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Les muntanyes dels Pirineus han estat l'hàbitat 
durant milers d'anys de l'ós bru (Ursus arctos). A la 
progressiva extinció de l'espècie durant el segle XX, 
li va seguir un projecte de reintroducció que durant 
els últims 20 anys ha repoblat les muntanyes amb 
óssos. En 2016, es va capturar un nou ós 
d'Eslovènia per portar-lo al Pirineu català i així 
millorar la genètica de la població, però la lluita 
entre ramaders i conservacionistes continua.

David és veterinari de formació i naturalista de 
vocació, i porta tota la vida dedicada a la 
naturalesa i als animals. A finals dels anys 90, va 
començar a estudiar la fauna dels rius urbans de 
Barcelona, tema amb el qual va realitzar la seva 
primera exposició fotogràfica i va escriure el seu 
primer llibre de natura. Després de 15 anys 
treballant en zoos i universitats, va decidir centrar-
se en el que més li agradava: la fotografia i la 
filmació de fauna en el seu entorn natural.

SINOPSI

El retorno del oso

PARLA DAVID PERPIÑÁN 

El retorno del oso és un projecte personal, sense 
finançament extern i en el qual he anat treballant 
durant els últims 3 anys. Vam començar la filmació a 
Eslovènia, on es va trigar quasi una setmana a capturar 
un mascle adult d’ós, i on he de dir que vaig veure óssos 
en llibertat per primer cop a la meva vida. El transport 
per carretera va durar unes 18 hores, però es van passar 
de pressa gràcies a la bona companyia de tot l’equip 
que hi havia viatjat des de Catalunya i des d’Astúries. 
He estat moltes vegades al Pirineu, però recordo que en 
arribar al lloc exacte d’alliberament em va sorprendre 
la bellesa d’aquella vall del Pallars Sobirà. 

Uns mesos després, vaig tornar a Catalunya i al Pirineu 
(llavors vivia a Escòcia) per comprovar que Goiat 
s’havia adaptat bé i per acabar de filmar paisatges i 
entrevistes pel documental. Per comprendre la història 
de l’ós a tot el Pirineu era imprescindible parlar amb 
l’escriptor i periodista Eugeni Casanova, qui va publicar 
una recerca extensa i minuciosa sobre la relació d’óssos 
i humans durant els últims segles. La història més 
recent, des que va començar el projecte de 
reintroducció el 1996, es va narrar a partir d’entrevistes 
a diverses persones que d’alguna o altra manera tenien 
relació amb els óssos i el Pirineu.

La captura, el transport i l’alliberament de Goiat van 
formar l’esquelet d’un documental sobre la història de 
l’ós al Pirineu. L’ós continua sent una figura 
controvertida als dos vessants d’aquestes muntanyes, 
però no era la finalitat d’aquest documental incidir 
excessivament en aquest aspecte i contaminar la resta 
de la història. Ja existeixen nombrosos reportatges a 
televisió i als diaris amb una visió de vegades de 
confrontació que generalment ni comparteixo ni crec 
que aporti cap solució. Al final, el documental plasma 
en part la meva visió personal com a coneixedor del 
món natural i del món rural, dos mons interconnectats, 
a estones amics, i a estones enemics.

2019, El retorno del oso
2019, Edificis vius, ciutat viva 
2018, The life of the rock sparrow (La vida del pardal roquer) 
2017, The emerald of the Pantanal (L'amazona frontblava: la maragda del Pantanal)
2016, Life of the black grouse (La vida del gall de cua forcada) 

