGRAT 

 

Pàgina 26 

 

Fig. 28. Vista inferior d‟un crani amb el  
foramen magnum o forat magno indicat. 

 

TE 

 

És un aliment molt important a Àsia. On realment cobra una potent importància és al Japó. 

En aquest país61, el dia del naixement de Buda es celebra el 8 d‟abril i la gent escampa te 

sobre les imatges del Déu, en els temples i a les llars. Es creu que aquesta tradició62 es 

celebra perquè els déus van donar aigua perfumada a Buda pel seu primer bany. En el 

matrimoni japonès, a més de beure sake, també es beu te. 

Als països asiàtics, sobretot a la Xina i el Japó, és present en una cerimònia de gran 

importància, la cerimònia del te. Prové63 dels ideals d‟harmonia, sobrietat i bellesa i en ella 

es cuida el més mínim detall, des de la manera de beure el te fins el lloc on es realitza, així 

com tots els objectes que s‟utilitzen. Simbòlicament, parteix de la consideració del te com un 

regal diví que permet evitar la temptació de la son durant els processos de meditació 

profunda. 

 

VACA                                              
 

A l‟antic Egipte64, la vaca es va prendre com a mare del Sol, a qui transmetia el principi vital 

durant la nit perquè mai morís, i es va dedicar a Hathor (deessa de la fertilitat, l‟amor i la 

bellesa), que simbòlicament alimentava al faraó i que es representava amb un cap de vaca.  

Però la religió que més la sacralitza és l‟hinduisme. Els hindús65 associen la vaca amb 

Krishna, la vuitena manifestació o encarnació del déu Vishnu, ja que durant la seva infància 

va ser pastor de vaques i les atreia amb el so de la seva flauta. Per això, alimentar una vaca 

és com adorar a Krishna. 
 

                                                           
61 Les grans religions. Obra cit., p. 70. 
62 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 105. 
63 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 287. 
64 Ibídem, p. 303. 
65 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 107. 
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Per Marvin Harris66 a Vacas, cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura, la vaca no 

és sagrada tan sols per motius religiosos, sinó també pels avantatges que suposa mantenir 

viu aquest animal.  

Una vaca67 és una fàbrica de produir bous, font principal de tracció per llaurar els camps. 

També produeix llet (tot i que menys que altres vaques del món), i satisfà de manera 

important les necessitats nutritives de moltes famílies pobres. A més, els seus excrements 

serveixen com a combustible per cuinar i fertilitzant pels camps. El motiu pel qual s‟utilitzen a 

l‟àmbit de la cuina68 és degut a que emeten molta calor, i la flama produïda és neta, lenta, de 

llarga duració i no crema el menjar, de manera que es pot avivar lentament sense necessitar 

l‟atenció constant per ell. Una altra funció important dels excrements de vaca69 és la 

utilització d‟aquests barrejats amb aigua, la qual cosa forma una massa que s‟empra com a 

material per recobrir el terra deixant-lo endurir fins que es converteix en una superfície llisa, 

que impedeix la formació de pols i es pot netejar amb una escombra. Finalment, la orina de 

vaca és utilitzada pels hindús per a finalitats medicinals, ja que és analgèsic i cura 

infeccions...  
 

A més a més, com que normalment les vaques estan escampades per ciutats (fig. 29), els 

amos no han de gastar ni recursos ni diners per alimentar-les, ja que mengen tot el que 

troben pels carrers. 
 

Però Harris també diu que70 una gran part de la carn de les vaques que moren cada any és 

menjada per la casta dels intocables, acostumats a ingerir carronya. Tot i així, aquests 

únicament l‟accepten si l‟animal ha mort d‟alguna malaltia o vellesa, i la refusen si la vaca 

s‟ha sacrificat per vendre-la a musulmans i a cristians. El fet d‟ingerir carn d‟una vaca morta 

per malaltia pot comportar nombrosos perills de salut, ja que a l‟Índia hi ha poca atenció 

mèdica i unes pèssimes condicions higièniques. Aquesta casta també treballa en cuir, ja que 

té dret a disposar de la pell de les vaques mortes. Per això, tot i l‟amor a les vaques, l‟Índia 

ha aconseguit desenvolupar una gran indústria del cuir. 

 
VI   
 

S‟identifica amb l‟essència de la vida, l‟elixir de vitalitat i fins i tot amb l‟ immortalitat, ja que 

genera un gran sentiment d‟exaltació. També es relaciona amb la sang per la semblança 

que tenen ambdues substàncies líquides en el color. Com en altres indrets de la conca 

mediterrània, a Mesopotàmia71 li van atorgar una divinitat, la deessa Geshtinanna. 

                                                           
66 Marvin Harris: important antropòleg i autor del llibre Vacas, cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura. 
67 HARRIS, M.: Vacas, cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura. Ed. Alianza. Madrid, 1996., p. 20. 
68 Ibídem, p. 22. 
69 Ibídem, p. 23. 
70 Ibídem, p. 27. 
71 Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Obra cit., p. 48. 
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El vi ha jugat un paper molt important en diverses cultures. L‟exemple més clar el trobem en 

la grega i la romana, on la vinya va ser un dels majors cultius, i per tant, una de les grans 

fonts d‟ingressos. A més, conformava la triada mediterrània (vi, pa i oli). També formava part 

de les ja esmentades libacions, un acte ritual típic de l‟antiga Grècia i Roma. Va ser un 

aliment tan preuat que fins i tot se li va atorgar un déu, Baco per als romans i Dionís per als 

grecs, ja que creien que72 tant la vinya com el vi havien estat regals d‟aquesta divinitat. Va 

ser tanta la importància que se li va atorgar, que fins i tot va jugar el paper principal en les 

festes dedicades al seu déu, les bacanals (fig. 30) o celebracions dedicades a Baco.  
 

Els jueus també l‟utilitzen en nombrosos brindis rituals durant la Pasqua com a símbol 

d‟alegria, festivitat i gresca. Durant el Seder (sopar que es celebra la primera nit de la 

Pasqua jueva) es beuen quatre copes de vi, que simbolitzen les quatre gestes que Déu 

havia fet pel poble d‟Israel. 
 

Al cristianisme73 és un element molt important en l‟Eucaristia, ja que representa la sang de 

Jesucrist en l‟Últim Sopar:  
“I havent sopat, féu igualment amb la copa, tot dient: -Aquesta copa és la nova aliança segellada amb 

la meva sang, vessada per vosaltres.” (Lc 22.20. També apareix aquest moment a: Mt 26.27-28, Mc 

14.23-24 i 1Co 11.25-26) 
 

Altres exemples de la presència d‟aquesta beguda són, per exemple, el miracle evangèlic de 

la transformació de l‟aigua en vi i un altre de més curiós narrat a la Bíblia en el que se‟ns 

presenta a Noé embriagat després d‟haver plantat vinya un cop acabat el diluvi. 
“Noé va ser el primer a treballar la terra, i plantà una vinya. Un dia, al beure vi, s’embriagà i es 

despullà dins la tenda.” (Gn 9.20-21) 
 

La presència d‟aquesta beguda encara és vigent. La comunitat productora de vi més 

important d‟Espanya és la Rioja, on s‟elaboren vins d‟alta qualitat. Tant la vinya com el raïm i 

el vi, són els productes típics d‟aquesta regió, on també s‟ha traspassat la importància de la 

beguda en el caire sagrat. El 21 de setembre, a Logronyo, s‟ofereix a la Verge de Valvanera 

(patrona de La Rioja) el primer most de la verema de l‟any.  
 

