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PRESENTACIÓ
Exposició de producció pròpia que es podrà veure al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
entre el 16 de febrer i el 30 de juny de 2018.
Dust Bowl: catàstrofe ecològica i humanitària ocorreguda durant els anys 30 als Estats Units d’Amèrica
com a conseqüència dels mals usos agrícoles, agreujada pels efectes de la Gran Depressió generada pel
Crac del 29.

Automòbil circulant per una carretera amb un gran
núvols de pols al fons, Texas
Arthur Rothstein, 1936
Farm Security Administration
Library of Congress, USA
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INTENCIÓ
Prenent el Dust Bowl com a cas paradigmàtic de les conseqüències que pot generar l’abús que l’home fa de la
natura, l’exposició posa èmfasi en els refugiats climàtics i, per extensió, en el canvi climàtic, principal amenaça
per a la supervivència de l’home i el planeta a dia d’avui.
L’exemple dels refugiats climàtics que va generar el Dust Bowl ens és avui més proper que mai. Diverses regions
del món estan amenaçades per la natura i els seus habitants saben que en un breu lapse de temps no podran
viure on viuen ara mateix ni com viuen ara mateix. La situació climàtica al Sudan o a les de les illes del Pacífic
Sud, entre d’altres exemples, ens obliguen a prendre consciència sobre el canvi climàtic i els seus efectes que, a
la curta o a la llarga, ens afectaran a tots.
Recorrem a un exemple històric per explicar un problema actual. El cas del Dust Bowl, la catàstrofe que va obligar milers de persones a abandonar les seves llars durant els anys 30 als EUA, va ser el resultat de dècades continuades de mals usos agrícoles. És la punta de l’iceberg, allò que percebem, però no va sorgir espontàniament.
El mateix passa amb el canvi climàtic i la sostenibilitat. El que ara pot semblar encara un mite infundat o una
veritat interessada per a determinats sectors de la població, s’està fent evident davant nostre, mica en mica, i les
seves conseqüències seran funestes si no hi posem remei.
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RESUM de l’EXPOSICIÓ
L’exposició segueix la colonització europea dels EUA durant el segle XIX,
en especial l’ocupació de la zona coneguda com les Grans Planes, zona central de l’actual país, compresa entre el riu Mississipí i les muntanyes Rocalloses. La progressiva arribada de colons a aquesta zona, empesos per la
superpoblació a l’est i la necessitat de noves terres de conreu, va desplaçar
primer i liquidar després les comunitats índies i gairebé va extingir els bisons. La vegetació autòctona es va substituir per camps de pastures per a
vaques i cultius intensius de blat, blat de moro, etc., conreus no adaptats a
les condicions ambientals ni climàtiques del territori.
Fins després de la Primera Guerra Mundial, ajudats per una bonança inusual del clima (les Grans Planes són un espai de llargues sequeres i tornados), els colons van creure que podien dominar la natura a voluntat.
Durant els anys 20, la caiguda dels preus i la baixada de la necessitat de
productes agrícoles va crear una primera crisi econòmica que, amb el Crac
del 29 i l’arribada d’una terrible sequera, va transformar-se en catàstrofe
ecològica primer i humanitària després. Els anys d’explotació intensiva del
territori amb pastures per a vaques i cultius inadequats per a la zona van
fer impossible la regeneració dels sòls i, en morir els conreus, van provocar
la desertització. Això, unit als forts vents i tornados, va crear enormes tempestes de pols que van convertir la zona en inhabitable. A més de pobres,
molts habitants d’Oklahoma, Missouri, Texas i Arkansas, es van quedar
sense possibilitats de viure en les seves terres i van haver d’emigrar rumb a
Califòrnia.

