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L’hospitalitat mediterrània 

 

La gent dels països mediterranis, inclosos els jueus, són famosos per la seva hospitalitat. 

L'hospitalitat és tan important que s'apliquen normes específiques de comportament. Una persona 

està obligada a estendre l'hospitalitat en cada ocasió i, tota interacció entre la gent, incloses 

reunions de negocis i visites a botigues, es considera una oportunitat per fer-ho. Als venedors els 

encanta jugar a ser amfitrions amb els seus clients potencials i sovint conviden els clients a seure a 

la seva botiga per prendre una tassa de cafè i conversar abans de procedir a portar a terme els 

negocis. Només després d'haver-se conegut comença seriosament el procés de regateig. I hom ha 

de regatejar, és una forma de vida! És una qüestió d'enginy on es temptegen, amunt i avall, els 

límits. Els nervis es poden destrossar. La sang pot bullir. La gent es pot tornar agressiva. Però el 

regateig és molt divertit també, i el resultat final d'aconseguir una ganga, pot ser l'inici d'una relació 

comprador-venedor, basada en la confiança mútua, l'honor i, de vegades, l'amistat genuïna. 

Quan es visita la llar d'un jueu d'un país del Mediterrani, hom és normalment saludat amb 

una disculpa per part de l'amfitrió o amfitriona per la pobra i limitada qualitat del menjar servit. La 

disculpa va normalment seguida per un bufet abundant d'apetitosos entrants i amanides que et fan 

venir aigua a la boca. Un mínim de tres o quatre aperitius precedeixen el menjar i quan s'hi va amb 

companyia, uns quants més. Els aperitius inclouen salses fetes amb llegums com: cigrons, puré de 

patates amb all, iogurt, herbes fresques, amanides puré de verdures, amanides de verdures 

trossejades, olives macerades, plats de peix fred, i pastissos salats com les borekas, les buleymaso 

els boyos. Només quan tothom ja ha menjat força dels aperitius, entra el plat principal. A vegades, 

se serveix amb arròs, bulgur o cuscús, o bé sol amb pa cruixent a l'estil mediterrani, per sucar les 

salses. 

La carn i el peix no són els únics menjars consumits com a plats principals. Molts entrants 

són vegetarians o fets només d'ous o formatge. Les postres són senzilles; normalment fruita natural 

o dolços fets amb fruites seques farcides de massapà o pasta de pistatxo. La rebosteria es menja 

amb el cafè o te, separadament de la resta del menjar. 

Als països mediterranis, hi ha normes estrictes que regeixen les invitacions per compartir el 

menjar. Hom mai no refusa un convit per beure o menjar. Refusar un regal de menjar és l’insult 

més gran que pugui fer-se a una persona d’un país de la mar Mediterrània. Es considera una ofensa 

grollera i vulgar. Una altra norma és que hom ha de menjar quasi tot el menjar del seu plat, però no 

pas tot, ja que això seria un senyal per a l’amfitriona que el seu convidat encara està afamat. En 
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aquest cas, l’amfitriona apareixeria cerimoniosament amb un altre plat contenint una segona porció. 

Quan passa això, es considera un insult no menjar-se de tot cor la segona porció. 

L'ordre de servir els plats és el següent: després de servir els entrats, tots els plats excepte 

les postres apareixen sobre la taula al mateix temps i hom se serveix el que desitgi. Això evita que 

l'amfitriona entri i surti de la cuina, permetent que segui amb els convidats, es relaxi i els 

entretingui tant amb la seva conversa com amb el menjar. L'atmosfera d'aquests menjars és 

còmoda i informal. Itàlia és l'excepció d'aquest protocol, on la formalitat de servir els plats 

separadament (antipasto, primo, secundo, insalata, dolci) és una tradició molt arrelada. 

Els jueus sefardites tenen alguns rituals socials interessants i poc usuals, associats als 

aliments del Sàbat i dels festius. Un d'ells és el costum de "recitant brochot" (benediccions). El salm 

24:1 diu: "La terra és del Senyor i per això l'abundància", que vol dir que tot a la terra es considera 

sagrat i que un regal de Déu s'ha de benei abans de menjar-lo. La benedicció dels aliments, segons 

la tradició jueva, és molt complexa. Hi ha diverses benediccions per als diferents tipus d'aliments. 

Els aliments que provenen de plantes que creixen en terra tenen la següent benedicció: borei p'ri 

ha'adamah (t'agraïm Senyor pels fruits de la terra). Els aliments que provenen de les plantes que 

creixen en arbres, en tenen una altra: borei p'ri ha'etz (t'agraïm Senyor pels fruits dels arbres). La 

grana i tots els plats fets de gra, excepte el pa fet amb llevat, tenen una tercera benedicció: borei 

minay m'zonot (t'agraïm Senyor pels diferents tipus de pa). Els pans fets amb llevat i vi tenen 

benediccions separades: hamotzi lechem min ha'aretz (t'agraïm Senyor per obsequiar-nos amb el pa 

de la terra) i borei p'ri hagafen (t'agraïm Senyor pel fruit del vi). D'altres aliments que no 

encaixarien en aquestes categories, reben una benedicció general: shehakol ni'hieb bid'voro 

(t'agraïm Senyor per qualsevol aliment creat per ordre Teva). 

Per complicar les coses encara més, la tradició jueva estableix una "llei del més fort" per als 

aliments. El pa es considera el més important de tots els aliments i, abans de menjar-ne hom s'ha 

de rentar les mans, recitar una benedicció mentre se les renta i beneir el pa. Si el pa es menja amb 

l'àpat, la restà d'aliments queden exempts de ser beneïts, perquè la benedicció del pa els inclou. Si 

no es menja pa durant l'àpat, tots i cada un dels aliments s'hauran de beneir. La benedicció del 

shhakol ni'hieh bid'vro cobreix tots els productes que no provenen de les plantes, com ara: carn, 

aus, ous, peix, productes lactis i totes les begudes excepte el vi. Malgrat això, la benedicció 

shehakol és la més inferior de totes i no hauria d'emprar-se amb aquells aliments que tenen la seva 

pròpia benedicció. La benedicció shehakol només es considera suficient si es recita per equivocació 

abans que les altres benediccions. 

Els jueus sefardites han desenvolupat el costum de recitar més benediccions-pels aliments 

durant el Sàbat i altres festes, basant-se en la creença cabalística que quantes més benediccions es 

diguin durant el Sàbat més a prop de Déu s'està. Com que el Sàbat és el dia per lloar Déu i 
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desenvolupar una relació personal amb el Creador, es reciten més benediccions. Abans del sopar del 

Sàbat, es beneeixen, de forma extraordinària, les fruites, un "fruit" de la terra i els pastissos salats. 

(...) Per als jueus mediterranis, el menjar és una part integrant de totes les ocasions 

especials. Això inclou fets cíclics vitals, especialment casaments i circumcisions, les quals són 

ocasions per a grans celebracions comunitàries. (...) 