                                                           
72 Ibídem, p. 82. 
73 Íbidem, p. 79. 
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Fig. 29. Vaques ajagudes pels carrers d‟una ciutat 
de l‟Índia. 

Fig. 30. Frescos de la Villa dei Misteri de Pompeia  
(s. I a.C). Representen la iniciació en els ritus bàquics  

(de Baco). 
 

XAI 
 

S‟ha tractat74 com a símbol d‟innocència i puresa degut al color de la seva llana i per la seva 

joventut i docilitat. També ha estat una preuada víctima pels sacrificis (té un gran valor 

econòmic: s‟aprofita la seva llana, la seva carn i la seva pell, molt important per als pobles 

nòmades, com els hebreus). 

On realment cobra major importància simbòlica és en la religió jueva i cristiana. A l‟Antic 

Testament apareix la imatge del pastor diví que porta als seus xais a sacrificar. A més, la 

seva sang va salvar als jueus d‟Egipte de la maledicció del Senyor. En el Nou Testament 

això apareix en la imatge de Jesús com a bon pastor o com a xai de Déu que suporta 

damunt  els pecats de la humanitat.  

A l‟islamisme també té una gran presència: al final del Ramadà es sacrifica un xai. Es fa75 

per recordar l‟obediència d‟Abraham quan Déu li va demanar que sacrifiqués el seu propi fill. 

Cada família comparteix l‟anyell amb els amics, familiars i persones que ho necessiten. 

 

ALTRES ALIMENTS: EL MANNÀ 
 

No se sap de quin menjar es tracta, però sabem que va caure miraculosament del cel per 

alimentar els israelites durant el seu pas pel desert cap a la terra promesa. Per tant, el 

mannà76 és interpretat com a aliment diví, i es va arribar a convertir en el símbol de la 

manera amb la qual Jahvè alimenta no solament el cos, sinó també l‟ànima. Així doncs, 

podríem relacionar-lo amb l‟Eucaristia de la litúrgia catòlica, ja que també té la funció 

d‟alimentar el cos i l‟ànima dels homes amb l‟essència de Crist. 
               

.               

                                                           
74 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 69. 
75 Cultures i religions, 2n curs. Obra cit., p. 99. 
76 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 202. 
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2.2. ALIMENTS PROHIBITS I PRESCRIPCIONS ALIMENTÀRIES 

Com acabem de veure a l’apartat anterior, hi ha moltes cultures que veneren aliments i 

begudes i els hi atorguen valors sagrats i càrregues simbòliques, però ara veurem l’altra 

cara de la moneda. Sovint s’han establert prescripcions alimentàries sobre què es pot 

menjar i què no, manifestant, doncs, el poder que pot arribar a exercir una religió en el 

comportament humà. Igual que hi ha moltes societats que lloen algun tipus de menjar, altres 

comunitats prohibeixen aliments diferents. Això és sovint un factor important dins la integritat 

d’un grup, en el qual et sents pertanyent pel que ingereixes. Però això acaba creant moltes 

vegades confrontacions entre pobles veïns, fruit del que mengen uns i altres. Però a banda 

de l’origen religiós que puguin tenir, algunes prescripcions han estat creades per altres 

motius: evitar malalties, complir uns requisits higiènics... Per tant, aquest apartat està 

íntegrament dedicat a prescripcions alimentàries i aliments prohibits d’algunes cultures i 

religions rellevants. 
 

L’hinduisme té un aliment prohibit molt important, la carn de vaca (com que dins aquesta 

religió hi ha moltes creences1, es calcula que tan sols un 10% dels hindús no la mengen). 

Com ja hem mencionat anteriorment, segons Marvin Harris el motiu de la veneració va més 

enllà d’un caire sagrat, doncs l’antropòleg creu que és la conseqüència de voler protegir les 

vaques pel gran benefici que n’obtenen els hindús, ja que s’aprofita l’orina, els excrements, 

la llet i la capacitat de reproducció per obtenir bous com a font de tracció. A més, les vaques 

es relacionen amb Krishna, que era pastor de vaques i les atreia amb la seva flauta (fig. 31). 
 

De les religions estudiades, la que té més prescripcions alimentàries és el judaisme. 

Algunes ja es mencionen en llibres com la Torà o la Bíblia, d’altres procedeixen 

d’interpretacions rabíniques. Aquestes lleis alimentàries s’anomenen2 kashrut, i prescriuen el 

que es pot menjar i el que no. Els aliments purs s’anomenen3 kosher i els impurs, taref. La 

puresa o impuresa dels menjars4 no es refereix als aliments en si, sinó a allò que és pur 

davant Jahvè i el que no ho és. En general, es pot menjar qualsevol fruita o verdura, els 

quadrúpedes ruminants de peülla partida (bovina, cabres i ovelles), els peixos amb aletes i 

escames i l’aviram. És prohibit menjar porc, conill, llebre, cavall, crustacis i marisc, angules i, 

sobretot, la sang i el greix de qualsevol animal. La prohibició de beure sang es deu a que els 

jueus la consideren la vida de l’animal. Les següents cites recullen aquest argument: 

                                                           
1 Informació facilitada per Kaspar Raj. 
2 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 162. 
3 Cultures i religions, 2n curs. Obra cit., p. 43. 
4 Les grans religions. Obra cit., p. 84. 
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“Si un israelita o un immigrant que resideix entre vosaltres menja sang de qualsevol animal, jo em 

posaria contra ell i l’exclouria del seu poble. Perquè la vida de tot ésser vivent està en la sang”. (Lv 

17.10-11) 

"Però de cap manera no mengis la sang, perquè la sang porta la vida, i no has de menjar la vida amb 

la carn." (Dt 12.23) 
 

Com que consideren que la sang conté la vida de l’animal, quan se’n sacrifica algun5 s’ha de 

fer de manera que pateixi el mínim possible i s’ha de deixar dessagnar per tal que tota la 

vida (simbolitzada amb la sang) sigui lliurada a Déu. Per això no mengen carn d’un animal 

que no hagi estat dessagnat. 
 

Una altra prescripció jueva6 és la que prohibeix menjar i guardar junts carn i llet. Una cita 

bíblica ens ajuda a saber el perquè d’aquesta prescripció, encara que es refereix només a 

un tipus de carn en concret: 
 

"No cuinaràs el cabrit en la llet de la seva mare.” (Èxode 23.19)  
 

Els aliments que no són làctics ni carnis7 es coneixen com parve y poden menjar-se amb 

ambdós tipus de menjar. Aquests inclouen fruites, verdures, arròs, ous i llenties. Les fruites i 

verdures s’han d’examinar abans de consumir-les per assegurar-se de que no contenen cap 

insecte, ja que la Torà tampoc els considera kosher. 
 

Respecte al vi, la Torà prescriu que8 els raïms d’una nova vinya no es poden fer servir fins el 

quart any, i cada set anys els ceps s’han de deixar reposar per millorar la producció. A més, 

cada bodega la controla un rabí, que supervisa tot el procés de producció del vi per tal de 

que no es salti cap norma. 
 

 

 

 
Fig. 31. Krishna, vuitena manifestació de Vishnu amb la seva flauta. 

