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es persones gaudim
d’una extraordinària ca-
pacitat de comunicació,
a través del llenguatge.

A nivell evolutiu es considera
que el llenguatge humà va sor-
gir no només com a eina de co-
municació per expressar de ma-
nera explícita conceptes i ac-
cions concrets, sinó molt espe-
cialment com a instrument
d’interacció social complexa, i
que una de les seves funcions és
aconseguir que les accions dels
oients afavoreixin l’orador sen-
se necessitat de comunicar-les
de forma explícita. Nogensme-
nys, si fem un exercici sincer
d’introspecció, veurem que l’ob-
jectiu de moltes de les paraules
que diem és provocar una res-
posta física o emocional en els
altres, la qual depèn de la mani-
pulació dels seus pensaments
sobre la base de significats im-
plícits que atribuïm a la globali-
tat de les paraules dites i al seu
context, i no al significat estric-
te. Per aquest motiu en màr-
queting sovint es generen no-
ves paraules que suggereixin
aquests significats implícits.
Des de fa uns anys s’han anat
posant de moda les paraules
que comencen amb el prefix
bio, com bioaliment.

EL PREFIX ‘BIO’ PROVÉ del grec
bios, que significa “vida”, i s’em-

L
pra per aportar aquesta idea a la
paraula que precedeix. En el cas
dels aliments, però, com en d’al-
tres, genera una certa redun-
dància semàntica, atès que la
immensa majoria d’aliments
que ingerim els obtenim d’al-
tres éssers vius, llevat de l’aigua
i la sal, i per tant pràcticament
tots són d’origen biològic. Tan-
mateix, hom utilitza la paraula
bioaliment per referir-se als
que procedeixen de l’agricultu-
ra orgànica, un mercat que es
troba en clar creixement.

L’AGRICULTURA ORGÀNICA, ano-
menada també ecològica o bio-
lògica –agrupacions de parau-
les que també inclouen certes
redundàncies semàntiques per-
què qualsevol agricultura pro-
dueix éssers vius orgànics i bio-
lògics i això es fa en un ecosiste-
ma determinat–, és una moda-
litat agrícola en la qual no s’uti-
litzen productes químics de sín-
tesi, com fungicides, adobs quí-
mics o herbicides, ni tampoc or-
ganismes modificats genètica-
ment, ni conservants, colo-
rants o additius artificials. La
seva definició diu també explí-
citament que llur finalitat és ser
ambientalment sostenible i res-
pectar la salut i el benestar dels
consumidors, la qual cosa pot
generar respostes emocionals
implícites que van més enllà del

significat estricte de la defini-
ció. Per exemple, si una de les fi-
nalitats de l’agricultura biològi-
ca i per extensió dels bioali-
ments és “respectar la salut i el
benestar dels consumidors”,
hom pot pensar erròniament
que l’agricultura convencional
no els respecta. Però tots els ali-
ments han de complir una nor-
mativa pensada per garantir la
salut dels consumidors, per ex-
emple per evitar quantitats no-
cives de pesticides o la presèn-
cia de fongs tòxics en els ali-
ments ecològics.

Què vull dir amb tot això? No
pretenc pas criticar els bioali-
ments ni l’agricultura biològica,
ni desmotivar els consumidors
–crec que com a país la millor es-
tratègia és la coexistència racio-
nal de tota mena de cultius–, si-
nó donar elements de reflexió
per fer-nos més conscients que,
al darrere d’aquestes paraules,
com també de tantes altres, s’hi
amaga una clara estratègia de
màrqueting. Una estratègia que,
com fem les persones en tots els
aspectes de la nostra vida, utilit-
za el llenguatge com a eina de
manipulació mental –també
aquest article que esteu llegint–.
Perquè les paraules no expres-
sen només significats directes,
sinó que inclouen pautes men-
tals implícites d’interacció social
que indueixen emocions.
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La cavalcada de Reis s’aca-

ba en molts llocs amb una

llarga cua de pares i nens per
recollir de mans de Ses Ma-
jestats d’Orient un obse-
qui. Aquest any, en un
d’aquests pobles, el regal

era una capseta de petits
llapis. L’espera sol allargar-
se mitja horeta, amenitza-
da, això sí, amb xocolata
desfeta. Amb la filera
formada, un pare va
fer passar el seu fill per
davant de tota la cua. I
ningú no va dir res. El
pare i el nen eren forasters,
d’algun país àrab. Tot ple-
gat, una anècdota; ja se
sap que en tots els col·lecti-
us hi ha gent que no res-
pecta les normes més ele-
mentals de cortesia.

La vida està feta d’anèc-
dotes d’importància varia-
ble i sabem que no s’han
d’elevar al rang de catego-
ria per no treure conclu-
sions precipitades. No es
tracta tant de referir-se ara
a una de les qüestions de
fons del fenomen immigra-
tori, a saber: la facilitat a en-
tendre els drets existents
en una societat democràti-
ca i benestant i la dificultat
a comprendre les obliga-
cions que comporta. El mo-
tiu de reflexió és molt més

modest: per què ningú no
va fer veure educadament
al pare que allò no es feia i
que el seu fill havia de fer
cua com la resta d’amics.

Com a mínim hi ha tres
opcions. La primera, ningú
no va donar cap importàn-
cia al fet, explicació difícil
d’acceptar havent-hi pel
mig nens impacients per
obtenir un regal; la prova:
cap altre veí no va gosar
fer-ho perquè sap el pa que
s’hi dóna en aquestes si-
tuacions. La segona, per-

què va actuar el mecanis-
me de condescendència
propi de la caritat cristia-
na, “pobrets, deixeu-los
fer”. Tercer, ningú va voler
córrer el risc de provocar
un petit incident i ser
assenyalat amb el dit acu-
sador de la xenofòbia.

La correcció política ex-
igeix una gran precaució
en qualsevol actitud rela-
cionada amb els nous con-
ciutadans. Hi ha un deure
de respecte i integració
amb els nouvinguts, però

també, admeteu-m’ho, una
pressió complementària
exercida per la fàcil utilit-
zació del dard de la xenofò-
bia. L’afany de ser política-
ment correcte és, doncs,
el que fa que, a vegades,
es doni un tracte diferent
al que donaríem al veí de
tota la vida. Aquesta pru-
dència és la que fa la dife-
rència i no acaba de ser
bona per a ningú, en perju-
dicar la sinceritat d’unes
relacions que haurien de
ser normalitzades.

La correcció política ens fa diferents
Jordi
Mercader
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