Tempesta de pols sobre Stratford, Texas
Autor desconegut, 1935
Cortesia del NOAA’s National Weather Service
George E. Marsh Album

Davant l’allau d’emigrants (coneguts genèricament com a okies, doncs una
bona part provenien d’Oklahoma), l’administració Rossevelt, en una de les
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mesures que incloïa el New Deal, va crear la Resettlement Administration
– RA (després Farm Security Administration – FSA), una agència governamental per estudiar el cas del Dust Bowl, auxiliar els refugiats, i proposar
mesures perquè no es repetís. L’RA, a més de muntar campaments per als
desplaçats, va comprar terres per reassentar-los i els va proporcionar assessorament i crèdits. A més, va crear un equip de fotògrafs encarregats
de documentar la crisi. Sota la direcció de Roy Stryker, es van integrar
en aquest equip una desena de fotògrafs entre els quals destaquen Walker
Evans, Gordon Parks i Dorothea Lange. L’exposició posa èmfasi en la feina
de Lange i d’Arthur Rothstein, els dos cronistes que van tocar de més a
prop el tema propi de la mostra, fotografiant les tempestes de pols, l’èxode
dels refugiats, els campaments...
D’altres manifestacions culturals sorgides directament del Dust Bowl són les
cançons de Woodie Guthrie, creador del Folk Canon americà; i els reportatges i novel·les de John Steinbeck, The Harvest Gypsies (Los vagabundos de la
cosecha), Of Mice and Men (Homes i ratolins), i, sobretot, The Grapes of Wrath
(El raïm de la ira) que un any després de la seva publicació John Ford va dur,
amb gran èxit, al cinema.
De l’explicació dels Dust Bowl, de la seva gènesi i dels seus efectes, passem
al present, al final de l’exposició, amb l’explicació succinta de sis casos de
refugiats actuals o que s’esdevindran en els propers anys. El canvi climàtic
afecta des de les illes del Pacífic Sud, per la pujada del nivell dels oceans;
fins a països com Sudan, per la sequera i l’augment de les temperatures.
Però també dos zones molt concretes dels Estats Units estan amenaçades:
Sishmaref, a Alaska, per culpa del desgel; i Isle de Jean Charles, a Louisiana,
a punt de ser negada pel mar. Així mateix, el llac Poopó, a Bolívia, el segon
més llarg del país, ha quedat completament sec; i a Síria, a més de la guerra,
pateixen la sequera més gran a la zona en els darrers segles.

Família caminant per una carretera, Oklahoma
Dorothea Lange, 1936
Cortesia de la Library of Congress
Prints and Photographs Division
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IMATGE

Cartell de l’exposició a partir de la
fotografia icònica de la Gran
Depressió americana:
Migrant mother de Dorothea Lange.
www.dustbowl.cat

RECURSOS per a la PREMSA
El Museu posarà a disposició de la premsa les fotografies exposades a la mostra. La majoria d’elles, de Dorothea Lange i Arthur Rothstein, pertanyen
a la Library of Congress dels Estats Units. Són lliures de drets però s’han d’acreditar convenientment.
Al web www.dustbowl.cat es disposarà d’informació adicional. Les xarxes socials del museu recolliran sota l’etiqueta #DustBowlMVR totes les novetats que l’exposició generi.
Així mateix, per a qualsevol dubte o necessitat només cal adreçar-se a:
Jordi Puig
jpuig@museuvidarural.cat
977870576

Activitats culturals
El Museu proposa un calendari d’activitats culturals complementàries a l’exposició que s’anunciaran a mida que es concretin les dates.
Actes confirmats:
- Cinefòrum Las uvas de la ira
Dissabte 26 de maig a les 16 h
Projecció de la pel·lícula Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath) dirigida per John Ford a partir de la novel·la homònima de John Steinbeck i
debat posterior amb Andreu Mayayo, catedràtic d’Història Contemporània i vicedegà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona; i Jaume Roures, productor de cinema i fundador i director general del Grup Mediapro.
- Conferència-concert Dust Bowl Ballads
Tractament del Dust Bowl a través de la música, en especial a través de la figura de Woody Guthrie, creador del Folk Canon i de la influència
exercida en les generacions posteriors. A mans del fotoperiodista especialitzat en música i arts escèniques Jordi Vidal.
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Museu de la Vida Rural
Carretera de Montblanc, 35
L’Espluga de Francolí
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