 

                                                           
5 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 162. 
6 Les grans religions. Obra cit., p. 85. 
7 Ibídem, p. 84. 
8 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 163. 
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Com ja hem dit, els jueus tenen prohibit la ingesta de carn de porc, però no són els únics, ja 

que els musulmans també respecten aquest manament (fig. 32). Marvin Harris, a Vacas, 

cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura, dedica un apartat sobre el perquè 

d’aquesta prescripció en el judaisme i l’islam. Segons Harris,9 el déu dels antics hebreus va 

fer tot el possible per denunciar al porc com a ésser impur, que contamina a qui el proba o 

toca. Això és degut a la concepció del porc com a animal brut10, perquè, com que gran part 

del terreny ocupat per la religió islàmica i jueva és o bé desert o bé terres àrides i seques, el 

porc recorre a la tècnica de banyar-se en els seus excrements i en la seva orina per a 

refrescar-se ja que no tenen glàndules sudorípares i no poden regular la seva temperatura 

corporal; és a dir, no suen.  

Però a part del motiu higiènic, la prohibició de carn de porc té altres justificacions. Una 

d’elles és la prevenció d’una malaltia, la triquinosi. A mitjans del segle XIX11, el descobriment 

de que era provocada per menjar carn de porc poc cuita va reforçar el tabú religiós a l’islam i 

el judaisme. 

A més a més, els israelites nòmades12, des de temps remots no acostumaven a criar porcs, 

ja que vivien en planures i turons àrids i desforestats, mentre que el porc necessita boscos, 

ribes de rius i ombres per viure. Per aquest motiu al nomadisme es van fer servir ruminants 

(cabres, ovelles i bestiar boví), ja que aguanten millor en aquest tipus de terrenys. La 

impossibilitat de no poder viure en llocs determinats va comportar que es menyspreessin 

encara més els porcs.  

Com passa en moltes altres ocasions, Marvin Harris13 creu que el tabú del porc crea 

temptacions de menjar a les persones. Tot i la poca ingesta de carn de porc, la gent no pot 

resistir per si sola a aquestes temptacions alimentàries. Per aquest motiu Jahvè va dir que 

tant tocar el porc com menjar-lo era font d’impuresa. Alà també va repetir el mateix missatge 

per la mateixa raó. 

Un últim factor que va influir en la prohibició del porc va ser el fet de que aquest animal 

només serveix per produir carn, mentre que el bestiar boví, les cabres i les ovelles també 

produeixen llet. És per això que també es va preferir criar aquest segon grup d’animals 

abans que els porcs, dels quals només se’n treu profit quan se’ls mata. 

Però hi ha una altre prescripció que els jueus comparteixen amb els musulmans. L’islam, 

com el judaisme, també prescriu que s’ha de deixar dessagnar els animals sacrificats ja que 

                                                           
9 Vacas, cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura. Obra cit., p. 37. 
10 Ibídem, p. 44. 
11 Ibídem, p. 39. 
12 Ibídem, p. 43. 
13 Ibídem, p. 46. 
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es considera com a símbol de vida. A més, quan es sacrifica un animal14 és obligatori 

pronunciar el nom de Déu en el moment en què es mata la víctima. 

“Una gent acabada de convertir a l’ islam va venir a dir al Profeta: “Hi ha persones que ens porten 

carn i no sabem si han pronunciat sobre ella el nom de Déu. Podem menjar-ne? Els va dir: 

“Pronuncieu el nom de Déu i mengeu-ne”.” Hadit15 transmès per Aixa, esposa de Muhàmmad, inclosa 

en el Recull Autèntic d’al-Boukhari. 

 

Els musulmans16 també tenen prohibit menjar carronya, i com els jueus, carn de porc i sang 

(fig. 33), tres aliments considerats una amenaça per al benestar moral i físic. Tampoc no 

poden consumir alcohol ni altres tòxics, com en el budisme. Pot ser que el motiu d’aquesta 

restricció sigui que l’islam prohibeix el luxe, la cerimònia excessiva i l’ostentació, sovint molt 

relacionats amb el consum d’aquest tipus de begudes. 

  
Fig. 32. La carn de porc està prohibida al judaisme 

i l’islam. 
Fig. 33. Xoriç, un dels aliments que els jueus i els 

musulmans tenen prohibit menjar, ja que porta sang. 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
14 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 294. 
15 Hadit: tradició de la religió islàmica que es basa en els fets i dites del Profeta Mahoma i que mai contradiu el Sagrat Alcorà. 
16 Cultures i religions, 2n curs. Obra cit., p. 43 i 87. 
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2.3. EL DEJUNI I LES ABSTINÈNCIES RELIGIOSES 

En un gran nombre de cultures i religions, el dejuni és present i juga un paper molt 

important. Normalment són la preparació per a un esdeveniment especial, ja siguin 

celebracions de caire místic, religiós o bé temes relacionats amb l‟estètica. El més present a 

la cultura occidental és el règim o dieta, que té vàries finalitats. Una d‟elles és aconseguir un 

millor físic, normalment, tal i com hem dit abans, associat al fet d‟assistir a una celebració, 

com un casament, bateig, aniversari, o preparar-se per a un període de temps, com l‟estiu 

(operació bikini), temps per excel·lència en què es mostra el cos amb poca roba. Però una 

altra finalitat menys coneguda és la que consisteix en la purificació, desintoxicació i 

depuració del cos. N‟és un exemple la dieta del xarop de saba d‟auró1, amb la que 

s‟aconsegueix l‟eliminació de toxines, la depuració i regeneració del cos i l‟atac directe a les 

zones greixoses. Tot i així, aquestes dietes occidentals no tenen caire sagrat. 

Així doncs, cada dejuni té un objectiu diferent. Aquest pot anar des de la protesta, mitjançant 

la vaga de fam, fins a abstenir-se de certs aliments per prescripció religiosa, passant per la 

protecció dels animals com en el vegetarianisme o les dietes per aprimar-se esmentades 

anteriorment.  

 

EL VEGETARIANISME 

El vegetarianisme és la dieta alimentària basada fonamentalment en l‟abstinència de carn. 

Antigament se‟n deia dieta Pitagòrica, ja que els seguidors de Pitàgores la practicaven. Hi ha 

molts tipus de vessants vegetarianes2, depenent de si es menja o no productes d‟origen 

animal com els ous, la carn o la mel, si s‟admet menjar les hortalisses crues, semi crues o 

cuites... En el cas de la prohibició total i absoluta de la ingesta de productes d‟origen animal 

es parla de veganisme, una tendència que està a favor dels drets dels animals, la qual cosa 

comporta fer una dieta 100% vegetariana.  

Hi ha diverses religions que s‟estimen més no menjar carn o peix, com per exemple 

l‟hinduisme o el budisme. L‟objectiu principal és aconseguir l‟harmonia entre el cos i l‟ànima. 

                                                           
1 http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=210. Consultada el 7/11/10. 
2 http://www.vegetarianismo.net/servegeta/tiposvegetarianos.html. Consultada el 8/10/10. 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=210
http://www.vegetarianismo.net/servegeta/tiposvegetarianos.html
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El país amb més persones vegetarianes és l„Índia. Allà3, com que la vaca és considerada 

com un animal sagrat, està prohibit matar-ne per a l‟alimentació. De fet, hi ha textos de 

l‟hinduisme (Vedes) on es defensa la pràctica del vegetarianisme. A continuació tenim 

alguns exemples: 

"No has d’utilitzar el teu cos donat per Déu per matar altres criatures de Déu, ja siguin humanes, 

animals o el que sigui." (Yajur Veda, 12.32)  

"Abstenint-se de matar a qualsevol ésser viu s’obté l’aptitud per a la salvació." (Manusmriti, 6.60)  

Però el vegetarianisme arriba al punt més extrem al Jainisme, on els seus practicants es 

tapen la boca per por de que els entri algun insecte, ja que tenen una gran sensibilitat 

respecte a la vida dels éssers.  

