ED
odos os indicadores predicen pés de barro e alas de chumbo para o 2003. Na Galicia do chapapote e da
reserva, nesa España de cartón-pedra que con tanta desmemoria prefabrica Aznar á súa medida, nese
mundo que padece en carne viva os efectos dunha globalización desbocada, dunha progresiva militarización, dunha
represión dos disidentes, dunha desigualdade cada vez máis estructural e dunha explotación e inseguridade permanentes. ¿Como levantar o voo desde terreos tan pantanosos? Moi dificilmente. Non en balde neste territorio globalísta
ó que arribamos, e pese a canto nos compensa por abaixo -o acceso controlado a maneiras de vivir que hai só uns anos
non pasaban da ciencia ficción-, nunca coma hoxe a

Rebeldía social
etumba política

hexemonía dun único país, os EE.UD. de Bush, lograra
impoñerse simultaneamente en todos e cada un dos
ámbitos máis relevantes: o político, o económico, o cultural, o militar e o tecnolóxico. O 11-S daquel 2001 que
esta revista bautizara como o ano do medo, acelerou o proceso, e só se albiscan fírgoas de luz cando a globalización neoliberal que esa hexemonía estadounidense
impulsou e axuda a asentar renxe en medio de fortes
contradiccións -entre as que non é precisamente a máis
pequena a existencia en EE.UU. de 46 millóns de pobres,
de 40 millóns de cidadáns sen asistencia sanitaria, de 52
millóns de analfabetos funcionais, ou sexa, sen conciencia nin capacidade crítica-o
on precisamente esas grandes contradiccións as
que xeran unha cada vez maior capacidade de
rebelión social. Por máis que tenten impedilo botando
man de todo tipo de técnicas represivas, a contestación
dos disidentes faise oír cada vez máis, tanto se é para
potenciar un movemento social altermundialista en concentracións transnacionais e masivas -anúnciase de novo .
para este mes a de Porto Alegre, no Brasil esperanzador de
Lula-, como se é para denunciar o que, tendo na súa orixe
idénticas causas, fai ver na cruda realidade local dun
desastre medioambiental e social -eis a que asola Galicia
desde hai dous meses- ata que punto ese sistema é a máis
efectiva e por iso mesmo a máis temible das ameazas.

certamente o que trouxo de positivo o accidente do petroleiro Prestíge que, por mor da irresponsable actuación dos gobernos de España e Galicia, se convertiu na maior catástrofe que sufriron ate agora o mar de
todos e o litoral que alimenta directa ou indirectamente a centos de familias galegas. O 13 de novembro marca un
antes e un despois na axenda social e política do país. Ningún outro acontecemento forzou tanto as cordas vitais
dunha sociedade que veu avanzando moi lentamente nos procesos de cambio e modernización, por unha parte, e de
democratización pola outra. Desde aquela manifestación en Vigo contra a aldraxe que, ben cociñado polo centrista
IMAXE: MOSTRA OO MOVEMENTO AnANTICA, EXPOSTO NO MARCO
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Abril Martorell e polo socialista Alfonso Guerra, a punto estivera de acabar no arranque dos oitenta coas nosas lexítimas aspiracións de
autogoberno, non se recorda outra ocasión na que os galegos, sen distinción, amosasen de maneira tan masiva, publicamente e sen medo,
a súa condición de cidadáns, quérese dicir, a súa condición de galegos de país e nación. A diferencia de entón, o que os moveu máis de
vinte anos despois a saíren ás rúas berrando nunca máis e esixindo dimisións non se limitou a un máis ca xustificado ataque de rabia por
sentirse relegados na reorganización institucional e política do Estado. Nesta ocasión, a rebelión social produciuse simultaneamente e cun
obxectivo común en múltiples escenarios do territorio, e non só porque Galicia volvía ser sacrificada no altar do deus neoliberal ó que
renden culto os prohomes das altas finanzas internacionais e centos de poderosos piratas do mar, senón tamén e en idéntica medida porque sufriu esa nova afrenta na máis dolorosa orfandade. ¿U o Estado? ¿U os seus representantes ordinarios, empezando por aquel a quen
o Estatuto lle concede ese poder, o presidente da Xunta, Manuel Fraga Iribarne?
imaxe de moitas mans recollendo do mar o fuel negro representa por iso moito máis que a constatación de que, malia o poder
desvertebrador dun proceso histórico de lastración e marxinación aínda dando coletazos, e pese a estar baixo os efectos do
paternalismo paifoco co que a veu anestesiando o fraguismo, a sociedade galega non perdeu a súa capacidade de mobilización. Sendo
esa manifestación de forza fronte ó desastre e esa reivindicación fronte ó poder tan importantes e decisivas, aínda o é máis a toma de
conciencia cívica que lles deu vida e consistencia. Non se entendería doutra forma esa confluencia de
vontades á marxe dos intereses individuais ou de grupo que poideran existir no día a día. É o que sorprendeu a tirios e troianos cando a primeira gran manifestación en Santiago, e xa despois na loita mancomunada e continua de todos contra a marea negra e contra os representantes do Estado e dos gobernos do pp que a negaban. É o que desbordou a cantos, acostumbrados a neutralizar calquera erupción
social mediante a técnica do divide e vencerás -case sempre orzamentaria, ou o que é o mesmo, botando

A RÚA XA NON É
DE FRAGA, É DE
TODOS CANTOS,

man da chequeira pública-, acabaron caendo na conta de que o do Prestige saías e da crónica de sucesos na que tan eficazmente se especializaron algúns medios de comunicación -La Voz de Galicia, por
exemplo- presaxiando tumbas políticas -xa con máis silencios mediáticos, por certo-o
ntre estes últimos está Fraga. A rúa xa non é súa, é de todos cantos, tomando conciencia
da súa condición de cidadáns galegos, ergueron a bandeira que os fai sentir democrática

TOMANDO CONCIENCIA DA SÚA
CONDICIÓN DE

e politicamente activos: a da súa dignidade colectiva. Xusto a que perdeu o actual presidente da
Xunta cando abdicou das súa responsabilidade como representante ordinario do Estado en Galicia,

CIDADÁNS GALE-

foi de caza en tempo de desolación cos conselleiros de Medio Ambiente e Portos, mentiu, e se fixo
cómplice de Aznar, Álvarez Cascos e Rajoy na conversión dun accidente en catástrofe, na manipulación da opinión pública valéndose dos medios de comunicación que controlan ou lles son adictos
-o que non exime de responsabilidade ós seus directivos-, e na negativa a facer que os representantes do Estado que tivesen asumido decisións por mor do Prestige comparezan ante a comisión de

GOS, ERGUERON
A BANDEIRA QUE
OS FAI SENTIR

investigación creada no Parlamento de Galicia. Un presidente sen dignidade non merece seguir
séndoo. Menos aínda cando, confirmando esa súa caída moral e política -a do mito/pai imprescindible, a da autoridade/ gobernante eficaz-, non busca outra saída que a de suplicar en Madrid non
que se faga xustiza con Galicia, que sería o seu deber, senón que lle axuden a morrer politicamente con dignidade.

