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nha vez máis, Galicia apareceu na noite do 13 de novembro negra e maltratada. O negocio do petróleo e a submisión da política europea ás presións dos grandes monopolios, aceptando leoninas moratorias para que adapten os sistemas de transporte de cm ás novas normas de seguridade marítima, están detrás da catástrofe ecolóxica e social
que acabou provocando o Prestíge. Un mes despois, ante os ollos atónitos de medio mundo, Galicia é un país dobremente
torturado: polo maldito fuel que envelena cincocentos quilómetros de costa, e pola desafección do Estado e de cantos o representan na xestión gobernamental. Xa que logo, a catástrofe é tamén política. Á especulación capitalista que practican por mar
as industrias petrolíferas, gracias ás políticas neoliberais
que fan da globalización un espacio de fluxos económicos e

Reparación
e dimisión

financeiros non controlados -velaí as razóns dun productivismo desaforado e destructivo-, sumóuselle nos días posteriores a especulación político-partidaria que converteu a
traxedia, o drama e a dor humana nun rocambolesco circo
de variedades. Non de outra maneira hai que valorar as
actitudes, a actuación ou o abstencionismo dos gobernos do
pp en Madrid e Santiago, que acrescentaron desleal, insolidaria e irresponsablemente os efectos da marea negra sobre
costas, vidas e patrimonio.
s causas están claras. Non hai maldición bíblica que explique tanta tortura xunta, como
suxiren na súa descarga as autoridades responsables
directa ou indirectamente de facer que un accidente destas características acadase a dimensión dunha verdadeira baixada ó inferno: a impotencia fronte ó desastre que
ía comendo litoral mentres o engominado Fernández de
Mesa, e o vicepresidente Rajoy despois, delegaban nos
partes meteorolóxicos o poder de decisión; a angustia de
cantos viron temeraria a obsesión gobernamental por
librarse do barco paseándoo no medio do temporal e a
gusto do armador e dos remolcadores que contratou; a
rabia polo apagón informativo imposto oficial ou oficiosamente para minimizar e incluso negar a existencia
dunha devastadora marea negra; a frustración ó ver
como a insensibilidade, a prepotencia e a improvisación
dos gobernos que presiden Aznar e Fraga Iribarne rompían tódolos consensos democráticos e forzaban un

baleiro de Estado e de Autonomía que vai en prexuízo do sistema político e da credibilidade dos políticos ...
s culpables teñen nomes e apelidos, e é preciso facer porque todos paguen as consecuencias. Sometidos uns ó
dereito marítimo internacional e ós códigos penais, sometidos outros ó xuízo político e moral do pobo soberano.
Entre os primeiros están aqueles que, con baixos custos e beneficios cuantiosos, cometeron o delicto de trasladar un cargamento perigoso sobre un barco tan deteriorado como empresarialmente fantasmal. Abonda con subliñar que arredor da
petroleira Crown Resources que o contratou móvense personaxes de moi dubidosa catadura como é o caso do millonario Rich,
FOTOGRAFIA: PAUL HANNA
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implicado en 51 delictos por venda ilegal de petróleo, que é á súa vez quen controla á empresa propietaria do Prestige e ten, para máis inri, como
colaborador en España ó propietario do remolcador Ría de Vigo que acudiu en auxilio do barco sinistrado, o célebre Fernández Tapias (alias Fefé),
ese navieiro galego con quen Fraga e o conselleiro Del Álamo cazaron perdices mentres o país sufría o peor dos pesadelos. E converxen cos do
fuxitivo norteamericano os intereses do tamén multimillonario ruso Mijail Fridman, que controla o grupo Alfa, do que a Crown Resources é filial.
nha crise desta magnitude non ten unha saída fácil. Trátase dunha crise que engorda nunha secuencia de novas crises que arrastran as
sucesivas mareas negras, as que xa anegaron de fuel bancos de pesca e bancos marisqueiros, praias e cantís, e as que están por chegar.
Porque o ventre do Prestige segue vivo, vomitando veleno nas profundidades mariñas, tal como veu confirmando día a día o Instituto Hidrográfico
Portugués e tal como se viu obrigado a recoñecer finalmente o gobemo español, que ignora a estas alturas a estratexia a seguir para impedir a expulsión de outras cincuenta mil toneladas de lixo que as correntes e os ventos se encargarán de descargar máis tarde ou máis cedo na costa.
ese inferno non se sae tan facilmente. As axudas económicas de urxencia, teñan elas a súa orixe nos fondos estructurais e solidarios da
UE que a case un mes do accidente aínda non reclamara o Gobemo español, ou téñana nos cheques-chapapote cos que Fraga e Aznar
pensan desacelerar o descontento e a ira dos afectados, unicamente serven para remendar os rotos que produciu a catástrofe. É preciso artellar
entre todos unha estratexia global que, co respaldo institucional de Bruxelas, Madrid e Santiago, force que aqueles que contaminan paguen e ademais estean obrigados, tal e como xa está en vigor nos EE.UU., a reparar sen límites preestablecidos os danos
que esa contaminación acabe producindo no ecosistema, nas vidas e nos estados de benestar da sociedade
afectada. Unha desfeita como a que padece hoxe Galicia esixe todo un plan reparador a curto, medio e largo
prazo. Empezando por facer que se se cumpran as esixencias que formulou a plataforma cívica Nunca Máis a declaración de zona catastrófica, a rápida e xusta cobertura económica que necesitan os afectados, a inmediata entrada en vigor da directiva que impón o dobre casco nos barcos que transportan cargas perigosas, o
afastamento das costas galegas deste tipo de tráfico, status de protección especial para Galicia como zona de
interese pesqueiro, a fin das bandeiras de conveniencia e o endurecemento das inspeccións, ademais de dimisións tanto nos gobernos de Madrid e Santiago, pola inoperancia e a insensibilidade demostradas durante a
xestión da crise, como na RTVE e na CRTVG, pola manipulación informativa á que se entregaron.
nicamente a marea branca da solidariedade marcou un punto e seguido para manter acesa a esperanza. Os mariñeiros que saíron ó mar para atallar coas súas mans e cos seus propios recursos
as mareas negras que negaba o Gobemo contra todo prognóstico; o clamor popular que atronou
Compostela o 1 de decembro, e que se converteu no acto de reprobación e censura política máis duro que
Fraga tivo que soportar desde a súa chegada á Xunta; a marea gaiteira que os músicos de todo o país contrapuxeron polas rúas compostelás á apoteose gaiteira das tomas de posesión de don Manuel;o peche das
xentes da cultura e as manifestacións de mariñeiros e centos de entusiastas voluntarios a pé de praia esixindo coordinación e medios para a súa limpeza, ou rodeando a casa de Fraga en Perbes esixíndolle a dimisión; as protestas contra o tratamento informativo que da catástrofe ecolóxica, social e política deron os
medios de comunicación públicos e aqueloutros que controlan os gobernos de Madrid e Santiago; eses
milleiros de voces anónimas que deron pública testemuña do abandono no que se sinten ... Unha auténtica rebelión social para esixir algo máis que as esmolas coas que Fraga e Aznar buscan unha raiola de sol
neste vendaval.
on hai gobemo, pero si cidadania. A plataforma cívica Nunca Máis debería seguir facéndoa visible
agora e cando esta negrura deixe de ocupar as primeiras planas dos xornais e dos informativos
audiovisuais. En permanente vixia, para facer que se cumpran as reivindicacións do seu consensuado manifesto. Entre elas, a das dimisións. Porque se non hai gobemo, o lóxico é que quen ocupa de maneira tan abstencionista como incompetente a presidencia do país galego dirnita e convoque eleccións anticipadas.

Non hai maldición
bíblica que explique
atortura que suxiren na súa descarga
as autoridades responsables de facer
que un accidente
destas caracterÍsticas acadase a
dimensión dunha
verdadeira baixada
óinferno: aimpotencia fronte ó
desastre
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¿FOTOS, PARA QUE?
Da revista pídenme fotos . Eu pregúntome: ¿fotos, para que? Se
total non pasa nada, todo está controlado, non hai marea negra,
vostede durma tranquilo que aquí se traballa para o seu benestar.
Estamos rodeados de tantas imaxes do chapapote que case que
emporca miralas. E acostumámonos a elas como fixemos cos nosos
gobernantes. Eses seres noxentos, mentireiros e desprezables,
emporcados na miseria dun grande engano. Co chapapote ata o
pescozo e aínda son quen de seguir negando as evidencias.
Converso cun mariñeiro para facerlle unha foto e fálame outra vez
da emigración. E eu dígolle que así non lle fago a foto . Que agardo
o día no que no canto de pensar na emigración tome consciencia de
que quen ten que emigrar é Manuel Fraga e o seu cortello de corifeos mentireiros. Entón si que lle farei a foto, sen chapapote, limpo
e vizoso.

Segundo algúns medios de comunicación, douscentos mil galegos berraron aquel día "nunca máis outra marea negra". Iso non é certo.
Non se xunta tanta xente para berrar iso, como tampouco o faría para
berrar "nunca máis un terremoto". O que berrou principalmente esa
masa humana foi "dimisión" e "televisión, manipulación". Pero en moitos medios non se nos dixo e non se nos escribiu así. ¿Para que imaxes dun mar de douscentos mil paraugas se se nos agochan os
berros que hai debaixo? ¿Canta mentira dorme agochada na longa
noite de Fraga (13 anos) baixo imaxes de despachos, conferencias e
inauguracións? Cando uns gobernantes son capaces de teimar na
mentira durante tanto tempo e cando moitos medios de comunicación non son quen de denuncialo é que estamos gravemente contaminados. É outra marea, que roe a intelixencia e a dignidade das persoas. E iso non son quen de amosarllo coas fotos. Síntoo.

Texto e fotos Roberto Ribao

Voluntarios en Muxía

Museo de Mann. Camelle
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Causas eresponsabilidades na catástrofe do Prestige
MANUEL SOTO
iante dunha catástrofe
ecolóxica,
económica e social
como a que estamos a viver aparecen sempre tres perguntas case trascedentais, relativas ás causas de que isto
ocorra, ás consecuencias ou alcance da
catástrofe, e ao futuro que nos depara, ou
se imos poder evitar estas situacións no
futuro imediato e a longo prazo.
Poderiamos parar-nos nas respostas que
o pobo galego ten no seu imaxinário ou
na sua memória, pois son xa cinco os
accidentes de petroleiros nas costas galegas nos últimos 30 anos (Polycomander,
1970, Vigo; Urquiola, 1976, A Coruña;
Andros Patria, 1978, Cabo Ortegal;
Sea trade, 1980, Ribadeo; Aegean Sea, 1992,
A Coruña) ao que temos que sumar os
accidentes do Erkowit e o Cason, cargados
con pesticidas e produtos químicos altamente nocivos.
Mentres muitas vilas galegas dependen maioritariamente da pesca e o
marisqueo, a pervivivencia e o agravamento deste perigo que pouco ten que
ver coas economias locais e litorais pode
levar-nos a pensar na secular situación
de dependencia económica e política de
Galiza a respeito do Estado español, e
agora tamén de Europa. A consciéncia
clara de muitas persoas, dunha maioria
de galegos e galegas, de que esta situación non se sosteria noutras latitudes
europeas, ou mesmo noutras latitudes
do Estado español tais como Euskadi ou
Catalunya, apontan nesta dirección.
Sen embargo, non só temos que
explicar-nos a auséncia absoluta de grandes medios de defensa contra estes accidentes, ou a impunidade coa que estas
bombas de reloxeria circulan a diario
polas nosas costas, dentro das 200 millas
de competencia territorial do Estado sen
medidas de regulación e seguridade, e
por tanto o desprecio que isto supón

Trala declaración do
accidente, se entramos que explicar a actuación das diferentes
administracións, temos que entrar sobre
a idiosincrásia da dependencia política de
Galiza a respeito do
Estado, e de como se
configuran as competéncias. Na defensa
ambiental as competencias locais deberan
predominar sobre
aqueloutras centrais

para os tan importantes recursos naturais que son base principal da economia
litoral de pobos e vilas da Galiza mariñeira, senón que tamén temos que explicar, se isto for posíbel, a actuación das
diferentes administracións despois do
"accidente" ter sido declarado. Esta
explicación só é posíbel se entramos de
cheo na indiosincrácia da dependencia
política de Galiza a respeito do Estado,
de como se configura esta dependencia a
través de redes clientelistas e caciquis
que atopan caldo de cultivo e confluencia de intereses na coincidencia de ideoloxias políticas entre a Autonomia e o
Estado, incluida a supeditación daquela
a este, ao contrario das mais elementais
normas de defensa ambiental segundo
as que o local ha de predominar sobre o
central ou, cando menos, ser mais exixente que este.
Cumpre, aínda, acudir a un cenário
mais amplo e global para explicar as
razóns últimas e tamén algúns elementos das posíbeis solucións desta catástro-

fe ambiental. A crise ambiental global, na
que se situa o actual modelo de produción e consumo, e que a vez atinxe de
chego e transcende ao modelo de sociedade capitalista. Neste sentido, mentres
circulen fronte ás nosas costas miles de
buques cada ano cargados con mercadorias perigosas, desde productos petrolíferos até resíduos químicos ou radioactivos, nunca haberá garantias suficientes
de evitar novos accidentes, por mais que
se adopten buques con casco dobre e se
redobren as medidas de vixiáncia e control. A meio e longo prazo, han de imporse obxectivos de redución do número de
buques e da sua carga mortal; o principio
de prevención e redución en orixe asi o
exixe.
Enfiar todos estes elementos de reflexión e debate é sen dúvida un desafio e
unha tarefa difícil, dificultada pola absoluta caréncia de tempo cando as Rias
Baixas acaban de inundar-se de fuel e a
máxima prioridade ecoloxista é retirar a
maior cantidade deste resíduo. Só a luz
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dos acontecimentos recentes axuda,
penso eu, nesta tarefa, que abordaremos
mais abaixo.
En relación co alcance e consecuencias da catástrofe, a dia de hoxe só podemos dicer que estamos non só ante unha
marea negra sen paliativos, que xa atinxiu a prática totalidade da costa galega e
que a sobrepasará, e que orixinou un
verdadeiro drama social, económico e
ambiental. Mais de 60.000 persoas viven
directamente dos recursos afectados, e
outras tantas nos sectores directamente
dependentes, polo que hoxe xa o 12% da
poboación galega está afectada no seu
meio de vida, e estará-o por anos. Pero
tamén o sector turístico se verá afectado
e, indirectamente, a totalidade da sociedade galega. Son precisamente as perdas
ambientais as que fundamentan unha
afirmación deste tipo. Ducias de especies
desapareceron ou non se recuperaron
con normalidade tras o accidente do
Aegean Sea en A Coruña. No presente
caso, só podemos avanzar a case certeza
de que especies como o Arao dos cons,
da que só unha ducia de parellas aniñaban en Cabo Vilán e Sisargas, terán desaparecido. Boa parte dos valores que
levaron á definición do Parque Nacional
das illas Atlánticas están totalmente afectados, ao igual que o 40% dos lugares de
interese comunitario propostos para formaren a rede Natura 2000. Pero tempo
haberá para unha avaliación, sempre
difícil, mais completa e detallada.
Cando xorde a
notícia do accidente do Prestige fronte ás costas de
Fisterra, a Asociación ADEGA estaba
inmersa na realización dunhas xornadas
que tiñan por escenario Vigo, Viveiro,
Ribeira, Carnota e Oleiros; Galiza e o Mar
era o título xenérico, pero nelas tiñan
cabida, fundamentalmente, dous temas:

LOCALIZAR OS
RESPONSÁBEIS
ÚLTIMOS
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a preocupante esquilmación dos caladoiros, sexa no nivel de pesca de litoral ou
de alta mar, e a deterioración do litoral
causada por fenómenos tan amplos e
diversos como a construcción de infraestructuras e o urbanismo ou a contaminación mariña.
Recolliamos para a primeira das problematicas a visión de Martín Sarmiento,
con 250 anos de antiguidade, que el resumia na frase "pescar mellor é pescar
pouco e sempre" fronte á ideia xeralizada e concorde coa estratéxia puramente
capitalista de "pescar moito e rápido". se
hai dous séculos e medio Martín
Sarmiento, galego preocupado pola sustentabilidade do uso dun recurso natural
da importancia da pesca para Galiza,
reflexionaba apenas sobre os recursos do
litoral galego, hoxe, a preocupación pola
saúde dos recursos pesqueiros é xa planetária, e Galiza ten un papel notábel
neste debate.
A anunciada morte dos mares ten a
sua raiz en factores mui diversos, entre
os que sobresaen a contaminación e a
esquilmación das pescarias. Esta última
manifesta-se tanto nas pescarias proprias
da Galiza (sardiña ... ) como nas pescarias
doutras latitudes do planeta; a pesar dos
avances en técnicas de teledetección, as
capturas totais ronda desde hais anos os
110 millóns de toneladas, e o crecemento
continuado de comezos e mediados do
século :xx deixou paso a unha situación
de estancamento, preludio probábel dun
descenso xeralizada, do que tamén son
indicativo os numerosos colapsos en
diferentes pescarias.
Sen dúvida, a Galiza toca-lle a peor
parte nesta esquilmación compartida,
pois ao proprio problema dunha sociedade e dun modelo económico depredadores suma-se a auséncia dunhas institucións que velen por un desenvolvimento
autocentrado que teña en conta os novos
desafios ambientais. Pouco cabe obxec-

