Jaume Sañé Pons
Nascut l’11 de setembre de 1961 a Taradell, Osona, va estudiar a l’INB Jaume Callís de
Vic i després va començar a estudiar Biologia a la Universitat Central de Barcelona, però
ho va deixar córrer per dedicar-se a la seva passió: la natura i els viatges. A través de la
fotografia i de la filmació de la natura ha recorregut més de 80 països, sempre disposat a
conèixer una mica més el nostre entorn i a aprendre una mica més sobre totes les formes
de vida, inclosa la nostra espècie, que ell considera també part de la natura. Ha treballat a
països com Austràlia, Indonèsia, Sudàfrica, Canadà, Islàndia, Brasil, Uganda, Madagascar i
Moçambic, però la seva especialitat és la fauna autòctona de Catalunya, a la qual ha dedicat
la major part de la seva vida.
Amb 20 anys d’edat ja tenia un bon arxiu fotogràfic de fauna i flora i va començar a fer
divulgació del seus coneixements. Primer de tot en publicacions locals i comarcals, com El
9 NOU, però també en ràdio (Ràdio Taradell, Ràdio Antena del Ter de Ripoll) i en televisió
(Circuit Català de TVE)
A TVE va ser director, guionista i càmera de la sèrie documental “Racons de Verd”, el
primer programa de televisió que va descobrir els espais naturals de Catalunya, i ha anat
col·laborant en diversos programes divulgatius de la cadena, com “Giravolt”, “Impactes”,
“Oxígeno” i “El Escarabajo Verde” i, encara ara ho fa al programa “Que animal!” de la 2.
A TV3, ha treballat durant deu anys per al programa “El Medi Ambient” fent més de 600
reportatges sobre temes ambientals de Catalunya i del món, i ha estat director, càmera i
realitzador de sèries documentals com ara “Bèsties” , “Un món bestial”, “Xarxa Natura” i
“Kukurota”, la primera sèrie de divulgació de natura dedicada al públic infantil.
Entremig, ha escrit una vintena de llibres, ha après anglès, francès i portuguès i ha viatjat
per tot el món.
Ara esta treballant en un nou projecte televisiu, “Natura sàvia”, que combina natura i humor,
per a TV3. Continua fent divulgació per televisió, és col·laborador habitual de la revista
“Descobrir” i ha consolidat un nou projecte: la creació de Matoke Travel, una empresa
familiar de viatges d’autor on ell mateix fa guia als països que més l’han captivat de tots els
que ha conegut.

