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DIJOUS, 26 DE FEBRER DEL 2015 ara   

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

Contra els documentals porqueria

Quan crèiem que ja ho ha-
víem vist tot en el món 
dels documentals, el na-
turalista nord-americà 
Paul Rosolie va sorpren-

dre a tothom a mitjans de novembre 
passat anunciant que es deixaria de-
vorar viu per una anaconda. Les 
imatges anaven destinades a un nou 
programa de Discovery Channel, 
amb un original títol: Menjat viu. 
Des de fa anys, Rosolie ha recorre-
gut milers de quilòmetres per mos-
trar la vida salvatge de tots els ra-
cons del planeta, sempre amb un es-
til peculiar.  

La tècnica era, a priori, fàcil: in-
troduir-se en l’estómac de la serp 
per viure de primera mà aquesta ex-
periència. Per aconseguir-ho, 
l’equip del programa va dissenyar 
un vestit especial –una semiarma-
dura– que el protegiria. A més, Ro-
solie portava una minicàmera per 
oferir imatges “inèdites” de l’interi-
or del rèptil, tot que són imatges ja 
conegudes en el mon científic.  

El reportatge es va emetre a pri-
mers de desembre i es pot veure a 
YouTube. La realització és l’habitu-
al en aquest nou gènere de progra-
mes, que m’atreveixo a qualificar de 
documentals porqueria: moviments 
ràpids de càmera, plans curts, 
zooms constants, muntatge trepi-
dant, cops de música per afegir dra-
matisme...  

Que lluny d’aquells documentals 
de l’escola National Geographic: 
descriptius, no intrusius en la vida 
dels animals, veus en off sense estri-
dències... Treballs fets amb respec-
te i temps per aconseguir la imatge 
desitjada. Un camí que van seguir 
Jacques-Yves Cousteau o, més a 
prop de nosaltres, Félix Rodríguez 
de la Fuente. Dos noms i dos estils 

als antípodes de l’austra-
lià Steve Irwin, conegut 
com el caçador de coco-
drils, que el 2006 va tro-
bar la mort mentre fil-
mava un documental. 
Més a prop nostre, el 
presentador de televisió 
Francisco Javier Cuesta 
Ramos, Frank de la Jun-
gla, també ha portat el 
seu peculiar estil a la ca-
dena Cuatro. 

A risc de fer un espòiler i reve-
lar el desenllaç d’aquesta aventura, 
els diré que la cosa no va acabar bé: 
l’anaconda va començar a menjar-
se el cap de Rosolie, enfundat en la 
seva armadura, i es van poder veu-
re imatges de l’interior de l’animal. 
Però passats pocs minuts, Rosolie 
va queixar-se de la forta pressió 
que l’animal realitzava sobre el seu 
braç desprotegit, un risc que qual-
sevol especialista en aquests rèp-
tils hauria detectat. Segons més 

dors de la cadena de producció. 
Les societats occidentals també 

han sigut molt escrupoloses a l’ho-
ra de legislar sobre els zoològics, 
dedicats a la formació i la reinser-
ció d’espècies però qüestionats 
perquè mantenen animals en cap-
tivitat; o a l’hora d’exhibir animals 
als circs, una pràctica que ha sigut 
qüestionada pel possible patiment 
dels animals i pel tracte que reben 
en els entrenaments. 

Aquests documentals no aporten 
cap informació ni formació, només 
exhibició de molt baix nivell; no for-
men part de cap programa ni pro-
jecte divulgatiu; no passen cap con-
trol d’experts, i no compleixen les 
normes mínimes de respecte a la 
natura i els animals, en contra de to-
tes les tendències actuals. 

I cal afegir que molt sovint es 
realitzen en països que no dispo-
sen de legislacions específiques 
sobre benestar animal però s’eme-
ten de manera global en països que 
sí que en tenen. ¿On és el buit legal 
que permet que països que regulen 
tots els sectors lligats al benestar 
animal, tant científics com indus-
trials i productius, no regulin en 
canvi l’emissió d’aquest tipus de 
documentals? 

La defensa i la protecció dels ani-
mals haurien de ser presents sem-
pre i en tots els àmbits geogràfics. 
Cal fer entendre a tothom que un 
documental no és una pel·lícula de 
ficció i que el sensacionalisme no 
pot convertir un depredador natu-
ral en un monstre aterridor. 

Per tot això, esperem que aques-
ta desgraciada moda s’acabi aviat. I 
em permeto la llibertat de recordar 
que el sector científic sempre està 
disposat a col·laborar en qualsevol 
projecte educatiu. 

tard, va avisar que ja gai-
rebé no el sentia i 
l’equip de seguretat va 
decidir treure l’intrèpid 
explorador per la via rà-
pida. No sabem si, a més 
d’un ensurt majúscul, 
l’animal va patir algun 
dany. 

