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"bons" per a mi). 

Així, de la mateixa manera que els adolescents saben
bé allò que els agrada per menjar, semblen també
cada dia més preocupats perquè alguns dels seus
aliments preferits (hamburguesa, pizza, dolços) no
siguin bons per a ells. 

És a dir, que es troben, segons els investigadors,
davant un típic conflicte de dissonància cognitiva
relacionat amb l'alimentació.
Considera també aquest equip d'investigació que

Per què els adolescents mengen
com mengen?

Resum

Saber per què els adolescents mengen avui com ho
fan és l'objectiu d'un estudi realitzat per un grup
d'investigadors de les universitats de les Illes Balears,
de Girona i de París X (París-Nanterre) dirigit pel
doctor Jordi Pich.

S'ha pogut observar com l'elecció de l'aliment respon a
la interacció de diversos factors d'ordre cognitiu
(coneixements o creences dietètiques, incloses les
propietats imaginàries atribuïdes a certs aliments) i
també emocional (actituds vers certes categories
d'aliments que els converteixen en aliments "dolents" o 
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conèixer les raons d'ordre psicològic que duen els
subjectes entre els 10 i els 18 anys a consumir uns
aliments i no altres assentarà les bases per a
posteriors programes d'intervenció per corregir hàbits
alimentaris poc saludables. 

Aquest coneixement psicològic resulta especialment
important quan s'admet que les campanyes
informatives realitzades als centres escolars (vegeu el
pla PLENUFAR del Col·legi de Farmacèutics Espanyol,
amb més de cent mil escolars enquestats) no han
tingut pràcticament cap efecte significatiu pel que fa a
la pretesa modificació dels hàbits alimentaris menys
recomanables dels nostres infants. 

És en aquesta direcció que darrerament la Conselleria
de Salut de la Generalitat de Catalunya s'ha interessat
pels resultats de l'estudi contemplant-lo com a possible
fonament d'un futur programa d'intervenció educativa
adreçat als adolescents.

Els investigadors han detectat igualment un
percentatge d'individus neofòbics alimentaris força més
alt que l'esperat en aquesta franja d'edat. Són
subjectes que per alguna raó refusen consumir i àdhuc
tastar cap aliment que no els sigui familiar. Es
detecten, doncs, per la restricció de la seva dieta a un
petit nombre d'aliments habituals (el consum del quals
sovint és excessiu) i perquè consideren que els
aliments que no tasten són "dolents", tot i que sovint
no n'han menjat mai.
Aquest darrer resultat obre una nova via de recerca:
quins factors psicològics s'amaguen darrere aquest
refús sistemàtic de tants aliments habituals en la
nostra dieta? Poden estar relacionades algunes
variables de personalitat amb aquesta conducta
neofòbica?

Introducció

L'objectiu principal del projecte de recerca era
determinar els factors psicològics que condicionen el
consum alimentari entre els 11 i els 18 anys. Aquests
factors poden ser d'índole diversa: preferències o
aversions gustatives, coneixements o creences
dietètiques, actituds vers grups d'aliments, expectativa
d'engreixar o de tenir bona salut, temor neofòbic, etc.

Per avaluar com aquests factors condicionen les
eleccions alimentàries, els investigadors realitzaren
una enquesta pilot l'any 2000 a escolars de Girona.
Fruit de l'anàlisi d'aquest treball durant el curs 2002-
2003 passaren l'enquesta definitiva en centres
escolars de les Illes Balears que foren elegits a l'atzar
del cens total. Així, més de dos mil escolars de
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Mallorca, Menorca i Eivissa contestaren un qüestionari
a l'aula sota la supervisió d'un experimentador, qui, a
més de presentar els distints apartats de l'enquesta,
responia a totes les dificultats que presentaven els
adolescents a l'hora de respondre les preguntes. 
Una vegada depurada l'enquesta, la mostra quedà en
1.927 adolescents entre 11 i 18 anys. Els resultats que
s'exposen aquí corresponen a l'anàlisi de la mostra de
Mallorca (1.660 subjectes). 
Al mateix temps es lliurà a cada un dels adolescents
de la mostra una enquesta per als pares. Set-centes
d'aquestes enquestes foren retornades emplenades
als investigadors. Aquesta dada és un símptoma clar,
al parer del doctor Jordi Pich, que "la qualitat de
l'alimentació dels fills preocupa força els pares d'avui.
L'índex d'enquestes que han estat emplenades és molt
superior que el que havíem previst i segurament el que
ens haurien retornat si ens haguéssim ocupat d'un
altre tema".

