
De la literatura a les cuines de la Mediterrània 

 

 

 

Jamal, Salah (2001). Aroma àrab. Receptes i relats. 

Barcelona : Editorial Zendrera Zariquiey, 193-196 

1 

 

Els codis de la taula i la gastronomia àrabomusulmana 

 

Suposo que us deveu preguntar “Els àrabomusulmans de debò compleixen aquests codis?”. La 

resposta és òbvia: ni tots els compleixen, ni els que els compleixen ho fan al peu de la lletra. Quina 

procedència tenen aquests codis? 

En primer lloc, l’Alcorà. L’incompliment de qualsevol d’aquests codis es considera un pecat. 

En segon lloc, el Hadith (preceptes del profeta Muhammad, Mahoma). La gent aprecia molt que 

s’acompleixin. 

I, en tercer lloc, el Taqalid (costums i tradicions). De compliment relatiu. No és criticable incomplir-los, 

però proporciona molta consideració cultural als qui ho fan. 

Els codis es divideixen en tres tipus: abans de començar els àpats, mentre hom menja i havent menjat. 

Codis abans de menjar: 

       Preparar, per menjar i per beure, productes legals; això és, res de porc, ni productes amb sang 

manipulada, ni carn d’animals morts, ni  cap beguda al·lucinògena, ni cap producte robat. 

       Rentar-se les mans. 

       Posar el menjar en una taula a ran de terra, per respecte a la benaurança d’Al·là. Durant els 

viatges, cal posar el menjar en una tela, una manta, un llençol, etc. 

       No s’han d’utilitzar coberts d’or ni de plata. 

       Seure amb decència. Mahoma recomanava asseure’s a terra sobre els genolls o alçar la cama 

dreta i asseure’s sobre l’esquerra. Amb aquella posició, l’estómac queda lleugerament pressionat i 

hom de seguida se sentirà ple i pararà de menjar. Aquesta actitud reflecteix el caràcter asceta del 

profeta, el qual sempre va recomanar als seus seguidors que tinguessin mesura a l’hora de menjar. 

Mahoma digué: “Omplir a vessar qualsevol cosa és una equivocació, i si és l’estómac, seria la pitjor 

equivocació. Així, doncs –diu el profeta-, un creient assenyat ha de destinar a l’hora de menjar un 

terç del seu estómac per el menjar sòlid, un segon terç per a la beguda i el darrer per a l’ànima. Els 

qui segueixin aquesta recomanació mai necessitaran un metge”. Es veu que ningú la segueix. 

       Conformar-se amb els aliments que hi ha. 

       Els bons creients mai no mengen sols. Mahoma va dir: “La taula més beneïda és la que s’inunda 

amb moltes mans”. 

Codis durant els àpats 

       Bismi allah arrahan arrahim (en el nom d’Al·là, el Misericordiós, el Compassiu). Els àrabs diuen 

el nom d’Al·là de forma habitual, sigui quin sigui el seu credo (musulmans, cristians i fins i tot 

agnòstics), abans de començar qualsevol acció, per molt insignificant que sigui. Hi ha gent que 
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repeteix la mateixa frase abans de cada mos. Amb això eviten que el plaer de menjar els faci oblidar 

Déu. 

       No s’ha de començar a menjar fins que no ho faci el més gran dels presents. 

       Cal menjar amb la mà dreta. 

       Començar l’àpat amb una mica de sal o amb dàtils. Alí (coreligionari de Mahoma i quart califa) va 

dir: “Qui segueix aquest consell es capguarda de setanta malalties diferents i elimina totes les 

cuques del seu estómac”. Als països del Magrib i de la península aràbiga, és habitual començar 

l’àpat amb un dàtil; en canvi, a l’Orient Mitjà no ho fan. 

       Els bocins han de ser petits i s’han de mastegar bé, per facilitar-ne la digestió. No es pot fer un 

altre mos fins que hom no hagi empassat l’anterior, perquè la impaciència és un hàbit de Satanàs. 

Per la mateixa raó, no es pot bufar un plat per refredar-lo. Cal tenir paciència i esperar. 

       Si els plats són comunitaris (no individuals), hom ha de menjar pel costat del plat que li 

correspon. 

       Hom no ha d’estar pendent del comportament dels altres per no cohibir-los. 

       Si cau a terra qualsevol aliment, cal recollir-lo, netejar-lo i menjar-se’l. Si és difícil de netejar, s’ha 

de donar a un animal abans que llençar-lo, perquè sinó l’agafarà Satanàs. Molta atenció al pa. Mai 

no he vist un àrab, sigui musulmà o cristià, que malbarati o llenci un tros de pa. Fins i tot si s’hi 

entrebanquen, de seguida el recullen, perquè ningú no el trepitgi, el besen i l’alcen al seu front, en 

senyal de respecte. Si el pa està en bones condicions, se’l mengen o el donen a un animal; i si no 

és el cas, l’amaguen en un forat lluny de l’abast de Satanàs. 

       Mastegar i empassar en silenci, i no fer sorolls que molestin. Cal conversar mentre es menja, 

però sempre de temes agradables. 

       No eructar mai. En cas contrari, cal excusar-se, asf afwan. També és acceptada la disculpa en 

anglès, sorry. 

Codis d’havent menjat 

       En primer lloc, i respecte al darrer punt, voldria comentar el tòpic, estès gràcies a les pel·lícules 

de cinema malintencionades i poc documentades, que els àrabs han d’eructar havent menjat. En 

aquesta vida he sentit moltes bestieses, però cap com aquesta. Si involuntàriament hom eructa i no 

demana perdó, corre el risc que algú li contesti amb un sattej (que rebentis, mal llamp et matí!). 

       Donar gràcies a Al·là per la donació generosa dels aliments. 

       Algunes persones, abans de rentar-se les mans, es llepen els tres dits (el polze, l’índex i el del 

cor) que han d’utilitzar per menjar, tot emulant Mahoma i els seus coreligionaris. El profeta 

justificava aquesta actitud: “Ningú no sap on Al·là posa el millor o el més beneficiós de l’àpat, en el 

primer mos o en el suc que impregna els dits”. 
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       No hi ha res millor, per acabat l’àpat, que un got d’aigua fresca. 

       Havent dinat és aconsellable una becaina curteta. En despertar, es mengen les postres i 

finalment es pren el cafè o el te. En canvi, havent sopat és aconsellable passejar, encara que sigui 

quatre passes. És molt conegut el proverbi àrab que diu: taghada wa tamada, taasha wa tamasha” 

(dina i després dorm, sopa i després passeja). 