En el budisme també trobem un gran nombre de practicants vegetarians. En els jakates 

(recull d‟històries de les anteriors vides de Buda i els seus seguidors) hi ha nombrosos 

textos que parlen sobre aquest tipus de pràctica en aquesta religió.   

Però, fins i tot en el llibre del Gènesi de la Bíblia hi ha una cita molt curiosa que es podria 

interpretar com un cas de vegetarianisme en el paradís habitat per Adam i Eva: 

“I Déu va dir: i heus aquí que us dono tantes plantes de llavor com hi ha a la terra i tot arbre que tingui 

fruita amb llavor d’arbre, perquè us serveixi d’aliment.” (Gn 1:29) 

 

EL DEJUNI RELIGIÓS 

Al judaisme4 es celebra el Tixà be-Av (9 del mes Av, entre juliol i agost), un dia sencer de 

dejuni en el qual es commemora dos dels dies més tristos de la historia jueva, les dues 

destruccions del Temple de Jerusalem. 

Però el més rellevant és el dia del Yom Qippur o dia del perdó (10 del mes Tixrí, entre 

setembre i octubre), considerat com el més sant i solemne de l‟any, es dedica a demanar 

perdó a Jahvè per totes les faltes comeses pel poble. Durant aquest dia, està prohibit  

menjar, beure, banyar-se i tenir relacions sexuals. Aquest dejuni comença a la posta de sol i 

acaba quan s‟enfosca el dia següent, perquè els dies es mesuren així.  

                                                           
3 http://www.ivu.org/spanish/news/march2000/hinduism.html. Consultada el 17/11/2010. 
4 Les grans religions. Obra cit., p. 99. 

http://es.wikilingue.com/ca-es/index.php?title=Tix%C3%A0_be-Av&action=edit&redlink=1
http://www.ivu.org/spanish/news/march2000/hinduism.html
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A la festa de la Pèsah o Pasqua jueva (14 del mes Nissan, entre març i abril) es celebra 

l‟alliberament del poble jueu de l‟opressió egípcia. Durant aquesta celebració està prohibit 

menjar aliments fermentats, és per això que s‟ingereix pa sense llevat. Es fa per recordar la 

fugida d‟Egipte per part dels jueus: com que van tenir poc temps per marxar, no van poder 

deixar fermentar un tros de pa, el qual s‟hagués convertit en llevat després d‟unes hores. 

A l‟islam, el dejuni més important és el que es fa durant el mes del Ramadà (novè mes del 

calendari musulmà), que és obligatori menys pels malalts, les dones que estan alletant o 

tenen la regla, els viatgers, els nens i els ancians. Consisteix5 en un dejuni que dura tots els 

dies del mes des de trenc d‟alba fins a la posta de sol i en el qual no es pot beure, fumar, 

menjar ni mantenir relacions amb la parella. Als vespres, els musulmans trenquen el dejuni 

d‟una manera suau, amb aigua i dàtils (rics amb sucre, així que aporten energia de manera 

ràpida), ja que l‟estómac porta moltes hores sense ingerir res (fig. 34). Un cop trencat el 

dejuni, es prepara un àpat (fig. 35) per compensar al màxim tot el que no s‟ha menjat durant 

el dia. Quan acaba el mes del Ramadà es fa un banquet per celebrar el final del dejuni i el 

retorn a la vida normal en el que es conviden amics, familiars i coneguts. 

 

 

  
Fig. 34. Els dàtils són un aliment molt 

preuat en la comunitat islàmica. 
Fig. 35. Nen preparant l‟àpat diari després del trencament del dejuni. 

 

Dins el cristianisme, el període d‟abstinència més conegut és la Quaresma, de 40 dies de 

durada, en el qual abans estava prohibit menjar carn i ous. Es feia per recordar el dejuni que 

va realitzar Jesucrist durant els quaranta dies que va passar al desert. Tot i així, ara només 

es fa el divendres de Quaresma i el dimecres de cendra. A més de dejunis, també són 

presents a la Quaresma dies d‟abstinència: el dimecres de cendra i els divendres. Però per 

evitar que en aquestes cinc setmanes es perdés energia, calia inventar un aliment 

energèticament fort per contrarestar la poca ingesta de menjar, i a més, havia de dur sucre 

                                                           
5 Ibídem. Pàgina 164. 
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per endolcir els dies d‟aquest període, perquè resultessin més fàcils de passar. El resultat 

van ser els bunyols de Quaresma (fig. 36), típics de Catalunya, inflats o en forma de rosca, 

que complien els requisits mencionats. En altres zones d‟Espanya, com per exemple a 

Castella i Lleó, es cuina el “potaje de garbanzos6” (fig. 37), fet amb cigrons, bacallà, aigua, 

oli, sal i hortalisses (espinacs, pastanaga, pebrot, porro, all i api). Un altre exemple són 

també les torrades de Sta. Teresa a Catalunya, anomenades “torrijas” (fig. 38) a la resta 

d‟Espanya. Són uns dolços7 consistents en llesques de pa sucades en llet, arrebossades en 

ou, fregides, i un cop seques, recobertes amb canyella, sucre o mel. I per finalitzar, un altre 

dolç molt conegut en terres lleoneses és la “leche frita8” (fig. 39), una massa feta de farina, 

llet, ou, sucre, canyella i vainilla que després de deixar-la reposar o enfornar-la s‟arrebossa i 

es fregeix amb oli. 

 

Igual que el gran banquet al final del Ramadà, al cristianisme, un cop acabada la Quaresma, 

és típic menjar aliments preparats amb ou i/o carn per celebrar el retorn a la normalitat, ja 

que durant l‟època de dejuni no es podien ingerir. A Catalunya es mengen les típiques 

mones (fetes de pa, aliments dolços i ous com a decoració, que en un moment donat es van 

                                                           
6 http://www.recetario-cocina.com/receta/potaje-de-garbanzos. Consultada el 19/11/2010. 
7 http://www.euroresidentes.com/Recetas/torrijas.htm. Consultada el 17/11/2010. 
8 http://www.eladerezo.com/recetario/leche-frita.html. Consultada el 19/11/2010. 

  
 

Fig. 36. Bunyols de vent o inflats, una de les 
dues varietats que existeixen. 

 

Fig. 37. “Potaje de garbanzos” de Castella i Lleó. 

 

 

 

 
 

Fig. 38. “Torrijas” o torrades de Sta. Teresa 
recobertes amb sucre 

 

Fig. 39. “Leche frita”, dolç típic de Lleó. 

http://www.recetario-cocina.com/receta/potaje-de-garbanzos./
http://www.euroresidentes.com/Recetas/torrijas.htm
http://www.eladerezo.com/recetario/leche-frita.html
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començar a elaborar de xocolata) (fig. 40) i a províncies com Àvila i Salamanca s‟elaboren 

els “hornazos9” (massa de pa farcida d‟ou dur i productes carnis com xoriç, cansalada, pernil 

o llom de porc) (fig. 41). 
 

El cacau10 també va tenir un paper important en els dejunis cristians des del moment en què 

es va començar a exportar a Europa. Alguns monjos van canviar la recepta original de la 

beguda precolombina anomenada “xocoatl” (cacau, aigua i espècies com la vainilla, el pebre 

i el xile) i van barrejar el cacau amb sucre, vainilla i canyella. Aquesta nova recepta la van 

utilitzar els mateixos monjos en èpoques de dejuni degut al seu gran valor energètic.  

 

  
Fig. 40. Mona de Pasqua amb ous durs com a decoració. Fig. 41. “Hornazo” de la província d‟Àvila. 