La preocupació per la relació entre la dieta
alimentària i el seu efecte en la imatge corporal

Gairebé un de cada quatre adolescents enquestats
(24,9 per cent) diu que fa o ha intentat fer dieta en
alguna ocasió. La majoria dels que ho admeten (49,7
per cent) ho han intentat poques vegades, però un
14,4 per cent afirma que fa dieta de manera gairebé
permanent, mentre que un 35,6 per cent en fa de tant
en tant. Aquesta pràctica és més comuna entre les
dones que entre els homes. 

Així, tres de cada deu enquestades (30,1 per cent) fan
o han fet dieta, mentre que només un 18,8 per cent
dels homes n'han fet alguna vegada. Pràcticament,
doncs, el nombre de dones que fan dieta duplica el
nombre d'homes que en fan (figures 1 i 2).

Però, quines són les raons perquè els joves es privin
de menjar? A través de l'enquesta s'ha detectat que el
desig d'aprimar-se (inclòs sentir vergonya pel pes) és
el primer factor que impulsa aquest tipus de decisió
(en un 73 per cent). No obstant això, apareixen altres
raons: per motius de salut o de voler estar més en
forma, per sentir-se bé amb un mateix. En un 8 per
cent dels casos, els adolescents no tenen clar per què
fan dieta. Es pot concloure així que les raons 

Figura 4 

Figura 5

Figura 6 



purament de salut se situen molt per
davall que les raons estètiques a l'hora de decidir fer
una dieta (figura 3).

L'enquesta ha revelat que els homes declaren que
senten un major plaer que les dones a l'hora de
menjar i també senten amb més intensitat la sensació
de gana. Concretament un 67,4 per cent dels homes
enquestats afirma que tenen molta gana a l'hora de
menjar enfront només d'un 51 per cent de dones que
ho percep així. De la mateixa manera, un 70,2 per
cent dels al·lots enquestats afirmen que "els agrada
molt menjar", mentre que això sols passa al 56,7 per
cent de les al·lotes enquestades.

"Picar" entre menjades

L'enquesta ha reflectit que a mesura que van creixent
els adolescents deixen de fer algunes menjades. Entre
els 11 i els 12 anys la majoria dels enquestats diuen
que fan quatre menjades diàries: berenar del matí,
dinar, berenar de l'horabaixa i sopar. Aquesta
distribució, però, comença a sofrir variacions aviat. Als
15-16 anys, la majoria d'enquestats afirma que no fa
més de tres menjades al dia (figura 4). Considerant
qualsevol grup d'edat, l'enquesta revela que les nines
se salten el desdejuni molt més que els nins, i que en
canvi aquests abandonen més l'hàbit de berenar
l'horabaixa.

Tot l'anterior cal relacionar-ho amb l'increment amb
l'edat d'un hàbit, el de consumir aliments entre les
menjades, que no mostra diferències significatives
entre sexes (els homes hi mostren, però, una major
tirada). Per ordre d'importància cal esmentar entre
aquests aliments: els sucs i/o les peces de fruita, les
galetes, les patates fregides en bossa, les begudes
gasificades, la llet i/o el iogurt, la pastisseria dolça
(Donut, Bollicao, etc.) i la xocolata.

