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4 en continuarem trobant a tot arreu perquè s’uti-

litza per a la producció de plàstics i revestiments, 
principalment el policarbonat i les resines epoxi. 
Respecte a l’endosulfan, el 99% dels joves d’Alme-
ria amb 18 anys que no es dediquen a l’agricultura 
en tenen circulant a la sang, de bracet amb el DDT.

Però aleshores com ens ho fem per alliberar-nos 
una mica de tota aquesta química que s’acumu-
la en el nostre cos?
No tenim experiència. La clau és com disminu-
ir l’exposició. Certament, de manera lenta anem 
desprenent-nos dels compostos químics, però al 
mateix temps n’anem incorporant de nous. Ens 
arriba per contaminació aèria d’altres països (per 
exemple del nord d’Àfrica, perquè en els països on 
hi ha malària encara està permès utilitzar DDT), 
per aliments importats que no segueixen els con-
trols que tenim a la Unió Europea i també en con-
tacte constant amb el medi, que és on també per-
sisteixen. El Conveni d’Estocolm, signat el 2004, va 
fer que s’apartessin del mercat alguns compostos 
perillosos, però aquesta prohibició es limita a una 
dotzena que és realment escassa.

I el projecte REACH2? Doni’ns alguna notícia po-
sitiva...
El projecte REACH i tota la toxicologia reguladora 
es basa en l’estudi individual del component quí-
mic en el moment del registre. REACH va suprimir 
tot el que feia referència a l’efecte combinant dels 
elements químics. Quan la ministra Narbona es 

Espanti’m una mica: de totes les porqueries que 
tenim en el nostre cos, quina és la pitjor?
Durant anys hem cregut que els compostos que 
més anàvem acumulant en el medi i en el cos i els 
que eren més perjudicials eren els organoclorats 
com el DDT, però ara estan prenent força els or-
ganobromats i els organofluorats; els primers són 
els que protegeixen els plàstics de l’escalfor i de la 
flama. Aquests compostos han substituït el DDE 
(que és un metabòlit del DDT) en presència en 
sang en els estadounidencs. Dels organofluorats 
en diem PFOs i els podem trobar en el goretex i en 
el teflon. Quan la paella es desgasta i ja no s’apre-
cia l’acabat negre que impedia que l’aliment s’hi 
enganxés, és que ja te l’has menjat. No és a la 
paella perquè és dintre teu.

DDE, PFOs... Ara s’ha prohibit el bisfenol-A en 
biberons i tothom parla de l’endosulfan. 
Sí, a la gent l’espanta tantes sigles i gairebé cal 
una carrera universitària per entendre tants 
noms estranys però ens hi hem d’habituar per 
entendre de què estem parlant i tenir més in-
formació. No pot ser que només se n’assabentin 
unes quantes persones sensibilitzades. Per què 
no ha de tenir la mateixa protecció la resta de 
gent que ha confiat que el papa-estat vetlla per la 
seva salut? El papa-estat va traient ordres d’obli-
gat compliment com aquesta que diu que a partir 
de l’1 de juny ja no es podran comercialitzar bibe-
rons amb bisfenol-A (BPA), i si has nascut abans 
i t’han alletat amb aquests biberons... doncs et 
fots. Però senyors, si els ho estem dient des de 
l’any 96!

Doncs ha pujat molta quitxalla a costa de bis-
fenol-A!
I tant! Quan jo tenia la canalla petita, vinga a bu-
llir els biberons per allò que diuen que s’han d’es-
terilitzar. Cada vegada que els treia de l’olla i la 
buidava de l’aigua quedava un residu blanc a tota 
la superfície i jo pensava: “Deu ser la calç”.. I no 
era només calç, era el bisfenol-A! Però de bisfenol 

Text i imatges: Alba Gros

Els pagesos són el col·lectiu professional reconegut com a més exposat a patir 
càncer. Alguns metges i investigadors ho estan relacionant amb l’exposició 
contínua a pesticides i altres compostos químics. Però el cert és que, tal i com 
diu Olea, el nostre és un món sintètic i per més que cultivem i mengem ecològic, 
ningú s’escapa d’acumular residus més o menys perillosos en el seu cos. 
Agrocultura va aprofitar la xerrada que va fer a les IX Jornades de Comerç Just i 
Consum Responsable1 per conversar una estona amb ell. 

Nicolás Olea: 
“La màxima exposició als compostos 
químics persistents no és l’alimentació, 
és la placenta de la mare”

Catedràtic de medicina interna de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Granada i cap de la unitat de radiologia i 
coordinador d’investigació de l’Hospital Clínic de Granada.

“El límit màxim de 
residus està pensat 
per controlar les 
plagues, no per a la 
salut de les persones”

entrevista

  1. Organitzades 
per Xarxa de Consum 

Solidari el passat mes de 
març a Barcelona.

  
2. Registre, Avaluació 

i Autorització de 
Substàncies i Preparats 

Químics.
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va sotmetre a l’anàlisi de sang proposat per WWF/
Adena3, va descobrir que tenia circulant pel cos 46 
residus. Ella mateixa va qüestionar si la suma de 
tots ells, que individualment no presentaven cap 
perill aparent per a la seva salut, no farien un pe-
rill gros. Doncs per aquí hem d’anar investigant, 
però és molt complicat. Ens diuen que l’any vinent 
la Unió Europea incorporarà el concepte d’efecte 
combinat en el REACH. Esperem que sigui així.