 

Tal i com s‟ha esmentat anteriorment, en l‟actualitat, l‟abstinència durant la Quaresma 

només es fa en un dies puntuals. Però l‟Església ortodoxa11 encara conserva ideologies 

antigues referents al període de 40 dies i fa el dejuni d‟una manera molt marcada i estricta. 

Per aquesta comunitat, el dejuni cobra una gran importància, és més que una obligació 

formal o un acte d‟obediència, és un esforç ascètic. És interpretat com a un mitjà per arribar 

a la fi espiritual i és molt estricte: no només consisteix en l‟abstinència de certs aliments, sinó 

que també inclou oració, silenci i desig de ser caritatiu i benèvol. Els aliments prohibits 

també són la carn i els d‟origen animal i, molt sovint, aquesta abstinència és total. Finalment, 

s‟ha d‟intensificar i augmentar les oracions, que tenen el propòsit de despertar i renovar-se 

espiritualment, penedir-se de les faltes comeses i establir una relació més estreta amb Déu. 

A la Quaresma12, a la nit entre el Dijous Sant i el divendres, es mengen ous pintats (fig. 42) i 

pastís de xocolata. A més, com hem dit abans, xoquen ous durs pintats, que no menjaran 

fins les quatre de la matinada. 

                                                           
9 http://www.20minutos.es/noticia/361445/0/hornazo/gastronomia/avila. Consultada el 19/11/2010. 
10 Carteles de l‟exposició permanent del Museu de la Xocolata de Barcelona. 
11http://www.iglesiaortodoxa.cl/boletines/diarios%20rev/anexo%20charla%20cuaresma%202.pdf. Consultada el 21/11/2010. 
12 Informació facilitada per Mariana Damián i Florina Moraru. 

http://www.20minutos.es/noticia/361445/0/hornazo/gastronomia/avila
http://www.iglesiaortodoxa.cl/boletines/diarios%20rev/anexo%20charla%20cuaresma%202.pdf
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Però l‟Església ortodoxa també conserva un altre període d‟abstinència que antigament tots 

els cristians complien: el d‟advent. Aquest consisteix13 en abstenir-se de menjar carn, ous, 

xocolata i llet des del 15 de novembre fins el 24 de desembre. La finalitat és preparar-se 

espiritualment per rebre el 25 de desembre. A més, durant aquest període no es fan ni 

batejos ni casaments, i únicament es menja peix els dissabtes i diumenges. 

 

 
Fig. 42. Ous durs pintats, una tradició típica de la Quaresma a l‟Església ortodoxa. 

 

L‟hinduisme14 és una religió que posseeix més de cent dies de dejuni, distribuïts en deu i 

onze dies per mes. Generalment, aquests dejunis consisteixen en abstenir-se de menjar 

carn, tal i com hem dit anteriorment en l‟apartat de vegetarianisme. Això es podria justificar 

amb la seva creença mil·lenària de la protecció i deïficació de la vaca. Tot i així, es poden 

ingerir líquids com la llet (malgrat el seu origen animal) o aliments que no s‟hagin de cuinar 

com les fruites. Hi ha petites comunitats que, tot i que no sigui necessari, prefereixen 

abstenir-se totalment d‟aliments i begudes durant 24 hores de manera voluntària. Malgrat 

això, hi ha certs dies determinats per fer dejuni, com l‟onzè dia de cada cicle lunar, i sobretot 

els dijous, un dia d‟abstinència total molt comú al nord de l‟Índia. Depenent de la divinitat de 

la família, també es fan dejunis alguns dies en concret. 

Al budisme15, el dejuni és una pràctica molt estesa. Pels budistes n‟hi ha diferents tipus. 

Alguns poden consistir en no menjar carn durant dues, sis o més vegades al mes (dies de 

lluna nova o lluna plena de cada mes). Seguint aquesta línia, també hi ha nombroses 

societats budistes que practiquen el vegetarianisme estricte, és a dir, no ingerint ni carn, ni 

peix, ni cap aliment d‟origen animal com els ous. Aquestes societats tampoc consumeixen ni 

alcohol ni tabac. També hi ha altres dejunis budistes que tenen com a base menjar tan sols 

una vegada al dia.  

                                                           
13 Ibídem. 
14 http://www.elvisitante.biz/visitante-web/2005/evwebed0605/deportada2.php. Consultada el 3/12/2010. 
15 http://www.webislam.com/?idt=966. Consultada el 3/12/2010. 

http://www.elvisitante.biz/visitante-web/2005/evwebed0605/deportada2.php
http://www.webislam.com/?idt=966
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En el cas dels monjos orientals, el període estàndard és de 18 dies sense menjar, durant els 

quals només beuen petites quantitats d‟aigua. Si han sabut afrontar aquests 18 dies i els hi 

ha anat bé, poden decidir allargar el següent dejuni durant més temps, fins a poder arribar 

als 72 dies sense menjar. Aquest llarg dejuni s‟acostuma a fer en el quart mes tibetà, el 

Saka Dawa (més o menys el maig dels occidentals). I és que en aquest mes es celebra el 

naixement i il·luminació de Buda, i és llavors quan totes les accions positives s‟incrementen.  

Però probablement el dejuni més comú en la comunitat budista sigui el que comença el dia 

de Khao Pansa (es podria situar en el mes de juliol), l‟objectiu del qual és retirar-se de la 

societat i té com a fonaments el dejuni i el silenci. Això provoca un gran benefici, ja que es 

purifica la ment, es desenvolupa amor i compassió a tots els que pateixen i proporciona un 

estat de calma i puresa interior. 
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2.4. OFRENES, CELEBRACIONS I BANQUETS 

Encara que els aliments tinguin certs valors, on realment guanyen un major protagonisme 

sagrat és a les celebracions d’arreu del món. Sovint, són l’excusa per adornar un simple acte 

com el de les ofrenes de menjar que s’ofereixen a divinitats, i que es fan per garantir la seva 

felicitat i manifestar la fe del poble. A les cultures precolombines es feien uns rituals molt 

importants, els sacrificis humans, on s’oferia el cor d’una víctima viva als déus, així com 

també la sang. Aquestes mateixes cultures van venerar el blat de moro, i el van utilitzar com 

a ofrena pels déus. Altres civilitzacions també presentaven aliments a divinitats, com en el 

cas de la cervesa a l’antic Egipte o l’oli a Roma. 

Moltes celebracions van acompanyades per banquets. Aquests es poden dur a terme per 

incomptables motius, però els més típics són per commemorar el pas d’una etapa de la vida 

a una altra (naixement, casament, mort...) o bé per celebrar dies festius o sagrats. Això sí, 

indiferentment de la celebració, tots els aliments es mengen en comunitat. Compartir menjar 

en un àpat amb diverses persones és una pràctica estesa a tot el planeta. De fet, malgrat 

que no tingui cap sentit religiós, totes les famílies o comunitats seuen en una mateixa taula 

cada vegada que fan un àpat. Fins i tot a la Bíblia apareix l’Últim Sopar, un àpat en el qual hi 

participen vàries persones (Jesús i els apòstols), que comparteixen menjar (pa i vi) i ho fan 

per celebrar un esdeveniment important (l’aproximació de la mort de Jesús). Els banquets no 

només tenen la finalitat d’alimentar, sinó que, a més a més, són el mitjà més segur per 

refermar lligams i compartir opinions i/o discursos amb els que t’envolten, un element 

imprescindible en les religions, ja que en totes es parla de la comunitat. Així doncs, veient la 

rellevància que cobren les ofrenes, les celebracions i els banquets a les cultures i religions, 

he cregut convenient dedicar aquest apartat a parlar sobre alguns d’ells. 