Dels enquestats, un 68 per cent admeten que "piquen"
entre menjades. Els investigadors han detectat que
l'hàbit augmenta en augmentar l'edat de la mostra, fins
a arribar a un 72,9 per cent en al·lots i al·lotes entre 17
i 18 anys. Com hem dit, els homes tendeixen més que
les dones a "picar" entre menjades, i això passa en
tots els grups d'edat considerats. Els aliments preferits
són la pastisseria, les begudes gasificades i els
derivats làctics (figures 5 i 6).

Els aliments de més consum declarat i els més
rebutjats

L'enquesta presentava als subjectes una llista amb 43
aliments habituals en la nostra dieta. Els havien de
valorar tres vegades consecutives, indicant la
freqüència estimada de consum setmanal de cada
aliment, la seva preferència (els agrada molt, regular o
gens) i finalment si el consideraven un aliment "bo per
a mi" (se'n pot menjar, per tant, a pleret) o bé "dolent

Figures 7 i 8. Taules dels aliments pels quals
demostren més preferència els enquestats i dels
aliments més rebutjats.



per a mi" (i, per tant, valdria més abstenir-se de
consumir-lo o fer-ho en una quantitat mínima).

Per que fa a la freqüència estimada de consum, pa,
iogurt, pasta, fruita, sucs de fruita, llet, sopa, patates
fregides, formatge i ous serien, per aquest ordre, els
aliments més consumits (figura 7). En canvi, els
aliments que es declara que es consumeixen amb
menor freqüència setmanal són la cervesa, el vi, les
vísceres, les anxoves, la col-i-flor, el salmó fumat, els
espinacs, el conill, la melmelada i la mantega (fig. 8).
Els investigadors detectaren diferències significatives
entre sexes pel que fa a l'abstinència de certs
aliments. Així, per exemple, les dones sembla que
s'abstenen més que els homes en el consum de
vísceres, melmelada, vi, cervesa, conill, me, anxoves i
salmó fumat.

L'edat és també important en aquest punt, ja que com
més majors són els adolescents enquestats més
s'aprecia l'augment en el consum d'ensalades, carn de
porc i vedella, tonyina enllaunada i begudes
alcohòliques.

En cas que l'estimació que han fet els subjectes
encaixàs plenament amb la realitat (i així sembla
indicar-ho la correspondència dels resultats obtinguts
amb mesures reals d'ingesta fetes per nutricionistes de
la UIB), alguns percentatges resulten especialment
significatius a l'hora d'analitzar si els adolescents
mengen equilibradament. 

-Així, més del 20 per cent dels enquestats diu que
no menja mai cap verdura i el 30 per cent diu que
ho fa menys d'una vegada per setmana.

-Més del 25 per cent assegura que no menja mai
peix, i el 40 per cent, que en menja menys d'una
vegada per setmana.

-Entre un 15 i un 20 per cent afirma que menja
fruita menys d'una vegada per setmana o que no
en menja mai.

-L'11 per cent dels enquestats assegura que mai no
beu llet i el 8 per cent només en beu menys d'una
vegada per setmana.

El paper dels pares

De manera també congruent amb aquestes dades, la
majoria de pares que tornaren l'enquesta degudament
emplenada, que encara s'està analitzant, estan en
desacord amb la quantitat de verdura, peix i fruita que
mengen els adolescents, que voldrien que fos més
elevada.

