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Ara fa cinc anys, aquell nen de Lloret de Mar va aparèixer a tots els 
mitjans de comunicació catalans acusat de terrorisme per haver demanat 
l'etiquetatge en català. Quina ha estat la seva evolució després d'haver escrit
dos llibres sobre el cas, d'haver despertat l'interès del teatre i del cinema
i d'haver rebut el suport del lingüista nord-americà Noam Chomsky amb la frase:
“El món ha de saber-ho”? En aquesta entrevista, l'Èric, que ja és un adult de
19 anys, parla dels fets que van canviar la seva vida i també del seu present,
un present dedicat de ple a temes relacionats amb la defensa de la llengua
catalana i amb els valors de la immigració.

Què se n'ha fet, 
de l'Èric Bertran?

'any 2004, quan tenies 14
anys, vas deixar de ser un nen per convertir-
te en una persona de la qual en parlaven tots
els mitjans de comunicació. Se t'acusava de
terrorisme, t'interrogava l'Audiència Na-
cional espanyola i, s'hi t'aplicaven la llei,
podies estar vuit anys tancat en un reforma-
tori. El “delicte” que havies comès era enviar
un correu electrònic a Supermercados DIA
demanant-los que etiquetessin els seus pro-
ductes en català. Què en queda de tot allò?
Va ser una experiència que em va servir per
formar-me com a persona. Vam intentar
denunciar-ho als ministeris espanyols
d'Interior i de Justícia sense aconseguir res,
però va permetre obrir un debat sobre l'eti-
quetatge en català. En aquell moment hi
havia gent que es preguntava si veritable-
ment era tan important l'etiquetatge, i ara,
en canvi, ens hi fixem molt més.

Ara que han passat cinc anys i que ja en tens
dinou, com processes aquells fets que van
canviar la teva vida?
Crec que a Madrid tenen molta por del
jovent català, fins i tot de la meva trapelleria.
Per això em van intentar aplicar un càstig
exemplar, per evitar que els joves prenguin
consciència d'aquestes coses.

Hi ha qui atribueix el fet que finalment no
et passés res al “bon criteri” de la Justícia
espanyola, però l'arxivament del procés no
va ser pas per això, sinó perquè DIA va reti-
rar la denúncia.

L
Per Víctor Alexandre
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per part de professors i d'alumnes del teu
institut. Has tornat a tenir contacte amb
algú d'aquell centre de Vidreres?
A través del Facebook m'han agregat quatre
o cinc alumnes, però mai no he parlat amb
ells. Pel que fa a professors del mateix insti-
tut, un dia a Lloret vaig trobar-me'n un que
em va dir que jo estava molt mal vist allí,
que la directora va plegar aquell mateix any
i que el cap d'estudis va dimitir.

Per què?
No ho sé. El cap d'estudis va plegar només
uns dies després que jo marxés, malgrat que
acabava de renovar, i la directora va marxar
en acabar el curs. Segons sembla, quan jo ja
era fora, alguns professors es van empipar
molt amb l'equip directiu i hi va haver força
crits a la sala de professors. Mentre tenien el
cas al davant ningú no es va mullar, però
quan van veure que un alumne havia hagut
d'abandonar el centre per culpa de la seva
passivitat alguns van tenir càrrec de cons-
ciència.

Quina llàstima que els crits no els fessin
quan encara eres allà, oi?
Sí. Suposo que els catalans sempre volem
ser tan bons que deixem passar certes coses
pensant que no n'hi ha per tant, i quan ens
adonem ja és massa tard.

I quin record tens de l'obra de teatre sobre
el cas dirigida per Pere Planella? 
Crec que va ser una obra molt bona. El lli-
bre explicava els fets de manera irònica i va
arribar a molts públics, però a l'obra de tea-
tre veies tota la història representada a pocs
metres amb una barreja de dramatisme i
d'humor de l'absurd per fer-ho tot més lleu-
ger. Quan la gent veia el patiment d'aquella
família i el comportament de la fiscal i de la
psicòloga, que estaven molt ben retratades,
comprenia millor el trasbals que allò va sig-
nificar a la meva vida. Encara ara rebo
comentaris de l'obra de teatre. És una obra
que la gent recorda molt bé, perquè no dei-
xava indiferent.

