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La tribuna Diario
de

Citas

Elena
Salgado.

�Elena Salgado, ministra de
Economía y Hacienda:«No
descarto una cifra positiva en el
cuarto trimestre».

�José Blanco, ministro de
Fomento (de la Ley de Economía
Sostenible): «No será la única

para la nueva economía».

�Mariano Rajoy, presidente del
PP:«La economía no se
resuelve con anuncios».

�José Montilla, presidente de la
Generalitat, sobre las

elecciones autonómicas:
«Quien cree que está todo
decidido no nos conoce».

�José Bono, presidente del
Congreso:«No soy un asesino,
Pinochet sí y se le dio la
comunión».

De Bhopal aMacarella
assada la mitjanit,
el núvol de gasos
tòxics va envair

els barris propers a la
fàbrica, va desplaçar l’aire
de respirar i va crear una
atmosfera irrespirable.
Feia una olor característi-

ca, i l’olor anunciava la imminència de la
mort. Molts en van sortir corrents, i van
morir més ràpid que aquells que dormien
o que no podien anar-se’n per si mateixos.
Els fiets van morir abans que els adults,
els adults morien amb el fill mort als
braços. I la fàbrica va negar-se a dir de
quin tòxic es tractava.

A l’hospital, alguns metges van morir
en fer el boca a boca als pacients perquè
inhalaven l’aire tòxic dels pulmons. Són
els fets de Bhopal, Índia, ara fa 25 anys, a
les dotze i cinc minuts de la nit del 2 al 3
de desembre de 1984. Union Carbide, la
multinacional propietària de la fàbrica i
responsable de la tragèdia per causa de
negligències gravíssimes, mai en va assu-
mir cap responsabilitat.

L’objectiu de la fàbrica era la producció
a gran escala de Sevin, un insecticida per a
ús agrícola. Semblava que Sevin serian un
gran negoci en Índia tal com era el negoci
de les piles. Tot aprofitant la manca d’elec-
tricitat de moltes regions del país, Union
Carbide fabricava i venia una immensa
quantitat de piles i bateries, però no en re-
collia ni reciclava cap, tot i que ja se sabia
que són tòxiques. Fins la tragèdia de Bho-
pal, Union Carbide va tenir més d’un pro-
blema important amb la contaminació de
l’aire i amb la seguretat laboral, però va
poder escapolir-se’n: és el poder dels di-

ners. Després de Bhopal va desaparèixer
del país, i no hi va tornar mai més.

La fàbrica de Sevin a Bhopal havia estat
construïda amb prou mesures de segure-
tat, però la nit de la tragèdia eren descon-
nectades, ja feia temps que eren descon-
nectades, de fet tota la fàbrica estava atu-
rada perquè la multinacional ja havia
decidit de desmuntar-la i traslladar-la a
un altre país perquè en Índia no havia re-
sultat prou rendible. Encara que inactiva,
la fàbrica tenia tres tancs gegantins on
emmagatzemava més de quaranta tones
d’isocianat de metil,
una substància ne-
cessària per a la fa-
bricació de Sevin, i
força perillosa.
Aquesta quantitat
superava en gairebé
el doble la quantitat
que es considerava
segura d’emmagat-
zemar.

L’isocianat de me-
til és tòxic per sí ma-
teix, però també ho
és perquè segons
temperatura i humi-
tat pot desencadenar una reacció química
violenta i incontrolable que allibera gas
fosgè i àcid cianhídric. El gas fosgè és un
gas ofegant que van usar durant la Prime-
ra Guerra Mundial, i els nord-americans a
la de Vietnam. I l’àcid cianhídric, o àcid
prúsic, o cianur d’hidrogen, també és un
gas tòxic de record esfereïdor.

Per saber com és de tòxic l’àcid cianhí-
dric n’hi haurà prou amb recordar que,
amb el nom de Zyklon, ha estat l’insectici-

da que els nazis van fer servir a les cam-
bres de gas dels camps d’extermini, sobre
tot al d’Auschwitz. El van usar per primer
cop, amb finalitat genocida, en 1941, en el
camp de Buchenwald, on prop de 250 fiets
gitans txecoslovacs van ser els primers a
morir gasejats per demostrar l’eficàcia del
gas.

A Bhopal, l’isocianat de metil va sortir a
l’atmosfera a causa del pèssim estat de
manteniment dels tancs. Les mesures de
seguretat estaven desactivades i els indi-
cadors de perill no van funcionar. El per-

sonal de control que s’hi trobava en aquell
moment va pressentir la catàstrofe en sen-
tir l’olor que de cop i volta va inundar la
fàbrica, però no van poder fer res més que
activar una alarma sonora.