A verdadeira responsabilidade está nas
grandes corporacións
que comercial con petroquímicos, co nsede
maiormente no tercio
rico do planeta, e que
actuan impunemente
no marco internacional. Se queremos resonsábeis, non miremos ás Bahamas, senón a Madrid e Bruxelas

tar á reclamación de direitos sobre augas
costeiras ou territoriais que a maioria dos
países foron realizando desde os anos
setenta do pasado século, pero si cabe
denunciar que as políticas pesqueiras
europeas, dictadas desde un dos centros
capitalistas do planeta, non teñan en
conta a elevada dependencia da pesca
dun país como Galiza, abocado unha vez
mais á emigración.
Pero reclamar esta solidariedade dos
nosos sócios europeos non pode ser sinónimo de reclamar mais buques pesqueiros, ou mais investimentos en acuicultura industrial intensiva nas nosas costas.
Desde o ponto de vista ecoloxista, desde
a razón que debe guiar a reconversión do
actual modelo económico cara á sustentabilidade, carece de todo sentido reclamar mais pesqueiros. Unha das consignas coreadas na demostración popular
do dia 1 de decembro en Compostela,
"mais pesqueiros, menos petroleiros"
non é, en boa lóxica, asumida por ninguén que teña unha visión global da problemática ambiental e social no dia de
hoxe. se ben a poderiamos considerar
válida nun senso xeral, cando queremos
subliñar a defensa das xentes pescadoras
fronte aos intereses das petroleiras, agora
confrontados tras a marea negra, non a
podemos aceptar cando está en debate a
reformulación dunha política pesqueira
común que tan malos resultados ten
dado nos últimos anos.
En definitiva, se queremos defender
a pescadores e pescadoras, analicemos
con seriedade a actual problemática, e
deixemos de reclamar mais "buques pesqueiros". Nesa análise da problemática
do meio mariño, da vida no mar, aparece sen dúvida o outro factor de deterioración: a contaminación. Nas referidas
xornadas tratabamos da contaminación
dos mares e prestabamos atención ao
problema causado polo TBT (tributilestaño), un elemento empregado nas pin-

A solidariedade dos nosos
sócios euroturas antiincrustantes para buques e
outras instalacións relacionadas co mar.
Os resultados dalgúns recentes estudos
indican a desapariación de determinadas especies sensíbeis a este contaminante (algunhas minchas e caracolas) da
maioria das rias galegas. Curiosamente,
a Costa da Morte aparecia como un dos
poucos ámbitos que se libraban, en
parte, deste problema. Seria a Costa da
morte a primeira zona do noso litoral en
sofrer as consecuéncias dos vertidos do
Prestige, que tamén despois alcanzarian
as Rias Baixas.
Estamos por tanto diante dunha
morte anunciada dos mares, por mais
que esta sexa lenta e aínda hoxe non
sexamos conscientes do seu avance e
irreversibilidade. Indicativo da dificultade de apreciación dos cambios causados
no meio mariño polas emisións contaminantes é o feito de que os mares conteñan
1.322 millóns de km cúbicos de auga, e
da irreversabilidade de tais cambios
pode ser o feito de que a renovación da
totalidade das augas mariñas teña un
ciclo de 3.000 anos, fronte aos 10 dias na
atmofera, por exemplo. Pero os problemas ambientais e de saude son xa claramente percephbeis: a estratéxia comunitária sobre dioxinas, uns contaminantes
que teñen a principal fonte de xeración
na incineración do lixo e na fabricación
de pesticidas clorados, indica que mais
dun tercio da poboación europea atopase afectada por un IÚvel de dioxinas no
corpo superior ás concentracións limiares para diversos efeitos negativos na
saúde, e entre as vias de exposición,
unha das mais importantes é o consumo
de peixe. Non se trata de que este veña
de zonas especialmente contaminadas,
senón da deterioración xeral dos mares e
do feito de que na maioria das latitudes
podemos atopar contaminantes de orixe
antrópica. Hidrocarburos aromáticos
policíclicos e metais pesados vertidos

peos non
pode vir en
forma de
mais buques
pesqueiros
nin mais investimentos
para acuicultura industrial intensiva
no litoral.
Desde o ponto de vista
ecoloxista,
desde a razón que debe
guiar a reconversión
do actual modelo económico cara a
sustentabilidade, carece
de todo sentido reclamar
mais pesqueiros

coa carga do Prestige segirán este mesmo
camiño.
Esquilmación dos recursos e contaminación son pois duas caras da mesma
moeda, pero nunha avaliación global
das causas da contaminación por hidrocarburos como a que nos ocupa podemos e debemos atender outros aspectos
que teñen o seu denominador común
nun modelo económico altamente
dependente dos combushbeis fósiles. se
nos referimos ao mar, os vertidos accidentais de hidrocarburos son a ponta
dun iceberg difícil de percibir por unha
sociedade guiada polo sensacionalismo
dos mass media. Hai estudios que mostran como a ria da Coruña contén nos
seus sedimentos elevadas concentracións dalgúns contaminantes (metais
pesados, PCBs ...) no seu interior, relacionados cos vertidos dunha antiga fábrica
de fertilizantes, pero tamén contén contaminacións non menos preocupantes de
hidrocarburos poliaromáticos (HPA)
cuxa concentración aumenta cara ao
exterior. Os derrames típicos dos portos,
especialmente dun porto petrolífero, e o
lavado hoxe ilegal de sentinas e tanques
no mar son unha causa importante de
contaminación por hidrocarburos. As
emisións desde terra, que finalmente
entran nos mares a través dos rios, achegan outra parte importante. Asi, no conxunto, a responsabilidade dos accidentes
de buques ten-se avaliado en menos do
15% do total, porcentaxe que na Galiza
sen dúvida ha de ser maior ainda que
non teña sido estimada. Á contaminación dos mares por hidrocarburos e
outros químicos presentes nos combustíbeis temos que sumar o fenómeno do
efeito invernadoiro e do cámbio climático, en boa medida asociado ao uso do
petróleo e dos diferentes combushbeis
del derivados.
Despois de todo isto, perguntar-nos
onde está a causa desta catástrofe condu-

ce-nos a un responsábel difuso e amplo:
todos e todas temos culpa. Temos culpa
cando empregamos abusivamente o
coche particular, ou cando participamos
dun consumo irresponsábel e degradante. Temos culpa cando aceptamos un
modelo de transporte que nos fai dependentes dese coche particular, e deixamos
de reivindicar un transporte colectivo
enerxeticamente eficiente e mais respectuoso co ambiente, ou cando aceptamos
sen maior preocupación a oposición de
Madrid aos obxectivos de Kyoto. Pero
tamén temos culpa cando tras cinco
grandes accidentes de petroleiros, e
especialmente tras o accidente do Aegean
Sea hai hoxe dez anos, non fomos capaces de reaccionar e exixir a adopción dalgunhas medidas mínimas. pois ademais
dun modelo económico consurnista e
dilapidador, hai persoas, corporacións e
sectores económicos que se benefician do
uso irresponsábel dos recursos naturuais. Irresponsábel porque non se teñen
adoptado aquelas medidas de prevención mínimas que aumentarian os custos
do transporte destas mercadorias, pero
que reducirian o risco para os recursos
naturais de titularidade pública ou
común e que son base das economias
locais.
Carece pois de sentido buscar responsabilidades na actuación dunha persoa convertida en cabeza de turco, o
capitán do barco, ou incluso da armadora. A verdadeira responsabilidade está
nas grandes corporacións que comercian
con este tipo de produtos, sexa a empresa vendedora ou a empresa compradora
do fuel. A sobreexplotación da tripulación nos buques ou a existéncia de bandeiras de conveniéncia son posíbeis só
cando estas grandes corporacións con
sede maiormente no tercio rico do planeta (por exemplo Repsol, titular do cru
que o Aegean Sea trasladaba á Coruña)
actuan impunemente no marco interna-
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cional, xa que ao contrário que o Prestige,
a imensa maioria das cargas de petróleo
viaxan do Sul para o Norte. se queremos
responsábeis, non miremos ás Bahamas,
senón a Madrid e Bruxelas.
Realmente, os responsábeis locais
(neste caso estatais
e autonómicos)
non son senón un elo mais desa cadea
que se inícia cos responsábeis últimos
que acabamos de subliñar. Non podia
ser doutra maneira nunha situación
xeral de globalización dunha ideoloxia
liberal e nun ámbito mais próximo no
que a realización desa ideoloxia atinxe
tintes extremos de irresponsabilidade.
Detrás da caréncia absoluta de meios de
luita contra os accidentes atopan-se con
toda claridade as políticas de déficit
cero, consistentes na merma en todo o
posíbel do gasto público, o que nestes
temas se traduce nun descuido absoluto
en materia de seguridade local, vixiáncia, prevención e rescate.
Este elemento é necesário para
explicar a absoluta caréncia de remolcadores e de buques e outros meios de
luita contra a contaminación, mesmo é a
razón de que algúns dos meios existentes hai uns anos teñan sido retirados por
considera-los "ociosos". É necesario
tamén reparar-mos nesa arrogancia e
prepotencia dalguns altos cargos, que
logo puxo de manifesto un desprezo
absoluto polas xentes e a economia do
noso litoral, consistente na negación da
catástrofe e das suas consecuéncias ecolóxicas e económicas. Esta actitude
supuxo a negación de auxilio diante
dunha grave catástrofe ambiental,
razón pola que toma tintes de delito
ecolóxico. Só a consideración de Galiza
como colónia, como pobo subordinado,
pode explicar esa arrogancia e desprezo
que se traduciu nun burdo intento de
RESPONSÁBEIS
LOCAIS: DO ACCIDENTE
Á CATÁSTROFE

TEMPOS

14

OECEMBRO 2002

So a consideración de
Galiza como colónia,
como pobo surbordinado, pode explicar o
desprezo co que se
ocultou a realidade e
se impuxo unha "verdade" interesada. So o
feito constatado de
que Galiza é menos
colónia do que foi nun
pasado ainda ben recente pode desen mascarar esta estratexia

ocultar a realidade e impor unha "verdade" interesada, e só o feito xa constatado de que Galiza é menos colonia do
que foi nun pasado ainda ben recente
pudo desenmascarar esta estratexia.
Pero o alcance do desastre ambiental e a indignación do pobo veu a acrescentar-se pola conxunción doutro elemento como é a actuación dunha rede
de clientelismo e caciquismo plenamente vixente e, finalmente, posta ao descoberto. Esta rede tivo a sua expresión
mais xenuina na articulación de todos
os servizos relacionados coas actuacións desde terra para paliar os danos
da marea negra no litoral. Durante case
quince dias non hai resposta á necesária
recollida de fuel nas praias, e cando esta
resposta se articula persegue-se a actuación de grupos de voluntarios que tiñan
tomado a iniciativa e intenta-se canalizar a actuación doutros, sempre a través
da mencionada empresa. Calquera persoa que se achegase a botar unha man
na recollida de fuel debia ser contratada, e se non o seu traballo non servia e
trataba-se de dificultalo.
Pero non tardou en sair á luz a verdadeira razón de ser desta estratéxia. O
negócio cientelista realiza-se a tres bandas, especialmente nun período tan
próximo ás eleiccións municipais: concellos, empresa e Administración xeral.
Os primeiros reclutan as persos a contratar, ainda que condicionados polos
outros dous, que deseñan e executan o
plano. Chega-se asi ao extremo de ver
ao voluntariado como un inimigo que
compite polo botin, que non é outro que
o reparto de esmolas por non facer

nada, no que se converteron en muitos
casos os salarios, e que durarará canto
dure o fuel nas praias e nos coidos.
Todo isto complementa-se coa estratexia empresarial de limitar a adquisición de calquera tipo de meio, empregando só os proprios recursos ou limitando calquera outro por imprescindíbel que for. Así, o persoal de recollida de
fuel ou ben se atopa sen ter que facer, ou
ve-se obrigado a depositar o fuel en
lugares pouco axeitados, ao tempo que
os meios de protección persoal mostran
notábeis caréncias. Non digamos xa da
disponibilidade de meios humanos cualificados, ou da necesaria formación de
muitas das persoas que traballaron nas
limpezas con vistas a incrementar a
capacidade de resposta ante a segunda
e a terceira marea negra que chegaria ás
nosas costas quince dias mais tarde que
a primeira. E teriamos ainda que perguntar-nos onde están os meios para a
recollida de fuel noutras áreas do litoral
distintas dos areais e dos coidos ou dos
portos, tais como as numerosas calas e
recunchos recurtados dos acantilados
nos que o mar acumulou durante dias e
semanas grandes cantidades de fuel.
Agora, as implicacións de toda esta
trama chegan até os mais altos níveis, e
engarza-se directamente coas estratéxias
políticas de limitación do gasto, como se
pode deducir das afirmacións do vicepresidente do Governo e doutros altos
cargos, sobre a non conveniéncia da limpeza do litoral. Pouco importaba que o
reclamara o ecoloxismo ou que, a este
respeito, os manuais do tan recorrido
instituto francés Le Cedre digan que "a

Chega-se a
ver ao voluntario como un
inimigo que
primeira fase de limpeza do Prestige consistirá en recuperar groso modo, pero
rapidamente a maior cantidade de
petróleo para evitar que sexa de novo
arrastado polo vento e as mareas e que
contamine outras zonas do litoral ainda
non afectadas". Esta acción e a importáncia da rapidez coa que se leve a cabo
presenta-se ainda con mais nitidez se
facemos caso das informacións oficiais
que limitaban o vertido a unhas poucas
manchas illadas: é precisamente nestas
condicións cando unha maior parte dos
danos potenciais poden ser paliados
mediante unha acción rápida e decidida
de recollida do fuel chegado ao litoral.

Se todo isto é asi, e hai numerosas evidéncias e declaracións ao respeito, como tamén as hai sobre a
inexisténcia de medios para loitar
contra a marea negra nas Rias
Baixas, ou xa antes sobre as chamadas de alerta ante o risco dun desastre económico e ambiental para as
Rias Baixas ao coñecer-se o manexo
do buque que se estaba a facer, non
só cabe exixir responsabilidades
políticas, senón que estamos diante
dun claro delito por neglixéncia,
temeridade e denegación de auxilio,
con consecuéncias dunha verdadeira
catástrofe ecolóxica.

compite polo
botín, a esmola na que se
converteron
os salários
mentres dure
o fuel nas
praias e nos
coídos

Para concluir, pouco nos axudaria
aquel dito de que cada pobo ten os
gobernantes que merece: voltariamos
a xeneralizar as responsabilidades do
acontecido, pero todos e todas temos
menos culpa cando desde os mais
diferentes corrunchos do país e ámbitos da sociedade civil, cultural e profesional tratamos de pór o noso grao
de area en paliar as consecuencias do
desastre e, sobre todo, cando o
domingo dia 1 de decembro participamos masivamente nunha grande
demostración cidadá para exixir que
isto non volte a ocorrer NUNCA
MAIS.