http://www.davidperpinan.com/peliculas/
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Els segles XIX i XX porten aquesta espècie, que no té 
cap depredador excepte l’home, a l’extinció. 
Actualment l’ós, Ursus arctos, és una espècie de la fauna 
salvatge autòctona protegida per la normativa vigent 
des de 1973 i està considerada com una espècie en perill 
d'extinció: això significa que la seva supervivència a curt 
termini és poc probable. Aquet fet ha determinat que 
s’hagin iniciat una sèrie de reintroduccions provinents 
d’Eslovènia als Pirineus per repoblar àrees en les que 
l’ós ha desaparegut.
La principal causa de la regressió i extinció de l'ós a 
Catalunya i a bona part dels Pirineus va ser la 
persecució humana, sigui amb armes de foc, amb 
paranys o verins. Durant el període 1972-1992 es 
calcula que uns 25 óssos van ser morts a les dues vessant 
dels Pirineus, francesa i ibèrica. A finals de la dècada 
del anys 1980, la població pirenaica va arribar a un 
estat de no retorn que va acabar amb la mort d’un 
mascle vell, Papillon, i la mort de l'última femella, 
Canelles, el 2004. El 2010 va desaparèixer l’últim 
exemplar pirinenc, Camille.
La preocupació de la comunitat científica i de les 
administracions per la supervivència de l’ós bru va ser 
determinant i es van dedicar molts esforços i recursos 
per a evitar la desaparició de l’ós bru als Pirineus. Si bé 
és cert que actualment no existeixen óssos autòctons, 
l’ós bru és present a les muntanyes pirinenques gràcies a 
un projecte de reintroducció. Des de 1996, s’han 
alliberat 11 exemplars, provinents d’Eslovènia, que han 
permès que la població pirenaica d’ós bru vagi creixent 
de forma progressiva. 23 anys després, s’estima en 45 
individus la població censada al 2017 a la Vall d’Aran, 
a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta 
Ribagorça a Catalunya; a la Ribagorça en Aragó, i en 3 
departaments francesos.
En concret, els anys 2014-2019, i a traves d’un Projecte 
LIFE + PirosLife es va desenvolupar un projecte de 
consolidació de la població de l’ós bru als Pirineus 

d’exemplars provinents d’Eslovènia. El mascle Pyros, 
alliberat el 1997 als 8 anys i que actualment ha estat 
declarat mort, és el pare directe de 30 cadells i és 
l’ascendent directe de 50 cadells nets i besnéts. Els 
experts es van preocupar a causa dels problemes 
d’endogàmia que podien estar desenvolupant-se a la 
població pirenaica i és per això que, el 2016, es va 
introduir un altre mascle adult, Goiat, provinent també 
d’Eslovènia. 
Goiat és el protagonista del documental on se’ns mostra 
precisament la captura al seu país d’origen i 
l’alliberament als Pirineus catalans. De Goiat, gràcies al 
radioseguiment via satèl·lit, es tenen dades precises com 
els diferents llocs d’hibernació els darrers anys; la seva 

alimentació; les hores 
d’activitat diàries; la 
localització, etc., i fins i 
tot la recaptura per 
canviar la bateria del 
collar emissor.
L’ós és un omnívor, però 
també un caçador que 
ataca ramaderia ovina i 
equina i pot provocar 
danys a l’apicultura, ja 
que aprecia enormement 

la mel. La gestió actual consisteix en dissenyar una 
convivència possible amb els ramaders i apicultors de 
muntanya perquè els programes de recuperació de 
l’espècie siguin viables.
Algunes mesures, que ens recorden el que vam veure a 
la pel·lícula Barbacana, subvencionades íntegrament pel 
programa PirosLife, consisteixen en l’aglutinació i 
protecció dels ramats i dels ruscos; en la contractació de 
pastors; el foment de gossos; la recollida i tancament 
nocturn; tancaments elèctrics, etc., i en última instància, 
en la indemnització dels danys als ramaders i apicultors. 
Els resultats mostren que la depredació és 24 vegades 
superior quan la ramaderia no està protegida.

Bárbara Celada, ACTE

EL DIRECTOR

FILMOGRAFIA

GOIAT, L’ÓS DELS PIRINEUS
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"Per a què serveix un ós" és només el títol d'una comèdia, del 
cinema espanyol? O podem extreure'n el missatge?
Anem a fer un exercici amb aquest títol:

Mirem més enllà i creiem que un ós en pot aportar un valor 
afegit, una marca, una protecció, un prestigi de qualitat. 
Gràcies a aquestes accions, els joves i adults poden establir-se 
o consolidar-se en un territori cada cop més estacional i amb 
menys oportunitats; i que puguin tenir opció d'emprendre o 
diversificar petits negocis lligats directa o 
indirectament a aquests projectes. 
L'agricultura i ramaderia de muntanya 
necessita d'iniciatives amb identitat pròpia 
i diferenciada.