 

Al món grecoromà, es celebraven les bacanals (fig. 43), unes celebracions dedicades a 

Baco (o Dionís pels grecs), déu del vi, per això es bevia i s’oferia com a ofrena aquest líquid. 

Eren festivitats que es feien d’amagat cinc vegades al mes. En elles, la gent (només hi 

assistien dones, però mica en mica es van anar incorporant els homes) bevia sense control i 

es practicaven orgies.  

A l’hinduisme, una de les celebracions més importants és el naixement. Quan neix la 

criatura es presenta a la deessa Sasti (la protectora) i a la boca del bebè s’hi posa mel i 

mantega fosa.  
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Una altra celebració que marca el pas d’una etapa a una altra és el casament. La part més 

important de la cerimònia1 es celebra al voltant d’una foguera sagrada, considerada com el 

vincle entre el món dels humans i els déus. La parella, agafada de la mà, fa set passes al 

voltant del foc, un per cada benedicció que demana: fortalesa, riquesa, felicitat, fills, bestiar, 

devoció i aliments. Després2, la família i els amics de la parella llancen flors i arròs damunt la 

parella per desitjar-los-hi felicitat, prosperitat i fecunditat. Aquest arròs, posteriorment, és 

ofert a la divinitat. En aquest dia3 també s’ungeix el front, els llavis, les parpelles i els lòbuls 

de les orelles de les núvies amb mel, ja que és símbol de fertilitat. 
 

Els hindús celebren moltes festivitats, una de les més rellevants4 és el Holi (fig. 44), una 

celebració duta a terme entre març i abril per commemorar l’arribada de la primavera i la fi 

de l’hivern. En aquesta festa es fa neteja de les cases i es llencen coses, els nens juguen i la 

gent escampa aigua i pols de colors pels carrers dels pobles i les ciutats. Durant aquesta 

celebració, hi ha moltes restriccions que s’ignoren, fins al punt de que alguns vegetarians 

mengen carn. Com es pot veure, en aquesta festa també apareix un aliment fonamental, 

l’aigua, que actua com a netejadora i renovadora.  

Moltes d’aquestes festes hindús es celebren amb esplèndids banquets. Aquests grans 

àpats5 són famosos a l’Índia pels seus dolços, anomenats mithis (fig. 45).  

A la religió hinduista es fa una ofrena diària als déus anomenada pûjâ6, que consisteix en 

coco, llimona, plàtan, encens i flors. Malgrat que s’ofereix a la divinitat, després serà 

menjada per la família. És un ritual7 al qual poden accedir totes les castes hindús, i té com a 

                                                           
1 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 49. 
2 Ibídem, p. 48. 
3 Ibídem, p. 173.  
4 Ibídem, p. 44.  
5 Ibídem, p. 45. 
6 Informació facilitada per Kaspar Raj.  
7 BASSET, J-C et alii. Calendari interreligiós 2010-2011 Celebracions. Ed. Unescocat, 2010. 

  
 

Fig. 43. La bacanal (1519-1520), Tiziano. S’hi representa 
una bacanal a l’illa grega d’Andros en honor a l’arribada 

del déu Baco. 

Fig. 44. Holi, la festa de l’aigua i la pols de colors. 
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objectiu venerar la imatge de la divinitat, que normalment està situada damunt un l’altar 

instal·lat en una cambra a part de la casa, ja que es considera el lloc més pur de l’habitatge. 

Com ja s’ha mencionat al primer apartat8, als temples hindús s’ofereix un arròs dolç a la 

divinitat (a cada temple el déu que sigui). 

Els budistes també ofereixen te i sake, begudes de gran caire sagrat i simbòlic, que tenen 

molta importància a la celebració del casament. 

Una altra ofrena que es presenta a Buda és la mantega. Amb ella es fan unes figures 

manuals de Buda i altres motius que s’exposen a la festa de les làmpades de mantega, una 

festivitat que dura uns quants dies, en la qual també s’encenen espelmes d’aquest mateix 

aliment. 

A les celebracions d’Any Nou9 es netegen les imatges de Buda i es banyen o s’esquitxen. Es 

fa per ajudar a la gent a iniciar el nou any en un estat de puresa i neteja espiritual. Aquesta 

festivitat és anomenada la festa de l’aigua, degut a la importància que cobra aquest líquid. 

A la Bíblia també apareixen en molts casos ofrenes d’aliments. Una d’elles és la de Caín i  

Abel (mencionada al primer apartat del treball), dos germans fills d’Adan i Eva que van oferir 

blat (Caín) i un xai (Abel) a Déu. 

Al judaisme10 es celebren moltes festivitats, la més esperada és la Pèsah o pasqua jueva 

(14 del mes Nissan, entre març i abril). En ella es commemora l’alliberament del poble jueu 

de l’opressió egípcia. Durant la celebració està prohibit menjar aliments fermentats, per això 

s’ingereix pa sense llevat. A la primera nit de la festivitat es celebra un sopar anomenat 

Seder, en el qual, a més de pa àzim (sense llevat), es mengen11 herbes amargants 

(normalment enciam), un ou cuit, julivert, una massa feta de puré de poma, nous i canyella, 

una barreja de verdures no amargues i la tíbia d’un xai, tots ells servits en una safata (fig. 

46). Al costat d’aquesta també es col·loca un got d’aigua salada com a record de les 

llàgrimes dels israelites esclavitzats. També s’utilitza aigua per les ablucions que es 

produeixen al llarg de l’àpat i que determinen les parts d’aquest. Aquest sopar consta de 

vàries parts, que venen determinades per els brindis que es fan amb les copes plenes de vi, 

exactament quatre, que simbolitzen les quatre gestes que Déu havia fet pel poble d’Israel.  

 

                                                           
8 Informació facilitada per Kaspar Raj. 
9 Ibídem, p. 104. 
10 Enciclopedia de las religiones. Obra cit., p. 178. 
11 Les grans religions. Obra cit., p. 100. 
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Hi ha més celebracions en el calendari jueu, una d’elles és la de la Xavuot (6 i 7 de Sivan, 

aproximadament el juny dels cristians), en la que es recorda l’aliança feta a la muntanya del 

Sinaí entre Jahvè i el seu poble i la revelació per part de la divinitat del seu nom. Els jueus 

presenten els primers fruits de les collites (civada, dàtils, raïm, figues, olives, magranes i 

blat) a Déu al Temple de Jerusalem, ja que aquests productes s’han identificat sempre amb 

la terra d’Israel. A més, també a la celebració també s’ofereix pa i mel a Jahvè com a ofrena. 

Una altra ofrena jueva és la del sacrifici del xai (que oferien els rics) o el parell de colomins o 

tórtores (oferta pels pobres), que feien els pobres el dia de Yom Kippur o també 40 dies 

després del naixement d’una criatura, ambdós casos mencionats al primer apartat. 

El Hanukka és una altra festivitat dels jueus (25 de Kislev, entre novembre i desembre), en 

la qual es mengen aliments compostos per oli o fregits amb aquest mateix líquid.  

L’oli té una gran importància dins la comunitat cristiana, i protagonitza uncions d’actes com 

el baptisme, on qui és batejat entra dins l’aigua per tornar-ne a sortir, xop de l’Esperit Sant, 

també representat amb l’oli. Els ungits a la confirmació (fig. 47), l’ordenació de sacerdots i la 

unció dels malalts també són triats per Déu a través de la senyal de la creu feta amb l’oli. 