Mtren ustedts ... ~epttan conmtgo ...
fl "fresttgt" nunca ha extsttdo...
Ho hay marea negra ... La culpa ts
de Ia opostdón, que son
una panda de bellacos...
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Fraga estaba ... ¡Ó pé dos canóns! Luís
XOSÉ

gora sabemos a
verdade. Sempre
temos di to que
Galicia é terra de
contrastes, na que
tan doado resulta atoparse cunha tradición en vía de extinción coma cun
xesto de modernidade que se adianta
ás vangardas neoiorquinas. Pero
nunca pensamos que ese contraste
puidese ser tan forte como para
enfrontamos á visión do goberno máis
noqueado de Occidente e a unha sociedade civil que se ergue sobre os chapapotes da catástrofe do Prestige para
dar un exemplo de iniciativa, solidariedade, enxeño, risco e eficacia que
abraiou e abraia a tódolos observadores destacados nos case mil quilómetros de costa fisterrá.
Se é certo que non hai mal que por
ben non veña, é posible que o chapapote do Prestige sexa para os galegos
coma o fel daquel peixe que lle abriu
os ollos a Tobías, para que non vexamos milagres onde non hai máis que o
noso propio esforzo, e para que non
creamos en eficacias nin honestidades
indiscutibles. Porque se o Goberno de
Aznar debe cargar coas equivocacións
iniciais na xestión do naufraxio e na
adopción dunha solución vacilante
que espallou o fuel por toda a anchura
do mar, a actitude de Fraga diante da
catástrofe ecolóxica, económica e
social que se abateu sobre Galicia roza
os límites da miseria humana, minimizando o problema, mantendo o seu
febril viaxar cara a ningures e demostrando a total incapacidade para liderar unha loita titánica que, con míster
eficacia sentado en Raxoi, houbo de
levarse a cabo sen medios, nin garantías, nin dirección, nin sequera educación para acoller e organizar ós voluntarios e para situar os contedores que
debían recibir o fuel que os mariñeiros

Aznar debe cargar
coas equivocacións na
xestión do naufraxio e
na adopción dunha solución vacilante. Por
outra parte, a actitude
de Fraga roza os límites da miseria humana, minimizando o
problema, demostrando a total incapacidade para liderar a situación

A

BARREIRO RIVAS

arrincaban do mar con culleres improvisadas, coas mans e -como dixo un
dos protagonistas da epopea- "cos
dentes".
Pero Fraga estaba "gobernando" ¡coma sempre!-, entregando a súa vida
por nós, e salvándonos do noso triste
destino. E por eso foi a Aranjuez mentres o barco se afundía, para pegar uns
tiros nunha cacería de luxo. Quizá por
eso decidiu botar unhas cabezadiñas
austeras no hotel máis caro de España,
para estar esperto cando se encontrara
co gran Fefé, e para escoitar do gran
experto en transportes petrolíferos ¡velaí unha explicación honesta e intelixente!- cómo se lle fai fronte a unha
"marea moura". Por eso tivo que ir de
merenda a Guimarães, onde prometera facer patria nun evento gastronómico. E por eso acabou presentando un
libro sobre boticas monacais, mentres
os bateeiros de Combarro construían
barreiras artesanais contra o petróleo,
e mentres os homes do Aguiño e
Meloxo se botaron ó mar en chalanas

para facerlle fronte á barafunda de fuel
que aniñara no Prestige. iNon se pode
caer máis baixo, nin dar unha medida
máis curta do liderado democrático,
nin acabar de xeito máis estúpido
cunha fama de supermán que moitos
galegos lle adxudicaran con máis fe
que raciocinio.
Pero agora xa está todo á vista, e
non queda máis remedio que pensar
nunha sucesión que non pode esperar
máis. E non porque o presidente sexa
xa octoxenario, senón por deixar só
diante do perigo ó pobo que lle deu
por catro veces a cega confianza que os
feles do peixe Prestige acaban de poñer
en evidencia. Non serei eu quen negue
que a catástrofe ecolóxica e económico-social que padecemos ten algo de
fatal e inevitable, e que ningunha
acción humana está libre da cota de
erros que nos diferencia de Deus. Pero
si digo que quero esixir responsabilidades nos mesmos escenarios onde
me venden as burras e cos mesmos
argumentos cos que me converten a
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xestión ordinaria ou os fondos da UE.
E por eso, sen eximir de responsabilidades a un Goberno central que nos
ninguneou, nos abandonou e nos
enganou, e sen afastar os ollos da
esperpéntica fuxida de Aznar e das
alucinantes actuacións de Mariano
Rajoy, Fernández de Mesa, Álvarez
Cascos, Jaume Matas e outros fenómenos criados nas aulas de "España vai
ben", creo que non queda máis remedio que pedirlle contas a quen quixo
convencemos de que todo canto se fai
aquí pasa por el, e de que tódalas portas de España e Europa están abertas
para el.
Non esquezamos tampouco que é
a segunda vez que ó presidente Fraga
lle pasa algo así, e que, por eso
mesmo, despois de doce anos de
goberno, non pode gozar dos beneficios que pediron e non tiveron os que
se enfrontaron ó Casón, sen experiencia nin tempo para prevelo, ou os que
gobernan países nos que estas cousas
"non suceden". E por eso digo e proclamo que Fraga debe asumir responsabilidades políticas inmediatas, so
pena de deixarnos invitados a presenciar a espantosa ruína dun réxime
extemporáneo e estéril, descontado xa
dos episodios da historia, que os galegos debiamos aforrar.
A responsabilidade política é unha
calidade esencial
da democracia, e
nada hai nela, nin se pode imaxinar,
que non sexa revisable ante as instancias de representación do pobo soberano. Claro que, para que esto sexa así,
tamén hai que aceptar que a responsabilidade política se move nun plano
absolutamente distinto das responsabilidades penais e mesmo civís, e que
un político de conducta irreprochable,
POR QUÉ
É FRAGA
RESPONSABLE
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Hai que reivindicar a
responsabilidade política coma un feito morai, ou coma un indicador esencial da calidade democrática, que
de ningún modo pode
quedar reducida a un
referendo electoral
que outorga, cada catro anos, unha cidadanía pasiva

ou mesmo exemplar, pode ser suxeito
dun proceso de responsabilidades
políticas directas ou indirectas derivadas dun imprevisto ou mal avaliado,
que non foi correctamente xestionado,
ou que desbordou as capacidades de
organización e defensa da propia
Administración ou da sociedade civil.
E neste senso pode dicirse que, máis
aló das accións ou omisións directamente relacionadas coas competencias
e a natureza do poder, tamén poden
esixirse responsabilidades polos efectos derivados de catástrofes naturais
ou artificiais que, unha vez expurgadas de todo o que é alleo ás capacidades humanas, sempre deixan un enorme rastro de consecuencias derivadas
de imprevisións ou ineptitudes evidentes.
Ás veces a responsabilidade política vai parella a outro tipo de responsabilidades máis persoais, e xeralmente
máis graves, que son esixibles diante
dos tribunais (pensemos por exemplo
no caso GAL e Barrionuevo, ou no
caso Banesto e Mario Conde). Outras
veces a responsabilidade política está
ligada a competencias que, sen ser
directamente exercidas polo político
en cuestión, caen indirectamente baixo
a súa responsabilidade (lembremos,
por exemplo, a dimisión do ministro
Asunción, derivada dun caso no que
non tiña responsabilidade persoal e
directa). E outras veces incluso podemos falar de responsabilidades políticas que teñen unha finalidade exemplarizante, e que están exclusivamente
orientadas a non deixar que se cren

ámbitos de acción que, dentro dunha
democracia avanzada, constitúan verdadeiras illas de irresponsabilidade
(tal foi, no seu día, a famosa dimisión
de Billy Brandt). E por eso pode dicirse que a esixencia de responsabilidades no ámbito da democracia é un
feito de máxima racionalidade, profundamente constructivo que non
sempre se pode encadrar na pura hostilidade partidaria.
É bastante frecuente que as responsabilidades políticas se diriman, con
plena coherencia, polos propios implicados, ou que sexan esixidas polos
partidos e gobernos implicados antes
de que interveñan as forzas políticas
da oposición. En todo caso carece de
senso limitar as responsabilidades
políticas á capacidade que teña a oposición para esixilas, ou referir esa esixencia moral de responsabilidade á
propia capacidade que ten o poder
para manter as coalicións de poder
que lexitiman a súa posición institucional. E por eso hai que reivindicar a
responsabilidade política coma un
feito moral, ou coma un indicador
esencial da calidade democrática, que
en ningún modo pode quedar reducida a un referendo electoral que outorga, cada catro anos, unha cidadanía
pasiva.
Falando do naufraxio do petroleiro Prestige, resulta
xa evidente que
estamos diante dun caso de incuria e
incompetencia dos poderes políticos

O CONCRETO
CASO DO NAUFRAXIO
DO PRESTIGE

de maXlma dimensión e gravidade.
Porque, aínda que excluamos as responsabilidades referidas ó feito de
que o petroleiro navegase libremente
fronte ás nosas costas -eximente que
pode invocar a Xunta, pero non o
Goberno central-, tanto a xestión do
naufraxio como a activación das
medidas que debía facer fronte ós
efectos da marea negra están tecidas
de erros, de incompetencia, dunha
incomprensible parálise dos poderes,
de falla e manipulación da información, de abandono da sociedade civil á
súa iniciativa e á súa sorte, que deberían terse resolto en inmediatos ceses
de técnicos e autoridades.
¿Quen deu a orde de afastar o
petroleiro e regar de fuel cincocentos
quilómetros de costa galega? ¿Como
se compuxo a equipa técnica e que
hipóteses barallou esta equipa antes
de referendar as erradas e erráticas
estratexias seguidas? ¿Que consultas
se fixeron, ou que precedentes se invocaron para tomar as decisións? Baixo o
surrealista liderado informativo de
Fernández de Mesa, máis preocupado
por conxuntar as garabatas e por
situarse equidistante entre as bandeiras de Galicia e España que por saber
de verdade o que estaba pasando, a
actuación do Goberno central foi tardía, avaliou mal a catástrofe, e non dispuxo dos medios necesarios para facer
fronte á marea negra, nin cos propios
medios de España, que foron temerariamente reducidos e desprazados a
outros asentamentos, ou foron inicialmente rexeitados coa soa finalidade de
rebaixar as tinguiduras da traxedia. E
por eso non debería descartarse que,
sobre as evidentes responsabilidades
políticas, que deberían substanciarse
con ceses ou dimisións inmediatas, se
estudiasen tamén as posibles responsabilidades penais que se derivan da

deficiente información e do atraso
experimentado, por simples razóns de
oportunidade política, na toma de
decisións efectivas.
No caso da Xunta, a ausencia e a
incompetencia fronte á traxedia foron
inenarrables. Non se informou nin se
deixou informar do que pasaba.
Manipulouse a TVG ata o esperpento.
A sociedade civil non foi axudada a
organizarse fronte á crise. Non se compareceu diante da cidadanía para
pedirlle esforzos especiais e xestionar
a súa eficacia. Non se expropiaron
recursos imprescindibles e facilmente
dispoñibles (grúas, contedores, depósitos de fueI, palas, coleiros, máscaras,
monos de traballo, racións alimentarias ... ), e tampouco se lle deron as gracias ós concellos e empresas privadas
que entregaron material pola súa
conta, deixando ó descuberto o tráxico
estantiguamento da Xunta).
O Exército chegou tarde, a información válida só chegou de Portugal e
de Francia, a visita do Rei non vale a
pena comentala, a actitude de Aznar é
raiana cos síndromes psiquiátricos, as
roldas de prensa de Mariano Rajoy
sempre foron desmentidas en menos
de doce horas, e de xeito rotundo,
polos feitos anunciados na información das emisoras privadas ... E ninguén sabe responder a estas dramáticas preguntas: ¿Que fixo ben o
Goberno de Aznar? ¿Que mérito
temos que recoñecerlle a Fraga e á
Xunta na xestión da crise do Prestige?
Nada. ¡Nada de nada!
O
descarnado
derrube
da
imaxe de Fraga,
a impresionante
manifestación convocada polo
colectivo "Nunca máis", a coincidencia razoada de dúas mocións de
UNHA
LECCiÓN
INESPERADA

¡Non se pode
caer máis
baixo, nin dar
unha medida
máis curta do
liderado
democrático,
nin acabar de
xeito máis
estúpido
cunha fama
de supermán
que moitos
galegos lle
adxudicaran
con máis fe
que raciocinio! Pero
agora xa está
todo á vista, e
non queda
máis remedio
que pensar
nunha sucesión que o
noso octoxenario presidente non
pode esperar
máis

censura, a estupefacción indisimulada dos militantes do PP, a aparición dun xeito de informar que,
impulsado por La Voz de Galicia,
parecía imposible fai só un mes, o
aberto comentario de que Galicia
abriu os ollos despois dun longo
pesadelo histórico, a previsible prolongación dunha crise dramática, os
esperanzadores reflexos dunha oposición que parece disposta a traballar unha alternativa, o intelixente
papel xogado por Rodríguez
Zapatero, os ecos internacionais e
nacionais da crise, e a evidencia
abrumadora dun fracaso do Estado
na xestión da crise, todo parece
apuntar a que en Galicia se acaba de
producir unha fractura das inercias
políticas e electorais que manteñen
no poder ó PP cun status de partido
dominante.
Os galegos estamos pensando
outravolta para qué serve a política.
E máis alá de que a Fraga se lle puxese cara de ex-presidente, dá a sensación de que a política empezou a volver ás rúas e ás aulas, ós xornais e ás
radios, á televisión e ós faladoiros
familiares, ós partidos que soñan con
gañar e ós partidos que teñen a seguridade de ter perdido moitas cousas
nesta crise. Aínda que tamén teñamos que gardarnos da posibilidade
de que mandemos a memoria de
vacacións e volvamos ás urnas de
novo coa única intención de que aquí
non pase nada.
Pero esta vez cheira distinto, e
non parece que a xente estea disposta
a esquecer unha marea negra que
chegou á costa mentres Fraga falaba
de petróleos con Fefé, fuxía das patacas coma un neno de escola e tiraba o
tinteiro encima dos folios nos que
estaba escribindo a súa fabulada historia. Así é, e así o espero.
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Marea negra na información
BELÉN PUÑAL
marea negra chegou tamén ás
augas revoltas dos
medios de información para escurecer, aínda máis se cabe, o xa sombrizo
panorama informativo galego, castrado
polas servidumes políticas e económicas. Ocultación e silenciamento caracterizaron a actuación dun goberno que
tentou tapar deste xeito a verdadeira
dimensión da catástrofe que contribuíu
a dimensionar. Fronte á marea de desinformación, que secundaron os medios
de comunicación sobre os que exercen
un control directo ou indirecto os gobernos de Madrid e Santiago, organismos
dependentes de países foráneos, como
Portugal e Francia, encargáronse de
ofrecer ininterrompidamente as verdadeiras dimensións da catástrofe.
Mentres, as enganosas mensaxes tranquilizadoras, os obstáculos ós medios á
hora de facilitar información, a mentira
e mesmo a censura (prohibindo, por
exemplo, sobrevoar a zona do afundimento para evitar imaxes) marcaron a
actuación das administración española
e galega.
Os fíos da servidume están guiados
por
un
Goberno que, ante
a imposibilidade de controlar a situación, opta por enchoupar a información
coa viscosa escuridade do chapapote.
Para tentar salvarse a si mesmos, divulgan unha falaz imaxe de tranquilidade e
control, que en absoluto se corresponde
coa situación real. Neste espello deformado non existe marea negra, reflíctense fermosas imaxes de animosos voluntarios traballando con organización e
medios, o fuel permanece solidificado
no fondo do mar e as Rías Baixas están
a salvo. Constrúese unha realidade vir-
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Constrúese unha realidade virtual e narcotízase á poboación, no
canto de dar a coñeceer as verdadeiras dimensións da catástrofe, informar con exactitude da situación e,
cos datos e previsións
reais sobre a mesa,
activar á cidadanía na
loita contra a marea
negra

tima, en capitanía marítima din que
teño que chamar ó gabinete de crise de
salvamento, en salvamento derívanme
de novo á Delegación do Goberno, que
me din que vai sacar unha nota que non
chega", afirma Gonzalo Cortizo, xefe de
informativos para a Cadena Ser en
Galicia. "Non había ningún recurso a
onde poder chamar se tiñas dúbidas",
ratifica o xornalista de El País Xosé
Manuel Pereiro, que explica como esta
situación obrigou á busca de fontes
alternativas, como a información dos
organismos estranxeiros. "Este tipo de
sistema funciona cando ti non tes acceso a información, pero non cando podes
ver perfectamente o que está a pasar e
contrastalo coa información oficial,
como no caso da limpeza das praias ou
na protección con barreiras da costa. O
control mediático non funcionou",
engade Xosé Manuel.
As fontes fanse cada vez máis remisas, como as confrarías que, segundo
recoñeceu o alcalde de Vigo na Cadena
Ser, estaban sendo condicionadas para
non ofreceren información. A propia
Dirección Xeral de Mariña Mercante
emitiu un comunicado interno co fin de
restrinxir e controlar máis a informa-

tual e narcotizase a poboación, no canto
de dar a coñecer as verdadeiras dimensións da catástrofe, informar con exactitude da situación e, cos datos e previsións reais sobre a mesa, activar a cidadanía na loita contra a marea negra.
Deste xeito explícase que, tres semanas
despois do accidente, as Rías Baixas
aínda non dispuxesen dun plan eficaz e
organizado para combater a entrada do
fuel nas súas costas e fosen os propios
mariñeiros os que, cos seus máis rudimentarios medios, tivesen que emprender unha dura contenda contra o fuel.
Os gabinetes de prensa, que en principio deberan ser os departamentos
encargados de canalizarlle a información das fontes oficiais ós medios, quedan sen razón de ser. ¿Que función tiveron e están a ter nesta crise a complexa
estructura de gabinetes da Xunta de
Galicia, da Secretaría de Relación cos
Medios Informativos, dos departamentos de prensa das respectivas consellerías? Non precisamente o facilitar a información, senón máis ben servir de control, sancionar e facer dimitir ós que tenten saír da súa corda.
Nun primeiro momento foi Arsenio
Fernández de Mesa o elixido como
cabeza visible á hora de proporcionar
información. Convertido practicamente
nun locutor de continuidade, nos primeiros días da crise, as súas dúas roldas
de prensa diarias asegurábanlles ós xornalistas dispor dun mínimo, escaso, de
datos oficiais. Pero, trala desaparición
do delegado do goberno da palestra
informativa, eclipsado por Rajoy, a
obtención de información por parte dos
medios viuse dificultada. "Cada vez
faise máis difícil obter respostas a preguntas como ónde está a mancha ou se
está saíndo petróleo do barco. Para localizar a situación da mancha, por exemplo, chamei á Delegación do Goberno
que me di que chame a capitanía marí-