DEMOCRÁTICA E
POLITICAMENTE
ACTIVOS: A DA

Vaino ter difícil. No país do nunca máis a dignidade conquístase na loita cívica, solidaria e democrática, que os representantes políticos teñen o deber de asumir, alentar e canalizar. Xusto o que el

SÚA DIGNIDADE

se negou a facer. Se lle quedase algo de dignidade, debería aproveitaI a para dimitir de inmediato.
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ando caeron as Torres Xemelgas de Nova York, naquel 11-S tan gravado na
memoria como o está agora o noso 13-N, internet foi o medio que reaccionou máis rápido. Os blogs deron por entón o salto definitivo: noticiarios persoais de cidadáns anónimos que contaban o que vían dende os seus balcóns, instalaban webcams onde non chegaban as televisións e vían ligadas as súas
modestas webs dende os grandes xornais internacionais. Agora que Galicia ten xa
o seu propio atentado e unha extensa zona cero, a rede volveu a ser decisiva.
Internet soubo dende o primeiro momento que o alarmismo non era tal, que os fíos
eran toneladas, que as manchas eran unha marea negra. Non se tratou unicamente de ir por diante; a rede tomou o papel de conciencia da cidadanía, da memoria colectíva que denominara Pierre Lévy cando falaba de cibersociedade. O apagón decretado polas autoridades galegas e españolas no medio do caos máis absoluto foi respondido por ducias de páxinas que dicían ben alto o que estaba a pasar.

http://www.plataformanuncamais.org

INTERNET

As burlas negras
Un artigo publicado por Julia Scheeres para a revista Wired explicoulle ó mundo o
que aquí xa sabiamos: que a rede foi instrumento imprescindible para saltar as
limitacións informativas e, dende logo, para dar lugar a un movemento organizativo nunca antes visto neste país. Osenador Félix Lavilla comentaba na revista que
"unha vez máis, internet demostrou ser unha forma de comunicación eficaz fronte á censura que exerce o Goberno sobre os outros medios". A ocultación, posta
de manifesto polos propios traballadores dos medios públicos máis sinalados co
dedo -Televisión Española e Televisión de Galicia-, polo Colexio de Xornalistas e
poiOS editoriais dos grandes xornais europeos -especialmente os portugueses e
franceses encabezados por un feroz Le Figaro- non cabía nos foros, nas listas de
distribución, nos chats, na mensaxeiría instantánea ou en webs que estiveron, e
están, na primeira liña.

BÚRtANEGRA
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http://www.burlanegra.vieiros.com/

BÚRlÁNEGRA

O papel desempeñado por Vieiros foi tan decisivo como o tratamento impecable
ofrecido por La Voz de Galicia no formato papel no comezo deste pesadelo. Uns
e outros multiplicaron ata por tres as súas visitas habituais. Ata o punto de que,
en varias ocasións, era totalmente imposible acceder ós seus contidos. De feito,
La Voz viuse obrigada a cambiar o formato habitual da home, eliminando elementos gráficos, para facilitar a entrada ós contidos.
Cando o Prestige estaba aínda peregrinando polo mar, nunha lista de discusión un
portugués preguntaba cál era o motivo de que estivesen levando o petroleiro cara
ás súas augas. Ós poucos minutos, un galego respondíalle que a cidadanía non
tiña nada que ver con iso, que máis nos valía "pedir perdón por un Goberno que
non sabe o que fai". Os internautas vivían en directo a sorpresa maiúscula dun
Estado que varría o lixo baixo a alfombra non só dun socio seu na Unión Europea,
senón dun país irmán da costa afectada. Curiosamente, foi ó final Portugal, xunto
con Francia, o punto de referencia informativa necesario para coñecer o que pasaba. Antes de que a prensa escrita comezase sequera a citalos, o Instituto
Hidrográfico de Portugal e o Cedre (Centre de Documentation, de Recherche et
d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux) de Francia xa estaban ligados nas informacións na rede, con referencias como "o que ven os franceses que non se ve aquí".
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Nas primeiras reaccións cívicas, a rede estaba presente. Na constitución mesma
das plataformas cidadás, internet foi decisiva. O peche na Casa da Cultura de
Laxe protagonizado por xentes do mar e da cultura tivo un seguimento continuo na
páxina da Burla Negra aloxada en Vieiros. Centos de mensaxes foron enviados ó

foro. O punto de encontro dos movementos de Nunca Máis foron máis virtuais que
físicos. Diso non cabe dúbida. No diario do peche fundíronse propostas e apoios
con poemas e rabia incontida. Isto escribía Xurxo Souto o día 29 de novembro:
"Somos pequenos diante da inmensidade do mar. Máis cativos somos diante da
súa traxedia. Mais temos memoria. Todos fomos armando a nosa vida con cicatrices de chapapote. E a única posibilidade de recuperar a nosa dignidade como persoas é ser quen de expulsar do poder a estes gobernantes que demostraron ben a
fondo que nunca se preocuparon do mar -só falaron del cando o mar foi un problema- e recuperar todos xuntos o esplendor dos salsieiros". E este, o poema de
Estevo Creus Levo un holocausto nas escamas: sil eu/ son un peixe/ ris-ras/ risras/ ris-ras/ esperando a ferida.

