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ncara tenim Sant
Jordi ben recent

per deixar de parlar
de llibres. A pop a poc,
ja anirem esmorteint
entre tots aquesta eu-

fòria col·lectiva que cada abril ens sac-
seja, potser perquè ens sentim culpa-
bles perquè no hem complert i no hi
havíem pensat prou, fins que no ens
ho recorda la celebració de la diada de
Sant Jordi, que hem de comprar llibres
i, sobretot, llegir-los. Que cada dia i ca-
da minut tenim entre les mans tantes
cabòries i tantes pantalles amb imat-
ges virtuals, que ens oblidem d’unes
planes de paper ben relligades que
ens fan més grans. Els editors, que
són aquells que donen forma a les
benvingudes dèries dels escriptors i
les posen a disposició dels lectors,
previ pas pels saberuts llibreters, ja
n’han parlat a bastament aquests dies
en aquest diari, de com encaren el fu-
tur en un sector capdavanter al país
que ha passat uns anys força durs.
“Les preocupacions són tantes que ja
intento que no em preocupin”, deia un

editor, que a sobre té la pega de ser de
fora de Barcelona. Tocat per la crisi vo-
raç, el mercat editorial ha perdut gai-
rebé un 40% de la facturació en els
darrers anys. El 2014 va ser l’any més
negre, el 2015 va poder parar l’hemor-
ràgia i ara diuen, sense gaires rialles,
que comença una recuperació. Molt
sensible, això sí, quasi impalpable.
Conscients, però, que ja no tornaran a
la facturació dels anys gloriosos 2006
i 2007. Estem en el moment d’aquell
gol que no decideix cap final però que
encara ens manté en la competició
(una comparació mal triada, segura-
ment, per la distància conceptual que
separa els mons del futbol i dels lli-
bres). L’edició en llengua catalana,
com que és més petita, també és la
que rep més bastonades. I els nostres
editors diuen que han hagut de fer ti-
rades encara més petites per adaptar-
se a la realitat. Però publiquen molts
títols. Més que mai. La llàstima és que
no se’n venen més. I, sobretot, que no
se’n llegeixen prou. La realitat, en
aquest sentit, fa feredat. ■
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Eufòrics per
un dia

A pop a poc, ja anirem
esmorteint entre tots
aquesta eufòria col·lectiva
que cada abril ens sacseja,
potser perquè ens sentim
culpables

1
any

El rei Felip VI inicia una tercera
tanda de reunions amb els
partits per confirmar si hi ha
o no cap candidat per a una
investidura.

10
anys

20
anys

Experts de França, Suïssa i
Portugal identifiquen un
planeta extrasolar amb
unes condicions òptimes
per tenir aigua líquida.

ETA assassina un inspector
de la policia judicial 24 hores
després que la Mesa d’Ajuria
Enea demani als terroristes
un gest per afavorir el diàleg.

Sense investidura Una nova terra Nou assassinatTal dia
com
avui fa...

Programació
de TV3
b Ara que TV3 ha estrenat
nou director m’agradaria fer
una pregunta i un aclariment.
La pregunta és per què no es
fa un programa a hores de
màxima audiència sobre mú-
sica, grups i cantautors cata-
lans? Tenim gent molt bona i
crec que la cadena pública
els promociona poc; tampoc
no costaria gaire donar a co-
nèixer grups del nostre folklo-
re tradicional, incloses les sar-
danes. Les televisions d’altres
llocs d’Europa ho fan sense
complexos. També ens tro-
bem molta gent com jo, se-
guidors del programa Signes
del temps, que ens el canvien
d’hora cada vegada. És un
programa molt ben fet i pre-
sentat; no cal ser religiós ni
practicant per seguir-lo, ja
que les seves temàtiques són
universals.
MARIA DOLORS BOTET
Barcelona

En record
del professor
Abel Martínez
b  Dijous 20 d’abril es van
complir dos anys de l’assassi-
nat, per part d’un alumne, del
professor de secundària Abel
Martínez Oliva a l’institut Joan
Fuster de Barcelona i, incom-
prensiblement, el govern de la
Generalitat encara no ha apro-
vat cap protocol per prevenir
casos de violència en contra
dels docents i treballadors dels
centres escolars, ja que, se-
gons he llegit, ho pensa fer al
mes de maig. I no només és, al
meu entendre, indignant que
encara no ho hagi fet, sinó que
en ple 2015 (que és quan van
succeir tan luctuosos fets) ni
tan sols existís un protocol de
prevenció d’aquest tipus de
violència, atesos els gens poc
habituals casos de violència
escolar en contra del professo-
rat tals com insults, amenaces
i alguns casos agressions físi-

ques, tant per part d’alumnes
com de pares. Aquesta vergo-
nyosa situació de desprotecció
només té per a mi una explica-
ció: la poca consideració que
s’ha atorgat al professorat en
aquests darrers anys, tant per
part dels diferents governs
com de la societat en general,
fruit, d’una banda, dels prejudi-
cis i del desprestigi de valors
com l’autoritat, el respecte i la
disciplina –que malament so-
nen, oi?–, els quals s’han tendit
a confondre erròniament amb
l’autoritarisme d’èpoques pas-
sades; i, de l’altra, de la crimi-
nalizació del càstig (i no estic
parlant de picar ni de posar de
cara a la paret!) a partir d’una
visió pedagògica excessiva-
ment sobreprotectora envers
els alumnes, fins al punt de
considerar que un zero o una
simple mala nota, o sigui un
suspens, pot traumatitzar un
nen. En record de l’Abel Martí-
nez, i també de tots aquells
professors que han patit qual-
sevol tipus de violència en

l’exercici de la seva professió!
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat)