En contacte amb la humitat atmosfèrica
i a causa del calor ambiental, l’isocianat va
generar àcid cianhídric i gas fosgè, i el nú-
vol format d’aquesta manera va inundar
les zones pròximes a la fàbrica, densament
poblades. Va provocar la mort immediata

de vuit mil persones. Prop de dotze mil
van morir durant els dies següents. Y més
de 150.000 van quedar amb seqüeles
greus, sobre tot als ulls i als pulmons. De
les moltes reclamacions que es van fer, po-
ca cosa en van obtenir els damnificats.

El que queda de la fàbrica, ruïnes testi-
monials, encara hi és, als afores de Bhopal,
per tal que el temps no signifiqui oblit
(www.bhopal.org). Poc després de la
tragèdia, que hauria de considerar-se un
homici massiu, bona part d’Union Carbi-
de fou absorbida per un altre gegant de la
indústria química, la Dow Quemical. En
desaparèixer la marca Union Carbide, to-
tes les reclamacions es feren més difícils.
Al 2002, la multinacional Bayer va com-
prar la divisió de pesticides del que havia
estat Union Carbide, i des de llavors co-
mercialitza el Sevin, que a Espanya també
es digué Carbaril. A més de tòxic per
inhalació, per ingestió i per contacte, als
Estats Units el consideren cancerígen, que
provoca càncer, però això no consta a l’eti-
queta del producte, almenys a la versió en
castellà.

El record de Bhopal convida a reflexio-
nar sobre el poder dels poderosos. N’hi ha
que ocasionen una massacre i es quedan
tan tranquils, i amaguen la marca i les
persones per tal de no haver de donar la
cara. I també n’hi ha qui barra el camí per
impedir que ningú pugui passar de camí a
la mar, que és de tots. L’experiència ensen-
ya, però, que la prudència, moltes vega-
des covarda i poruca, i d’altres vegades
interessada, convida a no provocar el ca
fermat.
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Tres en raya
 � Francia protege a sus pesqueros en el Índico con infantes de Marina: ¿debería España hacer lo mismo con sus atuneros?

Negocio privado

l Ejército está legitimado para defender la se-
guridad y los derechos de cualquier español,
pero entonces habría que aplicarlo a múltiples

actividades empresariales interiores y exteriores. La
pesca en el Índico es un negocio libre y privado en
una zona de alto riesgo, y muchas embarcaciones
operan con bandera de conveniencia y tripulaciones
extranjeras para reducir costes y eludir impuestos.
Controlar y disuadir de ataques, sí; hacer de los bar-
cos privados un frente estatal de batalla, no.

Desengrasar

ues como en cualquier orden de la vida es bueno
estirar los músculos; en este caso desengrasar las
armas y no apuntar a una simple diana a trope-

cientos metros de distancia. Si vienen unos piratas, y
aunque no sean ni Sandokán y sus tigres de Mompra-
cem, pues lanzarles cuatro petardos. Si no bastan,
pues unos misiles de ésos «inteligentes» (bueno, si es-
tamos avanzados tecnológicamente, que no lo sé) y a
tomar por saco con los filibusteros. Además, harán un
crucerito y se broncearán, claro que sí.

Leamos la Constitución

o solamente «debería» sino que constitucional-
mente está obligada a hacerlo. Por expresa dispo-
sición del artículo octavo, las Fuerzas Armadas

tienen como misión garantizar la soberanía e independen-
cia de España, defendiendo su integridad territorial. Los
atuneros, «mare liberum» son territorio español y por ello la
Armada está obligada a protegerlos y defenderlos. No ha-
cerlo así es una grave conculcación de la Carta Magna,
aunque sea el mismísimo ZP quien lo ordene. Mirar para
otro lado es una gravísima muestra de irresponsabilidad.
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Cartas alDirector
Respuesta a UPCM

Es muy normal que mis argu-
mentos no le hayan gustado, pe-
ro yo tengo que defender a los
comerciantes y a mí en particu-

lar, ya que va mi pan, y quiero
que sepan que todo lo que consi-
dere abuso de poder e injusticia
yo lo manifestare siempre, aun-
que quieran cerrarme la boca sea

quien sea. En cuanto a esas me-
didas anti populares yo no pue-
do estar de acuerdo por mucho
maquillaje que se le ponga. To-
dos los que tenemos concesión

de terrazas las hemos ido pagan-
do religiosamente yo por ejem-
plo la he estado pagado desde
hace 22 años, pero no viene al
caso, y si alguien ha puesto te-

rraza y por aquellas causas por
despiste no la a dado de alta el
Ayuntamiento ya se encargan de

�Pasa a la página siguiente