VIEIROS, UNHA TENDA ABERTA A TI

Galicia Hoxe
AtTinca o Brasil de lula
"Votoule por un cambio e cambio leri I palabno
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A Plataforma Nunca Máis e a Burla Negra, a súa sección cultural, deseñaron unha
estratexia na que a información a través de internet é fundamental. Gran parte
das accións emprendidas espalláronse por este medio, tanto nas súas propias
webs como polas listas de distribución. A histórica manifestación do primeiro de
decembro en Santiago corría días antes pola rede co Todos a Compostela de mail
a mail. O mesmo pasou coa Marea Negra Gaiteira.
A demostración máis clara deste éxito está no propio manifesto Nunca Máis, Agora
Xa, no site de Burla Negra. Alí figuran máis de catro mil sinaturas. No foro de traballo desta mesma organización hai máis de mil cincocentas mensaxes, de onde
saen moitas das iniciativas postas en marcha. Entre elas, tomar uvas negras na
Noitevella na praza da Quintana de Compostela, a reivindicación do papel do capitán do petroleiro, o envío de mensaxes de texto (SMS) a teléfonos móbiles denunciando o sucedido e pedindo demisións, pintar os billetes de euro para que as reivindicacións chegasen a todo o Estado e ó resto de Europa, devolver ou queimar
as cartas xusfiticatorias do PP no tratamento da crise, facer carteis denunciando
a manipulación en distintos medios de comunicación, pintar os carteis electorais
dos partidos unha vez que comece a campaña para as municipais de maio, realizar
un boletín informativo pola rede para contestar os datos oficiais, escribir a palabra manipulación sobre os artigos que non se consldaretr obxectivos nos xornais
dos bares, facer camisetas ... Mentres, na área xeral, . "tl, . . . . duras ;Jon
lanzadas contra Federico Trillo, Xaime Pita, Mariano " " " e:ll__ Fraga, afnda
que tampouco se salvan outros líderes políticos estatais.

iLa marea neg ra puede lIegar a Francia de f orma
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Outro punto de encontro é a páxina da Universidade de Vllo, dende onde se ofrece información detallada sobre a evolución da marea ne a, diversa documentación e xeitos de axudar. A Universidade de Vigo está mant ndo en toda a catástro-

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 .
•

O-DezaseiS

•

O-DeZaSeiS
• Casa de Xantai' •
• Rua de San Pedro J6 • 15703 Santiago d. Compostela '

fe unha presencia activa, con datos que se poden complementar cos que se ofrece -tarde, pero chegaron- dende o Centro Superior de Investigacións Científicas
(CSIC) e dende as organizacións ecoloxistas, especialmente Adega e Greenpeace.

http://www.anosaterra.com/portada.htm

EI p e t ro l ~ro · Prest lo ~ ·. un buqu e de 26 eno s de antlgU edad, monoCflsco y
ca rg ado con mh d ~ 77.000tonelodos de fuel. sufrfo un oc ti d~nte el 13 de
novi embre frent e o Fin ist erre. Se hundlo se is dios des pués , port ldoendo s v
con m6 s dft 60.000to nelodos de comb usti ble en $ u s t o n~ u e5. Desde
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tO do,lo lucha de un
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por defender su nledlo de vido.

Nesa primeira liña de información, xunto con La Voz e as outras páxinas citadas,
estiveron webs máis modestas que seguiron a marea negra dunha forma reseñable, como Finisterrae.com ou a Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa. Na primeira delas aparecen correos electrónicos de voluntarios que foron a axudar nas
tarefas de limpeza e que se atoparon coa falta de medios ou de organización. "Son
un licenciado en Ciencias do Mar (no paro), que ante as mentiras que adiviñaba
sobre todo o tema Prestige, decidín marchar á Costa da Morte. Non foi fácil decidilo. Levaba 7 días esperando que me chamaran, pois deixara os meus datos no 085.
En internet dinme conta que todo era unha gran mentira, pero non pOdía supoñer
ata que punto", afirma un deles, antes de relatar a súa experiencia persoal.

o agradecemento ós voluntarios e as instruccións para participar como tales ocupan tamén espacio na rede. Mentres que moitos destes denuncian a través de
internet e do IRC (chat) o que lles sucedeu, os ánimos non lles faltan desde distintos espacios. As denuncias poden atoparse, por exemplo, nos confidenciais de
A Contrafío. E os agradecementos, en sitios como o do Concello de Vigo, onde
figuran os nomes de todos os voluntarios na recollida de fuel coordinador por esta
institución. Nesta mesma liña están os especiais dos concellos de Ferrol ou de
Pontevedra.
TRADUCTORES SEN FRONTEIRAS

2002, EL AÑO Of LA MAREA NEGRA
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A recollida e difusión da documentación sobre o Prestige, nas áreas de descargas e ligazóns das páxinas, supuxo outra liña de traballo de especial relevancia
para a comunidade virtual. Xunto coas iniciativas da sección audiovisual da Burla
Negra apareceron ideas sumamente interesantes como a de Traductor@s sen
Fronteiras. Dende a Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo
fundiuse unha estructura preexistente (a ONG Traductor@s sen Fronteiras) e un
grupo de profesores da Facultade para coordinar os esforzos dos alumnos e verter dende e para o galego, francés, alemán, inglés, polonés, portugués, españOl ou
italiano, os informes e datos máis relevantes da catástrofe. Para iso, abriron un
dossier dedicado ó aspecto referencial e informativo (coa traducción dos principais textos institucionais relativos á Marea Negra e coa difusión e traducción de
artigos de prensa internacionais); outro ós textos especializados (técnicos, científicos e xurídicos) e outro a vertente social, que "acolle as voces que dende o
mundo e dende aquí expresen a sensibilidade e desexo de cooperación". Así
mesmo, "prevemos a utilidade de confeccionar unha terminoloxía multilingíie
sobre distintos ámbitos de especialidade, que sirva de apoio á elaboración dos
encargos de traducción".
Esa documentación, que viaxa dixital mente dun a outro ordenador non só inclúe
datos, simulacións ou informes de denuncia, como o xa ben coñecido na rede As
cousas son moito peores do que se conta, duro texto de Esquerda Nacionalista.
Tamén hai sitio para a recompilación das frases dos políticos implicados directamente na marea negra, que dan fe do que pasou realmente. Entre as máis populares figuran as seguintes: "Se fai falla, vólvome a bañar como en Palomares"
(Manuel Fraga, 21 de novembro); "Creo que hai alarmismos moi pouco xustificados" (José María Aznar, Roma, 28 de novembro); "Probablemente o fuel non toque
a costa galega" (Arsenio Fernández de Mesa, 14 de novembro); "Xa pasou o perigo máis grave" (Manuel Fraga, 15 de novembro); "Co Prestige a 60 millas, o risco
non é alto" (Enrique López Veiga, 15 de novembro); "Afortunadamente, a rápida
intervención das autoridades españolas afastando o barco das costas, fai que non
temamos unha catástrofe ecolóxica, como sucedeu noutras ocasións, nin prevemos grandes problemas nas augas españolas nin para os recursos pesqueiros"

