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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

Veure el que no es veu
i preguntéssim què hi ha dins una go-
ta d’aigua, les respostes que obtin-
dríem serien, sens dubte, molt varia-

des i imaginatives, però probablement po-
ques persones dirien que hi pot haver un
naixement. El naixement és el moment més
especial de la vida de qualsevol organisme,
però quan un animal neix ja fa un temps
que s’està desenvolupant, fins a adquirir la
morfologia adequada per sobreviure. Això
és precisament el que ens presenta Rubén
Duro a Néixer en una gota, un llibre de foto-
grafies de gran format –i exquisida qualitat–
que ens mostren un món d’organismes mi-
croscòpics, la minúscula mida dels quals no
concorda amb la important tasca que realit-
zen en el funcionament dels ecosistemes.

S Duro és biòleg i divulgador
científic. Ha realitzat un gran
nombre de documentals i re-
portatges sobre la natura, alguns
dels quals han estat emesos per
les televisions de diversos pa-
ïsos. Com a fotògraf ha partici-
pat en diverses exposicions, i al-
gunes de les seves fotografies
han estat publicades a National
Geographic.

Ens ofereix una selecció dels
seus últims treballs en microfo-
tografia, sempre en el context
d’una gota d’aigua i de la fasci-
nació pel desenvolupament i el
naixement dels organismes que

conté, que acompanya de breus
textos explicatius. En obrir el lli-
bre veurem desfilar davant els
nostres ulls una munió d’orga-
nismes (protozous, rotífers, ne-
matodes, anèlids, pòlips, insec-
tes, cargols i un llarg etcètera
d’espècies animals) durant la se-
va formació i el seu naixement
(per bipartició, gemmació, a
partir d’ous fecundats o sense
fecundar...). Un llibre que recull
un munt d’hores de treball pro-
fessional i artístic, curosament
condensades per al gaudi dels
amants de la natura i la fotogra-
fia, i de la bellesa en general. ❋
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olita Bosch remena les entranyes del
narcotràfic mexicà i ens ensenya els es-
trips causats per la violència en un país

que batega en un paisatge ple de bosses blan-
ques, ulleres fosques, sicaris, desapareguts,
dones assassinades, narcobarbies, tancs blin-
dats, por i també –per què no dir-ho?– indi-
ferència davant d’una desolació que sembla
no tenir final. L’escriptora catalana –molt ar-
relada a la realitat mexicana– clama des de la
literatura per trencar aquesta espiral violenta
amb la densa, intensa i subjugant Camps
abans de tot això, que, juntament amb obres
com ara Amexica, d’Ed Vulliamy; El karma de
vivir en el norte, de Carlos Velázquez, i El
hombre sin cabeza, de Sergio González, com-
ponen un esfereïdor retrat dels estralls que
esbudellen una terra avui maleïda.

Impulsora del projecte México, nuestra
aparente rendición, que busca històries de les
víctimes del narcotràfic, Bosch va obtenir el
premi Octavi Pellissa per poder crear aquesta
documentadíssima crònica novel·lada que
avança amb la musicalitat d’un narcocorrido i
amb el martellejant repic d’idees que impac-
ten com una fuetada en un món que exhibeix
com n’és de fosca la pobresa quan l’única for-
ma de sortir-se’n és creuar la frontera cap als
Estats Units o treballar per als narcos. Quan
no hi ha altres camins.

Poderosa xarxa recargolada
Davant d’aquest panorama, Camps abans de
tot això il·lumina el trencaclosques gairebé
incomprensible en què s’ha convertit Mèxic,
un país controlat pels capos de la droga i per
un entramat politicoempresarial que es mes-
clen i oculten en una xarxa recargolada.
Bosch il·lustra el drama desolador amb dades
com que el càrtel de Tijuana factura, cada
any, disset vegades la quantitat de diners que
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l’imperi de Bill Gates o posant una mica de
llum en la complexa organització criminal de
Los Zetas, el càrtel més temut de l’Amèrica
Llatina.

L’autora no ens amaga que, amb més de
300.000 desapareguts i 200.000 morts per
culpa de la violència, a Mèxic continua crei-
xent el nombre de policies i militars corrup-
tes. O que la mà ferma proposada per l’expre-
sident Felipe Calderón, que va desplegar

l’exèrcit en un intent de tallar les ales als se-
nyors de la droga, tampoc va ser la solució a
un conflicte que sembla lluny d’arreglar-se
quan els morts només són les prestatgeries
on els narcos deixen els seus missatges. Vio-
lència, violència i més violència, enmig de la
qual veus fermes com la de Bosch llancen un
crit estripat, fet des del dolor, que mira de
trencar prejudicis i qüestionar-se com es pot
arribar a sortir de l’infern. ❋
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