Un grupo de

ción concedida ós medios. Ante as dificultades de obter información fluída e
fiable por parte das administracións
española e galega, os medios vense
impelidos a acudir a fontes portuguesas
(como o Instituto Hidrográfico) ou francesas (tal é o caso de organismos como
Le Cedre). As contradiccións e o descrédito das fontes oficiais españolas acrecéntanse día tras día. A censura chega
ata tal punto que se impediu obter imaxes da zona do afundimento prohibindo sobrevoar esa área. Desde que o
Prestige enterrou os seus lastimados
restos no fondo do océano, as imaxes da
zona (desde satélites ou avións) brillaron pola súa escaseza, imposibilitando
certificar a existencia ou non de novos
vertidos. O control fíxose aínda máis
palpable coa chegada do fuel ás Rías
Baixas: prolubese a entrada dos medios
ó porto de Aguiño e a Capitanía de
Vilagarcía mesmo impide a tres xornalistas subir a bordo dun pesqueiro que
participaba na limpeza do fuel para
fotografar a mancha de Sálvora. O
gobemo español négase a ofrecer información das primeiras inmersións do
Nautíle e unha vez máis é Portugal quen
ofrece imaxes de satélite e análises que
demostran a existencia de vertidos de
fuel na zona de afundimento do
Prestige.
A información oficial, ademais de
pouco fiable, chega a contagotas e moitas veces tarde. Así o recoñecen os traballadores da TVG: "Desde o día 23 de
novembro, a Consellería de Pesca achega un punto de información permanente na rede. En teoría está coordinado
coa Delegación do Gobemo, porque na
inspección costeira participan medios
da Administración central e autonómica. Curiosamente a actualización da
parte que corresponde á Delegación do
Gobemo case nunca chega á páxina a
tempo para os informativos da tarde;

demórase ata que os noticiarios están
xa en emisión". Deste xeito xógase á
minimización oficial, pois os xornalistas non poderán facer referencia ó ultimo informe, que segue retido, e terán
que botar man dos datos do informe
anterior, con datos aínda non actualizados sobre a localización da mancha.
Entre os informes da Delegación do
Gobemo e da Consellería de Pesca
pode haber diferencias na localización
da mancha oficial de ata 15 millas, pois
para a Delegación do Gobemo sempre
estará máis lonxe. Tal como nos comentan os traballadores/as da TVG, mentres para a Delegación do Gobemo, o
día 28 había "unha pequena irisación",
no parte dado pola Consellería de
Pesca falábase dunha "mancha de 7
quilómetros de longo e 4 de ancho cun
80 por cento de polución". Fronte ó
mutismo do resto das autoridades,
cómpre destacar o papel do conselleiro
de Pesca, Emique López Veiga, un dos
poucos que deu a cara sen problema ó
longo desta crise tinxida por mareas
negras que veñen e van.
Unha vez máis, os
medios de comunicación públicos
convertéronse nos
máis fieis servidores da man que lles dá
de comer. Os comités de empresa da
TVE e da CRTVG criticaron explicitamente, en senllos comunicados, a censura e a manipulación da información
nos seus medios. "Octavio Rodríguez
volveu coller o teléfono para coaccionar
a xornalistas, para censurar algunhas
informacións", recoñecía o comité de
empresa da TVE. Denunciaban os/as
traballadores / as
da
Televisión
Española en Galicia a prohibición da
denominación "marea negra" por considerar o seu director que tal cualificación cargaba a situación de tons máis

¿CAL É
A INFORMACiÓN
PÚBLICA?

xornalistas da
CRTVG denuncia o incumprimento dos
estatutos da
empresa, pois
ráchase co
compromiso
de emitir unha
información
veraz e plural,
e de omitir
calquera
espacio de
debate. Aínda
así, puntual izan que a
fragmentación
dos informativos, o descontrol organizativo e a responsabilidade
social dalgúns
xornalistas
permitiu que
algunhas
novas se zatasen ó control

dramáticos que a propia realidade.
Explicitaban tamén estes xornalistas a
ocultación de opinións críticas (como a
oposición parlamentaria, as protestas ó
ministro Arias Cañete en Muxía ou
anuncio da moción de censura). A
manipulación, unida á ocultación e á
censura, converteuse no terceiro ingrediente deste deformado pastel informativo: "O director da TVE-Galicia actuou
como un ordinario manipulador pasando pola 'cociña' tódolos datos para
mostrar nos informativos unha realidade virtual-oficialista e triunfalista-, que
pouco tiña que ver co estado en que se
atopaban e se atopaban decenas de quilómetros de costa".
O dirixismo acrecentouse a partir do
momento en que se afundiu o Prestige
coa súa carga mortal e Mariano Rajoy
asomaba por Caión para tomar as rendas da desbocada situación, tomándolle
o relevo ó delegado do gobemo.
Segundo recoñece Xosé Manuel García,
delegado de persoal de CCOO. en
Radio Nacional, desde entón, a información que se fai desde RNE en Galicia
para Madrid é elaborada polo director,
Severino Cagide. Afirma que o control é
maior cando o xefe de informativos,
Pablo Lago, non está e é substituído nas
súas funcións polo director, tal é o caso
da información ofrecida sobre a manifestación do ID, que apareceu en quinto lugar no informativo daquel día, e ía
contrarrestada, ademais, cunhas declaracións ó respecto do propio conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou.
O outro gran piar da manipulación
mediática é a CRTVG. Un grupo de
redactores/ as da Televisión de Galicia
denuncia deste xeito o servilismo dos
dos
informativos:
responsables
"Semella que, en todo momento, os responsables dos servicios informativos
da TVG esperan as orientacións dos
representantes do gobemo antes de
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tomar calquera decisión. Son testemuños/ as de como a propia descoordinación nas administracións se reflectiu na
resposta contradictoria, descoordinada
e nerviosa da Televisión de Galicia.
Deste xeito, lembran como se viviu na
redacción o momento de afundimento
do Prestige: "Ata que se escoitaron as
palabras de Rajoy a redacción estivo
practicamente paralizada. O nerviosismo era de tal calibre que o cámara que
tódolos días subía a un avión para
grava-las imaxes do petroleiro esa
mañá non sobrevoou a zona. Ben fose
por razóns técnicas ou por puro desconcerto, o caso é que o Telexornal
Mediodía non puido emitir imaxes propias do afundimento do barco. As
demais cadeas si. Ese día, por primeira
vez desde o naufraxio, o TX Mediodía
foi superado en audiencia por
Telecinco". Denuncia este grupo de
redactores / as o incumprimento dos
propios Estatutos da CRTVG ó incumprir co compromiso de emitir unha
información veraz e plural e omitir calquera espacio de debate. Aínda así,
puntualizan que a fragmentación de
espacios informativos da emisora, o
descontrol organizativo e a responsabilidade social dalgúns xornalistas permitiu que algunhas novas se zafasen ó
control imposto: "Pode servir como
exemplo, se ben anecdótico, a emisión
dentro dunha das primeiras noticias
sobre a limpeza das praias de declaracións dun mariñeiro de Camariñas que
dicía: "Por moito que diga a televisión,
o petróleo xa chegou ata aquí e ninguén
veu aínda a limpar nada".
Tal como aconteceu na TVE, tamén
os e as xornalistas da Radio e da
Televisión de Galicia se viron obrigados
a seguir as directrices marcadas desde
arriba. Deste xeito, déuselles instruccións tallantes de non falar de marea
negra e facer referencia só a vertidos, en
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¿Manipulación?
Carga contra estudiantes en Compostela. A
información oficial dicía tendenciosamente
que a manifestación
de protesta contra a
marea negra fora promovida polo colectivo
independentista Agir,
cando na organización
entraban outros colectivos estudiantís

consonancia co tranquilizador e enganoso canto de serea dos responsables da
Administración. As voces que non coincidían con esa versión edulcorada e
falaz da realidade, tales como as análises de expertos/ as, cientificos/ as e ecoloxistas foron ignoradas nos espacios da
radio e da televisión pública galega.
Unha radio e unha televisión que, tal
como denuncian na comunicado que lle
fixeron público ós medios, nunca fixo
mención á ausencia de Fraga ata que se
viron na obriga de xustificala ou desmentila. Os peor parados, como sempre
foron os e as xornalistas, tal como recoñece o propio comité de empresa: "A
grande maioría do persoal da TVG e da
Radio Galega é allea a esta manipulación informativa e incluso padecen as
súas consecuencias: reciben ameazas
por utilizar expresións como "marea
negra", son apartadas das informacións
consideradas conflictivas e mesmo
sofren as mostras de ira dos directamente afectados pola traxedia ou ven
como a Televisión e a Radio galegas disfrazan a súa realidade".

o PULO

Fronte ás dificultades desta auténtica marea negra
informativa, unha
das respostas máis interesantes foi a
ofrecida pola prensa escrita. "Os
medios escritos puxéronse as pilas
-comenta Xosé Manuel Pereiro, xornalista de El País.- Recuperaron esa máxima de que todo o que diga un señor
detrás dunha mesa non ten porque ser
certo. Puideron realizar un traballo de
reflexión, máis difícil de levar nos
medios audiovisuais, que dispoñen de
menos tempo para elaborar a información". Os xornais, como La Voz de
Galicia no ámbito autonómico, soube-

DOS MEDIOS
IMPRESOS

ron sacar peito, ofrecer un seguimento
exhaustivo e en profundidade da catástrofe e a súa evolución, elaborar unha
información máis analítica, baseada no
contacto con fontes expertas, no traballo de campo e no contraste e investigación sobre a certeza dos datos ofrecidos
polas administracións. Mais, marcados
polas dependencias económicas, non é
fácil para os medios galegos, nin aínda
que sexan privados, zafarse das presións institucionais. Deste xeito, a perspectiva máis política da crise está sendo
deixada de lado, a non ser por medios
como El País ou a Cadena Ser. Deste
xeito, non se afondou na análise das
responsabilidades políticas, nas peticións de dimisións, nas polémicas
ausencias (por simple motivo de afeccións cinexéticas) de Fraga e un bo
abano de responsables políticos en
plena crise, no debate parlamentar ou
mesmo na organización doutras mobilizacións sociais á parte da gran manifestación do 1 de Decembro como, por
poñer un exemplo, o encadeamento
dun grupo de dez persoas ás portas do
Parlamento, apoiados/as por un cento
de mozos/as, co resultado de catorce
feridos ante a intervención policial.
Os berros contra a distorsión informativa xuntábanse na manifestación do
ID cos que pedían dimisión ou denunciaban incompetencia. Escoitábase a
palabra manipulación nas bocas máis
diversas: un artesán de Muxía, unha
veciña de Corcubión, un voluntario da
Coruña, pescadores, mariñeiros ... Todos
falan da súa realidade, da súa experiencia propia ocultada nos medios.
Quizabes esa dorosa lección sexa a
única consecuencia positiva: a toma de
conciencia por parte da poboación dos
espellos distorsionados cos que os
medios poden reflectir a realidade.
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Muxía

Do mar pola orela / mireina pasar, /
na frente unha estrela, / no bico un cantar.
Curros Enríquez, A Rosalía

Os habitantes da Costa da Morte gardan na lembranza os nomes dos barcos naufragados nas súas
augas. Muxía é un deses pobos que sepultan na memoria as pantasmas dos afogados. Oafundimento do
petroleiro Prestige é unha catástrofe máis sobre outras moitas xa padecidas por eles. O vertido tingue
Muxía enteira da cor tristemente familiar do loito. Por iso, cando a xente do lugar olla cara ó mar contaminado, queda sumida nun silencio reflexivo. Moitos resígnanse a vivir nunha costa morta ou a emigrar.
Outros, sen embargo, rebélanse contra o conformismo. Senten rabia, pola incompetencia das autoridades;
indignación, ó escoitar as mentiras oficiais; impotencia, ante a falta de medios anticontaminación; e, sobre
todo, un fondo sufrimento, debido ó desastre ecolóxico, económico e social.
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negra

Este ensaio está dedicado a EI-Reyde España, que lles pediu ós fotógrafos evitar as imaxes demagóxicas da marea negra. Por suposto, el non aparece retratado no seu paseo por Muxía. Tampouco ningunha outra autoridade. Porque os verdadeiros protagonistas desta traxedia son os cidadáns en pé contra
o destino. Aqueles que se mobilizan para espertar Galiza do pesadelo da negra sombra do petróleo, que
torna facéndonos mofa; os voluntarios, locais ou chegados solidariamente de tódalas partes do mundo,
recollen a man o chapapote cheirento; e tódalas persoas que levan escrito na ollada:

¡NUNCA MÁIS!

Texto e fotos Óscar Curros

Número de conta para axudar ós voluntarios que están a limpar Muxía. Caixa Galicia:
CCC 2091 1 0078 1 01 1 3040005167 IIBAN ES 46. Para apoiar as accións de protesta social promovidas pola Plataforma Cidadá Nun Máis. Caixa Galicia: CCC 2091 10300/46/3040140552
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FRANCISCO ALEXANDRE

on un licenciado en Ciencias do Mar (no paro), que

por eles. Se tiñan fame, frío, material, se estaban ben ... nada.

ante as men tiras que adiviñaba sobre todo o tema

Pasaron unha semana sacando chapapote, que é un traballo

Prestige, decidín marchar á Costa da Morte. Non foi fácil

durísimo, sen deixalo nin un día. E facéndoo todo a man.

decidilo. Levaba sete días esperando que me chamasen, pois

Como eles dicían, tiñan chapapote ata no cerebro. De aí que a

deixara os meus datos no 085. Na Internet dínme conta que

Josep se lle ocorrese facer o que fixo: o alcalde chegou á praia

todo era unha gran mentira, pero non podía supoñer ata que

que estaban limpando rodeado de xornalistas. E Josep detrás

punto. Así que chamei a moitos sitios pero en ningún podían

del quitou toda a roupa e púxose a pasear espido por riba do

dicirme onde podía ir axudar. E fun á aventura. Metínme eu

chapapote, mentres non paraban de gravalo e fotografalo.

só nun autobús dende Santiago e non sabía onde transbordar.

Nin eu, nin Fernando e o resto dos compañeiros compartimos

Si, para ir á Costa da Morte hai que facer transbordos; as

a forma de protestar. Pero entendémolo, ante a impotencia e

comunicacións son pésimas. Oíra que en Muxía os volunta-

a rabia que alguén pode sentir nesa situación. Resultado: "a
estes nin auga" segundo o suposto conce-

rios polo menos podían durmir no polideportivo. Así que tirei para alá.
Nada máis chegar xa vin cousas raras.
Atopeime con 43 portugueses de Protección
Civil que me mandaron a unha oficina. Alí
ofrecinme coma voluntario, pero contestáronme que só ofrecían contratos. Era a sede
de Tragsa, a empresa que se supón que realiza a limpeza. Primeira pregunta: ¿se os
portugueses viñan como voluntarios que
facían inscribíndose como traballadores de
Tragsa? Non o sei, agradézolle a alguén que
mo explique.

ProtecciÔtI C: ¡vil ten que pcle1ar con Tl'agsa polo nzateri171.
Son uns 111ondados pCI]' un
({l~~pldc o oue
lle Ímnorta
lIll
ff
t

pilo () seu pobo, e ¡1¡P: IJS 0.-;
vohl1uarios . () llllÍCO tllIC lic
I

preocupa SOIl

OS

vo¡':os dos

ltUlrnlcÍros, (FlC o único i¡llC
qut!rell é colira}' as SUbl'(llcit)fl3

De alí fun para o Concello, onde me

lleiro. Dúas persoas que traballaron sen
descanso e que o único que fixeron foi criticar as autoridades por non darlles un mínimo de medios. Logo describirei as condicións nas que estabamos. A partir de entón
entroume un desacougo, un non saber que
facía alí...así que despois de comer (pola
miña conta por suposto) vestinme co meu
material e funme a Protección Civil, disposto a que me dixesen onde podía ir limpar.
Sorprendido quedei cando me dixeron que
aquela tarde non se traballaba, que a marea
estaba alta e o tempo era moi malo, de tem-

dixeron que non podían admitir a ninguén máis, que tiñan a

poral. Así que como non sabía que facer eu só, fun visitar

400 estudiantes madrileños para a fin de semana. Que fora a

Nosa Señora da Barca, onde nunca estivera. Eu non vin tan

Protección Civil a ver si me admitían. Tomáronme os datos

mal tempo; tampouco o deberon ver os turistas que estaban

para o seguro e asinei a declaración de voluntario.

ollando as pedras e as praias cheas de merda negra.

