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La Plataforma per la Llengua davant el nou Estatut de Catalunya

Qui no vol l’etiquetatge
en català?

questa és una pregun-
ta que ens fem a la Pla-
taforma per la Llen-
gua. Amb motiu de la
presentació dels tre-

balls de la ponència redactora del nou Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya a la Pla-
taforma per la Llengua, ens hem reunit
amb membres de la ponència de pràcti-
cament totes les formacions polítiques.
El nostre objectiu en les reunions era ben
clar, com ja hem explicat en d’altres ar-
ticles: demanar la inclusió de l’obligato-
rietat de l’etiquetatge en català dels pro-
ductes comercialitzats i distribuïts a Ca-
talunya. I no només en els fabricats a
Catalunya.

Després de les reunions tenim la im-
pressió que, si bé no hi havia una pre-
disposició a vetar la inclusió de l’eti-
quetatge en català, sí que hi ha un gran
temor de les reaccions que es podrien
desencadenar en el món empresarial,
concretament en l’àmbit de productors
i envasadors de begudes refrescants,
entre d’altres. Sense voler entrar a va-
lorar el fet que no hi ha consciència de
la discriminació lingüística que suposa
l’actual situació del català en l’etique-
tatge, resulta curiós que en els plats de
la balança un cert tipus d’arguments
amb un interès lucratiu particular (el
de les empreses) pesés per sobre d’altres
arguments de base més social i de drets.

Un altre argument contrari a l’eti-
quetatge en català i que ja ha esdevin-
gut un clàssic és el relatiu a l’existència
de legislació europea sobre el tema. En
aquest sentit, ja en el moment de la dis-
cussió parlamentària de la llei de polí-
tica lingüística, la qüestió de l’etique-
tatge en català dels productes alimen-
taris va comportar una sèrie de
confusions, una de les quals la de con-
siderar que el problema es plantejava
perquè el català no era llengua oficial
de la Unió Europea. Hem de tenir en
compte que una de les llibertats fona-
mentals de la Unió Europea és la lliu-

re circulació de productes a l’interior
de la Unió i no la imposició d’unes de-
terminades llengües. És per això que
si a nivell europeu els objectius són la
lliure circulació de mercaderies i la pro-
tecció dels consumidors, en cap cas la
inclusió de la llengua catalana en els
productes comercialitzats i distribuïts
hi estaria en contradicció, sinó tot al
contrari, seria un factor de protecció
dels milions de consumidors de l’àmbit
lingüístic català.

La importància simbòlica de demanar

l’etiquetatge en català dels productes
distribuïts i comercialitzats a Catalunya
és molt potent. No és que estiguem ob-
sessionats amb el tema de l’etiquetatge,
com sovint algú ens ha dit, sinó que
pensem que pot contribuir a normalit-
zar el paisatge lingüístic del país i posar
fi a una situació de discriminació única
a Europa. A la vegada que, per la via dels
fets, desactivaria els recels, pors i temors
que tenen alguns empresaris i empre-
ses envasadores i distribuïdores. Potser
cal recordar un fet bàsic i evident, que
és que no per afegir una altra llengua a
l’etiquetatge dels seus productes dei-
xaran de vendre’l, sinó que en tot cas
millorarà la seva atenció i servei al con-
sumidor, en la mesura que se’n respec-
taran els drets lingüístics. Els argu-
ments sobre el sobrecost que suposaria
no tenen gaire fonament. La mateixa di-
nàmica del màrqueting i de la publici-
tat de la majoria dels productes fa que
les etiquetes es vagin modificant i can-
viant amb una certa periodicitat.

Quan exposàvem aquests arguments
en les reunions mantingudes amb di-
ferents grups parlamentaris, en gene-
ral s’hi estava d’acord. Llavors, qui no
vol l’etiquetatge en català? Sembla que
al davant ens trobem amb els recels que
aixeca canviar una inèrcia de més de 60
anys d’absència del català en l’etique-
tatge. Els primers 40 anys fou per pro-
hibició, els darrers 20 es deu a una le-
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gislació que no s’ha acabat de desplegar
i que no ha volgut trobar alternatives a
una directiva europea que pot tenir di-
ferents interpretacions. És important
recordar, però, que en les tímides àrees
en què ha actuat, com les denominaci-
ons d’origen, els resultats han estat al-
tament positius. Per resoldre el tema de
l’etiquetatge en català primer cal una
actitud clara, ferma i decidida, que no

cedeixi als grups de pressió i a les inèr-
cies habituals. Després caldrà el neces-
sari diàleg i establir la gradualitat amb
què s’aplicarà la norma, però no té cap
lògica acceptar com a bona una dinà-
mica de 60 anys de prohibicions i ne-
gligències i perpetuar una situació de
discriminació de la llengua catalana.