Al cristianisme (catòlics i ortodoxos) es presenta a l’Eucaristia pa i vi, que el sacerdot 

consagrarà i compartirà en un banquet amb la resta de la comunitat, recordant l’Últim Sopar, 

en el qual Jesús va entregar el seu cos i la seva sang representats amb aquests aliments.  

Però hi ha altres sagraments que també suposen la fi d’una etapa i el començament d’una 

altra, per exemple el casament. En ell, quan els nuvis surten de l’església, els convidats a la 

festa els llancen grans d’arròs pel mateix motiu que al casament hindú, garantir la prosperitat 

i la fecunditat a la parella. Tot i així, aquest és un costum modern celebrat a Espanya.  

 

 
 

 

 
 

Fig. 45. Safata amb dolços tradicionals hindús, 
alguns estan decorats amb una fulla de plata pura. 

Fig. 46. Safata amb els aliments típics del Seder. 
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A l’islam, per marcar la fi del Ramadà es celebra una festivitat anomenada Eid al-Fitr el dia 

després del final del mes de dejuni. Durant aquesta festa és típic estrenar roba, i a més, la 

gent visita a veïns i familiars, els nens reben regals com a símbol d’amor i tothom s’asseu 

junt per menjar. 

L’'Id al-ad·ha (festa del sacrifici) és probablement la celebració de més importància dins el 

calendari musulmà. Uns quants dies després del mes del Ramadà, al desè dia del mes 

de dhu-l-hijja (entre novembre i desembre) i coincidint amb el final del pelegrinatge a la 

Meca, tota la comunitat islàmica celebra aquesta festa12, en la qual es sacrifica un xai (fig. 

48) per recordar l’obediència d’Abraham quan Déu li va demanar que sacrifiqués el seu propi 

fill. Cada família13 comparteix l’anyell amb els amics, familiars i persones que ho necessiten i 

es prepara un gran àpat. 

 
 

 
Fig. 47. Unció amb oli al sagrament  

de la confirmació. 
 

Fig. 48. Musulmà carregant a l’esquena  
el xai que serà sacrificat. 

 

 

 

                                                           
12 Cultures i religions, 2n curs. Obra cit., p. 99. 
13 Les grans religions. Obra cit., p. 78. 
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2.5. ELS ALIMENTS I EL MÉS ENLLÀ 

Com hem dit abans, els aliments suposen un gran pilar per la subsistència de les persones 

en el món terrenal, però des de l’antiguitat existeixen cultures i pobles que creuen en la vida 

després de la mort. Com a conseqüència d’això, els aliments també han cobrat importància 

en aquesta segona vida i s’han convertit en l’aliment de l’ànima en el més enllà, mentre que 

són l’aliment del cos en el món dels vius. Alguns menjars tenen com a finalitat representar 

als difunts o esperits, d’altres proporcionar aliment al mort durant el viatge a l’altra vida... 

Però indiferentment d’això, podem comprovar que el fet de no saber amb total certesa què 

ens espera posteriorment a la mort ha desencadenat tot un seguit de pensaments i 

creences, on són també presents els aliments. Aquest apartat, doncs, està destinat a un 

anàlisi general d’alguns aliments o menjars que per una raó o una altra, han estat 

incorporats per diferents cultures i religions al culte dels morts. 

 

Els maies i els asteques van ser unes de les primeres civilitzacions que van creure en la 

vida després de la mort. De fet, consideraven que el més enllà era un regne aquàtic.  

A l’antic Egipte1 els aliments van començar a cobrar importància dins els enterraments. En 

ells es dipositava menjar al voltant de la tomba del difunt, ja que creien en la resurrecció i en 

la vida després de la mort.  

La presència dels aliments en el més enllà apareix fins i tot en relats mitològics egipcis. Un 

d’ells és el que narra que Seth2 va trossejar al seu germà Osiris com les espigues a les eres 

i el va disseminar per tot el país. Osiris va ser recompost i va tornar miraculosament a la 

vida. Del cos d’aquest déu va renéixer abundosament el cereal, la qual cosa va convertir la 

planta en promesa de resurrecció i d’immortalitat, com també el pa i la cervesa, productes 

derivats dels cereals (blat i civada). 
 

Aquesta relació establerta entre el pa i la mort va continuar fins a l’antiguitat grecollatina3, 

on es va convertir en l’aliment de l’ànima. Com a Egipte, a Grècia també hi havia un mite 

que personificava a una divinitat amb el cereal. Era la història de Persèfone (deessa de la 

Terra), que va ser raptada per Hades (déu de la mort), i retornada a la seva mare amb la 

condició que tornés cada any a l’infern durant uns mesos. El mateix passa amb la llavor del 

cereal, que reposa sota terra durant l’hivern i sembla morta, però després reneix amb l’aire 

                                                           
1 Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Obra cit., p. 60. 
2 Ibídem, p. 24. 
3 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 230. 
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de la primavera, convertint-se en font d’aliment i de vida, la qual cosa va comportar que la 

població grega establís un paral·lelisme entre la deessa i la llavor del cereal. Aquest gran 

vincle entre els aliments i el més enllà va comportar, com a l’Antic Egipte, que la cultura 

grecoromana cregués en la vida després de la mort. Per això en moltes tombes es van fer 

forats per poder-hi introduir menjar al seu interior (fig. 49). 
 

La sang tenia una estreta relació amb els ritus funeraris grecs, on, enlloc de beure-la, com 

hem vist anteriorment, se’n posava unes gotes damunt les tombes dels difunts per alimentar 

les seves ànimes i evitar que es convertissin en ombres. Aquesta és una mostra que ens 

deixa veure un vincle que ha existit sempre entre l’ànima i la sang, ja que ambdós són 

símbols de vida. 

L’all també tenia certs valors simbòlics relacionats amb la mort. En el món grecoromà4, tot i 

ser clau de l’alimentació dels soldats per les seves propietats (desinfecta, disminueix la 

pressió sanguínia, descongestiona...), en temples com els de Cibeles (deessa de la 

naturalesa i la fecunditat) prohibien l’entrada als que acabessin de menjar alls, ja que 

portaven el record dels militars, i, per tant, de la mort. 

El pa, la sang, l’all, i, per últim, les faves. Els seus efectes beneficiosos5 van generar a la 

cultura grecoromana la creença que eren els avantpassats morts, que estaven enterrats sota 

terra, els que produïen aquests efectes positius a la fava. Sempre s’han relacionat amb el 

culte als difunt, fins al punt de ser considerades com la seva encarnació. Els grecs van 

determinar que el fet de menjar-les estaria prohibit ja que veien en elles als difunts. Aquesta 

idea ja la tenien els egipcis, els quals deien “camp de faves” al lloc simbòlic on els morts 

esperaven la seva reencarnació. 

 

 
Fig. 49. Tombes romanes amb forats per introduir menjar pel difunt. Plaça de la Vila de Madrid, Barcelona. 

                                                           
4 Aliments sagrats, pa, vi i oli a la mediterrània antiga. Obra cit., p. 76. 
5 Diccionario de símbolos. Obra cit., p. 141. 
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Als pobles bàrbars del nord d’Europa la cervesa va tenir un paper tan rellevant que els 

víkings6 creien que els guerrers, un cop morts, es passaven el dia bevent-ne al Valhalla 

(paradís). 
 

Tots sabem la veneració dels hindús a les vaques, però aquest animal també es relaciona 

amb el més enllà. Com que sempre ha estat símbol de vida, tant hindús com alguns pobles 

germànics sostenien i sostenen que la vaca facilita el pas dels morts a la vida que existeix 

després de la mort. 

