Gomorra,

25

de Roberto Saviano

Objectius
•• Posar en valor el treball del bon periodisme
d’investigació i descobrir nous referents
professionals.
•• Cridar l’atenció sobre injustícies socials tant
en l’àmbit local com en el global.
•• Despertar l’interès pel cinema en general i la
consciència crítica sobre la influència que té
en l’imaginari col·lectiu.

3, 2, 1... Play!
El Guirigall

https://goo.gl/QR7N75
Dividiu la classe en grups de treball formats per
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!

L’autor de Gomorra, Roberto Saviano, no tan
•• Així mateix, m’agradaria que comprovàreu
sols es va infiltrar en la camorra, sinó que va deque aquest no és un cas excepcional. Perquè,
cidir traure a la llum, amb la publicació d’aquest
afortunadament, hi ha professionals periodisllibre, tot allò que havia descobert. En definitiva,
tes que decideixen trencar silencis malgrat
podríem dir que la inquietud per a denunciar
les conseqüències que açò puga comportar.
una injustícia va ser major que la por a arriscar
Trieu un exemple diferent per cada grup i
la vida. De fet, des d’aleshores necessita guarda- documenteu-lo detalladament: qui és el o la
espatlles a tota hora i no pot tornar a Nàpols, la
professional en qüestió, com ha estat la seua
seua ciutat natal, sense protecció policial. Sens
trajectòria, en quins mitjans ha treballat o
dubte, açò és vocació pel periodisme d’investreballa, quin abús va destapar, com ho va fer i
tigació i la resta, ximpleries. Esteu d’acord amb
quin abast (social, polític, econòmic...) va tenir
mi?
aquest descobriment, com és la seua situació
actual...
•• Segurament ara mateix vos estareu preEls
resultats de la vostra recerca han de traguntant, com em va passar a mi en llegir la
duir-se en una exposició ben interessant per a
novel·la, si córrer aquest risc tan elevat paga
la resta de la classe. Ajudeu-vos de fotografies i
la pena. Vos convide que investigueu quina
vídeos com sempre. I, per descomptat, citeu les
ha sigut la repercussió real que ha tingut el
treball de Roberto Saviano i com ha evolucio- referències literàries en cas que n’hi haja. Estic
nat la màfia en els últims anys arran d’això. En segura que enllaçareu la lectura de Gomorra
amb altres treballs apassionants basats en el
quins països ha tingut èxit especialment? Ha
periodisme d’investigació!
canviat el crim organitzat en algun sentit?

Autoexploració

Et convide a treballar de forma personal: pensar
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéixer-te millor!

El llibre de Gomorra evidencia el context social
que es desenvolupa entorn del crim organitzat,
el qual prolifera en àmbits de pobresa. Per això
parle amb Carlos G., que sap de primera mà
què és delinquir i pagar les conseqüències: ja
has vist que ell ha hagut de passar, fins i tot, per
presó. Carlos es va enfrontar a un gran repte,
el qual va superar: el de reinserir-se novament
en la societat. Acusa que no va tindre acompanyament de cap tipus per a aconseguir-ho i que
havia d’estar “sempre alerta”, perquè qualsevol
pas en fals podia fer-lo retrocedir.
De la mateixa manera que la màfia és una realitat més pròxima del que pensem, com et demostre en aquest programa, l’exclusió social és

Connexió 3.0

una situació que pateixen moltes persones del
nostre entorn. Vull que et deixes ‘posseir’ per
l’esperit de Roberto Saviano i que observes la
teua localitat per a detectar mostres de marginació social. Analitza la conjuntura (quines són
les persones afectades i quina situació viuen),
esbrina l’origen de la problemàtica i informa’t
sobre les mesures que s’apliquen per a solucionar-la. Aproxima’t en la mesura del possible,
però sempre que no implique cap risc.
Hauràs d’escriure un article sobre açò que
compartiràs amb les companyes i els companys.
Potser el/a pròxim/a ‘Roberto Saviano’ està a la
teua classe i encara no ho saps! Seràs tu?

La vida ja no es concep sense les xarxes socials.
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofitar-lo per a innovar!

Sempre dedique un espai a recomanacions inspirades en el llibre protagonista d’Una habitació
pròpia. I no literàries exclusivament! En el cas
de Gomorra parle de pel·lícules i sèries. A més
a més, Eugenio Viñas (@eugeniovinas) aprofundeix en matèria de cinema al programa de ràdio:
https://goo.gl/Sv3yLw. Totes aquestes creacions

han influït en la imatge que tenim de la màfia.
Quina escena creus que és més representativa?
Se t’ocorren altres referències audiovisuals ben
conegudes? Podries contar-m’ho per xarxes socials: Instagram o Twitter. Recorda mencionar
el perfil @unahpropiaapunt i, d’aquesta manera,
xarrem un poquet més d’açò!

Ves a vore’l!

Camí l’Institut
Altea (Alacant)
Veure en Google Maps

“Jo veig, ensumo, miro, parlo i així dono testimoni. Jo sé i en
tinc les proves. I per tant ho explico”
– Gomorra, Roberto Saviano