Els pares, diu el doctor Pich, "sembla que parteixen
d'una teoria implícita sobre l'alimentació dels
adolescents: ells creuen que els nins són una mena de
"salvatges alimentaris" als quals cal civilitzar, sobretot
forçant-los al consum de verdures. Els pares tendeixen
a pensar que, si deixàssim un nin sol, s'inflaria de
Bollicaos i llaminadures fins a rebentar, de la qual cosa
no es tenen proves fefaents. Per contra, els estudis de
Davis de fa més de cinquanta anys (en què infants
molt petits tingueren per alguns dies un sistema de
bufet lliure) indicaren que els excessos eren possibles
en qualsevol aliment i provocaven el rebuig posterior.
També es descobrí una certa tendència a l'equilibri de
la dieta, resultats que òbviament avui dia no podem
replicar, entre altres coses, perquè els infants i
adolescents estan gairebé sempre sota el control dels
pares i educadors., pressió a la qual darrerament cal
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afegir la de la indústria alimentària, que assumeix
plenament la teoria del salvatge alimentari dels pares
per vendre després tota mena de productes (sempre
amb el segell de "salut" incorporat, això sí)."

És important diferenciar també, segons Jordi Pich,
quins són els desigs dels pares, quines són les
estratègies que fan servir per assolir-los i també quina
és l'oferta culinària que en la societat de les presses
acaben oferint als fills. 
De fet, comenta el doctor Pich, "mai no hi havia hagut
a les cases tants de llibres de cuina i mai no s'havia
cuinat tan poc. I és que, si anteriorment el treball
estava supeditat a l'alimentació  hom s'aturava de fer
feina "a l'hora de dinar" o bé per berenar , avui és
l'horari per menjar el que normalment se supedita al
programa laboral. En molts casos els fills mengen a
escola i a l'hora de sopar els pares estan prou cansats
com per assajar estratègies perquè mengin com ells
han manifestat que desitjarien (verdures, peix, etc.). Al
nin se li dóna "qualsevol cosa" perquè no protesti".  

En definitiva, diverses raons d'origen sociològic
provoquen una nova dissonància entre el que els
pares desitjarien que el seu fill menjàs i el que
realment ells li ofereixen. "Les estratègies perquè
mengi millor o no existeixen o són inoperants o fins i
tot són contraproduents. La invitació permanent a
menjar verdura fa que l'infant acabi pensant que deu
ser francament dolenta, si hi han d'insistir tant.

D'altra banda, els pares sembla que ignoren que
aquest rebuig a menjar verd és comprensible perquè
en plena fase de creixement els nutrients que aporta
són francament escassos. El nostre equip ja treballa
en estratègies força diferents de la insistència i/o la
informació nutricional per introduir tant aquest com
altres canvis en els hàbits alimentaris infantils i
juvenils. Aquest serà, amb tota probabilitat, l'objectiu
del nostre següent treball d'investigació", afirma Pich.

Preferències de consum diferents entre homes i
dones

Si s'exceptuen la sopa, la fruita (vermella de
temporada o bé d'oferta permanent als nostres
comerços), les ensalades i els llegums, tots els altres
aliments agraden més als homes que a les dones (fig.
9). En alguns casos no hi ha diferència entre al·lots i
al·lotes quant a preferència per aliments com els plats
de pasta, les patates fregides, la pizza o els gelats,
que agraden als dos sexes. També al·lots i al·lotes
mostren poca preferència pel llegum i les verdures. 

En canvi, en alguns casos les diferències entre
ambdós sexes és molt acusada. Els al·lots mostren
una preferència major per menjar carn que les al·lotes
(conill, mè, pollastre, embotits) i en molta menor
mesura peix, sigui cuinat, fumat o en conserva (lluç,
llenguado, salmó, tonyina, anxoves). Les diferències
també són molt acusades pel que fa a begudes
ensucrades i gasificades i a begudes alcohòliques com
la cervesa i el vi, que en aquestes edats sembla que
encara són "cosa d'homes".

Tot i això, aquestes begudes alcohòliques registren
poca apreciació en la totalitat de la mostra, des dels 11
als 18 anys, però augmenta de manera fulminant
l'acceptació en el grup de 17 i 18 anys. 

Aliments que repugnen

En una pregunta sense llistes, és a dir, de resposta
oberta, els investigadors proposaren als adolescents
que indicassin aquells aliments que més els
repugnaven i per què. Els resultats es poden observar
a la figura 10. Els aliments més citats com a
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provocadors d'una emoció de repugnància foren el
peix, les llenties, el puré, la col, els cigrons, el fetge,
l'all i la ceba.

