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L’exposició que es pot veure al Centre
de Cultura Contemporània de Barcelo-
na (CCCB), fins al 8 d’octubre d’en-
guany, sobre l’impacte de l’accident
de Txernòbil és altament recoma-

nable (tot i que havia de ser d’entrada gratuïta)
pel xoc emotiu que provoca en el visitant. Els
fets succeïts van ser tan terribles i les mostres fo-
togràfiques de la catàstrofe i les seves conseqüèn-
cies tan contundents que no calen reflexions po-
lítiques per forçar una anàlisi antinuclear. Ara bé,
potser els seus responsables podrien haver emmar-
cat l’exposició en una visió més global i mítica de
l’energia atòmica i no tant presentar la debacle com
un accident industrial en el context d’una Unió Soviè-
tica en fase de dissolució.

Per què la CIA i la National Security Agency van utilit-
zar Txernòbil per precipitar la crisi del règim soviètic i no
ho van fer l’any 1957 quan va esclatar un dipòsit de resi-
dus radioactius de Kysthym, als Urals, que contaminà dot-
zenes de llacs en una regió que encara avui és d’accés prohi-
bit? L’exposició no esmenta aquest gran antecedent.

La mostra també dóna una falsa informació sobre el nivell ra-
dioactiu i la seva incidència, un aspecte clau de l’accident, tant per
als visitants com per a l’opinió pública catalana.

Les dades que es visualitzen i s’expliquen sobre l’impacte del nú-
vol a la península Ibèrica provénen del Museu de Txernòbil de Kiev,
i s’hi diu el que segueix: «A Espanya l’augment de la radioactivitat

a l’atmosfera es va constatar a la costa est (València)
entre l’1 el 7 de maig. Les quantitats van ser simi-

lars a les constatades a finals dels anys cinquan-
ta i a principis dels seixanta, després de les pro-
ves d’armes nuclears a l’atmosfera. El nivell
mitjà de la radioactivitat elevada era tres vega-
des superior a la de 1964».

En la simulació que es fa del núvol radioac-
tiu en un altre indret de l’exposició no es vi-
sualitza aquest impacte a la costa valenciana.
Havent-hi informes fidedignes de centres d’in-
vestigació anglesos i nord-americans (de la prò-
pia NASA) sobre el núvol de Txernòbil que en

precisen la incidència a Catalunya i a Euskadi el 3
de maig de 1986, no s’explica l’ús d’una font tan

poc creïble i contrastada com la del museu de Kiev.
(Només cal llegir el llibre Chernobil: el fin del mito nuclear, o
els articles recents del seu autor, Santiago Vilanova, per
tenir més informació sobre l’impacte d’aquest núvol ra-
dioactiu a Catalunya.)

L’exposició que, ho repetim, és altament recomana-
ble pel seu impacte visual i emocional, ha obviat –i potser

es tractava d’això– informar la població a la qual s’adreça que
al nostre territori hi ha quatre centrals nuclears que poden compor-
tar la mateixa o pitjor dissort i que la catàstrofe atòmica ens colpe-
ja la consciència no tan sols per un o altre «accident» que passin o
puguin passar sinó, sobretot, per la perversa maldat que amaga en
si mateixa la producció d’energia nuclear.
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Contra la censura 
de la nucleocràcia

Sala Rafael Masó
de la Demarcació
de Girona del
COAC.
Plaça Catedral, 8

1987 , Agost
El GCTPFNN presenta a Prada
–en el marc de la Universitat
Catalan d'Estiu– la ponència «La
llei del silenci i el dret dels
ciutadans i ciutadanes de
Catalunya a conèixer els
resultats de les mesures
realitzades arran de l'accident
de la central nuclear de
Txernòbil». 

1987 , 20 de setembre
És escollit «Dia sense cotxes» a
tot Europa. A Catalunya s’hi
organiten diferents actes. 

1987 , Octubre
Covocatòria del 1r Concurs de
Treballs sobre la Natura
Garrotxina, organitzat per
l’Agrupació Naturalista de la
Garrotxa. 