Quina sensació vas tenir quan vas veure part
de la teva vida representada en un escenari?
Al principi em sobtava molt, però també és
cert que vaig anar veient tot el procés del
muntatge i l'evolució del personatge amb els
assaigs. Crec que vaig influir-hi bastant, ja
que tenia contacte amb Marcel Borràs, que
era l'actor que m'interpretava a mi, i ho va
fer molt versemblant. Però, és clar, quan va
arribar el dia de l'estrena i es va aixecar el
teló em va fer pensar sobre mi mateix. De
tota manera, jo també hi apareixia en imat-

Exactament. DIA va perdre molts diners,
perquè es van fer moltes accions de protesta
i de boicot contra ells. Hi ha gent que pensa
que el fet que cinc persones protestin davant
d'un supermercat no serveix de res, però no
és cert. Cinc aquí, tres allà i deu en un altre
lloc fan molta feina. DIA va veure que la
caixa baixava, va retirar la denúncia i, com
dius, l'Audiència Nacional es va trobar sense
cas. Però com que volia tancar-me en un
reformatori fos com fos, va enviar l'expe-
dient a les altres dues empreses que havien
rebut el meu correu -Mercadona i Leche
Pascual- per si em volien denunciar. Per
tant, vull que quedi clar que és mentida que
hi hagués algú a l'Audiència Nacional que
s'ho repensés demostrant que no és tan
dolenta com sembla. Doncs no. És tan
dolenta com sembla i més.

L'Audiència Nacional va tancar el cas, però
tu i la teva família el vau obrir de nou
denunciant l'Estat espanyol al Tribunal de
Drets Humans d'Estrasburg per assetja-
ment moral i psicològic a un menor. En
quina fase es troba aquella denúncia?
Nosaltres vam presentar totes les denúncies
que vam poder. Costaven milers d'euros,
perquè eren denúncies contra la fiscal i con-
tra la psicòloga de l'Audiència Nacional. Ho
vam fer gràcies a la Fundació Catalunya,
que es va oferir a pagar totes les despeses.
Però per arribar a Estrasburg primer cal
exhaurir totes les vies estatals, cosa que pot
suposar quinze anys d'espera. Quinze anys
esperant una sentència que no serà vincu-
lant i que quedarà en una simple valoració
moral. La Fundació Catalunya, com dic,
tenia molts diners destinats a injustícies
com aquesta, però com que el procés s'havia
aturat va considerar que era millor reservar
els diners per a casos més necessitats. Les
primeres denúncies hi són, però no cal abo-
car-hi més diners per obtenir un resultat tan
petit.

Quina part positiva n'extreus de tot plegat?
Doncs el fet de conscienciar la gent demos-
trant-los que es poden fer moltes petites
coses pel país. Ja veus tot el que va passar per
un simple correu electrònic.

Dos elements que també hi trobem en
aquesta part positiva són els dos llibres que
vas publicar, Èric i l'Exèrcit del Fènix (Proa,
2006) i L'institut de la vergonya (Proa,
2007). En el primer explicaves l'odissea vis-
cuda, incloent-hi els interrogatoris de la fis-
cal i de la psicòloga que semblaven sorgits
d'una antologia del franquisme, i en el
segon l'assetjament psicològic que vas patir
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ges reals, dialogant amb l'Èric actor, i això
feia que em sentís part de l'obra.

Del teu cas també se'n va fer un documen-
tal, subtitulat en anglès, que va comptar
amb el suport de Noam Chomsky i que
actualment és un dels vídeos més vistos de
Youtube amb un milió dues-centes mil visi-
tes. Espectacular, oi?
En aquest cas és evident que la societat civil
catalana va respondre fins a aconseguir que
fos el quart vídeo més comentat d'arreu del
món i el primer vídeo, també del món, que
tenia més videorespostes. I això és especta-
cular, perquè va coincidir amb tots aquells
vídeos dels Jocs Olímpics de Pequín que
pujaven com l'escuma amb la vulneració de
drets humans de la Xina. Però els va superar.
Per altra banda, com que tenia tantes visites,
apareixia en les recomanacions del mateix
Youtube i tenim comentaris de gent d'arreu
del món com el de Chomsky.