Però, mirem-ho més profundament i 
siguem-ne crítics. Perquè els óssos poden 
generar danys, oi? Uns danys que amb el 
programa Piros Life es compensen, i 
també s 'acompanyen de mesures 
protectores. Segur que amb alguna 
mancança, o amb falta d'informació 
adient. És cert. Però hi són. I els 
perjudicats se'ls hi compensa, i els 
ramaders que s'acullen a reagrupament 
tenen el pastor gratuït durant 5 mesos i 
se'ls ofereixen mastins per a guardar els 
ramats.

Ah, però... com tenim la resta del territori? Tenim cap pla 
com el Piros Life? Doncs, NO. En som conscients dels danys 
de fauna generats per les espècies cinegètiques: senglars, 
conills, cabirols, etc.? Sincerament, crec que no. I no en som 
tampoc conscients de què ens serveix un programa com el 
Pyros Life. Aquest programa pot ser un anhel d'esperança 
pels que constantment perden molt per culpa dels danys de 
fauna, accidents de circulació inclosos.

Aprenem d'un cop que cal tenir plans de gestió en tota la 
fauna, tenir els hàbitats d'acció de les espècies perimetrats, 
comptabilitzats en censos de fauna de totes les espècies. Cal 
passar als llibres d'història les tarifes de les àrees privades de 
caça, tal com les contempla una llei de caça obsoleta. Cal 
començar a parlar d'àrees cinegètiques i, sobretot, entendre 
que la caça, tal i com la tenim ara està enquistada amb una 
llei del 1970; amb una petita part de la societat carregada de 
tics provinents de la cultura de matar-ho tot, inculcat a partir 
de la Ley de alimañas de 1953.

Avui la caça està més qüestionada que mai, en part per la 
manca d'autocrítica allà on hi ha hagut mala gestió dels 
mateixos caçadors i amb episodis de furtivisme que treuen de 
polleguera als que sí que volen una caça respectuosa. Però no 
ens equivoquem: avui la societat demana un gran respecte 
per la natura que vol gaudir. Foto: El periódico

PER A QUÈ SERVEIX UN ÓS?

I entremig els pagesos. Pagesos que abans tenien la dualitat 
de ser caçadors i pagesos, i avui, els caps de setmana se'n van 
a fer excursionisme per la natura amb la família o els amics. 
Cansats de perdre part de les collites pels excessos de fauna 
mal gestionada, quan l'administració mira cap a un altre 
costat.

Potser, uns plans de gestió reals, amb guardes, amb censos, 
amb caça selectiva, on les peces més preuades de la caça 

major fossin gravades amb taxes destinades a 
pagar els danys de la fauna o a pagar el sou 
d'una metgessa o un mestre en algun poble 
que ja no en té; de retruc afavoriria a que 
alguna família s'instal·lés i pogués donar vida 
a uns territoris rurals que necessiten que la 
gent no marxi.

En definitiva, caçar quan toqui, i com toqui, 
amb la indicació i el seguiment d'un tècnic de 
fauna per zona, justificaria i molt bé una 
activitat que és necessària. L'alliberament, la 
reintroducció, i fins i tot la instal·lació de 
canyets per les diverses espècies de fauna, 
protegides o cinegètiques, ha d'estar basat en 
un sistema de censos i sobretot públics. Fent-
ho bé, com a societat, en podem treure un 
profit sempre que ho gestionem correctament.

Avui és temps de consensos entre caçadors, 
ecologistes, pagesos i societat, on la caça ha d'estar 
justificada, els danys de fauna compensats equitativament, i 
on tots els sectors entenguin que ser conservacionista no està 
contraposat a fer una gestió responsable del territori i que és 
l'única via per l'ús comú d'aquest bé públic.

Són nous temps, temps de debats passionals a les xarxes, 
temps de canvis, temps de conservar les tradicions, però 
també són temps d'oportunitats, que aprenent de plans 
integrals com el Pyros Life, i amb una esperançadora nova 
llei de caça ens ajudaran, de ben segur, a viure en un món 
millor.

És per tot això que serveix un ós.

David Bové, pagès
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