(Arias Cañete, Cidade Real, 16 de novembro); "Afecta a unha parte importante da
Coruña, pero non é unha marea negra" (Mariano Rajoy, 23 de novembro); "Parece
ser que se trata dunha variante de fuel que ten algunhas complicacións" (Manuel
Fraga, 28 de novembro); e a xa suficientemente repetida: "Nestes momentos, a
estructura está deformada. Hai pranchas dobradas cara a dentro. Pénsase que o
fuel está aínda arrefecéndose, saen uns pequenos fiíños, os que se viron, hai en
concreto catro regueiros que se solidificaron con aspectos de plastilina en estiramento vertical. Debe saír dalgunha das fendas. Están os técnicos estudiando que
significa iso" (Mariano Rajoy, 5 de decembro).
Estas frases están tamén recollidas dunha das moitas páxinas persoais que tamén
se lle dedican ó vertido (chapapote.mancha.info), nas que hai un lugar especial
para o humor como forma de denuncia a través de banners, debuxos, composicións ou textos. Ademais de colgarse nelas as bandas deseñadas dos humoristas
máis celebrados na rede, sobre todo as de Forges en EI País, circulan versións
políticas de rezos católicos tradicionais, versións libres de escenas do filme
Matrix, imaxes irónicas sobre o España va bien ou o eslogan Galicia Calidade,
deformacións dos logotipos do Partido Popular ou unha adaptación libre do cartel
do segundo filme do exitoso Harry Potter. Xunto a estes aparecen poemas visuais,
homenaxes ós voluntarios en formato de vídeo ou flash e interminables galerías
de imaxes.
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tomados porei oabinete de crisis

Na rede, emulando as distintas marchas que tiveron lugar dun lado ó outro do país,
está igualmente operativa unha manifestación virtual Nunca Máis, na que actualmente participan preto de trescentas persoas procedentes de España, Portugal,
Arxentina e ata Lituania e Israel. Os berros dos activistas virtuais son similares ós
que se puideron escoitar no seu día en Santiago, en Ferrol ou en Vigo, do tipo: O
do bigote, que limpe o chapapote.

http://www.lavozdegalicia.com

Unha liña máis informática aínda é a iniciada polas páxinas Ciberpunk e Libro de
Notas, que pretenden colocar a traxedia e a petición de responsabilidades pola
mesma como primeira referencia ó teclear Prestige no buscador máis importante do mundo, Google. As dúas pUblicacións conseguiron xa a adhesión de máis de
duascentas webs españolas coa inclusión dunha ligazón en particular cara a un
documento de protesta en cinco idiomas. Tal e como afirmou David de Ugarte, un
dos responsables da operación a La Vanguardia: "A crise do Prestige é tamén unha
crise informativa. A partir de certo momento ninguén sensato podía crer o que oía
en TVE. Así que a xente buscaba información independente e iso levouna a
Internet. E aí estamos nós, para utilizar a rede para explicar o que pasou".
Gracias a internet, os cidadáns poden nesta catástrofe non só completar a información procedente das fontes oficiais e dos medios de comunicación tradicionais,
senón que tamén están sendo suxeitos activos da mesma coa construcción de
espacios para a comunicación, a testemuña, a denuncia. Nin a dignidade do país
estivo nunca tan alta, nin o país volverá ser o mesmo. E parte das razóns dese
cambio haberá que buscalas necesariamente na rede.
Texto Darío Janeiro Foto de fondo la Voz de Galicia
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Postais de Gali zla
uizais o aspecto máis claro de todo este asunto do Prestige sexa a constatación de que estamos mal informados. Avanzo un decálogo urxente de desmentidos para corrixir esta distorsión informativa:

1. Manuel Fraga, con sona de traballador incansable, honesto e sacrificado, foi sorprendido de festa,
escopeta en ristre. E a xente non lle perdoa iso de
ausentarse cando máis falla facía que estivera traballando. Pero Fraga estaba no seu dereito de ir de caza
porque, daquela, non pasaba nada, non había marea
negra, todo ía "como a seda". Isto tamén xustifica as
mentiras do propio Fraga, López Veiga e Xaime Pita,
negando que o presidente estivera de caza aquela fin
de semana. Aínda non coñeceran que non pasaba nada.
2. Pola contra, Mariano Rajoi, que ten sona de ser un
dos ministros máis vagos, resulta que é o que máis está
a traballar. Polo menos é o que máis sae na televisión.
Por certo, esa face empapada de suor que amosaba
Rajoi nas súas comparecencias non ten nada que ver
coas mentiras que contaba, que a xente élle moi furafollas. A suor é lóxica, se temos en conta que o pobre
Mariano non está acostumado a traballar tanto.
3. As aparencias enganan. Fernández de Mesa daba
para un bo actor, con esa presencia de galán decimonónico viscontiano. E puidemos nos decatar das súas
limitacións interpretativas. Pola contra, Rajoi, de porte
menos excelso, converteuse nunha revelación, nun
príncipe das mareas que aprendeu ben o guión da ficción que tiña que interpretar. Quizais o Delegado do
Gobemo demorou demasiado na sala de maquillaxe e
despois, claro, non había xeito de lembrarse do guión e
as cifras do vertido estaban claras, sen sabelas.
4. Tamén José Ma Aznar botou abaixo a súa fama de
mal actor, de conectar pouco co público. A súa interpretación de "O Fuxitivo" foi magnífica e cando aterrou clandestino unhas horas na Coruña puido verse o
recoñecemento da xente, teimosa na súa demostración
de estima, malia ás insolencias e ós paos do exército de
policía que o escoltaba.
5. Os gobernos do PP tiñan sona de magnificar ata o
paroxismo a súa xestión, con grandes campañas propagandísticas e institucionais. Nada máis lonxe da verdade. Eu non lembro unha tempada tan longa onde o uso
do diminutivo tivera tanta predicación: "hilitos", "pun-