En Joel Joan també es va interessar pel teu
cas i va decidir produir-ne una pel·lícula
amb guió de Jaume Cabré. Com està aques-
ta qüestió?
Va endavant. En Jaume Cabré ha fet diver-
ses propostes de guió i n'hi ha una de con-
sensuada, però cal associar-se amb una pro-
ductora estrangera per materialitzar el pro-
jecte i ens estimem més esperar un o dos
anys per universalitzar el tema.

Com et trobes, ara?
Bé, molt bé. Sempre m'ha agradat tenir pro-
jectes i implicar-me en causes en les quals hi
crec. He anat madurant i aprenent. Si em
puc sentir útil, estic content.

Què estàs estudiant?
Ara estic estudiant segon de batxillerat i tre-
ballant.

Hi ha hagut uns quants canvis a la teva vida.
Ja no vius amb els teus pares, ni tampoc a
Lloret de Mar.

Suposo que ets conscient de la reacció que
aquestes notícies han provocat a Internet,
on es pot difamar des de l'anonimat. Hi he
trobat comentaris com aquests: “Ya lo han
colocao! En este país el mal sí que paga”,
“La menjadora, la menjadora...”, “Aquest
noi és un radical violent”, “Ja que a CiU no
tenen nacionalistes es dediquen a comprar-
los”...
Penso que els catalans estem perdent molts
valors. Quinze o vint anys enrere hi havia
molta gent que es dedicava a fer país, a
defensar determinades causes comunes. Ara
ja no s'entén que una persona faci una cosa
perquè hi creu. Jo crec en aquest projecte,
crec en la integració d'aquest milió i mig de
persones que han arribat en els darrers deu
anys. I si no aconseguim que aquests nous
catalans s'integrin seran nous espanyols. Jo
vull la independència de Catalunya i per
obtenir-la no n'hi ha prou de penjar una
estelada al balcó. Ni menjadora ni res. Aquí
el que compta és la feina d'aconseguir que
aquests nous catalans coneguin el país i
defensin els seus drets nacionals.

També hi ha qui et fa advertiments:
“Compte Èric, que et manipulen. Molt ha
de canviar Convergència (i no diguem
Unió) per defensar el que tu i molts més
defensem”.
Crec que hi ha gent que veu els partits polí-
tics com una cosa molt llunyana. Els partits,
però, estan formats per persones que hi
entren perquè volen.

Tu ets independentista i, precisament per
això, hi ha gent que no entén que t'hagis
vinculat a una força política que no es pro-
clama independentista. Quina és la teva
argumentació?
En el darrer congrés nacional, CDC va
aprovar la defensa de la plena llibertat de
Catalunya. A més, CDC és el partit que té
més independentistes d'aquest país. En la
manifestació dels Deu Mil a Brussel·les, a
banda de la delegació oficial que va enviar el

Ara estic vivint a Barcelona, estudiant en un
centre del Raval, i treballant a la Casa Gran
del Catalanisme. Viatjo per tot Catalunya,
però bàsicament sóc a Barcelona.

Quins projectes personals tens?
Estic implicat en un projecte que es diu
Nous Catalans Joves, que és la primera
organització juvenil intercultural del país i
que pertany al consell assessor de la sectorial
d'immigració de CDC, que dirigeix Àngel
Colom. En realitat és més que un consell
assessor, perquè Catalunya té un problema, i
és que molta gent s'entesta a construir el
país sense comptar que tenim un 16% d'im-
migració, que és la gent que ha vingut a
viure-hi en els darrers deu anys. Sense
comptar, és clar, la gent que va venir en una
altra època i que no l'hem sabuda integrar.
Per tant, si volem construir un Estat propi,
primer hem d'arribar a aquesta gent. I com
que la joventut és el futur, hem d'aconseguir
que els joves no formin grups ètnics; hem de
crear cohesió entre ells i nosaltres. Ells han
decidit que aquest és el seu país i que proba-
blement hi viuran sempre. Tenen fills, es
consideren catalans i hem de treballar ple-
gats perquè se sentin part del catalanisme i
perquè amb l'espoli que patim d'Espanya
ells també se sentin espoliats i defensin els
nostres drets que són els seus.

