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Un medi cada vegada menys protegit

LA VANGUARDIAFONT: SEO/BirdLife

PER ÀMBITS
D’ACCIÓ
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Les polítiques d’austeritat s’han acar-
nissat especialment amb els plans que
abans desenvolupava el Ministeri de
Medi Ambient, i que avui exerceix
una secretaria d’Estat. Els pressupos-
tos delGovern per a aquest àmbit d’ac-
ció patiran l’any vinent una reducció
del 18,3% respecte als del 2012, se-
gons preveu l’Executiu. El resultat és
que en els últims cinc anys, els progra-
mes de medi ambient s’han reduït ja
un 68,5%, segons un informe de la So-
cietat Espanyola d’Ornitologia
(SEO/BirdLife). “Els pressupostos
s’han quedat en un 31,4% de les quan-
titats que hi havia fa cinc anys. És una
barbaritat”, diu Asunción Ruiz, la di-
rectora executiva d’aquesta societat.
Els plans per protegir elmedi ambi-

ent porten camí de quedar totalment
desfigurats, ja que amb la desaparició
d’un ministeri específic, la seva inte-
gració en Agricultura i l’arribada de la
crisi s’han encadenat un descens d’in-
versions al servei de la política econò-
mica. Totes les àrees de la secretària
d’Estat de Medi Ambient se’n ressen-
ten, i registren reduccions que van del
7% al 27% l’any vinent. I cap àmbit im-
portant no se’n salva. En els últims
cinc any, els plans de millora del medi
ambient (residus, contaminació at-
mosfèrica...) s’han reduït un 76%; els
de defensa de la costa, un 75%; lamiti-

gació del canvi climàtic, un 70%; la
qualitat de les aigües, un 70%, i els de
protecció del medi natural, un 60%.
SEO/BirdLife es mostra molt críti-

ca per les retallades dels programes
de desenvolupament rural que s’acti-
ven gràcies al cofinançament de la UE
(que passen de 124 milions a 68 mili-
ons). “Ens estem obsessionant tant
amb les retallades, que estem perdent
la possibilitat de fer inversions rendi-
bles en duplicar-se o triplicar-se gràci-
es als fons europeus. No es pot enten-
dre que es facin retallades de fons que
ens donendiners d’Europa”, diuAsun-
ción Ruiz. “Un país que té tanta biodi-
versitat no se pot donar l’esquena al
desenvolupament rural”, agrega.
El ministre Miguel Arias Cañete, ja

es va posar la bena abans que apare-
gués la ferida i va avançar fa unes set-
manes que el pressupost total del seu
departament es retallaria aproximada-
ment un 30% el 2013, el mateix per-
centatge en què es va reduir aquest
any. El seu objectiu, va dir, és “mante-
nir les polítiques absolutament essen-
cials, necessàries i imprescindibles,
traient tot el que sigui superflu”.
Una de les partides que patirà més

reducció és la dotació per a l’organis-
me autònom Parcs Nacionals, el pres-

supost dels quals se situarà en 39mili-
ons d’euros, amb la qual cosa minvarà
el 41,2% respecte al del 2012. A més,
pràcticament s’eliminen els ajuts o in-
versions en les àrees d’influència terri-
torial dels parcs nacionals, cosa que
ha estat molt mal acollida. “Aquesta
decisió repercutirà molt negativa-
ment sobre l’acceptació popular
d’aquests espais protegits; incremen-
tarà les reticències dels qui s’hi opo-
sen per les limitacions que imposen a
determinades activitats, i, a més, farà
que a la gent li importi menys la seva
degradació”, va declarar ahir Francis-
co Segura, portaveu d’Ecologistes en
Acció.
Mario Rodríguez Vargas, director

executiu de Greenpeace, va denunci-
ar a més que aquesta retallada se su-
meixi a la reducció d’un 20% que ja va
patir l’organisme autònom el 2012.
També ha rebut crítiques la reduc-

ció de les partides per millorar la qua-
litat de l’aigua (un 20%), “una qüestió
especialment greu, perquè Espanya té
expedients en curs per no depurar les
aigües i per no dur a terme una planifi-
cació hidrològica”, agrega Asunción
Ruiz.
Els grups conservacionistes igual-

ment jutgen alarmant que malgrat la
recessió, s’hagi confirmat la intenció
de construir l’embassament deViscar-
rués (al Gállego, a Osca), encara que
Francisco Segura creu que “es reduirà
la partida per a aquesta obra i es
frenarà durant anys”.
En canvi, s’han salvat els pressupos-

tos per a l’extinció d’incendis (efec-
tius, combustibles...), “la qual cosa és
una altra equivocació perquè el priori-
tari seria la prevenció amb mesures
de desenvolupament rural”, diu Asun-
ción Ruiz. “Amb més de 20 expedi-
ents i amenaces de sanció per part de
la UE contra Espanya per incompli-
ment de les normes europees, no és lò-
gic que s’imposin aquestes retallades.
Aquesta no és la visió d’un bon ges-
tor”, resum Ruiz.c

DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE

SEO/BirdLife denuncia
que es desestimen
inversions rendibles
cofinançades amb la UE

A
hir es va celebrar el dia interna-
cional de la Traducció. Entre
tants dies marcats al calendari,
convertir les paraules expressa-

des en una llengua en paraules de signifi-
cat equivalent en una altra llengua és,
com amínim, digne de celebració. El con-
cepte de veïnatge universal de McLuhan
no seria possible sense la traducció. La co-
municació humana se segueix servint de
la llengua com a eina fonamental i articu-
latòria del pensament. És per això que si
no existissin les traduccions, ens veu-
ríem obligats a aprendre els set mil idio-
mes que es parlen al món per accedir a
tota la informació. “L’idioma d’Europa és
la traducció”, va dir Umberto Eco. Sense
traductors, hauríem d’aprendre rus per
descobrir el teatre de Txékhov.
A Barcelona es consolida un nou espai

teatral. La sala Flyhard, tot just quaranta
espectadors, funciona des de fa un parell
d’anys amb una oferta atractiva d’obres
de dramaturgs actuals que escriuen en ca-
talà: és la norma de la casa. Ara Jordi Ca-
sanovas, l’ànima d’aquest miniteatre, hi
ha estrenat Les millors ocasions. L’autor
ha sabut bastir una història versemblant
de pinxos catalans, amb l’ajuda d’una ex-
cel·lent interpretació per part de tres ac-
tors tancats dins d’un lavabo.
El món dels baixos fons, de la delin-

qüència, és una de les mancances de la
llengua catalana. Quan pensem en un si-
cari, se’ns fa difícil veure’l parlar en cata-
là: és l’anomalia sociolingüística. Els es-
forços de Casanovas per fer creïbles els
esbirros són, doncs, doblement lloables.
La prova és que el públic també acaba
atrapat en aquell lavabo.
En la banda oposada, tenim el doblatge

cinematogràfic. Per una qüestió de credi-
bilitat interpretativa, fa temps que hi vaig
renunciar i tiro de subtítols. Però aquest

cap de setmana vaig veure, doblada al ca-
talà, Mata’ls suaument, una pel·lícula de
pinxos i sang i fetge. Camí de casa, pensa-
va en els cabrejats, polles i gayumbos que
havia sentit en boca deBrad Pitt i no ente-
nia per què els havia trobat tan postissos.
Quan sento que els diu el jovent, em sem-
bla un llenguatge viu, contaminat però
viu. I llavors hi vaig caure: els dobladors
pronuncien amb una dicció envejable un
text traduït amb exquisida correcció ex-
cepte en alguna pinzellada lèxica com les
referides. Per això, quan deixen anar uns
gayumbos, tot grinyola.
Què caldria fer? Suposo que o bé fer

servir un llenguatge molt més estripat,
farcit d’argot –per tant, ple de castellanis-
mes– i ambuna dicció estrafeta, o bé limi-
tar-se a fer una traducció informativa,
que els personatges estiguin emprenyats i
que parlin de cigales i calçotets. La impos-
tura es descobreix en els primers fotogra-
mes de la pel·lícula, quan surt Obama per
la tele, omés endavant Bush, parlant amb
veu de locutor de ràdio. Si la convenció
és aquesta, tota la resta pot funcionar per-
fectament.
En qualsevol cas, amb diàlegs o amb

subtítols, llarga vida als traductors.

mcamps@lavanguardia.es
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Lacooperació,
sotamínims

DESCONTAMINACIÓ DE L’AIGUA

Es redueixen les partides
per sanejar rius, malgrat
el reg de sanció de la UE
pel seu mal estat

La sala Flyhard es consolida
a Barcelona amb
una oferta atractiva de
dramaturgs catalans actuals

]El Ministeri d’Afers Exte-
riors i de Cooperació veurà
reduït un 10% el pressupost
per al 2013 respecte a l’exer-
cici anterior. La gran per-
judicada és la cooperació,
amb una retallada de 157,99
milions d’euros. Segons In-
termón Oxfam, el Govern
ha retallat un 70% els ajuts
des del 2010, “la qual cosa
no té comparació amb cap
altre país”. Per aquesta
oenagé, s’està “desmante-
llant” 32 anys de política
pública de cooperació in-
ternacional.

Lespartidesdemediambient
s’hanretallatun70%en5anys
El pressupost del 2013 per a parcs nacionals disminuirà un 41%
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