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Opinió

Home: 
un documental per a la reflexió.

Un dels temes de la Geografia de 2n de Batxillerat 
és la utilització dels recursos per part dels humans i 
els impactes mediambientals que se'n deriven.

Per  finalitzar  aquest  tema  s'ha  visualitzat  la 
pel·lícula  Home,  amb  la  finalitat  de  suscitar  en 
l'alumnat  un  debat  i  una  reflexió,  al  voltant 
d'aquest  tema  tant  important.  A  la  vegada  es 
pretén  estimular  la  motivació  respecte  el 
coneixement  dels  temes  mediambientals,  i  el 
respecte i implicació vers  l'entorn proper i llunyà.

En finalitzar  el passi  del documental, una de les 
alumnes de 2n de Batxillerat, la Montse Galeano, 
ens fa la següent reflexió:

Vivim  en  un  Planeta  divers,  ple  de  contrastos, 
paisatges  i  cultures.  Moltes  vegades les  societats 
dels països més desenvolupats, embarcades en un 
estil  de vida  consumista  i  industrialitzat,  no  ens 
adonem de la riquesa que suposa aquesta diversitat 
de  paisatges  en  què  estem  immersos.  Sovint 
aquests paisatges passen a ser un recurs explotable 
per a les empreses, i no donem importància (o no 
la  volen donar)a  l'impacte negatiu  que tenen les 
seves accions sobre el medi (desforestació, emissió 
de  gasos  contaminants  a  l'atmosfera...).  El 
documental  Home  il·lustra  de  manera  clara  i 
entenedora aquesta situació.

Gravat  en més de cinquanta països  i  amb un alt 
cost de producció, el documental mostra imatges 
aèries  realment impactants  i  d'una gran qualitat, 
tot mostrant les situacions oposades d'un món tant 
canviant com és el nostre. Així doncs, podem estar 
veient camps de conreu que semblen no tenir final, 
plens de verdor i de vida, i de cop i volta trobar 
grans ciutats industrialitzades on els lluents edificis 
semblen tocar el cel. I tot això mentre una veu en 
off  (Salma Hayek, en versió hispana) ens guia en 
aquest fascinant viatge, on cada imatge té molt a 
dir, perquè l'alt nivell de vida d'uns quants, es paga 
amb  les  condicions  de  vida  precàries  de  molts 
altres.  Aquesta  situació  queda ben exemplificada 
quan veiem ciutats edificades en ple desert  amb 
tots  els  luxes  imaginables,  mentre que a  d'altres 
països l'aigua és un bé escàs.

El documental convida a l'espectador a la reflexió 
de tots aquests aspectes, remarcant la importància 
de les polítiques ecològiques per tal de dur a terme 
un desenvolupament sostenible.

Tot i la situació caòtica en l'ús dels recursos i de la 
gravetat  dels  impactes  mediambientals  que 
s'expliquen,  el  documental,  a  la  conclusió  final, 
afegeix  un  raig  d'esperança,  indicant  que  cada 
vegada  més  països  aposten  per  les  energies 
renovables. Per tant, la resposta és clara: tenim el 
futur  i  l'oportunitat  de  canviar  la  situació  a  les 
nostres mans.

Un petit tresor a les nostres mans


