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CULTURES 

MIL MANERAS DE MORDER 
EL POLVO

eua, 2014. comèdia, western. 112
min. Direcció: seth macFarlane.
Intèrprets: seth macFarlane (albert
stark), charlize theron  (anna), amanda
seyfried (louise), giovanni

ribisi (edward), neil patrick Harris (Foy),
sarah silverman (ruth). Manresa.

eth McFarlane és un dels
comediants més influ-
ents i eficaços del show

business nord-americà. Més enllà
de la seva feina com a presentador,
actor i monologuista, McFarlane
ha creat tres sèries d’animació tan
divertides i trencadores com Padre
de familia, American dad i The Cle-
veland show. Tot i que són hereves
de l’esperit de la colossal Los Simp-

sons, aquestes tres sèries han acon-
seguit incorporar una narrativa
humorística pròpia, al mateix
temps que porten el nivell d’in-
correcció i denúncia més enllà
que ningú, un gran mèrit si tenim
en compte que al darrera hi ha l’ul-
traconservadora productora Fox.

D’aquestes dues darreres virtuts
se’n va beneficiar Ted, el debut en
la direcció de McFarlane, un film
que partia d’una trama tan surreal
que estava protagonitzada per un
osset de peluix que interactuava
amb el seu propietari humà. El film
trencava així amb el realisme que
ens permetria identificar-nos amb

el film, però ens colpejava amb la
irreverent, gens candorosa, brutal
actitud de l’osset, una tècnica que
ja ha fet funcionar a nivell televi-
siu. Ara McFarlane ha estrenat la
seva segona pel·lícula, Mil mane-
ras de morder el polvo, que ha su-
posat una de les grans decepcions
de crítica i públic de l’any. Seria dis-
cutible dir si els gags del nou film
són millors o pitjors que els de Ted
o els de les sèries, però el que
queda clar és que McFarlane per
primer cop busca generar identi-
ficació amb el protagonista, que in-
terpreta ell mateix, i això xoca
amb l’espectador com si li llen-
cessin una tona de convenciona-
litat al damunt. El millor que po-
den fer els seguidors de McFarla-
ne −entre els quals m’ hi compto−,
és oblidar ràpid aquesta patinada
puntual i buscar episodis inèdits de
la seva brillant feina televisiva.
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UNA PATINADA PUNTUAL
DE SETH MACFARLANE
El director de «Ted», que és un dels comediants més
influents i eficaços dels Estats Units, signa «Mil maneras
de morder el polvo», una de les grans decepcions de l’any

Esteve Soler

CINEMA crítica

El director busca la identificació
amb el protagonista, que
interpreta ell, i aboca al públic
una tona de convencionalismes

La Plataforma per la Llengua
ha alertat que només el 10 % dels
productes del supermercat estan
etiquetats en català a excepció de
les marques blanques, on el per-
centatge puja al 31 %. Quan es
compleixen 4 anys de la implan-
tació del Codi de Consum –que
obliga a etiquetar en català– l’en-
titat denuncia que s’incompleix de
manera flagrant i que es vulneren
els drets lingüístics dels consu-
midors. «Catalunya és encara la re-
gió europea on hi ha més incom-
pliments de la legislació en matè-
ria d'etiquetatge», s’ha assenyalat
des de la Plataforma, que aquesta
primavera va analitzar 2.006 pro-
ductes de marques comercials en
45 supermercats per arribar a
aquestes conclusions.