Mandáronme para o polideportivo. Alí atopei unhas quince

No papel de Protección Civil, eu podo entendelos. Non

persoas, de moi distintas procedencias: alemáns, franceses,

teñen medios, nin preparación; e por riba aínda teñen que

cataláns ... Falei coa persoa de maior idade dos voluntarios,

pelexar con Tragsa polo material. Son uns mandados.

Fernando, de Pontevedra, que me dixo que a partir daquel

Mandados por un alcalde ó que parece que lle importa un

intre ía alucinar. E non tardei moito. Uns momentos despois

corno o seu pobo. E menos os voluntarios. O único que lle

chegou un señor acompañado por un policía (supoño que

preocupa son os votos. Os votos dos mariñeiros, que o único

sería un concelleiro) que se dirixiu a Fernando preguntándo-

que queren é que chegue o día 14 para cobrar as subvencións.

lle canto tempo levaban alí, e que xa era tempo de que mar-

Iso foi o máis forte: os voluntarios que estiveron toda a sema-

chasen, que tiñan moita xente para a fin de semana e eles

na, tiveron que aturar ata insultos dos mariñeiros. Dicíanlles

levaban xa unha semana. Imos ver, que se largasen el e Josep.

que, ó limpar, estábanlles quitando o pan. Que cobrarían 3

Josep é un mozo catalán que estivo con Fernando e outros

meses en vez de 4.¡Canta ignorancia e ruindade! E así parte

compañeiros durante toda a semana. O martes 26 eran 5 per-

do lugar, que parecía un lugar fantasma. Mozos (non nenos)

soas voluntarias limpando as praias de Muxía, máis as 20 per-

xogando ó fútbol mentres nós limpabamos. Vendo esta situa-

soas contratadas por Tragsa. Iso era todo. Os voluntarios esta-

ción pensei que o mellor que podía facer era marchar. Parecía

ban moi indignados, en toda a semana ninguén se preocupou

que ninguén se preocupaba por arranxar a situación, que a
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como voluntario
ninguén lle importaba. E ninguén quería que estiveramos alí.

sobre ás pas. Cando comezou a falar escoitouse "ahora,

Pero cambiei de idea cando unha señora dunha tenda, vendo

ahora" e os mariñeiriños facían que traballaban coma conde-

que era voluntario, invitoume a un café, preguntoume como

nados. Un dos compañeiros no polideportivo era traballador

estabamos, ofreceume a súa casa para ducharme, e ata me

de Tragsa, chegado de Vigo coma min. Estaba nas mesmas

regalou unha toalla.

condicións ca nós, durmindo nun colchón se tiña sorte,

Entón decidín quedar. E alégrome moito, porque coñecín

duchándose en auga fría se non a tiña; pagando a súa comida

a dous mozos de Segovia, Luis e Carlos, que me deron un

e coa mesma escaseza de material, pois non podían nin lava-

gran exemplo. Eles traballan en Madrid, Luis como actor, e

lo. Ninguén se ocupaba diso. Nós tamén tiñamos que reutili-

Carlos como cámara free-lance. Levaban dous días alí e aluci-

zar os impermeables e as botas cheas de merda, pois ninguén

naran tanto coma min. Pero moi reflexivamen-

as limpa. Necesitaríase unha pistola de auga

te Luis chegou á conclusión de que os volunta-

quente. E esa só se viu un día polo paseo de

rios estabamos facendo o mesmo do que acu-

Muxía para que a gravasen as cámaras e logo

sabamos a Protección Civil ou ó Goberno, que

levárona. A única diferencia dos de Tragsa

facían pouco ou nada. Só limpabamos chapa-

(eran vinte en Muxía) é que eles si tiñan boas

pote, sen pensar, nin facer nada para denunciar

máscaras, pois tiñan que estar moitas horas en

a situación de escaseza de medios. A Luis oco-

contacto co chapapote. Cobraban uns seis

rréuselle facer unha pancarta denunciándoo e

euros por hora. Si, son contratos de ETT. Este

pretendía facer unha folga de voluntarios

compañeiro non traballaba só polos cartos, e ..

diante da tele. Convocou unha reunión cos 100

non sabía canto aguantaría. De feito estaba dis-

estudiantes que chegaran de Madrid esa noite

posto a perder o traballo para protestar. Ó final

(venres 29).

fun para o meu colchón (50 para os cento e

Estivemos discutindo a situación e saíron

pico) bastante triste. Os universitarios botáran-

moitas ideas. Desde logo falamos da situación

se para atrás (porque a viaxe fora organizada e

de cada un. Os universitarios que chegaron da

pagada pola escola) ante a posibilidade de que

excursión organizada pola súa escola dixéron-

nos puidesen botar de Muxía.

nos que en Madrid contaban que se necesita-

Pola mañá do sábado espertei pensando en

ban voluntarios, que había medios e que a

marchar, porque parecíame que alí non facía

Roberto Ribao

Cruz Vermella daba de comer. MENTIRA.

nada. Despedinme de Luis e Carlos e cando

Todo o contrario dos galegos que nos apuntamos vol unta-

collía a mochila oínos dicir: "Bueno vamos por la tela para la

rios. A nós dixéronnos que non se necesitaban voluntarios,

pancarta". Ante iso quedei. Fixemos a pancarta cun anaco de

que había traballadores de Tragsa. Sempre desanimándonos a

plástico

que fosemos. É unha das realidades que facía que me caera a

ENGAÑADOS / GOBIERNO: MIENTES / GALICIA : DES-

cara de vergoña. A pesar de que nos puxeran trabas, galegos

PIERTA.

e

cinta

americana:

SOS

VOLUNTARIOS

naquela reunión eramos cinco. Entre cento e pico voluntarios.

E alá fomos limpar, esperando que apareceran os xorna-

E en calquera momento da semana sobraban dedos das mans

listas. Alí, nunha mini praia, que máis que praia era unha

para contar os voluntarios galegos. A manifestación de

morea de pedras había 50 ou 60 compañeiros. Ninguén che di

Santiago, na que tamén estiven, foi moi importante, case máis

o que tes que facer, chegas alí e a quitar chapapote de calque-

que o que podiamos facer quitando uns quilos de chapapote.

ra xeito, e por suposto, coas mans. As pas nesas condicións

Pero dos 200.000 non estiveron nas praias como voluntarios

non serven de nada, o chapapote ten a consistencia da goma

nin a centésima parte. Para mirar si. Tamén comentamos onde

de mascar. O único ó que non se adhire é ás tellas ou materiais

estaba o exército, só para facer o paripé, 85 soldadiños para

porosos. Seino porque a parte de arriba era un vertedoiro dos

máis de 400 km. Non chegan nin para unha minipraia. E digo

tan habituais na nosa costa, que di moito da preocupación dos

paripé porque vin en Telecinco unha conexión con Malpica

galegos polo ambiente. Metías o chapapote no caldeiro e en

onde estaban detrás da presentadora bromeando, apoiados

cadea levábase ata os 3 contedores que tiñamos. Nun intre
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dado enchéronse e tivemos que botar toneladas directamente

A min parécenme cómplices non porque non sexa verdade

sobre a terra. A alegría dos que levaban días alí foi moita

iso, senón porque nin sequera se molestan en gravar a verda-

cando chegou un camión e retirou un contedor. Era pouco fre-

de, aínda que despois llela censuren. Pegamos a pancarta nun

cuente. Cando descansaba quedaba mirando ó meu arredor e

muro con chapapote e marchamos a descansar ás dúas, des-

vía unha situación surrealista: un grupo de xente vestida de

pois de 3 horas enfouzados en merda negra. Fun comer coa

branco ( os monos e as luvas, son o único de usar e tirar; as

sensación de que fixemos o que debiamos, aínda que só o

máscaras quita-medos tamén, pois das de filtros hai moi pou-

visen os que estaban alí. Ducheime moi a gusto a pesar da

cas) quitando aquela morte negra das pedras coma posesos.

auga fría. E máis a gusto porque cando chegabamos ó polide-

Eu non lle vía sentido a nada, limpabamos un sitio que debe-

portivo marchaban un grupo de veciñas que nos levaran

ría ser dos últimos en limpar, e por riba de lado a lado, non de

comida. Por primeira vez alguén se preocupaba por nós,

arriba

batido,

aparte de Protección Civil, que xa nos levaran algo de auga e

que como dicían os de protección civil, nunhas horas estaría

leite. Comemos tortilla, sopa, churrasco, filetes empanadas ...

igual. Estabamos alí para a tele.O único importante era sacar

Todo moi bo, aínda máis rico pensando que o fixera parte do

a

abaixo.

Un

vertedoiro

moi

canto máis mellor. A organización e

pobo de Muxía para agradecemos o

coordinación: NULA. ¡Ca de praias

noso esforzo. Coincidiu que aquel día

marabillosas que debían estar cuber-

chegou por primeira vez a Cruz

tas de fuel! E alí si que sería impor-

Vermella para darnos de comer e mon-

tante limpar antes de que se filtrase ó

taron o chiringo no porto. Un grupo de

fondo e acabase coa microfauna e os

compañeiros díxolles ás señoras que

microorganismos. Ademais de que

nos trouxeran a comida ó polideporti-

sería moito máis doado.

vo, para que non dixesen que toda a

Colocamos a pancarta nun lugar

comida a poñía a Cruz Vermella.

bastante visible e os fotógrafos empe-

Porque xa estabamos curados de men-

zaron a tirar fotos. Os curiosos mirá-

tiras e manipulacións. Marchei des-

bannos con curiosidade (valla a

Ivám Cozinha

pois de comer coa satisfacción de que

redundancia) . Algúns dos nosos compañeiros axudáronnos

os rapaces universitarios xa estaban facendo pancartas. Si, as

a poñela, pero a maioría seguiu no traballo. A xente ía alí a

que vin hoxe en Telecinco (o único medio televisivo que mos-

iso, e o chapapote métese no cerebro e fai que traballes sen

trou as protestas) na visita do Rei. Despedinme de Carlos e

parar, porque sabes que nunca vas rematar. Somos formi-

Luis á tardiña para chegar a Santiago para a manifestación do

guiñas loitando contra un xigante escuro, que repta pola

domingo. Eles non sabían se irían tamén ou quedarían para o

area, as pedras, o teu corpo, ata que chega ós lugares máis

luns cando chegara o Rei. Por certo, para que vexades a situa-

insospeitadas.

ción da Costa da Morte: os sábados despois das 14.30 non hai

O da tele merece un comentario. Supoño que todo o
mundo o sabe, pero só están alí para dicir que o goberno esta-

autobuses que saian do lugar a ningures. Levoume un dos
compañeiros do chapapote (como din os franceses).

ba facendo moito. Polo menos TVE e TVG. Sentíame cómpli-

E en Santiago unha gran emoción, pola cantidade de

ce, porque estaba colaborando a dar impresión de que había

xente, pero tamén escepticismo. Cando desapareza dos

moita xente limpando. E, por suposto, en ningún momento

medios esquecerase. E vendo ó inimigo, un dáse conta que

enfocaron a pancarta, esquivábana todo o tempo. Encareime

non se pode vencer en moitos meses, coa axuda dos tempo-

coa presentadora de TVG, Loli Álvarez e pregunteille porqué

rais e de miles e miles de persoas que agora non hai. Eu só

non a enfocaban. Encolleuse de ombreiros e apartou a mira-

estiven alí pouco máis de 24 horas, pero foron moi, moi inten-

da. Cando entrou en directo estaba limpando detrás dela.

sas. Pediríalle á xente que se apuntou que vaia alá a ver a ver-

Estiven a puntiño de tirarlle unha boa bosta de chapapote.

dade. Espero que a situación sexa mellor. Pero si vai, que vaia

Colleume o brazo o Luis, e díxome que non valía a pena. Que

con espírito guerreiro, a pelexar, a protestar, non a renderse.

non deixaban de ser uns mandados ós que podían despedir.

Sabendo que si hai algunha xente que vos quere alí.
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Técnicos e científicos: nearo pQrvir
JOSÉ õrLLANUEVA, OSCAR REBOIRAS, IVÁM COZINHA
scoitar as voces
expertas é fundamental en momentos de crise, como
o que está a vivir
Galicia tralo accidente do Prestige.
Eles/as teñen as claves necesarias para
facer unha prospección, adiantar as posibles consecuencias e a partir de aí determinar as medidas que sería necesario
aplicar. Con este obxecto, expoñemos
nas páxinas que seguen as conclusións
que varios especialistas ofreceron sobre
as repercusións da marea negra desde
unha perspectiva multidisciplinar: o
medio ambiente, a saúde, a economía, a
política e a lexislación.
Na facultade de
Bioloxía da USC
un
grupo
de
expertos explicou
as graves consecuencias da marea negra
no ecosistema mariño. Os estudios realizados a raíz do accidente do Mar Exeo
conclúen a desaparición de especies e
outras importantes alteracións neste
medio, que tardará varios anos en recuperarse. Victoriano Urgorri, Eugenio
Fernández Pulpeiro, José Mora
Bermúdez, María Isabel Fraga, Juan
Luís Barja e Jesús Domínguez participaron nesta mesa informativa moderada
polo decano da facultade, Jaime Gómez
Márquez, o pasado 27 de novembro. No
acto denunciouse que a facultade de
Bioloxía, malia ter ofrecido a súa colaboración, non recibira aínda resposta
algunha das institucións.
Victoriano Urgorri, catedrático de
Zooloxía Mariña, alertou da toxicidade
das substancias verquidas: "Todos estes
hidrocarburos son tóxicos, porque se
trata de substancias alleas ó medio mariño, e este non está preparado bioloxicamente para asirnilalas". A presencia da
contaminación en varios niveis das proDANO
IRREPARABLE SOBRE
O ECOSISTEMA
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A presencia da contaminación en varios
niveis das profundidades mariñas estende
os danos a un amplo
abano de especies e,
ademais, engade un
grave problema a
longo prazo, a sedimenación do fuel nos fondos mariños

fundidades mariñas estende os danos a
un amplo abano de especies e, ademais,
engade un grave problema a longo
prazo, a sedimenación do fuel nos fondos mariños. Victoriano Urgorri, catedrático de Zooloxía Mariña, denunciou
na súa intervención o silenciamento dos
medios de comunicación respecto á biomasa sen interese comercial. Avaliar os
efectos do vertido nestes seres é complexo, pois son dificilmente cuantificables.
O biólogo destacou a importancia
ecolóxica das zonas afectadas, como o
Banco de Galicia, situado preto da área
na que se afundiu o barco. Este caladoiro está considerado como Lugar de
Interese Comunitario (LlC), protexido
polo tanto pola Rede Natura. Urgorri
apuntou ós LlCs como as grandes

esquecidas deste accidente. O biólogo
rebateu as afirmacións oficiais, segundo
as cales en seis meses a costa estaría
recuperada: "Espero que nese prazo a
costa estea alomenos limpa, sendo optimistas". E é que a experiencia acumulada doutras mareas negras non é alentadora. As augas de Alasca afectadas polo
petroleiro Exon Valdez tardaron dez
anos en recuperarse, sete anos tiveron
que pasar para curar as feridas da zona
danada polo Amoco Cádiz e cinco no
caso do Mar Exeo.
'1,.
"A marea non rematou" , advertiu
Urgorri. Son moitas as toneladas de
hicrocarburo que aínda non saíron do
punto do accidente, o que coloca a evolución da situación a mercede da sorte,
da posibilidade de ruptura dos tanques
do buque e das condicións climatolóxicas que, dada a época do ano no que
estamos, non serán de grande axuda.
"Agardamos --engadiu o profesor de
Bioloxía- que a acción do vento non
abra aínda máis o abano de costa contaminada. Agardamos tamén especialmente competencia por parte das autoridades para evitar que continúe a derramarse hidrocarburos desde outros barcos que aproveitan o paso preto da zona
do sinistro para limpar os seus tanques".
Eugenio Fernández Pulpeiro, profesor do departamento de Bioloxía
Animal da USC, falou das repercusiórs
do accidente do Prestige na fauna mariña. Entre as máis graves, destacou a
morte dos alevíns, sobre todo tendo en
conta a importancia da época do ano na
que nos encontramos no ciclo vital das
especies. "Por iso -sinalou- é moi
importante que a marea negra non entre
nas Rías Baixas". Como consecuencia do
accidente do Mar Exeo, que tamén tivo
lugar antes do inverno, especies como a
ampenisca desapareceron por completo,
mentres que o ourizo branco non se volveu atopar nas augas afectadas ata ano e

