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Una paella de biodiversitat

Per  què  és  tan  difíc il  conjugar  amb  eficàc ia  la  divulgac ió  i

l’entreteniment?  Perquè  no n’hi  ha  prou amb una bona idea  i  amb bones

intenc ions , i  perquè  cos ta  que  en  una  narrac ió  informativa  el  rigor  es

conjugui  amb  una  trama  interessant  i  amb  una  certa  qualitat  literària.

Q uan això no passa, el resultat decep, com decep la propos ta de V icent

Morera, que  no aconsegueix  presentar el  coneixement de  manera fluida,

sense que es  noti la intenc ió didàc tica. L’obra articula un bon argumentari

sobre  el  tema  de  l’ecologia  i  la  biodivers itat,  a  partir  de  la  veu  d’un

professor que  ha  es tat  convidat  per un grup d’alumnes  a  compartir una

paella, un cop acabades  les  c lasses . Però s i  la  s ituac ió de partida ja és

una  mica  inversemblant, el  recurs  al  diàleg, aparentment  propic iat  per

l’interès  dels  joves , és  forçat  i  fa  que  la  narrac ió  en què  se  sus tenta  el

discurs  c ientífic  vagi  perdent  interès  a  mesura  que  avança. I  sap greu,

perquè  l’obra  presenta  una  gran  c laredat  expos itiva  i,  sobretot,  un

plantejament de diversos  punts  de vis ta per enfocar els  aspec tes  trac tats

i incorpora recursos  interessants , com ara utilitzar les  lletres  de cançons

de grups  ac tuals , dels  més  reivindicatius , com a falca per introduir nous

elements  d’anàlis i.
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