Com saps, alguns mitjans de comunicació
han parlat de tu aquests darrers mesos i a la
xarxa han circulat notícies amb titulars
com ara: “Èric Bertran s'acosta a CDC” o
“De l'Exèrcit del Fènix a la Casa Gran”.
Aquests titulars són correctes o els mati-
ses?
Són correctes. No sóc militant de CDC,
però sóc un dels primers cent impulsors de
la Casa Gran perquè crec en el projecte. És
bo que els partits polítics s'obrin i CDC ho
està fent. No és només una façana, com
algú pot pensar des de fora, sinó que té con-
tingut, i una part és aquest projecte de
Nous Catalans Joves.
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partit i de la qual jo en formava part, hi
havia moltíssima gent convergent. Allà ens
vam trobar alcaldes, diputats, regidors, caps
comarcals, caps de federació, caps de col·lec-
tius locals... Els militants o simpatitzants de
CDC s'adonen cada cop més que la via
autonomista s'ha acabat i van cap a la inde-
pendència. Serà CDC el partit que liderarà
aquest pas.

Creus que les bases de CDC són més inde-
pendentistes que la direcció del partit?
No. La direcció és independentista i les
bases també ho són. En canvi, hi ha votants
que no ho són. I com que aquests votants
també participaran en el referèndum, cal
convèncer-los perquè els necessitem.

Des d'Esquerra es diu que l'horitzó nacio-
nal d'Artur Mas no va més enllà que el de
José Montilla. Tu què hi dius?
Ha, ha, ha! Crec que la direcció d'Esquerra
no pot donar lliçons ni a Artur Mas ni a
ningú sobre independentisme. Ells han
regalat Catalunya a José Montilla.

Fins no fa gaire, tu eres una persona prope-
ra a Esquerra. Què ha fet malament aquest
partit, des del teu punt de vista?
Ha fet moltes coses malament, però el pitjor
de tot és que ha jugat amb la il·lusió de les
persones. Carod i Puigcercós van fer creure
que obtindríem la independència molt aviat,
però no tenien cap projecte per aconseguir-
la. Ara ja ni hi pensen. Això és el que ha fet
més mal, que juguessin amb la il·lusió. Han
fet una bola tan gran per justificar els seus
pactes que ja no saben com treure-se-la de
sobre. El mateix Puigcercós, per mantenir-
se, ha posat una pila de funcionaris cobrant
sou públic, la bola no ha parat de créixer i

res a ningú, ja que les coses es guanyen tre-
ballant, i que no mentirem perquè, mancats
de competències com estem, hi ha moltes
coses que no podem fer. Ells també formen
part d'aquest país, també paguen peatges i
impostos i pateixen l'espoli fiscal. Ells
també pateixen la sobreocupació a les aules,
les llistes d'espera i la manca de llits als hos-
pitals... Es tracta d'un diàleg sincer entre
vells i nous catalans.

I dintre d'aquest projecte, quina és la teva
tasca?
Jo participo en el Secretariat d'Immigració
i, a més, presideixo el consell de joves. És la
generació que demà decidirà i hem de tre-
ballar perquè es coneguin entre ells, perquè
hi hagi una cohesió per tal que el dia de
demà puguem tirar endavant el país. A més,
molts d'aquests nois ja han nascut aquí i
encara els tractem com a immigrants. Hem
de trencar-ho, això. Per aquesta raó organit-
zem trobades musicals, esportives, cultu-
rals... L'altre dia, en l'acte fundador, van
venir més de 500 joves d'arreu de Catalunya
i tots van fer pinya amb els castellers de
Valls. Què hi ha més maco que això?
L'escola integra, però relativament, perquè
quan acaba la classe tothom se'n va per la
seva banda. També tenim contactes amb
moltes entitats, amb esplais, amb escoltes...
Per què no hi pot haver un cap d'escoltes
que hagi nascut al Senegal o al Marroc?
Aquell dia van ser molts els joves que es
volien fotografiar amb una estelada. Hi ha
un famós cantant senegalès de rap, resident
als Estats Units, que es diu Akon i que és un
referent per a molts nous catalans, i a
Canovelles en tenim un de semblant, també
senegalès, que és molt conegut a Catalunya.
Es diu Akon de Canovelles.

