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     Entrevista       

    Èric Bertran
És  un  estudiant  de  Batxillerat  Social.  Escriu  articles 
d’opinió  a   diferents    mitjansde comunicació, com el 
diari  e-notícies i  al  diari  directe!cat.  És  el  creador  i 
l'administrador  general  del  grup  elfènix  (Exèrcit  del 
Fènix,  Bon dia Països Catalans i elfènixTV).  En el món 
radiofònic  dirigeix  el  seu  propi  programa  anomenat 
Perspectiva  a  Ràdio  Arenys.  Quan  tenia  14  anys  i  l' 
Audiència  Nacional  li  demanava 8 anys de reformatori 
per  haver  demanat  l'etiquetatge  en  català  a  unes 
empreses  i  dir  que  només  és  català  durant  una 
declaració.  És  l'autor  del  llibre  Èric  i  l’Exèrcit  del 
Fènix(2005),  on  descriu  aquesta  experiència,  i  de 
L’institut  de la vergonya (2007), També és coautor de 
Catalunya: estat de la nació i ha rebut el Premi Segador 
de l’any (2006)  i  el  Jaume I d’Acció Cultural  del  País 
Valencià (2007).

-El producte que et va originar l'enviament dels 
e-mails  a  diferents  cadenes  de  supermercats 
demanant  l'etiquetatge  en  català,  en  quins 
idiomes  estava  etiquetat?  Per  què  creus  que 
s'hauria  d'etiquetar en català?

Doncs  ara  no  recordo...però  en  una  desena.  Hi 
havia  llengües que aquí  gairebé ningú no coneix. 
Catalunya  és  un  país  i  penso  que  s'hauria 
d'etiquetar  en  català  perquè  els  consumidors  el 
puguem llegir en la nostra llengua pròpia: el català.

-Com et  vas  sentir  quan  vas  saber  que  havies 
estat acusat i t'aplicaven la llei antiterrorista? 

 Al principi no vaig entendre res perquè no sabia de 
què  m'acusaven.  Vaig  pensar  que  s'haurien 
equivocat. Després, a mida que anava passant  el 
temps i veia que anaven per mi i vaig sentir molta 
ràbia. Jo estava demanant l'etiquetatge en català 
així  com a Espanya han de tenir l'etiquetatge en 
espanyol.

-Per què creus que la cadena de  Supermercats 
Dia va reaccionar d'aquesta manera?

 El seu president és un antic ministre del PP, fill 
d'un antic ministre de Franco. M'imagino que amb 
això ja ens entenem tots.

-Dius  que  no  vas  escriure  cap  amenaça, 
però:"Espero una respuesta diciéndome si, sí o si  
no, si no recibo nada antes del dia 1 de octubre 
de 2004, me pensaré que pasan de mi. Entonces 
no les pediré otra vez a las buenas, les vendrá a  
pedir que lo traduzcan toda mi organización, i  
no  creo  que  muy simpáticamente".  Això  no  és 
una amanaça?

Això  no  és  una  amenaça.  Òbviament  no  és  la 
manera més educada d'escriure, però jo  no estic 
amenaçant en fer cap mal. Que anirà més gent a 
DIA  a  demanar-los  l'etiquetatge?  Que  no  els  ho 
demanaran 'si us plau'? Doncs molt bé, però i el mal 
on és? Perquè la policia pugui actuar, hi ha d'haver 
un mal.

-Com descriuries l'experiència?

No la desitjaria a ningú. Ara bé, penso que el més 
dolent  ja  ha passat  i  ara  toca  intentar  aprendre 
dels fets perquè no es tornin a repetir. També he 
d'aprofitar l'experiència del que m'ha succeït.

-Després  de  tot,  tornaries  a  enviar  un  e-mail 
d'aquest tipus?

Jo, després d'aquell correu electrònic, n'he enviat 
més.  He  vigilat  molt  amb  el  vocabulari,  però 
realment  és  molt  útil  enviar  correus  electrònics. 
Avui  en  dia  hi  ha  força  pàgines  i  productes  a 
diferents   establiments  etiquetats  en  català, 
gràcies a haver enviat correus electrònics.

-Quants llibres has escrit?

N'he escrit un parell. El primer 'Èric i  L'Exèrcit del  
Fènix del qual se n'ha fet una adaptació teatral que 
també està en llibre i del quan se n'està fent una 
pel·lícula de cinema, i L'institut de la Vergonya. A 
més, ara fa unes setmanes ha sortit un llibre escrit 
entre diferents autors en el qual he tingut l'honor 
de  poder  participar.  El  llibre  es  diu  Catalunya: 
estat de la nació  i cada autor parla del seu tema 
especialitzat.

-Tens pensat escriure algun llibre més?

Tinc diverses idees al cap i m'agrada escriure, però 
ara no tinc tant temps com per escriure un llibre.

-Creus que és fa justícia amb Catalunya?

 Amb Catalunya no es fa justícia. Prova d'això són 
les  sentències  que  surten  a  nivell  europeu i  ens 
donen  la  raó.  Per  exemple,  el  Tribunal  Europeu 
d'Estrasburg ha condemnat alguna vegada a l'Estat 
Espanyol per permetre tortures a independentistes 
en comissaries policials. I no parlo de fa anys, parlo 
del present.

-Per últim, com veus el  futur de Catalunya?
Crec que la nostra  generació acabarem vivint  en 
una Estat lliure que seran els Països Catalans. Un 
Estat respectuós en totes les llengües i cultures del 
món i un Estat, sobretot amb un major benestar.