medio despois. O fuel afectará especialmente a certas especies, como crustáceos
moi pequenos, carentes de valor comercial, que habitan sobre fondos brandos
"Non sei que porcentaxe, pero unha
parte do fuel vai ir parar ós fondos mariños inutilizando zonas vexetais e matando animais", indicou Fernández
Pulpeiro, quen considera que non sería
de extrañar que en cuestión de semanas
se puideran ver nas praias liñas conformadas por centos de restos de esqueletos destes crustáceos, entre os que se
encontra o ourizo branco.
Outro dos profesores convocados,
José Mora Bermúdez, experto en
Oceanografía Biolóxica, tamén insistiu
nos efectos que os hicrocarburos poden
ter na cría das especies: "A recuperación
vai tamén depender da resistencia dos
alevíns e dos xuvenís, que ademais da
morte a curto prazo teñen moitas posibilidades de presentar deformacións ou
alteracións reproductivas a medio
prazo". En especies como o mexillón ou
o ourizo será fundamental a supervivencia de individuos adultos, pois de
morreren eles tamén morrerán as larvas
que viven a eles pegadas. "Se quedan

zonas totalmente arrasadas, a recuperación en especies como o mexillón, o percebe e o ourizo vai ser difícil", engadiu.
O mexillón, de especial importancia
para a economía pesqueira, é especialmente fráxil ós efectos tóxicos dos hidrocarburos. Dez anos despois da marea
negra do Mar Exeo, houbo especies que
non se recuperaron, o que supuxo alteracións no seu ecosistema: "Isto debería
chamar a atención das autoridades competentes -engadiu Mora- de cara a elaborar proxectos de recuperación para
que cando se produzan estes desastres,
se destrúa a menor cantidade de especies posibles".
A zona afectada conta cunha fauna
rica asociada a substratos rochosos. No
caso concreto da Costa da Morte, os biólogos contan con abondosos datos previos que o demostran, conseguidos en
mostras tomadas con anterioridade a
este desastre ecolóxico. Agora cómpre
facer estudios a posteriori para saber con
certeza o grao do impacto ambiental ó
que nos enfrontamos. "Agardamos que,
para iso, as autoridades competentes
dispoñan de material e persoal. Pola
nosa parte, a facultade de Bioloxía xa

omexillón, de especial
importancia para a
economía pesqueira, é
especialmente fráxil ós
efectos tóxicos dos
hidrocarburos. Dez
anos despois da marea
negra do Mar Exeo,
houbo especies que
non se recuperaron, o
que supuxo alteracións
no seu ecosistema

ofreceu os seus medios técnicos e humanos á Xunta de Galicia, sen que polo de
agora nos dera ningunha resposta",
requeriu este experto.
Unha das imaxes máis representativas da marea negra é a da ave petroleada, condenada polo chapapote. O ornitólogo Jesús Domínguez estimou aproximadamente en 10.000 os exemplares
mortos ata ese momento. Unha cifra
máis preocupante aínda se temos en
conta que nela se inclúen especies moi
fráxiles, afincadas no territorio galego,
como o arao común, a gaivota patiamarela das Sisargas ou a pardela balear.
Ademais da mortaldade, tamén habería
que analizar outras repercusións, como
os cambios no comportamento das aves
afectadas polo hidrocarburo (por exemplo, a habilidade para asegurar a súa
dieta diaria), a diminución da natalidade, o incremento dos casos de cancro,
problemas de latencia na reproducción e
infertilidade, estudiadas estes últimos
na gaivota patiamarela, que deixou de
reproducirse durante varios anos.
Fronte á gravidade da situación,
Domínguez denunciou o comportamento da Administración: "Eu cualificaría a
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actitude deste gobemo como un delicto
ecolóxico". Criticou, así mesmo, que o
gobemo estivese minimizando as cifras
ata o punto de facer parecer que non
pasou nada.
A botánica María Isabel Fraga falou
dos efectos do vertido de fuel sobre os
vexetais do ecosistema mariño.
Recoñeceu non ter investigado as consecuencias directas dos hidrocarburos
sobre a flora. A rendibilidade política e
económica marca a posibilidade de que
un estudio saia adiante, e os vexetais
non ocuparon ata o momento a atención
destes intereses. "Coa triste oportunidade que nos brindou o Mar Exeo, desde a
facultade presentouse un proxecto de
mostraxe e análise, pero como as algas
non teñen interese comercial e eran politicamente pouco vendibles, o proxecto
desbotouse".
A propia base deste ecosistema mariño, o fitoplacton, pode verse afectado
polo hidrocarburo. O probable, segundo
Isabel Fraga, é que todas as especies sensibles ós hidrocarburos morran, mentres
que as resistentes proliferen: "Isto é un
dato perigoso que pode ser utilizado
para enganar. A biomasa segue a ser a
mesma, pero a diversidade non", afirmou. O fuel provocará a morte de moitas
algas vectónicas, das zonas litoral e infralitoral, pois o chapapote, ó cubrilas,
impídelles a respiración e a fotosíntese.
Os hidrocarburos aromáticos do fuel
disólvense con facilidade na auga, polo
que poden ser inxeridos polas algas, provocar cambios no metabolismo e alterar
a respiración, a fotosíntese, o cercemento
a reproducción e a permeabilidade. No
caso do Mar Exeo, a bioloxía vexetal da
zona litoral e infralitoral afectada tardou
entre dous a dez anos en recuperarse,
dependendo das especies. Que a
Administración diga que a marea negra
non traerá graves consecuencias parece,
polo tanto, irrisorio.
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Unha das imaxes máis
representativas da
marea negra é a da
ave petroleada, condenada polo chapapote.
Oornitólogo Jesús
Domínguez estimou
aproximadamente en
10.000 os exemplares
mortos ata ese
momento

Por último, José Luís Barja comentou as vantaxes e inconvenientes da biorreparación, técnica que se comezou a
aplicar en 1974 cando un laboratorio
estadounidense patentou unha bacteria
capaz de degradar petróleo. Barja recoñeceu a escasa efectividade destas baterías (obtidas en laboratorios) nos espacios abertos, nos que ademais é moi difícil o seu control. A experiencia do Exxon
Valdez demostra que é máis eficaz a
semente de nutrientes para a aceleración
da degradación que a incorporación de
bacterias estrañas.
Alejandro Pérez
Camacho é técnico
do
Instituto
Español
de
Oceanografía (lEO) da Coruña. Este
especialista en crustáceos é coautor dun
informe sobre a contaminación mariña
orixinada pola marea negra do petroleiro Mar Exeo. Coa súa experiencia, e cos
datos na man da marea negra de hai dez
anos non nega que o problema é "demasiado grave no sector dos bivalvos (percebes, mexillóns, ameixas, berberechos,
vieiras .. .)", desde o punto de vista da
importancia que representan estas especies dentro da pesca galega. No sector
mexiloeiro o problema é especialmente
grave, pois aínda que o fuel non estea
afectando directamente as bateas, repercute sobre a cría do mexillón. Na Costa
da Morte extráese o 60 por cento da cría
que se implanta nas bateas galegas.
Estamos falando de entre 5.000 e 5.500
toneladas de mexillóns entre 1 e 1,5 centímetros. Cando na próxima primavera
haxa que transplantar ás bateas non vai
haber mexillón pequeno, e vaise ter que

ECONOMíA COSTEIRA,
A SORTE
ESTÁ BOTADA

importar. "Se para a primavera non hai
mexillón novo, pérdese toda a colleita
do vindeiro ano".
As diferencias biolóxicas explican
que tanto o berberecho como a ameixa
fina e a ameixa xaponesa son máis vulnerables que o mexillón e o percebe,
pero sobre estes teñen a vantaxe de que
son facilmente sementables. O mexillón
é un pouco máis complicado de recrutar,
pero ten a vantaxe que, como é unha
especie de alto interese comercial, está
tamén moi difundida a súa cría, e está
ben estudiado en laboratorio, polo tanto,
poderíase importar a larva.
O percebe é un caso á parte. Como se
trata dun producto máis local, e de interese comercial centrado en Galicia, está
menos estudiado en laboratorio. Pero o
máis importante é a súa limitación física:
o seu hábitat está centrado na pedra.
Nace, medra, reprodúcese e morre na
pedra, resulta moi difícil repoboalo.
As présas dos mariñeiros da Arousa
por retirar o mexillón das bateas están
máis que xustificadas. Os estudios realizados sobre contaminación de hidrocarburos en mexillón non deixan moito
lugar para o optimismo, ademais da
experiencia demostrada co caso do Mar
Exeo sobre as rías da Coruña, Ares e
Betanzos. O mexillón absorbe os hidrocarburos con moitísima rapidez e acumúlaos. Os que sobreviven, unha vez
totalmente descontaminada a auga, ou
trasladados a augas limpas tardan 2
meses en recuperarse.
A solución de retirar inmediatamente os crustáceos das praias e dos fondos
areosos non é desatinada. Por un lado
faise unha sobrepesca antes de chegar o
fuel, e despois da entrada do fuel coa
limpeza deste eliminanse os reproductores que aínda podían quedar vivos para
futuras campañas de repoboación. É
dicir, que o dano nos bancos marisqueiros é irreparable.

o catedrático
de toxicoloxía
Manuel López
Ribadulla non
concorda

A MAGNITUDE DA
CATÁSTROFE
ENTRE AS AVES

Andrés Bermejo,
especialista
en
ornitoloxía e membro da Sociedade
Galega de Historia Natural (SGHN),
estima que, seguindo os cálculos ofrecidos por outras mareas negras, á costa só
chegan entre un 5 e un 10 por cento de
tódalas aves afectadas. No accidente do
Andros Patria recuperáronse 900 aves,
polo que se calcula que houbo ó redor de
9.000 individuos afectados. Esas 900 aves
xa foron recuperadas só nos 12 posteriores ó accidente.
Para contabilizar unha ave afectada
abonda con que estea manchada. O fuel
afecta sobre a súa impermeabilidade,
tapónalles o peito e ó intentaren limparse inxíreno. se non morren por intoxicación acaban desenvolvendo deformacións nos riles e no fígado.
AB aves botan por terra o concepto
de "zona afectada pola marea negra",
segundo explica Bermejo, pois poden
dar lugar a dúbidas: antes de a marea
negra chegar á ría de Arousa detectáronse aves manchadas. Galicia conta coa
dificultade especial de ser un punto de
invernación de paxaros migratorios,
polo que teremos que agardar á colaboración internacional para facer un cadro
amplo dos efectos da marea negra.
Entre as especies que cómpre coidar
están os araos, a pardela balear, as alcas,
os mascatos, os corvos mariños e as gai-

votas patiamarelas. As alcas e os corvos
mariños corren máis perigo que as gaivotas porque se alimentan de peixe,
mentres que as gaivotas poden recorrer a
alimento terrestre. Para o profesor
Bermejo este accidente debería chamar a
atención das autoridades, por ignorar e
outorgar total liberdade ós petroleiros
para limpar as súas adegas preto das costas. Está constatado que as manchas
comúns de chapapote provocan tódolos
anos a morte de paxaros, sen que estexan
cuantificadas, por non mencionar a contaminación no mar procedente de vertidos na costa.
O catedrático de
Toxicoloxía,
Manuel
López
Ribadulla, advirte
dos riscos que para a saúde supoñen ós
hidrocarburos aromáticos policíclicos,
un dos compoñentes do fuel. Nun contacto continuado, este tipo de hidrocarburos pode producir efectos canceríxenos e mutaxénicos. Exposicións máis
reducidas poden derivar en molestias
diversas, como problemas respiratorios,
picor nos ollos ou afeccións na pel, que
desaparecen cando se deixa de estar en
contacto con este producto. Por iso,

¿ESTAMOS ANTE
UN PERIGO DE
SAÚDE PÚBLICA?

coas análises
realizadas
pola Xunta,
nas que non
se atoparon
compoñentes
altamente
tóxicos no
fuel, como os
benzopirenos,
ó contrario
que na mostra analizada
polo laboratorio francés
Cedre

advirte este catedrático, para traballar en
contacto co fuel é moi importante dispor
dun equipo de protección adecuado e
establecer un número de horas de traballo limitado. López Ribadulla considera
conveniente o uso de máscaras con filtros químicos, que reteñan selectivamente os hidrocarburos, no canto das cirúrxicas. Ademais, cre que se deberían acoutar zonas de onde a xente que traballa en
contacto co fuel saíse despois dunha perfecta limpeza.
Este experto non concorda coas análises realizadas pola Xunta, nas que non
se atoparon compoñentes altamente
tóxicos no fue!, como os benzopirenos, ó
contrario que na mostra analizada polo
laboratorio francés Cedre. O director do
Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia, Miguel Costoya, chegou a atribuír os resultados das análises efectuadas polo Cedre, recollidas do buque anticontaminación "Ailette", ó quecemento
ó que a embarcación someteu o hidrocarburo para realizar a súa descarga.
López Ribadulla rebate estes argumentos e afirma que os benzopirenos se atopan de xeito natural no fuel.
Fernando
González Laxe,
director
do
Instituto
Universitario de Estudios Marítimos da
Universidade da Coruña, analizou para
A CONTAMINACiÓN
DUNHA AMPLA
CADEA ECONÓMICA

ó _ _ __
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"Serán os intereses do goberno"
Iv ÁM

COZINHA

arlos Barrientos trocou trinta anos de temón, varios deles á fronte da
confraría de Muxía, polo acocho tranquilo do mar de Sada, iso si, en
terra: na casa da cultura, ó pé da praia. Ó mesmo tempo que pide os nomes dos
técnicos que asesoraron a errática
manobra do Prestige fronte ás nosas
costas, demanda cartos para prevención, en troques de compensación. "A
situación é demasiado delicada para
pomos a razoar desde ideas políticas.
TEMPOS Novos as consecuencias da
marea negra na economía galega.
Sinalou que o incidente do Prestige terá
repercusións en catro planos distintos da
realidade galega: o productivo-comercial, o ecolóxico, o social e o territorial.
As repercusións no eido productivocomercial derívanse da paralización da
extracción ou do cultivo en todo o litoral
atlántico de Galicia. Ademais dos efectos
sobre a economía daquelas persoas que
viven directa ou indirectamente do mar,
González Laxe fai referencia ás repercusións no ámbito comercial. Na medida
en que se deixe de extraer un producto
demandado, este será substituído por
outro semellante procedente doutro
lugar que ocupará o seu nicho de mercado.
O segundo é un plano estrictamente
ecolóxico, que afecta a todo o que se produce nas áreas afectadas, tanto para os
stocks que se moven, tipo peixe, como
para os que están fixos, como o percebe.
Os efectos negativos do vertido afectaranlle ó longo de moito tempo, polo que
resulta difícil a estimación cuantitativa.
Para este caso o Gobemo non actúa.
O terceiro plano é o social, aquel que
fai referencia ós traballos da poboación
afectada, que adoita ter unha cualificación dificilmente substitwble e compatible con outra. Polo tanto, albíscase unha
desaparición intensa das actividades
vencelladas ó marisqueo e á pesca artesanal que non terá correlación coa colocación e coa creación de postos de traballo. Esta situación leva a pensar na sombra da emigración. Para resolvela, as
solucións achegadas polo Gobemo son
mínimas, como as prexubilacións. Os
mariñeiros e os mariscadores son só
unha parte dos numerosos afectados, a
punta do iceberg, pois producirase un
efecto arrastre sobre outros sectores, por
exemplo no mercado relativo ó subministro e reparación de barcos, que queda-
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Estiven en varias reunións en Muxía,
cos meus veciños e antigos compañeiros, e desde a dialéctica da descualificación non avanzamos". Do PSOE
que agora tanto critica, as confrarías
da costa da Morte obtiveron unha continua deixadez moito tempo mentres
demandaban o afastamento do corredor atlántico, para preservar os bancos pesqueiros das rotas dos mercantes. Aínda que finalmente se arredou, tamén desprazou un pouco cara ó sur da costa galega, e "o treito segue a ser moi curto".
Carlos afirma que o problema real non é coa flota mercante, senón co transporte
marítimo de mercadorías perigosas, pois "as consignatarias petroleiras teñen
suficientes cartos para premer o Estado para que non afaste da costa o corredor".
O ex-patrón maior danos a razón de mariñeiro: "os armadores aforran combustible, é máis doado navegar en augas preto da costa, e ademais suavízanse as curvas das rutas a rentes do litoral, acurtando distancias, coa importancia que iso ten
para a cantidade de tráfico marítimo que discorre parello á fachada occidental da
península". Diante da costa galega navegan os mercantes que cobren rotas desde
o Atlántico europeo e o Mar do Norte ata o Mediterráneo, África, o Índico,
Oriente Medio, Asia, o Pacífico, e América do Sur. "E os intereses pesqueiros son
unha insignificancia ante os cartos do petróleo".
Carlos incide tamén na outra variante que provocou o desastre negro: o temporal, "un problema que ningunha administración parece estar disposta a resolver, despois de estarense repentindo os mesmos problemas moitas veces. É
inconcebible que no século XXI o mal tempo sexa un impedimento para un rescate, en primeiro lugar de vidas humanas, en segundo lugar de cargas". Como
patrón maior no seu día propúxolle á administración estatal destinar para
Galicia helicópteros do exército, con base en Rota e Torrejón, que caían en desuso militar. "Helicópteros pagados cos cartos de tódolos españois enferruxándose cando podían estar prestando un servicio valiosísimo para toda a navegación". E a partir das eivas demostradas polos remo1cadores ante un buque como
o Prestige, Carlos engade que en Ferrol hai a enxeñería e a tecnoloxía suficiente
como para poder deseñar remo1cadores potentes capaces de meterse en calquera condición meteorolóxica, "se hai cartos para construír fragatas de guerra
inafundibles ¿como non se pode invertir en construír un remo1cador para as condicións de navegabilidade galegas? Serán os intereses do gobemo".