Que divertit.
És veritat, es diu així, i per a aquests joves és
un referent. Doncs aquest home va sortir a
l'escenari davant de tots aquells centenars
de joves amb una samarreta que deia
Catalunya i amb una estelada a la mà. Hem
de crear aquestes complicitats. El secretariat
té un equip amb directors de diferents àrees.
Per exemple, hi ha el director de l'Àsia del
sud, que és d'origen pakistanès i es diu
Khalid Shabaz, o el de l'Àfrica subsaharia-
na, que és el senegalès Mbaye Gaye, que
participen a les taules i que sovint van sols
per Catalunya. De vegades hi ha quatre
actes en un mateix dia. Abans d'acabar l'any
haurem visitat totes les comarques del país.

El Barça juga algun paper integrador en tot
això?

ara ningú del partit vol sortir d'allà. El pro-
blema és que hi ha gent que encara se'ls
creu. Fa cinc anys, amb l'estelada, donaven
lliçons a tothom, i ara ja veus en què s'han
convertit i a quin punt arriba la feblesa del
país.

Tu estàs integrat en un projecte que té com
a objectiu la integració de les persones que
han vingut a viure a Catalunya aquests
darrers anys. En què consisteix aquest pro-
jecte?
En primer lloc consisteix a explicar als
catalans de tota la vida que hi ha immigra-
ció -sembla que algú encara no se n'ha ado-
nat-, després es tracta de dir-los que la
immigració no és cap problema, sinó que
pot ser una oportunitat, ja que Catalunya
era un país que s'estava envellint molt i no
hi havia natalitat. Ara, en canvi, som un país
jove i la immigració representa uns valors
que no ens vénen malament als catalans.
Una persona immigrada ha de ser molt
valenta, perquè per emigrar cal ser valent.
Ens interessa la gent amb coratge que ha fet
una gran aposta a la vida venint de països
amb problemes molt més greus que els nos-
tres i que pot entendre perfectament el con-
flicte que tenim amb Espanya. Però els ho
hem de saber explicar. Si integrem tota
aquesta gent ningú no ens podrà aturar. No
s'han trobat mai amb ningú que els digui
“benvingut a Catalunya” i hi ha molt poca
gent que els expliqui la importància d'a-
prendre català. Es tracta de dir-los que el
català és el nostre signe d'identitat més
preuat i que el volem compartir. Poden no
aprendre'l, és clar, però sempre seran immi-
grants. Ara hi ha dues-centes llengües a
Catalunya i la vehicular ha de ser el català.
El projecte consisteix a dir que no regalarem
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Sí, un paper molt important. Jo vaig veure el
Madrid-Barça en un kebab del Raval ple de
catalans d'origen marroquí i pakistanès que
cridaven: “Visca el Barça i Visca Catalunya”.
Això ho hem aconseguit. Quan el Barça va
guanyar el triplet, tots els jugadors van dir:
“Visca Catalunya”. Per altra banda, al secre-
tariat tenim una àrea de relació internacio-
nal, amb la diputada Maria Rosa Fortuny
com a responsable, que està atenta a certs
conflictes internacionals que ens poden
afectar o que ens afecten, com ara Palestina
i Israel o el Tibet i la Xina, i fa de mediado-
ra.

Quant a nacionalitats d'origen, quines són
les que predominen?
Marroquins, llatinoamericans, pakistanesos,
de l'Europa de l'Est... També estem intro-
duint el concepte d'afrocatalà en lloc de sub-
saharià.

I hi ha més homes o més dones? 
Entre els joves hi ha més homes. En el
secretariat està molt més equilibrat, hi ha
moltes dones i tenim una directora per a la
igualtat de la dona, que es diu Latifa. Per
altra banda, vam fer un sopar amb 150
pakistanesos -pagat per ells- que volien
entrar a la Casa Gran del Catalanisme i els
vam dir que els donaríem suport si venien
amb les seves dones. Si no venien elles no hi
havia sopar. I sí, van venir amb elles.
Entenem que porten una motxilla cultural
plena de coses i que és bo que les compartei-
xin amb nosaltres, però n'hi ha algunes, com
ara les que atempten contra la igualtat de
gènere o contra la llibertat sexual, que no hi
tenen cabuda. El tema de les mesquites
també l'estem tocant a fons. Hi ha d'haver
mesquites, perquè la religió de la gent que hi
va és una religió més de Catalunya, però
hem de saber què diuen els imams. El
Govern ha de controlar les mesquites com
controla les esglésies catòliques. Hi ha
imams que vénen sense cap formació i hem
d'aconseguir que siguin imams que parlin
català, a més de la seva llengua, i que sàpi-
guen coses del país per tal que la religió
musulmana s'adapti als valors de Catalunya.
El rei del Marroc controla les mesquites,
n'ha tancat algunes i ha demanat als líders
europeus que no deixin de fer el que ell està
fent al seu país.

