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Resum
Les tres lletres que formen la paraula ADN han experimentat un canvi en el
seu significat en els darrers seixanta anys, no només en biologia, sinó en la
vida quotidiana. Aquest article analitza un conjunt de diferents estratègies
per explicar històries sobre ciències de la vida a la televisió. Aquestes poden
ser entretingudes, introduir conflictes, plantejar enigmes, abordar grans
qüestions, o mostrar línies temporals inusuals; però totes segueixen una
narrativa robusta. A partir de clips de pel·lícules que he dirigit o produït,
il·lustro una varietat de tècniques (visuals i estructurals) per explicar històries
a la televisió. Trobar la narrativa adequada és clau en la majoria de
documentals, i encara més en aquells que tracten sobre ciència, ja que els
temes científics poden esdevenir àrids i mancats de lligams emocionals. Les
històries sobre ciència apassionants no són escasses. El repte és trobar-les i
trobar també formes interessants de donar-hi vida.
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