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Cingles del
Matarranya

S U S A N N A R A F A R T

Els poemes
testimonien
el treball dels
escriptors aragonesos
de parla catalana

Desideri Lombarte, Ataüllar el món des del
Molinar. Edició a cura d’Hèctor Moret i

Artur Quintana. Lo Trull. Calaceit, 2000.

O
liveres del Solà, / quina envege-
ta que em feu, / per les coses
que sabeu / i que no em voleu
contar”. Amb aquest to de poe-
sia oral, gairebé llaurada en la

terra, Desideri Lombarte (1937-1989) bas-
teix la seva obra poètica. L’autor de Pe-
na-roja va dedicar bona part de la seva vida
a recuperar la llengua i la cultura de la
seva comarca en obres com ara 600 anys de
toponímia a la vila de Pena-roja i Pena-roja una
vila de frontera. Els nombrosos aplecs poè-
tics que va escriure es van dispersar bàsi-
cament en edicions locals difícils d’acon-
seguir, però actualment la col·lecció Lo
Trull vol donar a conèixer els seus llibres
amb la publicació de Sentències comentades /
Voldria ser..., Cartes a la Molinera / La bona vida
i la mala bava, Miracles de la Mare de Déu de
la Font i altres poesies esparses, i l’antologia
present. Hèctor Moret i Artur Quintana
reclamen l’atenció sobre aquest poeta
aragonès que escriu en català i lamenten
la poca difusió d’una literatura feta al

marge dels circuits comercials. La veu
d’Antoni Bengochea dóna expressió a la
selecció amb els dos CD que acompanyen
el llibre. Tal com es pot apreciar, l’edició,
en el seu conjunt, és tota una declaració
d’intencions del que pretén l’Associació
Cultural del Matarranya.

Els poemes testimonien el treball dels
escriptors aragonesos de parla catalana en
una terra que ha resistit les emigracions i
la pobresa. Des de la casa natal del Moli-
nar, Lombarte recupera el món que es
perd i les arrels col·lectives d’una cultura
que comparteix amb morellans i tortosins.
El seu intent no se cenyeix al cant, sinó
que treballa en diverses direccions: la in-
vestigació, l’associacionisme i l’agitació
cultural. Encara que dilatat en el pas del
temps, el gruix de l’obra poètica es pro-
dueix entre els anys 1980-1987. La vindi-
cació es trasllada a la recuperació lèxica de
paraules com ara argadells, sària, hausir,
barcella, cafís i nugolalls i ens diu que “al-
gunes no han entrat al diccionari”. El tre-
ball de Lombarte va més enllà de la nos-
tàlgia innocent d’un món sepultat. Sota la
senzillesa de versos que tant traspuen iro-
nia com enyor, hi ha una recreació rigo-
rosa de la poesia popular oral: la presència
de temes usuals en pastorel·les i romanços,
l’ús de tòpics com l’amor i els matins de
Sant Joan, i un estil sobre la base de l’e-
numeració i la toponímia, que a vegades
ens recorda el Machado de Campos de Cas-
tilla, no exclouen en el poeta la lectura de
Miquel Costa i Llobera, Rosalía de Castro i
Blas de Otero.

El coneixement profund de la tradició
oral dóna als poemes de Lombarte una
immediatesa difícil d’assolir quan la re-
creació de motius es fa des de la distància.
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Els autors, Dominique Lapierre i Javier Moro
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Lapierre davant un dipòsit del perillós gas

La vida o la bossa?
A S S A I G

A R N A U C Ò N S U L

Dominique Lapierre i Javier Moro,
Era mitjanit a Bhopal. Traducció de

Teresa Graells. Planeta. Barcelona,
2001.

A
ixí com el nom de Txernóbil
evoca, a qualsevol interlo-
cutor que passi de la vinte-
na, una tragèdia de grans
dimensions, el de Bhopal no

acostuma a suscitar cap mena de re-
acció. Aquest cronista ho ha com-
provat: poca gent recorda que la nit
del 2 al 3 de desembre del 1984 es va
produir la catàstrofe industrial més
mortífera de la història. La llunyania
de la data no és una excusa, l’acci-
dent nuclear de Txernóbil és tan sols
un any i mig després; i la distància
geogràfica, tampoc: qui més qui
menys tothom té present l’assassinat
d’Indira Ghandi, el dol que se’n va
derivar i les represàlies dels hindús
contra els sikhs, l’ètnia a la qual
pertanyia el magnicida. La mort de
l’anomenada mare de l’Índia va pro-
duir-se el 31 d’octubre, si fa no fa un
mes abans de la tragèdia de Bhopal.
El primer que cal fer, doncs, és feli-
citar els autors del llibre per haver
decidit rescatar aquest capítol fúne-
bre de la història recent de l’oblit
general i presentar-lo de manera ex-
haustiva i amena. La investigació pe-
riodística de Dominique Lapierre i
Javier Moro és realment brillant. Han
viatjat al cor de la tragèdia per co-
nèixer i entrevistar desenes de su-
pervivents, que encara viuen en un
barri de barraques situat a tocar de
les restes de la fàbrica assassina. Han
parlat amb metges que van tractar
milers d’afectats, amb periodistes
que ho van viure in situ, amb engi-
nyers indis i americans, fins i tot amb
algun dels treballadors responsables
de l’accident. En definitiva, han trac-
tat gairebé amb tothom qui podia
donar-los detalls, tècnics o humans,
de la fuita de gasos tòxics que va
provocar la mort d’entre 16.000 i
30.000 bhopalesos.