Els investigadors també detectaren que amb l'edat
augmenta la sensació de repugnància envers la carn,
les vísceres i els llegums, sobretot en les al·lotes.
També les al·lotes demostren més aversió envers el
peix i la llet que els al·lots. 

Però a què atribueixen els adolescents aquesta
repugnància, que fins arriba en un 7 per cent dels
casos a produir vòmit? Un 42 per cent dels enquestats
afirmen que no saben d'on prové aquesta aversió,
mentre que un 37 per cent l'atribueix al mal sabor; un
6 per cent a l'olor i un 5 per cent a l'aspecte general de
l'aliment.

Detectades les preferències i principals aversions dels
adolescents respecte als aliments, s'imposa pensar
que els seus hàbits de consum guarden una correlació
força estreta amb aquelles. La qüestió, per tant, seria
més aviat saber si hi ha altres factors que influeixen en
el comportament alimentari dels al·lots i al·lotes, a
banda del plaer o disgust que els ocasiona l'aliment. 

Això sembla indicar el fet que, si bé, com era
d'esperar, es consumeixen més aquells aliments que
més agraden, es detecta una contenció important
envers el consum dels aliments preferits (la pasta, la
pizza, les patates fregides) i també envers el consum
de tot tipus de carns, tot i que els estudis de consum
indiquen que constitueix la seva font gairebé exclusiva
de proteïnes (descartats el peix, les vísceres i els
llegums).

L'índex d'orientació nutricional i la freqüència
estimada de consum setmanal

L'índex d'orientació nutricional, obtingut a partir de la
diferència entre la mitjana de la freqüència estimada
de consum setmanal dels aliments d'alt valor
nutricional (i que haurien de ser, per tant, més
consumits, com els llegums, peix, làctics, etc.) i el
consum d'aliments considerats de baix valor nutricional
(begudes gasoses, greixos saturats de la rebosteria
industrial, alcohol, etc., el consum dels quals s'hauria

de restringir) dóna resultats moderadament positius en
la majoria de la mostra enquestada. 
Això vol dir que, en termes generals i a banda de les
excepcions esmentades més amunt, els nostres
adolescents encara no tenen els biaixos cap al "menjar
porqueria" que manifesten els seus companys d'edat a
Amèrica del Nord o al Regne Unit. 

Els subjectes balears demostren una tendència a
acceptar relativament bé els aliments més
recomanables, encara que més en el nivell de les
actituds ("bo per a mi") que no pas en el de la
freqüència declarada de consum. Aquesta dissonància
entre "allò que menj perquè m'agrada" i "allò que em
convindria menjar" segurament anirà a més, segons

Figures 11 i 12.
Orientació
nutricional per
edats i per
sexes.



els investigadors. Així es pot inferir indirectament
almenys de les darreres i preocupants dades
d'incidència de l'obesitat infantil i adolescent al nostre
país.

Val a dir que les dones manifesten una tendència a
consumir aliments de major valor nutritiu i a rebutjar
els de baix valor nutritiu. Declaren així un consum
significativament més alt que els homes d'aliments de
major valor dietètic i menor dels aliments no
recomanables com ara els dolços, greixos o alcohol. 
Si bé en aquells que demostren una orientació 

nutricional "molt positiva" no es poden extreure
diferències entre sexes, sí que es demostren
diferències en els grups intermedis ("bastant positiva"),
en què les dones superen els homes. Altrament, els
homes tripliquen les dones en el grup dels que tenen

orientació nutricional "molt negativa" (figures 11 i 12).

Amb l'edat augmenta la preferència per aliments
menys recomanables. S'incrementa així entre els 17 i
18 anys el nombre d'individus amb orientacions
nutricionals bastant negatives i disminueixen els que
tenen orientacions bastant positives.