titos", "manchitas" ...
TEMPOS

14

XANE I RO 2003

6. Entre a cidadanía esténdese o rumor de que os
gobernos do pp en Galicia e en Madrid están mentindo
ós galegos (Partido PP-troleiro), intentando minimizar a
catástrofe económica, ecolóxica e social. Iso non é certo.
O que pasa é que hai que saber de que se fala. Cando os
políticos do PP falan de "manchas negras e dispersas" non
din ningunha mentira. Hai moitas manchas negras ... ,
dispersas polos distintos Ministerios e Consellerías.
7. Os psicólogos nos tiñan aprendido que o primeiro paso para solucionar un problema era sermos conscientes de que o tiñamos. Polo visto, xa non é así. A
ciencia recunca e volta o exorcismo. Os problemas hai
que botalos fóra dun, a ser posible a máis de 120 millas,
cifra demoníaca que vén substituír ó clásico 666.
8. Tamén cómpre darlle resposta á ladaíña de que
non hai medios preventivos nin para acometer catástrofes deste tipo. Os medios sobraban. Fixese se sobraban que o gobemo do PP, no ano 1997, deveceu o presuposto de Salvamento Marítimo á metade (de 8.000 a
4.000 millóns de pts)
9. Mentres Rajoi negaba que no lugar do afundimento do Prestige houbera chapapote, ministros de
Francia e Portugal teimaban en que si o había. Unha
imaxe do satélite chea de manchas negras parecía aclarar a disputa ata que nun telexornal da TVG se nos
advirte de que esa imaxe non é fiable porque as manchas poden responder a outros fenómenos. Pemán está
desolado. Tantos anos dando o tempo sobre imaxes
mentireiras.
10. Hai quen di que Fraga instaurou un réxime propagandístico en Galicia, capaz de facer crer ós galegos
que se fai máis do que se fai e de prometer imposibles.
Hai dez anos, Fraga anunciou o inicio dunhas prospeccións petrolíferas na costa galega. ¡Fágano xa, feito
está!, que dirían os militares portugueses. Xa temos
aquí o petróleo.
Temos que darlle a volta a este mundo que anda ó
revés. Que os barcos vaian a flote e que os responsables apodrezan no fondo do mar. BURLA NEGRA
NUNCA MÁIS.
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A catástrofe do Prestige fixo espertar do seu sono a unha sociedade como a
galega ancorada nos tópicos do fatalismo e a pasividade. A imaxe de solidariedade dos voluntarios ou a mensaxe de loita da xente do mar coas mans
metidas no chapapote quedarán como referentes dun país que non agochou
. a cabeza. Reflexionamos ó longo deste debate sobre esta explosión cidadá, as
súas razóns de ser, as súas forzas e debilidades. Tamén sobre a súa relación coa política
(agora que o Goberno se deu á caza e captura da Plataforma Nunca Máis) e a súa capacidade
de tecer futuro nunha Galicia con escasa tradición organizativa. ¿Asentaranse definitivamente as bases para unha nova conexión entre sociedade e política? ¿Crearase o necesario
substrato para unha democracia participativa?
TEMPOS
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OCIAL ¿REBELIÓN POLíTICA?
Xan Bouzada: Estamos nunha sociedade do risco e debemos avaliar

e controlar ese risco. A catástrofe do Prestige foi un exemplo
máis de inercia, tanto no control das capacidades dos recursos
como de distanciamento, ás veces revestido de anxelismo, respecto dunha realidade dobremente complexa. Un distanciamento que xa se manifestara en feitos como a existencia entre
Vigo e o Porriño dunha autovía que, malia ser unha auténtica
ruta suicida, aí segue, ignorada polos Presupostos do Estado.
Hai unha compoñente de distanciamento, de inercia, de relegamento. Por outra banda, tamén se está a producir unha efervescencia de cambio no país. Nas últimas década fíxose un
gran esforzo en educación, a xente está máis formada no ámbito democrático. Malia haber unha Galicia emerxente, temos
unhas elites políticas que seguen funcionando en moitos
aspectos do mesmo xeito que funcionaban hai quince ou vinte
anos.
Anxo Guerreiro: En primeiro lugar, gustaríame resultar que todo esto

ten algo de proceso educativo. O resultado deste proceso de
acumulación, que debera acabar nun proceso de cambio de
mentalidade, depende en gran medida de que exista unha
dirección política capaz de canalizalo. En segundo lugar,
rematou un modelo político baseado nun personaxe providen-

Interveñen (de esquerda adereita):

Xan Bouzada
SOCiÓLOGO
Anxo Guerreiro
EX-SECRETARIO NACIONAL DE ESQUERDA DE GALICIA
Miguel Anxo García
PSICÓLOGO CLíNICO NO HOSPITAL CLíNICO
UNIVERSITARIO DE SANTIAGO
Antón Losada
PROFESOR NA FACULTADE DE CC. POLíTICAS DA USC
Manuel Quintana Martelo
ARTISTA EMEMBRO DO COLECTIVO BURLA NEGRA
Luís Álvarez Pousa (moderador)

cial, case totémico, como era Fraga, que de forma propagandística aparecía como home capaz de defender mellor ca ninguén os nosos intereses. Ese modelo desvaneceuse, e non hai
un modelo alternativo baseado na figura totémica dun novo
presidente. Terceiro, e quizabes máis relevante, polo menos na
costa, foi que saltaron por abaixo os resortes caciquís de control, absolutamente inútiles, desde as deputacións ata as organizacións comarcais da Xunta. Todo este urdido mostrouse
absolutamente ineficaz, de forma que a xente tivo que auto organizarse prescindindo deles ou contra eles.
Antón Losada: Eu creo que aquí se produce ese efecto que os econo-

mistas denominan o número k. Un acontecemento pode estar
repetíndose moitas veces sen que pase nada ata que de rep en-
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que vai estar detrás de moitos dos fenómenos emocionais e de
comportamento. Considero unha conclusión precipitada pensar que de aquí se poden extraer consecuencias políticas directas dos erros dos que están obrigados a estructurar as comunite produce algún tipo de reacción. Eu creo que o Prestige é ese

dades en situacións de catástrofe. As reaccións das poboacións

número k que visualiza, desde a percepción colectiva, que este

despois das catástrofes non teñen unha traducción política

é un país marxinal e lateral que non lle importa nada ó resto

directa como aparenta ría nos primeiros momentos ou nas pri-

do Estado Ese conmoción que se produciu na poboación é o

meiras fases de afrontamento.

que está dando lugar a un movemento de fondo. Por outra

A.L.: Eu diferenciaría dúas dimensións, a que ten que ver directa-

banda, como xa apuntaba Anxo, botouse abaixo o mito Fraga.

mente co acontecemento do Prestige e as súas consecuencias

A todo esto sumóuselle a actitude dun goberno central que

para o sector pesqueiro, e a dimensión político-social que

reaccionou cunha insensibilidade, cunha arrogancia e cunha

poida ter esta catástrofe. No referido á segunda dimensión,

distancia dos acontecementos absolutamente brutal.

debo recoñecer que creo pouco na súa espontaneidade, aínda

A.G.: Hai unha afirmación que escoito en boca de varias persoas,

que concordo en que hai unha parte de reacción social máis ou

aínda que non co mesmo significado: o Estado estivo ausente

menos espontánea. Eu creo que boa parte da reacción social

nesta crise. Uns fan énfase na idea de que o Estado, debido ás

vén inducida, promovida e organizada e, neste caso, discrepo

políticas neoliberais, está sendo desmantelado, e non é xa

bastante de Miguel Anxo. Na reacción social, nas manifesta-

capaz de afrontar unha crise como esta. Esa formulación coin-

cións que levamos visto, hai moito de actuación de grupos

cide coa visión do socialismo clásico. Tamén é moi potente a

organizados. O BNG xogou un papel moi importante na arti-

idea social de que simplemente nos abandonaron, desprezaron

culación dese movemento e da Plataforma Nunca Máis, e eu

a Galicia. Eso conecta máis co universo de valores do naciona-

creo que foi un dos grandes responsables do éxito da manifes-

lismo, cunha particularidade, que o nacionalismo galego é un

tación do día 1 de decembro.

