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Comportar-se a taula 

A tots ens agrada eixir a dinar o a sopar. Però, a vegades, 
nosaltres mateixos podem arruïnar qualsevol banquet si no 
seguim unes mínimes normes bàsiques. Perquè saber menjar 
també és saber conviure. Però... sabem menjar en públic?  

Entre les bones maneres de taula, hi ha l’art de parar taula, el 
de rebre els convidats, el de servir els plats i, finalment, les 
normes de comportament. Per exemple, com usar els coberts 
o els dits. Són normes vàlides en els menjars formals, amb 
convidats, i, naturalment, en el restaurant. Molta gent, en 
general, no sap comportar-se quan menja en públic i ignora 
algunes de les normes bàsiques de com actuar a taula. I això 
no té res a veure amb la classe social, sinó amb l’educació. 

Ací tenim una mostra de 10 coses que no hauríem de fer mai 
a taula: començar a menjar fins que tot el món no estiga 
servit, menjar-te tot el que et posen al plat, demanar la carn 
molt feta, ignorar el menjar de temporada, negar-se a tastar 
aliments i sabors nous, anar a fumar o al bany quan no toca, 
confondre el cambrer amb un amic, demanar peix un dilluns, 
dedicar-se a veure i a contestar els missatges de mòbil o no 
mirar el compte... Hi ha alguna cosa més que creus que no 
s’ha de fer en un restaurant? 

 

 

Massa esport virtual 

Hi ha molts xiquets que encara corren i juguen quan tornen 
d’escola, però ja no ho fan en les places o en els carrers, sinó 
en les pantalles de l’ordinador o de la videoconsola. Això vol 
dir que corren, peguen bots, cauen i s’estressen, però només 
ho fa el seu cap. No mouen a penes el cos, però continuen 
menjant igual o més del que necessitarien si realment 
corregueren durant hores. El que no es crema amb l’activitat 
física, s’acumula en forma de greix. Estos hàbits nous han 
situat el nostre país entre aquells on l’obesitat infantil és un 
problema greu: ocupem el pitjor lloc d’Europa, al costat de 
Malta i Grècia. En poc de temps la nostra taxa de sobrepés i 
obesitat infantil s’ha situat en un 26,5%. 

Lamentablement, l’únic exercici regular que fa un terç dels 
xiquets i la mitat dels nostres adolescents és el que puguen fer 
en la classe d’Educació Física. Però Espanya també és un dels 
estats europeus que menys temps dedica a esta activitat dins 
de l’horari lectiu. Els experts en salut pública i educació 
demanen més dedicació per a esta matèria, per la seua 
important repercussió sobre la salut. En tot cas, la promoció 
de l’esport ha de buscar un equilibri, perquè tan poc saludable 
pot ser el sedentarisme com la pràctica compulsiva de 
l’esport. 

 
 