Què ens aporten 
aquests documentals 
porqueria, més enllà 
d’espectacle o entreteni-

ment de baix nivell? Com a biòleg i 
defensor de les ciències de la vida 
crec que no hi ha res que justifiqui 
suposats experiments com aquest.  

En la majoria de països occiden-
tals, el benestar animal està pre-
servat per una legislació molt es-
tricta i restrictiva, que vigila camps 
com l’experimentació animal per 
investigar malalties i l’engreix, 
transport i sacrifici d’animals des-
tinats a l’alimentació, amb cursos 
específics per a tots els treballa-
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UDC ho tenia previst  
Unió Democràtica de Catalunya es va 
fundar amb esperit confederalista ibèric: 
Portugal, Espanya i Catalunya. Era una 
idea corrent en aquells temps.  

L’octubre del 1933, en un congrés na-
cional, UDC va reafirmar el seu tarannà 
confederalista entre els pobles ibèrics. 
Però al final de la trobada es va fer la se-
güent advertència: “No basta la confor-
mitat d’un dels membres, ja que si man-
cava la dels altres, i sobretot la del que 
deté encara la nostra llibertat, no seria 
viable. En aquest cas, l’única solució 
compatible amb la dignitat de Catalunya 
[...] seria la separació total i absoluta i 
tots els catalans tindrien el deure d’im-
posar-se els majors sacrificis per assolir-
la i consolidar-la”.  

D’això fa 90 anys i encara hi ha gent 
d’aquest partit que busca l’entesa amb el 
poder davant la negativa absoluta del 
que, com diu el document, “deté encara 
la nostra llibertat”. Queda clar quin era 
l’esperit fundacional d’UDC. 

FREDERIC VANCELLS CALVET 

TERRASSA 

Ni 080. Ni 040. Ni una!  
Desitjo expressar el meu total desacord 
amb el Sr. Fernando Trias de Bes (article 
publicat el 22/02/2015) en referència a 
les noves rajoles de les voreres de la Di-
agonal. Quan es fa una feina, i a més és 
una feina remunerada, és un deure i una 
obligació fer-la i fer-la bé! No s’hi val a 
pensar, si hi ha errors, que aquests no te-
nen gaire transcendència i que fins i tot 
poden fer gràcia. 

Les feines mal fetes no tenen futur. 
Què serien els mosaics d’Empúries si el 
romà de torn de cada 1.000 pedretes 
n’hagués posat 80 malament? ¿I si el se-
nyor que pinta les ratlles blanques a les 
carreteres en lloc de pintar 10 km de rat-
lla contínua hi intercalés trossos de rat-
lla discontínua? ¿I si col·loquem mala-
ment unes quantes peces a les torres en 
construcció de la Sagrada Família?  

Potser vindran molts més turistes per 
veure els nyaps i, de passada, encara fa-
rem uns quants calerons més, que mai 
van malament. Oi, quina gràcia! 

LLUÍS COCA FÀBREGAS 

BARCELONA 

Museus gratuïts  
És constatable que la prioritat dels direc-
tors de museus és atreure-hi multituds 
per obtenir beneficis econòmics (així ho 
manifesten quan són entrevistats), obli-
dant que les obres d’art han sigut paga-
des cent vegades per la soferta ciutada-
nia al llarg dels segles. Per aquesta raó els 
museus haurien de ser gratuïts, com pas-
sa a Anglaterra. 

No deixa de ser còmic veure els turis-
tes els uns sobre els altres, impedint-se 
admirar com cal les obres d’art per fer-
s’hi una selfie. Per això visitar museus ha 
esdevingut pueril, absurd i grotesc. De 
ser temples de l’art per abeurar l’espe-
rit han passat a ser parcs temàtics amb 
un ambient eixordador i sufocant.  

En canvi, la tranquil·litat i el silenci 
són habituals en els anomenats museus 
d’art contemporani –també pagats amb 
els impostos dels ciutadans–, on es mos-
tren en exclusiva els grafiters i els deco-
radors abstractes que configuren l’ide-
al artístic del capitalisme. 

JORDI PAUSAS 

PARÍS 

I nosaltres, què parlem?  
Als mitjans audiovisuals de casa nostra 
els ha fet molta gràcia el discurs de la 
Crida de Falles que va fer l’alcaldessa de 
València, Rita Barberá. 

Quan els professionals de les nostres 
emissores de ràdio i canals de televisió, 
traduint directament del castellà, cons-
trueixen frases com “On estàs?”, “Es-
tic aquí”, “Estic donant una volta”, “Li 
donaré un petó”, “Són les set i mitja” o 
“Menys mal”, “Va rebre la pilota d’es-
quenes”, “Ho hem de fer quan abans”, 
i molts etcèteres més, què es pensen 
que estan fent? 

¿Serem capaços d’aprofitar el mirall 
que aquesta senyora ens ha posat clara-
ment al davant? 

LLUÍS QUESADA I LÓPEZ 

BARCELONA

Recepcion
Rectángulo