Anormativa
actual é adecuada, o prorá minguado en canto á súa producción
e venda. O efecto é inducido e multiplicador. Por último, no impacto territorial
as consecuencias son múltiples, dende a
perda de poboación ata a diminución do
turismo. Corrixir este efecto será cuestión de anos e para iso o Gobemo tampouco actúa.
Ninguén é capaz de saber hoxe por
hoxe o impacto real económico e social
da catástrofe do Prestige. Algo si está
claro, o proceso de crecemento e de desenvolvemento e apertura de mercados
quedará paralizado. Isto obrigará a
investir en cartos, en tempo e en esforzo
para paliar os efectos do desastre.
Ademais, téñense que rexenerar os bancos de marisqueo afectados, o que levará
cando menos tres ou catro anos tendo en
conta o exemplo do Mar Exeo ou do

Erika.
Fernando González Laxe afirma que
a cuestión non é que quen contarnine
pague, senón que quen contarnine repare. O culpable ou culpables teñen que ser
sancionados en primeiro termo, e logo
reparar ata volver á situación de partida.
Cómpre depurar responsabilidades para
non caer nunha grande impunidade, o
que podería asentar un precedente perigoso.
Para o director do Instituto
Universitario de Estudios Marítimos da
Universidade da Coruña, debería haber
un control estricto sobre estes buques e
petroleiros, un control no que poderían
ter un papel importante os satélites e a
incorporación de caixas negras ós barcos.
A partir dos accidentes que houbo ó
longo destes últimos anos, a Comisión
Europea debe aprender que cómpre deseñar uns plans de emerxencia rápidos e
que debe haber máis medios. Malia tratarse dun tema europeo e mundial, os
centros de seguimento terán que estar
naquelas rexións expostas a esta clase de
perigos, como Galicia ou Grecia. A pele-

xa non está en que haxa unha Axencia
Europea de Seguridade, senón en dispor
varios centros dispostos a actuar de
forma rápida.
O ex-presidente da Xunta considera
que o desastre do Prestige terá consecuencias políticas. Está claro que nin a
Administración galega, nin as deputacións nin o Gobemo Central foron os culpables do vertido, pero o que si é certo é
que houbo unha escasa celeridade á hora
de adoptar decisións. Alguén terá que
ser responsable do que pasou a partir da
catástrofe, da pouca previsión e coordinación, e da falla dunha guía á hora de
actuar. Hai moitísimos erros, que a xente
mirará con lupa para xulgar a actuación
dos responsables institucionais de tódalas administracións, non só a galega. Da
experiencia doutros momentos delicados, concluímos que ten que haber unha
directriz e neste caso non houbo nin guía
de actuación nin directriz algunha. A
xente estase a mover polo voluntarismo
e por distintos graos emocionais, e o
voluntarismo e a emotividade son bos
guíóns pero non os máis adecuados.
Pola súa parte, o eurodeputado nacionalista Camilo Nogueira, deputado do
BNG no Parlamento Europeo evita facer
cuantificacións dos danos ocasionados
polo fuel do Prestige, en salarios perdidos, en colleitas acuícolas desaproveitadas ... é ofrecer unha visión parcial dunha
catástrofe. É unha forma de evitar milla
valorización do dano ecolóxico, que realmente esa si que é incalculable. No caso
dunha catástrofe, como é o accidente
ante o que estamos, a morte e a desfeita
provocada en moitos niveis (ecolóxico,
económico, social...) é moi superior a
toda cuantificación económica. Unha
catástrofe como a que temos enriba serve
para explicar por que Galicia non ten
atinxido un nivel de desenvolvemento
como Cataluña. É unha das razóns que
explica por que non abonda coa riqueza
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e a explotación dos nosos propios recursos. Antes de nada hai que protexelos.
Para Jorge Pueyo,
catedrático
de
Dereito
In ternacional
Público, a lexislación é insuficiente. As
normas comunitarias actuais comezáronse a aprobar a partir da traxedia do
Erika en 1999, o que amosa que a UE
lexisla a golpe de traxedia marítima. Hai
que procurar medios a través da Unión
Europea e conseguir que a normativa
comunitaria existente nestes momentos
sexa de aplicación práctica, xa que se
estableceron uns períodos transitorios
demasiado longos. Un exemplo está na
obriga dos buques de dispor de dobre
casco. Malia ser incluída nunha directiva
aprobada este ano, a lexislación estableceu en principio un período de aplicación marcado para o 2005, o 2010 e no
2015 (dependendo da categoría e da
tonelaxe do buque) para evitar que os
buques sen dobre casco entrasen en portos dun estado membro. Pueyo afirma
que estes periodos deberían ser sensiblemente recortados e que cumpriría revisar a normativa relativa ó mar en cooperación co conxunto dos estados da Unión
Europea, facendo as formulacións adecuadas ante a comunidade internacional,
a OM! e outros organismos.
A normativa actual é adecuada, o
problema é que non se está a aplicar. A
existencia de intereses económicos e
comerciais dos fretadores e dos armadores da propia Unión Europea dan lugar a
que as regras non sexan tan eficaces
como deberían. Hoxe en día hai medidas
relativas ó control e ó seguimento dos
buques nos espacios marítimos que non
se poñen en práctica adecuadamente.
Nos portos comunitarios deben ser controlados o 25 por cento dos buques que
recaIan, directriz que non se pon en prác-

LEXISLACiÓN:
APLICACiÓN EFECTIVA
E REVISiÓN
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tica con toda a rigorosidade. Outro
exemplo da escasa aplicación das normas é que, a pesar de que a normativa
comunitaria esixa, como tope no 2004,
que tódolos estados da Unión Europea
teñan uns portos de refuxio, na actualidade non estean establecidos na maioría
dos países da UE. Nestas áreas de refuxio estaría despregado todo un sistema
de seguridade e de salvamento e contarían, ademais, cunha serie de subvencións.
Por outra banda, a normativa internacional non beneficia ós estados ribeiráns ás Zonas Económicas Exclusivas
(ZEE) pois nelas existe un réxime xurídico de liberdade de navegación. Malia
considerar necesario unha revisión lexislativa ó respecto, Pueyo non está de acordo con medidas como as aplicadas por
España ó expulsar buques da ZEE, por
supor unha violación do dereito internacional. Dende o punto de vista xurídico,
o pretendido convenio ó que chegan
España e Francia, con motivo do último
cumio hispano-francés, de expulsar das
augas da ZEE a aqueles buques que non
cumpran cos estándares internacionais
da Organización Marítima Internacional
(OMl) é algo que non permite o dereito
internacional. Pueyo sinala tamén que,
desgraciadamente, os estándares internacionais só establecen que un buque se
expulse da ZEE cando está a realizar
unha descarga ou cando está a cometer

Muñiz cre que os técnicos tiñan que ter
buscado un refuxio
para o barco.
Asemade critica a
decisión de entregarllo
ó armador para levalo
ó sur provocando as
mareas negras que
hai agora. Os danos
serían infinitamente
menores se se derramase nunha pequena

un acto de grave contaminación do
medio mariño. "Os gobernos terían que
cambiar isto", afirma.
Tamén será necesario fortalecer a
capacidade de protección do Estado con
respecto a espacios coma o corredor
marítimo atlántico. Isto implica unha
ampla revisión, nun período longo de
tempo, pois a diversidade de factores
implicados (densidade de tráfico marítimo, as correntes, as poboacións de recursos pesqueiros, ... ) supón que só se poida
facer tras unha extensa negociación.

área

os científicos non
se dan posto de
acordo sobre as
repercusións que
terá o desastre do Prestige para Galicia.
sen embargo, homes que levan toda a
vida en contacto co mar e cos barcos
como Manuel Muñiz, presidente de
AETINAPE (Asociación Española de
Titulados Náutico Pesqueiros) non o
dubidan nin un intre. "As consecuencias
son gravísimas, dramáticas, para o ecosistema e para o sector do mar". Manuel
non é capaz de conter a súa rabia á hora
de definir a situación. Non é de estrañar
o seu pesimismo se se teñen en conta as
miles de toneladas vertidas ó mar, a toxicidade do fuel e o grao de contaminación.
Tardaranse moitísimos anos en volver
coñecer o mar como o coñecemos agora.
O SECTOR DO MAR,
PROTAGONISTA
DO DRAMA

Muñiz critica a actuación dos técnicos, pois cre que tiñan que ter buscado un
refuxio para o barco. Asemade critica a
decisión de entregarllo ó armador para
levalo ó sur provocando as mareas
negras que hai agora. Os danos serían
infinitamente menores se se derramase
nunha pequena área e non se esparexese
por toda a costa galega. O presidente da
AETINAPE repróchalle ós políticos a súa
escasa determinación e valor á hora de
tomar as decisións necesarias.
Deberíanse tomar unha serie de
medidas, para evitar caer no mesmo
erro, que avala a través dos seus anos de
experiencia. En primeiro lugar cumpriria
crear un dispositivo adecuado para
afrontar este tipo de emerxencias. Como
segunda medida, teríase que iniciar
unha acción internacional radical fronte
as bandeiras de conveniencia, xa que o
único que lle interesa ós armadores son
os beneficios económicos (sen escrúpulos para contratar tripulantes sen preparación ou non facerse coas mínimas
medidas de seguridade). Tamén habería
que facerse co servicio duns remolcadores de gran potencia e ter os suficientes
medios marítimos e, por último, sería
necesario elaborar un plan de emerxencia para evitar a imaxe de descoordinación que se está a dar nestes momentos
entre todos aqueles que están a traballar
na catástrofe.
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ocapitalismo cébase co petróleo

XOÁN RAMÓN DOLDÁN GARCíA

maré negra do
Prestige resulta a
ollos das administrazóns europea,
española e galega
unha sorte de catástrofe natural inevitábel, de lotaria nefasta dun Nadal
adiantado. Semella como se o mal
tempo, a máfia dos mares (os neopiratas) e algún malfado se xuntasen para
afogar a nosa riqueza costeira baixo o
manto dun dos símbolos do poder económico: o petróleo, convertido hoxe en
enerxia letal.
A disponibilidade
de enerxia, a sua
apropriazón e uso
é mostra dunha
forma de se organizar a sociedade, de
conformar a sua economia. O negócio
do petróleo, como parte substancial do
modelo enerxético actual, converte-se
nun elemento básico da estrutura económica das nosas sociedades.
O xermolo do modelo enerxético
actual achamo-Io na denominada
Revoluzón Industrial, onde se racha
con modelos enerxéticos anteriores.
Nesta etapa, as enerxias fóseis e físicoquímicas van tomando o relevo doutras fontes enerxéticas (solar, eólica,
biomasa ... ). Produce-se, por outra
banda, unha quebra do espazo xeográfico entre existéncia de recursos enerxéticos e usos enerxéticos, manifestando-se o problema de forma universal.
As sociedades construidas sobre este
modelo son consumidoras de cantidades de enerxia sen precedentes, caracterizando-se por unha grande mobilidade persoal, a emerxéncia dun mercado mundial e a xeralizazón da degradazón do ambiente. Se a isto sumamos
a extraczón e conversón de toda clase
de enerxias fóseis e non fóseis, a produzón industrial e a rápida urbanizaUNHAS
CIRCUNSTÁNCIAS
INEVITÁBEIS
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zón, facendo que os efeitos acumulativos destas mudanzas traspasen o
ámbito local ou rexional para causaren
unha desestabilizazón global da biosfera, podemos afirmar que estamos
ante unha transizón na vida da humanidade comparábel en importáncia á
que, no seu momento, supuxo a agricultura e a consecuente aparizón das
sociedades sedentárias
O uso do petróleo significará un
novo paso nesta revoluzón enerxética.
Na segunda metade do século XIX
comeza a sua explorazón comercial. O
petróleo estaba a se converter nunha
fonte de enerxia superior ao carbón
polo seu maior contido calorífico,
maior manexabilidade, mellor armace-

A progresiva marxinazón do carbón é consecuéncia, en gran
medida, do maior poder político e económico das compañias
petrolíferas

namento ... e menor prezo. A extraczón
e consumo do petróleo vai ser imparábel durante muitos anos. O triunfo das
enerxias fóseis é tamén o triunfo do
capitalismo como sistema hexemónico.
Con o petróleo os problemas de transporte diminuen xa que oleodutos e
petroleiros permiten un fluxo relativamente rápido e económico do cru
mesmo a rexións mui afastadas.
A progresiva marxinazón do carbón é consecuéncia en grande medida
do maior poder político e económico
das compañias petrolíferas, como se
observa cuando estas mesmas relanzan
posteriormente o carbón como fonte
enerxética. As propriedades do petróleo permitian reforzar certas tendéncias intrínsecas à dinámica do sistema
capitalista: divisón internacional do
traballo, acentuazón das diferéncias
entre o desenvolvimento duns países e
outros, a posibilidade de ampliar os
níveis de consumo ... é dicer, o petróleo
serviu como instrumento para a acumulazón de excedente e a maximizazón do benefício.
A produzón de enerxia primária
ten sofrido un forte incremento desde
1800. Desde 1900 esta produzón multiplicou-se por 13. O século XIX é sen
dúbida o século do carbón, e segue-o a
ser até meiados do século xx. Desde
entón, ainda que continua-se aumentando a extraczón de carbón, a de
petróleo sofreu un incremento maior
até se converter na principal enerxia
primária.
A utilizazón desta enerxia primária
vai-se concentrar fundamentalmente
nos países da OCDE (no ano 1998 un
54 por cento de toda a enerxia primária
do mundo) e particularmente nos
EE.UU., se ben nos últimos anos pode
observar-se un incremento dos usos na
China e en outras zonas da Ásia, como
é o caso da Índia.