nacionalismo de esquerdas, e pode compatibilizar os dous

A.G.: Eu coincido con Antón en que a mobilización que estamos a

aspectos aínda que con predominio do segundo. Eso podería

vivir, polo seu civismo e espírito democrático, non é allea a un

traducirse nun avance importante das ideas en común. A xente

vieiro organizativo, senón sería doutro tipo e adquiriría ade-

que así pensa resume moi ben o seu pensamento ó afirmar que

mais formas indesexables e indesexadas, nihilismo puro. É

en Cataluña e no País Vasco esto non pasaría.

verdade que o Bloque xogou un papel singular moi importan-

Miguel Anxo García: O sucedido co Prestige reúne tódalas caracterís-

ticas das catástrofes. Ten un carácter imprevisible, aínda que

te pero respectando bastante as diferentes compoñentes dun
movemento que é moi plural, efectivamente.

tivera orixe na acción humana, afecta a unha colectividade e

A.L.: O test está nas próximas eleccións municipais, que é onde

esténdese a toda unha comunidade. Supera os recursos exis-

imos ver realmente ata que punto esto ten un calado político

tentes nesa comunidade para respostar, tanto de tipo organi-

ou non, calado que sobre todo eu creo que se vai producir den-

zativo político ou material. Ten unha característica psicolóxica

tro dos votantes do PP. Penso que o PP neste momento se está

fundamental: remove e actualiza a ameaza de perda daquelo

xogando ese voto galeguista, rexionalista e autonomista que

que temos por máis valioso. E esa ameaza de perda vai ser a

Manuel Fraga soubo atraer.
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A.G.: A xente reclama un novo papel de Galicia no Estado, e eso
abre importantes interrogantes. Eu creo que neste momento as
eleccións municipais son un primeiro reto, porque hai unha
certa crise de lexitimidade neste goberno. O PP, a pesar de
todo, non se vai descompoñer. Pode perder as eleccións pero
seguirá a ser un partido moi importante na sociedade galega e
española. Sería bo saber se o PP, despois de pasar á oposición,

amosada durante todo este proceso é o que permitiu que a

é capaz de manter un certo espírito autonomista, por exemplo.

comunidade puidera facer esa expresión de competencia.

Non só se trata de que o novo goberno o teña, senón tamén a

Fronte a unha situación de ameaza colectiva, a sociedade res-

propia oposición. Tamén habería que ver se o PSdeG por fin

postou. O que tenden a facer as institución moitas veces é ten-

vai ter un proxecto autónomo, non só fronte a dirección esta-

tar limitar esa resposta, porque xeralmente estas actitudes son

tal do seu partido, senón sobre todo en caso de que o PSOE

percibidas como ameaza e non precisamente como unha nece-

volva ser goberno do Estado. Eso non queda claro e, se non se

sidade da comunidade de respostar. É o que está ocorrendo

fala con seguridade sobre eso, a alternativa é complicada.

neste momento coa colaboración do voluntariado.

A.L.: As eleccións municipais son unha pedra de toque moi impor-

Manuel Quintana Martelo: No mundo de cultura sufriuse unha con-

tante. Ademais do factor Prestige, non esquezamos que é a

vulsión. Produciuse un tipo de resposta que levaba adormeci-

primeira reválida electoral que vai ter un experimento de coa-

da bastante tempo, unha reacción marcada pola indignación,

lición en Galicia, un experimento que é a única alternativa via-

a necesidade de agruparse e a relación entre tódolos diferen-

ble a día de hoxe.

tes grupos que conforman o mundo da cultura do noso país.

M.A.G.: As catástrofes forzosamente marcan un antes e un despois.

Da primeira xuntanza que levamos a cabo, da que saíu cons-

A catástrofe é unha ameaza e é unha oportunidade. É unha

tituído o colectivo Burla Negra, unha das teses máis impor-

ameaza no presente que se concreta inmediatamente na perda,

tantes das que se formularon foi precisamente a necesidade

pero tamén é unha ameaza futura, no sentido en que poidan

de artellar o mundo da cultura, que o mundo da cultura fose

comprometer se os niveis de integración dunha comunidade e

unha soa voz e un só berro que expresase esta indignación

a saúde individual e colectiva dos seus integrantes. Por outra

que sentiamos. Nós eramos conscientes de toda a problemáti-

banda, é unha oportunidade porque se incrementa a percep-

ca. Nas nosas asembleas había xentes do mar transmitindo a

ción de pertenza a esa comunidade e, se a comunidade res-

súa opinión. Entendiamos que nos debia mos centrar nesa

posta eficazmente, xérase unha percepción de autocompeten-

chamada de atención, nese berro, nese apoiar esa dinámica

cia para facer fronte ás súas dificultades. Esto é o máis positi-

social que estaba xurdido en todo o país, para manter viva

vo do que ocorreu na catástrofe do Prestige. Eu creo que a

constantemente a nosa indignación. Primeiro, polo silencio

catástrofe do Prestige superou tódalas institucións, incluídos

que se producía nos medios de comunicación, polo que

os partidos políticos existentes en Galicia, pois concibiron, na

entendiamos que era unha mentira. Está xurdindo algo moi

primeira análise da situación, o problema como un problema

importante, que non se debera perder polo ben da nosa socie-

principalmente de tipo político, e as súas reaccións foron prin-

dade: o espertar dese adormecemento no que estabamos

cipalmente político-formais. A incapacidade institucional

sumidos.
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M.A.G.: Hai dúas imaxes moi poderosas nesta crise, os mariñeiros

sacando o fuel coas mans e a chegada deses primeiros voluntarios. Creo que o grao de solidariedade que se espertou non
foi principalmente por Galicia senón que foi unha acción de
autodefensa do que é vivido como propio por persoas do resto

A.L.: Respecto da dimensión máis relacionada co sector pesqueiro,

do Estado e do mundo.