FRESC SOCIOLÒGIC
Amb aquest ventall de testimonis, i
una bona dosi fabuladora, Lapierre i
Moro construeixen un esplèndid
fresc sociològic. És d’agrair, per
exemple, que l’obra no se centri en
l’accident i la tragèdia humana, i que
es remunti a cinquanta anys abans
per relatar-nos la descoberta de dos
químics nord-americans que inven-
ten un pesticida fabulós, el Sevin, i
com aquest producte és comercialit-
zat per la Carbide (un colós de la in-
dústria ianqui del qual es deia “el que
és bo per a la Carbide, és bo per a
Amèrica”). Després, és bo veure com
es decideix exportar-lo a l’Índia i, so-
bretot, com es construeix una enor-
me fàbrica enmig d’una barriada po-
bra i com aquesta planta es conver-
teix en un emblema per al país, en un
motiu d’orgull i d’ascens social per
als qui hi treballaven. Dit d’una altra
manera, formar part de la Carbide, a
l’Índia, era accedir a una casta supe-
rior. Paral·lelament a tot aquest pro-
cés, el duet Lapierre-Moro ens pre-
senta les futures víctimes: els habi-

tants de l’Orya Bastí, les barraques
que s’amunteguen vora les canona-
des i els dipòsits lluents de la fàbrica.
Aquest pot semblar un recurs per
buscar la llagrimeta fàcil, però el cert
és que els autors tenen la gràcia de
triar una vintena de personatges ex-
cepcionals, molts dels quals van so-
breviure a l’accident, i retratar-los
amb mestria. No és casualitat que
Dominique Lapierre sigui l’autor de
La ciutat de l’alegria i ¿Arde París?, dues
obres d’investigació periodística que
han estat portades a la pantalla amb
força èxit. Ni ho és, tampoc, que Ja-
vier Moro s’hagi guanyat les garrofes
escrivint guions per a Ridley Scott. La
formació novel·lística de tots dos es
nota a Era mitjanit a Bhopal, cosa que
suposa un punt a favor del baixant de
l’obra, que en altres mans podria
haver-se convertit en un embolic de
dades tècniques i xifres de difícil i
esgarrifosa digestió. I consti que no
s’estalvien cap de les dues informa-
cions, però prefereixen posar l’èmfasi
en el drama humà. No m’estranyaria
gens que, ben aviat, alguna produc-
tora de prestigi s’interessés a traslla-

dar a la pantalla, amb un
grapat de rostres cone-
guts, la història de l’antic
leprós Ganga Ram, de la
monja Felicity (èmul de
la Mare Teresa de Calcu-
ta), de la joveníssima i
esforçada Padmini i el
seu marit, casats des de la
fatídica nit del 3 de de-
sembre del 1984, de l’u-
surer sikh Pulpul Singh i
del periodista profètic
Rajkumar Keswani –que
va predir la tragèdia i
ningú no va escoltar-se’l–.
Potser aquest és l’únic
punt criticable del llibre:
en alguns moments fa la
sensació que Lapierre i
Moro tenen massa present
la possible pel·lícula i que
tot plegat encaixa massa
bé.

En tot cas, però, aquest
no és un factor que resti
credibilitat a l’estudi, per-
què l’objectivitat dels fets i
la claredat amb què els
exposen no deixen lloc a
gaires dubtes. Un cop més,
la fredor dels balanços de

beneficis i pèrdues serà el detonant
d’una cadena de fets i conseqüències
que portaran al desenllaç fatal deixant
al descobert les misèries del monstre
econòmic (llegeixi’s la prepotència
d’Occident fora de les seves fronteres).
Un cop més, la bossa va pesar més que
l’home. Ni els veïns, ni gran part dels
treballadors de la Carbide de Bhopal
sabien, per exemple, que jugaven amb
productes capaços de generar àcid ci-
anhídric, gas mortal de necessitat. Per
la seva banda, els nord-americans van
preferir no escoltar els experts que els
asseguraven que el seu èxit depenia de
la imprevisibilitat dels monsons de
l’Índia, capaços de no donar senyals de
vida durant dos anys seguits. I sense
pluges, l’agricultura no prospera i els
pesticides no fan falta. Et voilà: quan
el Sevin va començar a acumular-se
en magatzems, la retallada pressu-
postària va afectar centenars de tre-
balladors, tècnics qualificats i, de re-
truc, les normes de seguretat que
havien estat la Bíblia per a qualsevol
obrer en els anys de vaques grasses.
L’accident era qüestió de temps. Evi-
tar-lo, estrictament de diners.