Al Japó es celebra una festivitat anomenada O-Bon. Es creu que en aquesta celebració les 

ànimes dels morts es barregen amb les dels vius. Durant tota la nit amistats i veïnat celebren 

una gran festa i a la matinada7, es dipositen vaixells de paper en un riu o en un llac proper 

plens de flors, espelmes i menjar pels morts. Dins d’aquests vaixells es creu que les ànimes 

dels difunts retornen al seu lloc. També al Japó s’ofereix sake com a ofrena als esperits dels 

avantpassats, per tant, podem deduir que la població japonesa té moltes creences referents 

al més enllà. 

Seguint a l’Orient, cal dir que a les cerimònies xintoistes s’ofereix arròs per complimentar 

l’ànima del difunt, com a símbol de la prosperitat que es desitja al mort a l’altra vida. Un cas 

semblant era el pa a la mediterrània. Com que tant el blat com l’arròs són aliments bàsics 

per a determinades zones del món, els utilitzen en el màxim d’àmbits religiosos possibles, on 

estan carregats de simbolismes. 

Al dia de Tots Sants (1 de novembre) a Catalunya, com a origen cristià, entre d’altres 

productes de la època, els coneguts panellets (fig. 50). Aquests postres estan estretament 

vinculats amb el culte als morts, per això es mengen a les vigílies del dia de Tots Sants. 

Antigament8, la gent els portava a l’església, on es menjaven en comunitat el dia 1 de 

novembre. Aquesta celebració es feia per retre homenatge als morts, i tenia com a finalitat 

menjar els panellets perquè els vius tinguessin una llarga vida. Actualment hi ha panellets de 

gustos i varietats diferents, però tots fets amb la mateixa base: ametlla, sucre i ou. Els 

panellets9 s’adquirien en rifes que es feien durant el dia de tots Sants o es feien a casa; mai 

es compraven. El seu origen prové d’uns panets que es col·locaven en l’antiguitat damunt 

els taüts pel viatge que suposadament emprenia el mort. Estan fets amb ingredients 

duradors10, que no es descomponen ni es fan malbé (ametlla, sucre, mel, pinyons…), la qual 

cosa és simbolisme d’eternitat i de mort.  

                                                           
6 http://artigoo.com/todo-sobre-la-cerveza-1. Consultada el 3/12/2010. 
7 Les grans religions. Obra cit., p. 70. Al contrastar la informació no he trobat aquest aspecte. 
8 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_amb=4844&p_id=22868. Consultada el 4/11/10. 
9 AMADES, J.: Costumari Català. Ed. Edicions 62. Barcelona, 1982. 
10 Religió, 1r cicle. Obra cit., p. 24. 

http://artigoo.com/todo-sobre-la-cerveza-1
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_amb=4844&p_id=22868
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Semblant a la tradició dels panellets a Catalunya, cada 2 de novembre, a l’Equador11 es 

mengen les “guaguas” (fig. 51), unes figuretes de pa que serveixen com a menjar dels vius i 

ofrena pels morts. Estan fetes de farina, llevat, llet, ous, sucre, sal i llard. Juntament amb 

aquestes figuretes es consumeix una beguda anomenada “colada morada” i que està feta 

amb mores, nabius, crosta de pinya, fulles de taronja i espècies com el clau i la canyella.  

Mentre a Catalunya es celebra el dia de Tots Sants, a Mèxic, l’1 de novembre es fa el “Día 

de Muertos”. Per aquesta data tan esperada, tots els mexicans elaboren unes calaveres 

dolces (fig. 52) que simbolitzen la mort i serveixen com a ofrena als difunts. Per elaborar-les 

cal principalment aigua i sucre, i un cop barrejats s’aboquen a un motlle amb la forma de 

calavera. Un cop reposat es passa a la decoració, per la que cal ou, sucre i colorants 

vegetals. En algunes ocasions, un cop acabada, s’escriu el nom del mort al front de la 

calavera. Una altra ofrena als difunts que també es fa a Mèxic durant aquestes dates del 

calendari és el “Pan de Muerto” (fig. 53), un pa tradicional al qual s’hi afegeix alguna 

modificació, com per exemple arrebossar-lo amb sucre, escampar-hi llavors de cereals per 

damunt, cobrir-lo de xocolata o modelar-lo fins que es creï una forma.  

 

 
 

  
Fig. 50. Panellets de pinyons, la varietat 
més típica que existeix d’aquests dolços. 

 

Fig. 51. “Guaguas” amb la forma de persones 
i “colada morada”. 

 

 

 

 

 
Fig. 52. Calavera de sucre decorada amb motius 

abstractes fets d’ou, sucre i colorant. 
Fig. 53. “Pan de Muerto” arrebossat amb sucre 

i adornat amb formes abstractes. 
 

                                                           
11 http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091102/sabores-del-mundo-guaguas-para-alma/619159.shtml. Consultada el 
10/11/2010. 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091102/sabores-del-mundo-guaguas-para-alma/619159.shtml
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3. CONCLUSIÓ 

Com que a la introducció em plantejava una hipòtesi, ara és el moment de respondre-la. La 

pregunta era quins aliments són sagrats quins aliments són o han estat sagrats arreu del 
món i el perquè d’aquesta sacralització. Al llarg del treball ja hem vist quins són, i després 

d’aquesta àmplia i minuciosa recerca d’informació he pogut observar que la veneració dels 

aliments es deu a que la persona humana sempre ha volgut aferrar-se a allò que li és comú 

per tal de sentir-se protegit. I què més comú que els aliments, que proporcionen la vida? 

Com a fruit d’això, les diferents cultures del món van relacionar-los amb tot el que les 

envoltava. Cada zona del món ha conreat determinats aliments, que han suposat la base de 

subsistència de les persones i la seva falta podia comportar la mort. Aquesta importància 

dels aliments més tard serà adquirida per les religions nascudes en aquella zona 

determinada. Així doncs, el cristianisme, per exemple, reuneix aliments sagrats típics de la 

conca mediterrània (oli, pa, vi...), zona on va sorgir i on es va estendre.  

Espero que l’àmplia recerca que he fet i que ha estat plasmada en el treball pugui servir per 

alguna cosa més que per obtenir una nota final. És una feina a la qual he dedicat molt esforç 

i temps i d’on he après moltes coses, uns coneixements que he volgut compartir amb tots 

aquells que l’han llegit o escoltat, ja que espero que hagin après i els hagi agradat. Però els 

coneixements que he adquirit arrel d’aquest treball han estat diversos. En quan a 

metodologia, he après a organitzar-me el temps, a destriar la informació, a polir un text, a 

millorar la redacció, a posar notes a peu de pàgina, a escriure un text seriós, a trobar la 

documentació adient per Barcelona... Respecte a la vida, he après a buscar informació a 

diferents llocs i biblioteques, a moure’m per llocs desconeguts... I en quan a aspectes 
teòrics, reconec que n’he adquirit molts, i encara que s’hagin centrat en el tema de cultures i 

religions, m’han servit per profunditzar en molts aspectes del meu voltant que fins ara mai 

m’havia preguntat. 

Així que aquest treball ha suposat més que un simple aprenentatge teòric, per mi ha estat 

molt més. He après un gran nombre de coses, que em serviran per ampliar el meu bagatge, 

la meva experiència i els meus coneixements. Hi ha hagut bastants moments de caos, 

estrés i confusió, i sovint he posat el treball per davant d’altres factors importants de la meva 

vida, però la part positiva de tot això és que ha valgut la pena, ja que crec que he aconseguit 

com a fruit un bon treball, del qual n’estic plenament orgullós. 
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