eu creo que é importante analizar por que a reacción fronte ós

X.B.: Nun momento de crise de modelos de valores, hai unha pro-

acontecementos do Prestige non foi a mesma na Costa da

cura de novos referentes morais. O referente por antonomasia

Morte que nas Rías Baixas. Cando se produciu o primeiro

neste tempo é Gaia, a ecoloxía. A nova religio ten unha compo-

impacto do Prestige na Costa da Morte, a xente aparecía nos

ñente simbólica incontestable, senón non se podería explicar a

medios falando de emigración, respondendo á típica reacción

chegada deses milleiros de voluntarios de toda España, convo-

histórica de chorar ou emigrar. Sen embargo, cando se sentiu a

cados por esa Gaia, por esa preocupación ecolóxica emerxente.

ameaza nas Rías Baixas, a reacción foi moi distinta. En segui-

A.G.: É certo que os voluntarios senten a catástrofe como propia,

da se produciu a saída da xente do mar a parar o fuel nas boca-

pero tamén hai unha solidariedade co noso pobo. Ver os nosos

nas das rías. Esto ten moito que ver coa profesionalización e

mariñeiros coas mans no chapapote chegoulle á alma a moita

coa modernización do sector pesqueiro, sobre todo do sector

xente. Eu comentáballe a Xosé Manuel Beiras hai uns días que,

da pesca en augas interiores. Mentres que na Costa da Morte a

despois de levar tanto tempo falando do Estado español,

actividade segue sendo moito máis primaria -son meros reco-

resulta que o Estado español non existe, pero si existe España.

lledores- nas Rías Baixas moita desa xente ten á súa vez unha

M.A.G.: A catástrofe do Prestige non é só un problema de marxina-

dimensión empresarial. Son persoas que saen a defender

ción política, social e económica de Galicia. O Prestige é tamén

unhas inversións e un proxecto de vida. As consecuencias non

un problema que sinala as ameazas dun tipo determinado de

van ser as mesmas na Galicia das Rías Baixas que na Galicia da

desenvolvemento económico. O Prestige moveu -e non se vol-

Costa da Morte ou das Rías Altas. Mentres que o pp vai ser

veu falar disto- un problema de desigualdades a nivel plane-

capaz de actuar en boa medida co uso dos recursos económi-

tario, e senón mírese a proposta de levar o buque a Cabo Verde

cos na Costa da Morte, nas Rías Baixas vaino ter bastante máis

O Prestige é un problema de concepción da seguridade das

complicado.

poboacións, da seguridade das vidas e da seguridade das con-

X.B.: Considero tamén relevante, ó igual que Antón Losada, a dife-

dicións de vida. A ausencia de Protección Civil é un reflexo de

rencia que se deu entre o norte e o sur. Eu creo que hai máis

que este problema é realmente grave nestes momentos dentro

factores aínda que se poden poñer de relevo. Por exemplo, o

das sociedades desenvolvidas. Por outra banda, o Prestige é

feito de que na Coruña, habendo os mesmos partidos políticos

un problema de concepción das comunidades. Cando foi a

ca en Vigo, a xente se' manifestase nunha porcentaxe menor.

manifestación do 1 de decembro en Santiago, eu escoitei desde

Na manifestación de Vigo atopábase xente de tódalas proce-

diferentes sitios agradecerlle ó pobo galego a súa resposta.

dencias: ó lado dun grupo da CNT ían seareiros do Glasgow,

¿Quen me pode a min agradecer que eu defenda o meu? Esto

que estaban xogando en Vigo nese momento, e á súa beira

amosa unha concepción paternalista que se viu superada pola

estaban os seareiros do Celta coas súas bandeiras e bufandas.

propia acción da comunidade.
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A.G.: ¿Cando empeza a traducirse en termos político unha reacción

social? Cando a xente establece ou chega a establecer a relación entre as causas e os efectos, e aquí estase a producir esto.
A xente sabe que esta catástrofe non era inevitable, entre
outras cousas, porque se repetiu por enésima vez nas costas

de conta de que esta situación non se pode manexar coas ferra-

galegas. Efectivamente, hai un sistema de tráfico marítimo que

mentas políticas de sempre, manténdose en espera para ver

é incompatible co interese xeral. Nas facultades de economía,

como evolucionaban as cousas, ata que se viu que aqueles que

calquera que queira explicar o liberalismo, en vez de teorizar

teñen a responsabilidade de artellar a sociedade estaban

debería poñer o exemplo do Prestige. A xente estableceu unha

levando a situación ó desastre, o que os obrigou a intervir.

relación causa-efecto, que é o máis importante desde o punto

A.L.: Estaban ausentes .. .

de vista político. Eu creo que unha alternativa empeza por

M.A.G.: Non só foi ausencia. Nalgúns casos claramente foi pruden-

reclamar medios eficaces para combater e dar seguridade na

cia ante a valoración que estaban facendo dunha situación.

sociedade de risco . Necesítanse medios, e por tanto, hai que

M.a.M.: Esta resposta é algo máis que unha cuestión de siglas,

investir en medios públicos para afrontar os riscos.

dunha incidencia política concreta, aínda que desde algúns

A.L.: En trinta anos houbo sete catástrofes. Esta catástrofe non é

medios se tratase de esca raIa cara ó BNG, que si que tivo unha

algo que caeu do ceo. Hai un elemento que fai que esta reacción

influencia inicial, sobre todo na plataforma Nunca Máis. A res-

non se teña producido cando tiveron lugar os accidentes do

posta que se vai producir vai máis aló, e esto vese nas mani-

Mar Egeo ou do Casón (se o analizamos friamente, no Casón a

festacións. No velorio do mar que se organizou na Coruña,

xestión das autoridades foi moito máis demencia I aínda). Eu

po días ver matrimonios de idade, que probablemente era a

creo que hai unha parte moi importante da poboación que

primeira vez que ían a unha manifestación. Esta situación está

toma conciencia de que esto nos pasa a nós porque vivimos

a conmover á sociedade neste país, e terase que canalizar dal-

aquí, nun sitio que se chama Galicia, e que noutro sitio faría

gunha maneira. A ver quen ten capacidade artellalo ...

tempo que se terían postos os medios para previr, para impedir, para mitigar. O lema Nunca Máis exemplifica eso.