Quines són les coses que més amoïnen
aquests nous catalans? 
Que la gent no els mira ni els saluda. Em
refereixo als pobles on tothom se saluda
quan va pel carrer. A ells no els saluden ni
tampoc no ho fan els veïns dels edificis on

interessarà molt tenir professionals que les
dominin a la perfecció, ja que faran d'inter-
locutors amb països emergents com ara la
Xina o el Brasil.

Recordes alguna anècdota que hagi sorgit
amb aquestes persones?
Sí. L'altre dia en una xerrada amb un cente-
nar de nous catalans, l'Àngel Colom deia
que volia que tots ells se sentissin identifi-
cats amb el catalanisme, i un afrocatalà va
explicar que un cop va anar a Sevilla a veure
uns amics i que quan va arribar-hi els va dir:
“Estic al·lucinant, perquè un cop he sortit de
Catalunya no he hagut de pagar peatge.
M'havia preparat molts diners per arribar-hi
i resulta que no teniu peatges i que les vos-
tres carreteres són millors que les nostres”.
Doncs li van contestar: “Tu eres un catala-
nista”. Ha, ha, ha!

I ell què va respondre?
Va respondre: “Doncs sí, sóc catalanista i em
queixo de les injustícies contra el meu país”.

Què és el més gratificant que has viscut fins
ara en el contacte amb gent d'altres orígens
i que t'anima a continuar?
El més gratificant és quan vaig pel carrer i
em trobo amb un nou català que em saluda.
Pel que fa a una de les imatges més positives
que guardo en la memòria és la del castell
que vam aixecar en la festa de joves. Quan
vam dir als nous catalans que fessin pinya els
costava tocar-se. Però al final homes i dones
de diferents orígens es van tocar, van riure,
s'ho van passar molt bé i van poder alçar un
petit castell tots junts. La sensació d'estar
tots units fent pinya, independentment dels
nostres orígens, va ser molt emocionant. Em
quedo amb aquesta imatge.

viuen. Hi ha por i s'evita el contacte. També
estem potenciant el tema de la llengua.
Pensa que a Catalunya ha arribat un milió i
mig de persones, però només s'han format
10.000 parelles lingüístiques, cosa que està
molt bé, però que és insuficient. Nosaltres,
en un any i mig, volem arribar a les 90.000
parelles amb la col·laboració dels diputats,
dels regidors, dels càrrecs del partit, dels
militants... Fins i tot ens trobem amb perso-
nes que van començar com a parella lingüís-
tica aprenent i que ara fan d'ensenyants. Una
altra cosa és que s'ha retallat el pressupost
del Consorci per la Normalització Lingüís-
tica i hi ha centenars de persones en llista
d'espera per aprendre català. Em pregunto
què fa Esquerra al Govern. Hi ha gent que
ens diu: “Com que em van dir que m'havia
d'esperar un any i mig per fer un curs bàsic
de català, m'he apuntat a un d'espanyol”.
Això és molt trist.

I a llarg termini?
Doncs aconseguir que hi participin totes
aquestes persones, independentment del seu
origen, i que, cada cop que sentin parlar dels
catalans, s'hi identifiquin. De la mateixa
manera que el president dels Estats Units és
afroamericà, aquí també hi pot haver afroca-
talans implicats políticament o periodística-
ment. Per què a la televisió no hi pot haver
un home o una dona del temps que sigui
negre? Això serà la normalització plena del
país. Una altra de les coses que estem treba-
llant és la de la llengua d'origen d'aquesta
gent. Hi ha pares preocupats perquè els seus
fills entenen oralment la seva llengua mater-
na, però no la poden estudiar. Doncs és
important que puguin estudiar aquestes
llengües, perquè quan Catalunya sigui un
Estat independent, que ho serà aviat, ens