opapel xogado polo petró-

As reservas mundiais de petróleo
en
1999
son
dunha magnitude
equivalente a 41 veces o consumo
actual, o que significaria que de non
aumentar as reservas e mantendo-se o
IÚvel de extraczón actual, o petróleo
dispoillôel chegaria para 41 anos. Non
obstante, estas reservas están mui desigualmente distribuidas: o 78 por cento
de todas as reservas atopan-se nos países membros da OPEp, un 8 por cento
nos países da OCDE e o 14 por cento no
resto dos países. Nos países do Oriente
Médio están 2/3 das reservas mundiais, e só un país ten xa unha cuarta
parte do total, Arábia Saudi (segue-lle
en segundo lugar Iraque con aproximadamente un 11 por cento).
Se tivermos en conta o petróleo
extraido anualmente, é de novo nos
países do Oriente Médio onde se concentra un maior volume (un 30 por
cento) representando en conxunto para
os países da OPEP un 41 por cento do
total, os países da OCDE o 29 por cento
(só os EE.UU. supoñen un 10 por
cento), a ex-URSS un 10 por cento, e o
20 por cento no restos dos países.
Esta distribuizón de reservas e de
extraczóns é reveladora: mentes as
reservas dalguns países alcanzarian
para manter os ritmos de extraczón
durante case 90 anos, outros en cámbio
dificilmente poderian mante-lo mais de
cinco anos.
Cuanto ao consumo, o mapa que se
debuxa é ben distinto: a OCDE consome case o 63 por cento do petróleo
mundial (só os EE.UU. consomen unha
cuarta parte do total mundial), seguindo mui de lonxe Xapón con un 8 por
cento. A Unión Europea consome en
conxunto un 18 por cento do total.
Este consumo non deixou de
medrar a IÚvel mundial (mais dun 12
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por cento desde 1989) se ben con certas
diferéncias significativas. Nos últimos
dez anos o consumo de petróleo
aumentou desde o 144 por cento de
Corea do Sul, ao 110 por cento de
Thailándia ou o 107 por cento de
Irlanda, até caídas no consumo tan fortes como a de Ucránia nun 77 por cento
ou en Kazakhstan nun 66 por cento ou
Bielorrúsia nun 63 por cento. Entre os
extremos situan-se outros países que
cómpre destacar pola significazón das
suas economias: China incrementou o
seu consumo de petróleo en 10 anos en
perto do 80 por cento, India e Indonésia
entre un 70 e un 75 por cento, España e
Brasil nun 40 por cento, Xapón e o conxunto da UE nun 11 por cento, e os
EE.UU nun 9 por cento.
Non deixa de ser significativo que
os países que concentran un maior consumo continuen aumentando-o e que
este modelo enerxético se estexa consolidando con forza noutros países con
un grande peso demográfico como a
China ou a Índia, o que sen dúvida incidirá de forma decisiva no panorama
enerxético mundial. Contudo, debemos
considerar que en termos absolutos as
cifras son tamén reveladoras do que é a
ainda actual estrutura do consumo: os
aumentos de consumo de petróleo na
OCDE, mália ter un incremento do 14
por cento, supón o 73 por cento do
aumento neto mundial e os incrementos de EE.UU e a China son praticamente iguais en termos absolutos,
mália que na actualidade o consumo
dos EE.UU sexa unhas 4,5 veces o da
China e o consumo de enerxia per cápita dun estadounidense médio sexa 13
veces o consumo per cápita dun chinés
médio.
As diferéncias existentes entre lugares de produzón e de consumo fan interesante que consideremos a capacidade
de refinazón de petróleo, e as diferén-
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cias rexionais. Advertimos que os países da OPEP teñen unha capacidade de
refinazón mui limitada. Asi, Arábia
Saudi, máximo produtor de petróleo
(un 12 por cento do total) apenas ten
unha capacidade de refinazón do 2 por
cento; Irán, con un 5 por cento da produzón mundial, só ten unha capacidade de refinazón do 1,8 por cento;
Iraque, con o 3,6 por cento da produzón
mundial, dispón do 0,8 por cento da
capacidade de refinazón; España, con
unha produzón de petróleo cuase
inexistente, ten mais capacidade de
refinazón que Kuwait ou Venezuela, e
Xapón, que non produz petróleo, ten
capacidade de refinazón do 6,3 por
cento mundial. Deste xeito, EE.UU e a
Unión Europeia converten-se nas zonas
con maior capacidade de refinazón, de
facto, os países da OCDE teñen unha
capacidade para refinar que supón
mais do 53 por cento do total. No conxunto de Oriente Médio hai unha capacidade de refinazón que non cobre nen
sequer o 30 por cento da sua produzón,
e no caso concreto de Arábia Saudi, non
chega ao 20 por cento. En defirútiva, a
refinazón leva-se a cabo fundamentalmente nas zonas de grande consumo,
onde se lle vai engadir un valor
extraordinário ao petróleo cru logo de
transforma-lo.
Todas estas diferéncias entre lugares onde se atopan
as reservas, onde
se exploran e consomen e, no caso do
petróleo, onde se refina, xeran necesariamente un amplo e intenso comércio
de produtos enerxéticos que o converten nun dos maiores negócios a IÚvel
mundial. No contexto dos intercámbios
internacionais de matérias primas, os
combustíbeis supón, en tonelaxe, o
maior volume de todas as matérias
¿NEOPIRATAS
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intercambiadas, un 43 por cento do
total en 1995, incrementando-se, en termos absolutos nos últimos 15 anos o
volume de combushbeis intercambiados nun 41 por cento. É prioritário que
todo este sistema de transporte funcione para asegurar o aprovisionamento
enerxético.
A dimensón destes intercámbios fai
que o próprio sector enerxético se converta nun dos maiores consumidores,
empregando esta enerxia tanto nas
labores de explorazón, extraczón, refinazón, transporte, etc, ademais das perdas por fugas, accidentes (como o do

la Voz de Galicia

o negócio do petróleo,
como parte substancial do modelo enerxético actual, convértese
nun elemento básico
da estructura económica das nosas sociedades

Prestige) ...
O destino final de toda esta enerxia
intercambiada através do mercado é
sobretudo para o sector de transporte,
aproximadamente un 50 por cento na
actualidade con previsóns de que esta
percentaxe se eleve até un 55 por cento
no 2020. Este consumo enerxético en
transporte vén motivado por un sistema de transportes altamente ineficiente, baseado no uso do automóvel privado en detrimento doutras alternativas
menos estragadoras.
A política de enerxia barata comportou tamén unha política de consumos
supérfluos, a prática das embalaxes non
recuperábeis, a obsolescéncia acelerada
dos produtos ... Mas a situazón manifesta un equilíbrio certamente inestábel
segundo os países, dado que non todos
posuen os recursos enerxéticos necesários para manter desde dentro e para
prazos mui prolongados esta política de
abaratamento enerxético, como é o caso

da maior parte dos países europeus ou
Xapón fronte aos Estados Unidos, promotor deste modelo.
O papel xogado polo petróleo nos
balanzos enerxéticos mundiais e a distribuizón desigual das reservas confiren-lle ao petróleo unha importáncia
económica, estratéxica e política vital.
Dai que o prezo do petróleo e o controlo do abastecimento sexan cuestóns
políticas potencialmente conflituosas.
No primeiro réxime petroleiro
(antes de 1974), a OCDE pudo abastecer-se de petróleo a prezos baixos e
seguros, permitindo substituir fontes
internas de enerxia mais caras sen
carregar as suas balanzas de pagamentos. Os procesos descolonizadores dos
anos 60 e as políticas nos novos estados
de defensa nacional dos seus recursos,
levaron a unha nacionalizazón de muitos destes recursos e das empresas que
os exploraban, dando lugar en 1965 ao
nascimento da OPEP, que estabelecen a
posibilidade de actuar sobre os prezos e
garantir asi a estabilidade dos ingresos
destes paises, facer rendíbeis os investimentos na indústria petroleira e facer
fronte a posíbeis represálias contra
algun dos países membros da organizazón. Fruito desta nova situazón son a
nacionalizazón dos xacimentos petrolíferos de muitos destes países e as ele-

vazóns de prezos do petróleo que se
dan ao longo dos anos setenta
A resposta dos países ocidentais às
elevazóns dos prezos foi imediata. En
1974, os EE.UU promoven a criazón da
AIE, para ver as formas de asegurar-se
unha disponibilidade enerxética, o
fomento doutras fontes enerxéticas distintas do petróleo, novas ou tradicionais, a posibilidade de reparto do
petróleo en caso de crise, a cooperazón
para a investigazón, o papel futuro das
compañias multinacionais ... AAIE é un
cártel de consumidores, fronte ao cártel
de produtores da OPEP. Son membros
fundadores: os países da CEE (agás
Franza), Áustria, Canadá, España,
EE.UU, Suécia, Suiza, Turquia e Xapón.
A AIE preserva, através dun extenso
tramado de relazóns bilaterais, a posizón das multinacionais do petróleo no
abastecimento dos mercados dos países
daOCDE.
A evoluzón en termos reais dos prezos do petróleo desde 1980 é mais estábel do que indican os prezos nominais,
o que garante o abastecimento do mercado norteamericano por manter o
dólar unha cotizazón alta nos mercados
de divisas internacionais. Sobre o
prezo final van ter tanta importáncia,
senón mais, os custes de refinazón,
transporte e distribuizón como os deri-

Non a60ncfa con comer.
Por iso, cando facemos os nosos mellores pratos para vostede queremos
transmitirlle unha cultura, unha longa tradición de productos, viños e
xantares que é o que nos fixo ser como somos .
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o que se viu
tralo accidente do Exxon
Valdez é a
vados da extraczón. Se consideramos
que a parte de refinazón, transporte e
distribuizón está concentrada fundamentalmente nun presada de empresas
que, ademais, manteñen ainda hoxe
unha parte importante do controlo
directo sobre as reservas de petróleo e a
extraczón, e que alén diso participan
nas empresas de refinazón e auxiliares
da indústria petrolífera con capital dos
países produtores, parece evidente que
o antigo controlo sobre o prezo do
petróleo, ritmos de extraczón, etc.
segue a estar prioritariamente nos
grandes monopólios do petróleo. A
falla de controlo destas empresas sobre
o transporte é mais ficticia que real. O
que se deu despois do accidente do
Exxon-Valdez é a criazón dun entramado empresarial mais complexo para
rebaixar a responsabilidade directa dos
monopólios en casos de catástrofes
como a do Prestige.
Os prezos internacionais da enerxia
raramente son percebidos polos consumidores finais de forma directa. Son os
prezos nacionais o que os consumidores perceben, os cuais están afectados
polas práticas tarifárias e a fiscalidade
dos distintos estados, é dicer, dependerán dos obxectivos da política económica en xeral e, en particular, das políticas
industriais, ambientais ou da enerxia
estabelecidas neses países. En último
termo, a enerxia final soe ser vendida a
prezos políticos que non excluen o
benefício, mas que o subordinan às exixéncias do conxunto do desenvolvimento capitalista.

Supondo que exista a seguridade
no aceso aos recursos enerxéticos, é
necesário que a oferta deles cubra de
forma imediata o cres cimento da
demanda. Os sistemas de transporte
converten-se deste modo en elementos
esenciais, sexa através de oleodutos,
gasodutos ou buques petroleiros.
Ademais, este sistema de transporte
non debe ter travas de nengun tipo que
permitan interromper o seu fluxo en
cualquer ponto das rutas, é dicer, é
imprescindíbel o controlo da rede de
transporte.
Xa case desde o nascimento da
indústria do petróleo asistimos a procesos de concentrazón do capital, mas
esta situazón acelerou-se desde meados
da década dos setenta do século XX,
consoante con a restruturazón global
acontecida neste ámbito. Pudo-se
observar durante estes últimos 25 anos
como independentemente do tipo de
fonte enerxética do que se tratar, as
empresas dedicadas à explorazón
desas reservas e à sua comercializazón
emprenderon fusóns ou absorzóns
levando a unha diminuzón de grupos
empresariais no mercado da enerxia.
Alén diso emprenderon un proceso de
diversificazón, cada empresa tende a
introducir-se na explorazón de un
número cada vez mais amplo de fontes
enerxéticas. Esta situazón acelerou-se
ainda mais nos últimos anos.
Son, sen dúbida, as empresas petrolíferas, mui vinculadas aos EE.UU., as
que detentan un maior poder no negócio enerxético en xeral. Desde comezos

creazón dun
entramado
empresarial
mais complexo para rebaixar a responsabilidade
directa dos
monopólios
que controlan

a extraczón,
refinazón,
transporte e
distribuzón do
petróleo en
casos de
catástrofes
como a que
vén de producirse en
Galiza co
Prestige

do século XX é o maior consumidor do
mundo e, durante mais de 100 anos, foi
o maior produtor mundial de petróleo.
A meados do século XIX, ao redor
do 1860, cuando se ínicia a explorazón
industrial do petróleo, nasceron múltiples empresas. A concentrazón de capital foi temperán. En 1863, nos EE.UU.,
John Davison Rockefeller introduce-se
no negócio da refinazón do petróleo, e
en 1870 funda a Standard Oil
Company. En 1890 xa controlaba unha
parte substancial do negócio do petróleo, desde o refinado e o transporte à
distribuizón e as vendas finais. Nese
ano aproba-se a Lei anti-trust que dará
lugar à senténcia do Tribunal Supremo
de 1911, pola que se obrigaba a todas as
compañias subsidiárias e asociadas a se
constituir como compañias independentes.
Con o paso do tempo, doce delas
transformaron-se en compañias tan
grandes en termos financeiros, como
fora a Standard Oil orixinal, transformazón provocada pola fusón de várias das
antigas empresas entre si no que foi un
proceso de reconstruzón do trust primeiro. Tres delas, Exxon, Mobil e Standard
Oil California (Socal, tamén chamada
Chevron), despois da na Guerra
Mundial, formaban parte do grupo
coñecido como as Sete Irmáns, que non
eran outra cousa que as sete maiores
empresas petroleiras do momento.
Ademais destas tres, outras compañias
da antiga Standar Oil Trust acadaron
unhas
dimensóns
considerábeis:
Marathon Oil, Standard Oil Ohio
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(Sohio), Pennzoil Company; Amoco ou
Arco. Nos EE.UU., desde comezos do
século XX, acadaron grande importáncia
outras empresas como Texaco ou Gulf
Oil, ambas tamén do Grupo das Sete
Irmáns. En Europa, mentres, destacaban
a Royal Dutch/Shell, con capital angloholandés, e a British Petroleum (BP) de
capital británico, empresas as duas que
completaban o grupo das Sete Irmáns.
Haberia ainda que engadir outra empresa, de algo menor porte, mas de grande
significáncia, como era a francesa Total.
Son estas as empresas que dominan
o mercado mundial do petróleo na altura de 1970, antes de se producir as convulsóns que sucederán durante esa
década. Mas a partir da década dos 80
ten lugar unha reaczón nestas empresas direcciona da para o arreigamento
da sua primacia na cena internacional,
reiniciando-se un proceso de fusóns de
grande envergadura, que sen dúbida
continuarán, no que supón unha concentrazón de capital elevadísimo neste
ámbito da produzón.
Na actualidade debemos destacar 5
corporazóns: TotalFinaElf (fmito da
fusón de Total, Fina e Elf Aquitaine),
Royal Dutch/Shell, BP Amoco (da
compra parcial de Sohio por BP e as
fusóns posteriores de BP con Amoco e
logo con Arco), Chevron Texaco (da
fusón da Gulf Oil con Chevron e logo
con Texaco), e ExxonMobil (da fusón
das duas empresas do mesmo nome) .
Algunhas destas empresas teñen participazón en joint ventures comuns.
Segundo o ranking da revista Fortune,
estas 5 corporazóns están entre as 100
primeiras do mundo.
As grandes corporazóns do petróleo apresentan-se verticalmente integradas. As operazóns básicas que integran a sua estrutura son: explorazón,
produzón en boca de pozo, transporte
desde centros de produzón até termi-
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Os intereses dos monopólios petrolíferos
prevalecen sobre o interese comun coa participazón dos estados
e as organizazóns políticas e económicas
internacionais. A subordinazón política, a
corrupzón, a neglixéncia ... fan o resto. O
Prestige vén sendo un
espello do papel político e económico que
desempeña Galiza no
xogo de relazóns deste
modelo

nais portuárias, transporte marítimo
internacional ou por oleodutos, refinazón, transporte a centros expendedores
e venda en centros expendedores. Esta
integrazón traspasa as fronteiras dos
países produtores e consumidores, polo
que a sua lóxica de funcionamento é
diferente à dos estados onde operan
estas compañias.
Ademais, as novas plantas de refinazón nos países produtores da OPEP
van estar participadas polas grandes
corporazóns do petróleo. Ante a nova
situazón que se apresenta hai un cámbio de estratéxia dos monopólios con o
fin de garantir o controlo último do
negócio enerxético. Neste mesmo senso
deben interpretar-se as últimas fusóns
empresariais, xa referidas.
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A
mobilidade
impón un xeito de
se relacionar co
meio contrário às
leis que regulan o seu funcionamento. A
sociedade industrial vai-se caracterizar
pola necesidade de controlar as fontes
enerxéticas das que depende tan directamente. Os grupos sociais que controlen a enerxia terán a capacidade de
exercer o poder e, portanto, será difícil
que compartan ese dominio. Os grandes monopólios da enerxia e os estados
ocidentais van manexar os fios do tramado enerxético mundial. A dinámica
do sistema actual converteu a economia
nunha economia mundializada, os fluxos enerxéticos superan amplamente os
límites locais. A manexabilidade das
enerxias fóseis non fai necesária a ubicazón das actividades produtivas onde
se atopen as fontes de enerxia, ainda
que esta explique en grande maneira o
xeito de ser das relazóns económicas.
Eis unha das chaves dos problemas
das marés negras. A hexemonia do sistema económico capitalista converteu o

noso mundo nesa aldea global da que
tanto se ten escrito. O petróleo é considerado un recurso imprescindíbel para
o mantemento desta sociedade global.
Os intereses empresariais dos monopólios do petróleo prevalecen sobre o interese comun coa participazón dos estados e as organizazóns políticas e económicas internacionais (UE, OTAN ... ). A
subordinazón política de certos estados, a corrupzón, a neglixéncia ... fan o
resto. O Prestige ven a ser un espello do
papel político e económico que desempeña Galiza no xogo de relazóns deste
modelo.
A exposizón das chaves para entender e explicar este modelo non impeden afirmar a posibilidade dunha resisténcia, antes o contrário, son o ponto de
partida para a construzón dun outro
mundo posíbel e desexábel.
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