La majoria de la població ocupada en el primer 
sector practica l’agricultura convencional, on 
s’utilitzen fitosanitaris de síntesi química. Estan 
més exposats que altres professions?
El que veiem és que està reconeguda com la pro-
fessió que té els pitjors índexs de mortalitat en 
càncer, segons els registres que tenim, que són 
de 30-40 anys enrere. L’exposició que pateixen les 
dones no està valorada perquè en els certificats 
de defunció només hi consta que es dedicaven a 
les feines de la llar, sense reconèixer el seu paper 
de suport en l’explotació familiar. 

Quins són els càncers que més pateixen?
De pròstata, de testicle, limfoma, tumors cere-
brals, leucèmia i gàstrics. En parla abastament el 
llibre “Cáncer en agricultores” de Gonzalo López-
Abente Ortega, publicat l’any 91.

Els que fan agricultura ecològica almenys deuen 
estar menys exposats, oi?
Potser sí, però tots vivim en un món sintètic igual-
ment. Hi ha moltes coses que hauríem de contro-
lar. I de totes formes, respecte el càncer, el que 
s’està veient és que és molt important l’efecte de 
la cohort de naixement. És a dir, l’exposició de la 
mare en les primeres setmanes d’embaràs, quan 
de fet encara a vegades no sap que està emba-
rassada. Els registres exhaustius dels països del 
Nord han estat claus en identificar aquest efecte 
perquè poden relacionar l’exposició de la mare 
amb l’efecte posterior que té sobre la descendèn-
cia. Així és que a partir d’aquesta hipòtesi podem 
preveure què pot passar a un cert segment de po-
blació que ha estat gestat en un període concret. 
Per exemple, les senyores que tenien 60 anys en el 
moment màxim d’expansió d’ús del DDT no van 
tenir temps que tingués efecte sobre la seva sa-
lut. Ara bé, les seves filles, que van prenyar-se en 
el moment de màxima exposició, van traspassar 
el DDT durant l’embaràs i la lactància a la seva 
descendència, i és aquesta descendència la que 
patirà els efectes més perjudicials. Per tant, no 

ens hem de preguntar només a quins compostos 
químics estem exposats, sinó a quins compos-
tos químics perjudicials es va exposar la nostra 
mare quan ens va gestar.

Ostres, encara haurem de defensar embarassos 
proveta a l’estil de la novel·la “Un món feliç”!
El 99% de les dones que dóna llum a Granada té 
residus de DDT a la placenta, però també en te-
nen les de Sabadell i València segons els estudis 
conjunts que hem fet amb equips de diferents 
centres estatals. El primer fill se n’emporta el 
65%. És un exemple de com la decisió política 
de prohibir el DDT l’any 1985 no ha solucionat el 
problema perquè es tracta d’un compost persis-
tent bioacumulable.

Això vol dir que si tinc molts fills em quedaré 
neta de DDT?! 
La veritat és que la major font d’exposició a to-
tes les substàncies químiques prohibides i que es 
van utilitzar en el passat, no és la vaca, ni el porc, 
ni qualsevol altre aliment, sinó que és la mare, 
que en l’embaràs i la lactància traspassa a la seva 
descendència una bona part dels compostos quí-
mics que ella ha anat acumulant. En les xerrades 
sempre dic que els millors factors de protecció 
del càncer de mama són ser mare abans dels 19, 
parir cinc fills i acumular 36 mesos de lactància. 
La raó per aquesta protecció bé podria estar re-
lacionada amb la descàrrega i la neteja dels com-
postos tòxics a què es sotmet la mare amb els 
embarassos i la lactància.

Em temo que no hi sóc a temps. Què faig? Amb 
llanço de ple a la dieta mediterrània, que diuen 
que és tan sana?
Sí, per descomptat, però si pots menjar aliments 
ecològics millor. Les verdures, la fruita i les hor-
talisses són bones, però sense pesticides! per-
què són una font importantíssima d’exposició a 
aquests químics si venen de l’agricultura conven-
cional. Hem de tenir en compte que el 4,65% de 
la superfície agrícola de l’Estat dedicada a fruita i 
horta utilitza el 50% dels pesticides venuts.

Però en teoria hi ha uns límits màxims de resi-
dus que els aliments no poden sobrepassar.
El límit màxim de residus està pensat per con-
trolar les plagues, no per a la salut de les per-
sones que després mengen els productes. Però 
sí que hem de reconèixer que els departaments 
que més s’han desenvolupat en les universitats 
del sud són els de química analítica perquè saben 
que estan en el punt de mira. Els nostres com-
petidors europeus estan esperant a trobar algun 
lot d’aliments que sobrepassi el límit màxim de 
residus per devaluar-nos. Aquest sistema de con-
trol de la competència va de meravella. I també el 
control d’algunes associacions de consumidors, 
com les angleses! El 90% del tomàquet cherry 
que es ven a Anglaterra procedeix de la mateixa 
cooperativa de Granada; doncs a les explotacions 
arriben senyores a inspeccionar la forma de cul-
tiu, els residus de pesticides que s’utilitzen, les 
condicions laborals, els salaris i la no discrimi-
nació social per a immigrants.

Almenys ens podem consolar pensant que algu-
na cosa podem fer els consumidors.
En àrees on hi ha moviments de consumidors, el 
control que podem fer sobre la producció és total. 
És el sistema al qual hauríem de tendir. y
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seva intervenció en les IX 
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i Consum Responsable.
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3. A través de la 
campanya ‘Detox’ de 

l’entitat WWF/Adena, es 
va analitzar la sang de  

14 ministres europeus. 
L’objectiu era reclamar una 

legislació europea més 
estricta amb la producció 

i comercialització de 
productes químics.