Daniel Mundet. Plataforma per la Llengua

Un any sense Schiller ni Sartre
R i c a r d S a l va t

Hem mirat, amb certa inquietud,
les publicacions fetes en ocasió
de l’Any del Llibre i ens hem
adonat que en cap acte ningú

no recorda l’aportació de Schiller ni de
Sartre. Del primer es compleixen dos se-
gles de la seva mort, del segon un segle
del seu naixement. Ja no parlaré de les
programacions dels teatres públics, per-
què seria repetir-me. Hem volgut espe-
rar a escriure aquestes ratlles, per veure
si el TNC incloïa a darrera hora una
obra de Sartre, però es veu que no. El
Lliure muntarà un Camus, però no un
Sartre. Això sí, l’un i l’altre posaran en
escena la mateixa obra de Shakespeare,
Ricard III. Presentar dos cops aquest text,
que no és dels més importants –enca-
ra que el TNC ho faci a partir de Car-
melo Bene–, em resulta d’un provinci-
anisme apoteòtic. Ara resultarà que en el
repertori d’allò que el gran mestre Si-
egfried Melchinger en deia Welttheater
(el teatre del món) només hi ha Sha-
kespeare; Shakespeare, això sí, trosse-
jat, vexat, aprofitat només per servir els
interessos del director –amb alguna ex-
cepció admirable, com la de Xicu Ma-
só–, però Shakespeare, només Shakes-

XAVIER PORRATA

A

peare. Car en el nostre passat teatral no
hi ha cap altre autor.

Schiller i Sartre escriuen teatre com
ho fan els grans autors de totes les èpo-
ques. Expressen un pensament filosò-
fic en segon grau. Sense cap mena de
rebaixa intel·lectual, miren de posar a
l’abast del gran públic el més rigorós
pensament del seu moment. És preo-
cupant la baixada del llistó dels nostres
espectacles: de fet no hi ha repertoris.

Gabriel Janer va tenir la gentilesa de
parlar en aquestes planes de les repre-
sentacions de Les mosques a Barcelona.
Això ens duu a preguntar-nos com és
possible que aquesta obra es pogués re-
presentar completa l’any 1968 i que
ara, en ocasió d’una efemèride tan im-
portant, ningú no vulgui recordar Sar-
tre. Quan diem ningú no som exactes.
El Teatre Guasch, amb una visió de pro-
gramació magnífica, va presentar a pri-
mers d’any Morts sense sepultura. Però no
sabem per quines complicades raons
ningú no en va parlar. Cap crític acu-
deix a les seves estrenes. Senzillament
aquest teatre no existeix més que a les
cartelleres i en la fidelitat d’un públic
que entre altres coses fa possible la

seva continuïtat, una continuïtat que
sovint ens sorprèn i admira. L’obra
s’aguantava d’una manera admirable,
resultava més actual que mai després
dels fets de les presons de l’Iraq. Hi
havia uns actors joves esplèndids, amb
una gran capacitat de lliurament i
emoció –Anna Garcia, Mia Castellví,
Emili Pere, David Font, Marc Parejo–,
que t’actualitzaven els fets explicats,
te’ls feien molt pròxims.

Schiller i Sartre són dos filòsofs que
arriben a la literatura, al teatre, a tra-
vés de la seva experiència com a pen-
sadors. Són dos autors preocupats per
l’ètica. Un el segle XIX i l’altre el XX
s’atreveixen a parlar de moral i definir
camins i canvis per arribar a exercir-la.
Són també dos grans ref lexionadors
sobre la llibertat. Dos cants a la lliber-
tat, a la col·lectiva i a la personal. Quan
llegeixes el catàleg Més llibres, més lliu-
res. 2005: Any del Llibre i la Lectura a Ca-
talunya, de la Institució de les Lletres
Catalanes, i penses en aquestes absèn-
cies no pots fer altra cosa que riure una
mica, francament.

Ricard Salvat. Director teatral

“Un altre argument
contrari a l’etiquetatge
en català i que ja és un
clàssic és el relatiu a
l’existència de
legislació europea
sobre aquest tema”