1987 , Octubre
La Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montsec
organitza les Jornades del
Montsec amb una exposició
itinerant i un vídeo per portar a
tots els pobles de la zona. 

1987 , 10-12 d'octubre
Se celebra a Ripoll la IV Trobada
de Joves Naturalistes de
Catalunya, organitzada pel
GEDENA-Ripollès. 

1987 , 5/15 d'octubre
Camp de treball al Serrat del
Duc amb naturalistes catalans i
alemanys, organitzat per
BIORAMA. 

1987 , 21 d'octubre
El Defensor del Pueblo contesta
l'escrit de queixa presentat per
Alternativa Verda i reconeix el
Dret a la Informació Ambiental
de totes les persones físiques i
jurídiques. 

1987 , 5/6 de desembre
Jornades sobre els Valors
Naturals de les Serres del
Montsant i Prades, organitzades
per Grups Naturalistes de
Tarragona i la Coordinadora per
la Defensa del Montsant. Fruit
d'aquestes Jornades és el
manifest per a la Salvaguarda
del riu Montsant, «Salvem lo
Montsant, no a
l'embassament».

El Grup de Científics i
Tècnics per un Futur No
Nuclear (GCTPFNN), en

solidariat amb el Réseau Sor-
tir du Nucléaire (www.sortir-
dunucleaire.org), ha penjat en
el seu web (www.energiasos-
tenible.org) el text original del
document considerat secret
de defensa per l'Estat francès.
Aquesta acció és un acte de
protesta contra la censura que
l'Estat francès vol imposar per
mantenir amagat l'informe que
EDF (Electricité de France) va
enviar a la DGSNR (Direction
Generale de Sureté Nucléaire
et Radioprotection) on es ma-
nifesta que el nou reactor nu-
clear EPR (European Pressuri-
zed Reactor) no aguantaria
l'impacte d'un avió comercial. 
El passat 16 de maig la DST
(policia antiterrorista francesa)
va anar a buscar a casa seva al
portaveu del Réseau Sortir du
Nucléaire, Stéphane Lhomme,
i el va mantenir detingut du-
rant 14 hores a Bordeus, a més
de fer un registre del seu do-

micili en busca de l'esmentat
document. Sortir du Nucleaire
ja havia publicat que que cer-
tes peces dels circuits de refre-
dament de socors de 34 cen-
trals nuclears d’EDF no estan

en bones condicions (com
passa a les centrals nuclears
d’Ascó, Vandellòs i Cofrents,
en territori català).
En protesta contra aquest a-
temptat a la llibertat i al dret a
la informació en qüestions
que afecten tota la ciutadania
europea, un seguit d'organit-
zacions i persones significades
han decidit fer conèixer el text
sencer del document que ja
es pot trobar a més d’un cen-
tenar de webs d’organitza-
cions, entitats ecologistes i

persones destacades que po-
drien haver d’afrontar multes
de fins a 75.000 euros i els seus
responsables ser condemnats
a cinc anys de presó. Entre
d’altres, es pot trobar als webs
de Greenpeace France; Rése-
au Sortir du Nucléaire; Helène
Flautre, presidenta de la sub-
commissió de Drets Humans
al Parlament Europeu; Grup
dels diputats Verds al Parla-
ment Europeu; Les Verts Fran-
ce; Dominique Voynet, sena-
dora; Jean Dessessard, sena-
dor; Noël Mamère, diputat;
Martine Billard, diputat; Yves
Cochet, diputat; World Infor-
mation Service on Energy, WI-
SE Amsterdam.
El passat 15 de juny, dia d’ini-
ci de l’enquesta pública sobre
el reactor EPR –que s’allar-
garà fins fins al 31 de juliol (és
a dir, a cavall del Mundial de
futbol i les vacances d’estiu)–
es van emprendre accions ar-
reu de França, tant a nivell lo-
cal com estatal, per aturar a-
quest projecte.

Hi havia una vegada Txernòbil..., 
llums i ombres d’una exposició

3, 4 i 5 de juliol