A Manuel Cuyàs

b  Llegint-lo a Vuits i nous hi he
trobat la cita on comenta com
un cambrer de Tudela no li pot
oferir la més deliciosa de les
verdures, la “borraja”. I li afegeix
“Ustedes en Cataluña la desco-
nocen.” I el senyor Cuyàs no li
replica. A casa nostra també
coneixem i apreciem la borrai-
na, tot i que és difícil de trobar-
ne als mercats. El meu pare,
nascut a la Franja, quan es-
tiuejàvem a Canet, caminava
per vora mar i la via del tren
fins a Arenys per collir les bor-
raines que hi trobava. I satisfet
les duia a la mare per bullir-les
amb alguna patata. I eren bo-
níssimes. Salutacions al senyor
Cuyàs pels bons articles que
ens regala.
CARME ZAPATER SAMPLON
Sant Pol de Mar (Maresme)
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El lector escriu

“El súmmum és
una llet etiquetada
“sense gluten”

n el llibre Taula i barra de Quim
Monzó hi ha un article del 2014, Eti-
quetes de vi, que explica que els pro-

ductors aragonesos del vi Torrelongares
imprimeixen a les contraetiquetes de les
ampolles microrelats d’escriptors. Deuen
ser relats molt breus, o amb una lletra ben
petita, o es tracta d’ampolles molt grosses.
És una iniciativa enginyosa, que, pel que fa
al vi, no aporta informació essencial al con-
sumidor. Més transcendent és la dèria crei-
xent de demanar que a l’etiqueta dels pro-
ductes alimentosos hi hagi un cúmul d’in-
formacions que no hi caben i que fan que la
lletra sigui més petita i difícil de llegir.

EL 2004, LA FUNDACIÓ TRIPTOLEMOS, que
promou el coneixement entorn del fet ali-
mentari, va publicar el llibre Alimentos:
Qué hay detrás de la etiqueta, per contri-
buir a fer-les entenedores. Les dades i els
criteris necessaris per interpretar el que
l’envàs ens diu no caben en una etiqueta,
per més comprimida que es faci. Ara, per
exemple, per la injustificada alarma entorn
de l’oli de palma, s’exigeix que quedi clar els
aliments que en porten, que ja ha de cons-
tar en la llista d’ingredients. D’altra banda,

E és tendència posar en molts aliments que
son “sense gluten” o “sense lactosa” sense
que faci falta, perquè és evident que no en
porten. El súmmum és una llet etiquetada
“sense gluten”, producte propi del blat i d’al-
guns altres cereals, que, evidentment, una
llet, sense res afegit, no conté.

FA UNS DIES, LA REVISTA EN LÍNIA Eroski
consumer publicava un article d’Aitor Sán-
chez amb un títol significatiu: Mira el eti-
quetado sin que te lleve todo el día. El que
han d’incloure les etiquetes (denominació,
ingredients, quantitat, instruccions d’ús,
informació nutricional...), i com s’ha d’es-
pecificar per no induir a error, està legislat,
es controla i, en general, es fa bé. És evident
que a vegades hi ha informacions que po-
den induir a error, com confondre “sense

sucres” amb “sense sucres afegits”, perquè
no vol dir el mateix, ja que algun ingredient
d’un producte alimentós pot portar sucres
com a components propis. Les administra-
cions sanitàries i agràries i els consumidors
han d’estar atents, però no podem basar en
la desconfiança sistemàtica l’exigència
d’informació a les etiquetes, com si sempre
ens volguessin enganyar, perquè això no és
així.

JA FA UNS ANYS, ROBERT XALABARDER, un
expert en aliments molt savi, em va dir que
al pas que anàvem els aliments no només
haurien d’anar etiquetats sinó acompa-
nyats d’un prospecte, com els medica-
ments. La despesa suplementària de paper
no seria gaire ecològica. A més, ¿què és més
útil per al pacient, la informació entenedo-
ra realment necessària, i el consell del met-
ge o del farmacèutic, o la tirallonga de dades
d’una fitxa tècnica del fàrmac, que la majo-
ria de les persones no estan en condicions
d’interpretar del tot? L’excés d’informació,
en medicaments i en aliments, fruit de mal-
fiances, no ajuda a desbrossar, amb base
científica i no emocional, el que és realment
necessari saber i tenir en compte.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

Etiquetes o prospectes?
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