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Una verdad incómoda.
Títol original: An inconvenient truth.
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Cançó: I need to wake up, de Melissa Etheridge.
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Sinopsi: Documental  que  recull  una  conferència 
impartida per l'exvicepresident nordamericà sobre 
els  terribles  efectes  de  l'escalfament  global  del 
planeta.

Opinió: És un documental conscienciador que, de la 
mà de l'exvicepresident dels Estats Units Al Gore, 
mostra  els  perills  als  quals  s'enfronta  el  nostre 
planeta  si  no  posem  fre  de  forma  urgent  a 
l'escalfament global.  

La pel.lícula,  que és  presentada  com una  amena 
conferència, mostra els devastadors efectes que ja 
està tenint el canvi climàtic.  El film ha obtingut 
dos Òscars (millor documental i cançó) i ofereix, en 
els tìtols de crèdit, una sèrie de senzilles solucions 
pràctiques perquè contribuïm a evitar la tragèdia.

En aquest reportatge es mostren proves de com n'és 
de preocupant la situació, analitzant: 

✔ la força dels huracans, 

✔ l'onada de calor, 

✔ la incidència de l'explosió demogràfica, 

✔ els terratrèmols glacials, 

✔ els incendis, 

✔ la falta d'humitat de la terra.

Hi ha una reflexió final en què Al Gore destaca els 
canvis positius que s'han produït en la mentalitat de 
la gent.

A  causa  de  la  contaminació  de  la  capa  d’ozó, 
apareix  l’efecte  hivernacle:  els  rajos  del  sol 
travessen  la  capa  d’ozó  per  a  escalfar  la  Terra, 
però com que aquesta està contaminada, els raigs 
del  sol  no  poden  sortir  a  l’exterior  i  segueixen 
escalfant la Terra de manera que cada cop fa més 
calor i això, té les següents conseqüències: 

• El clima està canviant molt ràpidament, cada cop 
fa més calor. Això, provocarà una crisi econòmica 
important en els paisos rics on hi ha molt turisme. 
• Amb l’escalfor dels raigs del sol, es van fonent els 
gels  que  formen  Groenlàndia  i  l’Antàrtida  entre 
d’altres. 

Amb això: 
- Cada cop disminueix més l'extensió de les masses 
de gel. 

- Com que els blocs de gel  cauen al mar, es fonen 
i, per tant, el nivell de l’aigua va pujant. Si segueix 
així, moltes illes seran inundades i desapareixeran 
del mapa; es reduiran les costes i el relleu canviarà 
en general ( segons la seva altitud respecte el mar).

- A molts animals mamífers que viuen en aquestes 
zones  se’ls  fa  difícil  suportar  aquest  augment de 
temperatura. També, quan van nedant d’un bloc de 
gel o iceberg a un altre, com que es van fonent i 
cada cop són més prims, quan ells hi volen pujar es 
trenquen i han de seguir nedant, però si no n’hi ha 
un altre a la fi es cansen de nedar i molts es moren 
ofegats. 

Totes aquestes catàstrofes, passaran o 
més  ben  dit,  ja  estan  passant  i 
nosaltres,  que  en  som  els  causants, 
també en som i serem els afectats.