Pel que fa a l'edat, aquest factor resulta només
rellevant per un lleuger increment dels dolços cap als
13-14 anys i de vi i cervesa cap als 17-18.

Les actituds envers els aliments

Les respostes "bo per a mi" o "dolent per a mi" de la
llista amb 43 aliments es poden observar a la figura
13. Els investigadors detectaren que millora
significativament amb l'edat i de manera progressiva
l'actitud envers els aliments següents: sopa, ensalada,
arròs, pelaia, formatge, iogurt, lluç, sucs de fruita,
espinacs, col-i-flor, mongetes verdes, llegums (als 15-
16 anys), vísceres, vi, cervesa, me, fruita de tot l'any i
fruita d'estació (també a partir dels 15-16 anys).
També detectaren que empitjora significativament amb
l'edat i de manera progressiva l'actitud envers els
pastissos, gelats, xocolata, pizza, refrescos gasificats,
rebosteria industrial, croquetes, patates fregides i
mantega.

Les dones mostren també una actitud més negativa
("aliment dolent per a mi") envers tot tipus de carns.
També cap als aliments més rics en greixos o els que
popularment es considera que engreixen (pa,
melmelada, patates fregides, fruits secs, etc.), com
també envers les begudes alcohòliques. 

A banda de la influència segura de la voluntat de no
guanyar pes, que sovint deriva d'un autèntic horror
d'estar gras que creix amb l'edat, també en fer-se gran
segurament disminueix la indiferenciació dels més
petits entre preferència i actitud ("els aliments que
m'agraden són bons per a mi"). Això permet que millori
l'actitud envers els aliments menys preferits però
popularment considerats com a saludables: verdures,
fruites, peix, derivats làctics, cereals.

Per què aliments com les carns són considerats
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majoritàriament "dolents per a mi" mereixeria una
anàlisi detallada, diu el doctor Jordi Pich, qui afirma
que "no sabem fins a quin punt, per exemple, el
coneixement actual sobre els tractaments a què és
sotmès el ramat (antibiòtics, ús il·legal de substàncies
per engreixar-lo, alimentació poc natural, etc.) potencia
l'actitud negativa cap a la carn, que no es tradueix,
però, en una davallada significativa en el consum. En
tot cas, sembla que, a més d'apropiar-se de manera
alarmant de la valoració social actual de la figura
esprimatxada, els adolescents també comencen a ser
permeables a un discurs sobre el perill potencial dels
càrnics per les raons esmentades".  
Comparant el consum actual de carn i de pa, el doctor
Pich afirma que "el consum mitjà de carn per cada
espanyol supera els seixanta quilograms l'any, mentre
que el de pa amb prou feines arriba als cinquanta. Un
indicador alimentari que hauria provocat l'estupefacció
dels nostres avantpassats".

Paral·lelament, el doctor Pich emfatitza la bona imatge
dels aliments làctics. "Mentre la publicitat mitifica el
iogurt i pensa en el públic adolescent, cap virtut no
s'atribueix als llegums o als fruits secs, nutricionalment
tan recomanables. Pel que fa a recuperar el consum
de vísceres, sembla una il·lusió àdhuc en el país del
frit".

Els centres de menjar ràpid

Els centres de menjar ràpid, multinacionals de
l'hamburguesa-patata fregida-quetxup, conformen un
capítol a part a l'hora de tractar les actituds dels nins i
adolescents davant el fet de menjar. Quan els nins són
petits, "pels propis requeriments de l'organisme, que
els reclama greixos, proteïnes i sucres, units a l'esquer
de l'obsequi, acaben sent una fórmula de gran èxit".
Però en créixer els adolescents no hi tenen la mateixa
tirada. Segons el doctor Pich, "entre els 11 i els 18
anys l'estima per aquest tipus de centres és molt
menor que el que hom acostuma a suposar. Les
enquestes reflecteixen que no valoren positivament els
aliments que hi serveixen. 