Segons aquestes dades, la pro-
babilitat que un ciutadà entri en un
supermercat i agafi un producte no
de marca blanca etiquetat en ca-
talà és del 10%. És encara baixa
però molt superior a la de fa 2 anys
(2012), que era d’un 6% (ha pujat
un 70%). Si el consumidor fes
aquest mateix exercici en un su-
permercat català aquesta possibi-
litat pujaria fins al 14%. Si l’esta-
bliment no fos català, la possibili-
tat baixaria per sota del 9%. Pel que
fa a les marques blanques etique-
tades en català el percentatge és
del 31%; més alt que el 27% del
2012. Cal tenir en compte que
aquests resultats no inclouen els
molts productes de proximitat que
cada vegada etiqueten més en ca-
talà i que tenen poc accés a les

grans superfícies. L’etiquetatge en
català augmenta malgrat les reti-
cències de grans empreses com
Nestlé, Danone, Casa Tarradellas,
Gallina Blanca, Panrico, Henkel,
Philips, Nutrexpa o Coca-Cola o
d’altres sectors com el farmacèu-
tic on pràcticament la totalitat
dels productes es venen fora de la
legalitat vigent.

La Plataforma per la Llengua
també destaca que, tot i les san-

cions previstes, no té constància de
cap multa o retirada de producte
per no complir aquesta llei. Per
això, s’apel·la a la consciència dels
ciutadans perquè consumeixin
productes etiquetats en català i a
l’estiu també es reclamin en bars
i restaurants d’albergs i museus
gestionats per ens catalans. Segons
expliquen, totes les begudes, bos-
ses de patates, iogurts, xocolatines
o altres productes oferts envasats
de les màquines expenedores o
dels bars, restaurants o menja-
dors, han de tenir les dades obli-
gatòries com a mínim en català.
D'entre aquestes dades hi ha els in-
gredients, les informacions de se-
guretat o la data de caducitat.
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Només el 10 % dels productes
de supermercat es poden
trobar etiquetats en català

La Plataforma per la Llengua denuncia que quatre anys després de la
implantació del Codi de Consum es continua vulnerant els drets lingüístics


Diferents productes del supermercat amb l'etiquetatge en castellà

arxiu acn/elisenDa rosanas

Fa dos anys, el percentatge
era del 6 %. L’etiquetatge
augmenta tot i la reticència
de les grans empreses

imatge promocional

el cicle musical i poètic «De pell sensible», nascut a igualada amb la
voluntat d’apropar la literatura i la poesia als ciutadans, convida dissabte
Feliu Formosa, amb l’espectacle Feliu Formosa per ell mateix, on l’autor
comentarà i recitarà, a l’adoberia de cal granotes (20 h), una selecció dels
seus poemes, acompanyat a l’acordió per Joan alavedra. 



Feliu Formosa, dissabte a «De Pell Sensible»

CLARA DEL RUSTE (ACTRIU),
ANNA ÒRRIT (FLAUTES) I ENRIC
PINAZO (CLARINETS), posaran avui en
escena al carrer del Balç un espectacle
que recull cinc relats tenebrosos sota
un comú denominador: dones traïdes i
ferides pels homes. estic viva (amb la
música de Jordi Badia i idea original
d’anna Òrrit i marina Òrrit ) es podrà
veure a les 21 h. Demà, també.



«Estic viva», amb
Clara del Ruste, 
al festival «A pell»

imatge promocional

El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà durant tot l’estiu Les Bó-
tes d’Art, una exposició creada per al VI_SUALS’13 que consta de 14 ob-
res d’art contemporani realitzades fent servir bótes de vi com a suport
i que ha estat itinerant per diferents localitats catalanes.  Els artistes que
van intervenir sobre aquestes bótes cedides per 12 cellers, la D.O. Pla
de Bages i la Confraria dels vins del Bages, són: Susanna Ayala, Mari-
na Berdalet, Eduard de Pobes, JoaquimFalcó, Lourdes Fisa, Àngels Frei-
xenet, Elsa Guerrero, Roser Obuber, Ramon Oms, Agustí Panadés,Txe-
ma Rico, Montserrat Riu, Josep Maria Serrate i Eva Soto. L’equipament
obre de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h. 
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El Museu de la Tècnica de Manresa acull
a l’estiu l'exposició «Les Bótes d’Art»
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