En canvi, de manera novament contradictòria, hi van
sovint, però perquè estan dissenyats molt al seu gust,
no senten la pressió d'un adult que pugui controlar allò

que mengen i, a més, els preus són assequibles a la
butxaca de l'adolescent".

Pich afirma també que quan pretenem "protegir" els
nostres joves d'aquests centres perquè van en contra
de la dieta mediterrània, "estam en la penosa situació
de qui ven un producte que no té, a una altra persona
que no el vol comprar. Ni els pares ofereixen als fills
de manera sistemàtica l'oportunitat d'elegir sempre un
menú apetitós gustativament i variat dietèticament en
la nostra millor tradició culinària, ni els interessos de
les multinacionals, que volen imposar als joves una
alimentació de greix, carn i sucre  sabedores que el
cos dels joves els demana això , faciliten gens la
recuperació de l'alimentació tradicional al nostre país". 

Figures 14 i 15.
Percentatges de
possibles
neofòbics entre
els enquestats. 



La neofòbia alimentària

Es coneixen com a neofòbics aquells subjectes que,
de ben petits, refusen de manera contundent introduir
qualsevol novetat a l'hora de menjar i consumeixen en
conseqüència un nombre reduït d'aliments, aquells que
els resulten familiars.
Hi ha diverses hipòtesis que intenten explicar les
bases de la neofòbia. Alguns hi veuen les arrels en
una por atàvica d'enverinar-se per haver consumit un
aliment desconegut, que compartiríem amb la resta
d'animals omnívors. D'altres relacionen la neofòbia
amb la fase infantil del "no", en un sentit més
psicològic d'afirmació individual que de supervivència
biològica. També la manca de capacitat cognitiva per
mantenir la identitat d'una categoria quan s'hi produeix
la menor transformació perceptiva (un bri de julivert en
un puré de patata converteix el puré en un aliment
completament diferent als ulls dels més petits) seria
una possible interpretació del fenomen. En tot cas,
aquesta conducta és particularment activa entre els 4 i
els 7 anys, moment en què la literatura del tema
afirma que remet de manera considerable.

Als investigadors de l'equip els interessava detectar
entre la mostra enquestada els possibles neofòbics
mitjançant una mesura operacional d'aquesta
conducta. Partiren de la hipòtesi que davant la llista de
43 aliments esmentada, un neofòbic afirmaria que en

menja molt pocs ("no en menj mai") i que, d'altra
banda, també expressaria en moltes ocasions el seu
disgust davant distints aliments ("no m'agrada gens"). 
La proporció així obtinguda (figures 14 i 15) dels
subjectes als quals no els agrada quasi res i, a més,
no mengen gairebé res, és més elevada que el que
s'esperava, ateses les interpretacions "infantils" del
fenomen esmentades més amunt. Entorn d'un 10 per
cent de la mostra manifesta fins i tot una "alta
neofòbia", o dit d'una altra manera: un adolescent per
cada aula escolar enquestada. 

Els investigadors consideren que paga la pena enllestir
una nova investigació per saber què hi ha darrere
aquestes actituds i àdhuc si estan relacionades amb
determinades variables de personalitat. Sembla clara,
per exemple, la connexió de la neofòbia amb la
introversió. La doctora Natalie Rigal, de la Universitat
de París, membre de l'equip i que investiga la neofòbia
en nins més petits (5-6 anys), està intentant esbrinar si
l'actitud neofòbica es podria relacionar també amb una
determinada relació de dependència exagerada del nin
amb la mare, que el faria més refractari a assumir cap
mena d'experiència nova. També està investigant,
juntament amb el doctor Pich, el grau de correlació
entre el nivell de neofòbia i la manifestació de
repugnàncies en diversos àmbits, inclòs, és clar,
l'alimentari.

El doctor Jordi
Pich,
investigador
responsable del
projecte.
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