X.B.: Aí coincidiron efectivamente moitos fenómenos de procedencias diferentes, non só ese novo papel emerxente de Galicia,

M.A.G.: En comparación co Casón, o Prestige repite, cunha diferen-

ese momento de consolidación da identidade e do sentimento

cia enorme -a diferencia de tempo dispoñible para poder

de país, senón mesmo á recíproca, o que antes comentou Anxo

manexar unha situación- os mesmos erros de utilización da

cando dicía que si había España, unha España solidaria, unha

comunicación como ferramenta para afrontar a catástrofe.

maneira nova de percibir España, que tamén é algo moi

Aquí hai unha aprendizaxe a facer por quen nos representa

importante politicamente para o futuro deste país. Respecto á

politicamente, diferenciar as situacións que se rexen polas leis

hipótese de que os medios son capaces de construír a realida-

da política cotiá, da política formal, destas outras onde o ritmo

de, diría que eso é certo ata certo punto, pois pode ter un efec-

de desenvolvemento das cousas cambiou, e que amosan fenó-

to búmerang, e de feito, agora estamos no inicio do efecto

menos cualitativamente novos. E a prudencia inicial da reac-

búmerang. Ti podes construír realidade mediática ata que a

ción dalgún partido político en Galicia para min é un dos ele-

realidade se lle rebata ós propios medios cando queren abusar

mentos máis esperanzadores que se deu. Refírome a ese darse

dese recurso.

XANEIRO 2 00321 TEMPOS

MANUEL QUINTANA MARTELO

substituír un partido por outro. Nese proxecto alternativo
debe quedar claro que Galicia vai xogar o seu papel. Hai que
definir exactamente que queremos no próximo período históM.a.M.: Hai aspectos que nós pareceron moi curiosos. En principio,

o velorio na Coruña era unha acción dos artistas, na que se
pretendía chegar a reunir unhas

rico, cal é o papel que ten que xogar Galicia no novo concerto.
Se non, non hai alternativa posible.

200 cruces no Orzán.

Tempos: En certos ambientes mediáticos, fundamentalmente de

Sentímonos desbordados ó ver que había máis de 5.000 cruces,

fóra de Galicia, resaltábase que se estaba a producir unha

máis de 10.000 persoas, e a metade delas levaban unha cruz

especie de movemento anti sistema, e discutíase ata que punto

que levaban da súa casa. Eso é rechamante, como tamén é

se podería afirmar que se estaba a observar a ruptura práctica

rechamante esa cadea humana que se vai facer na Costa da

dos corsés que sostiveron ou sosteñen unha democracia mera-

Morte entre Laxe e Muxía, organizada por cerca de 25.000

mente formal. ¿Existe algún tipo de indicadores antisistema

rapaces e rapazas dos centros escolares, e todos eles/ as levan

que non estean exclusivamente limitados a eses pequenos gru-

un permiso dos país para ir alí. Quen estea gobernando debe

pos que son anti sistema por definición?

estar atento ó que se está producindo.

M.A.G.: A incompetencia dos responsables de goberno no exercicio

A.L.: Unha das cousas que máis me chamou a atención da respos-

das súas funcións é a maior ameaza para as institucións. Un dos

ta que deu Fraga á manifestación do día 1 de decembro é que

riscos máis grandes que pode levar consigo esta crise, vendo a

eran máis os galegos e galegas que non estaban na praza do

catástrofe como crise para toda unha comunidade, é o desape-

Obradoiro ese día e que lle votaban ó PP. Eso revela ata que

go entre a poboación e as institucións, ó percibir que estas son

punto se equivocou na súa análise. Na manifestación do día 1

incapaces de respostar xusto cando máis se precisa delas. A

podería ter estado todo o país tranquilamente. Houbo moita

poboación estivo percibindo que estaba sen Estado. Se se pro-

máis xente que quería ir á manifestación e non puido ir que a

duce ese desapego entre a poboación e as institucións, a capaci-

que realmente foi ó final. A min paréceme asombroso que

dade institucional para seguir regulando a sociedade verase

Rosalía Mera, principal accionista dunha empresa como

reducido, e o risco para esta durante a catástrofe será maior.

Zeltia, concorra a un acto coma este. Non ten precedentes de

A.L.: Hai bastantes máis elementos antisistema na estratexia do

ningún tipo e revela o calado e a profundidade desta situación.

Partido Popular que no movemento da Plataforma Nunca

A.G.: Quixera sinalar varias cuestións. Primeiro, o orgullo de ser

Máis, no movemento cívico. A xente sae á rúa precisamente

galegos disparouse exponencialmente. Segundo, non pode-

para pedir que o sistema funcione. O que a min me parece

mos pensar que o grao de conciencia de todos é o mesmo, por-

antisistema -e vén a ser unha das pezas básicas da estratexia

que non o é, evidentemente. Por eso, a prudencia é moi impor-

de defensa do PP e do goberno da Xunta- é a denigra ción de

tante para que non se rompa o movemento social que se está

toda a dimensión política nesta situación, ese dicir que todos

producindo. Debemos insistir en que non hai que ter medo a

somos iguais e que vostede tería feito o mesmo. O que é anti-

formular unha alternativa política. Sen unha alternativa políti-

sistema é esta estratexia que leva a cabo o goberno, e tamén os

ca estable e predecible non hai confianza e seguridade nos

seus medios de comunicación, de denigrar ós "políticos" en

cidadáns e, polo tanto, non hai desenvolvemento económico.

xeral, e matar desde o principio a idea de que é posible outra

Tense que organizar unha alternativa que non consista só en

forma de gobernar.
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M.O.M.: Unha reclamación que se fai é a necesidade de que entre a

sociedade política e a sociedade civil exista unha identificación. Critícase ás veces que Nunca máis está sendo utilizada
politicamente, que hai unhas siglas que a manexan. Agora
intégranse CCOO e UGT dentro de Nunca Máis, o cal é bo, por-

A.L.: Mentres o PP non resolva o problema da sucesión de Fraga,

que desliga á Plataforma desa imaxe de monopolio que se lle

terá tódalas posibilidades. No momento en que o PP resolva a

estaba a achacar ó BNG.

sucesión de Fraga e volva a arrancar a máquina, que neste

A.L.: ¿Que é esa posición de que se usa con un fin político? ¿E que

momento non está descomposta pero si está desorientada e

a política é algo denigrante? A resposta é dicir: "Pois si, claro

desnortada, a situación complicarase. O Prestige sorprendeu ó

que é así". ¿Que pasa? ¿E que só hai algúns que teñen dereito

goberno autonómico nun mal momento, un goberno que

a facer un uso político?

desde as eleccións autonómicas do ano pasado non goberna.

X.B.: Unha das múltiples cousas que emerxen é esa nova demanda

de participación, ante unha política de estado mínimo, de des-

Este é o momento e este é o lugar. Se desta non vai, abandono
toda esperanza de que vaia algunha vez.

mantelamento do Estado, de contrarreforma fiscal. Xorde

X.B.: Quizabes porque se trata dun movemento de fondo, para min

unha sociedade que rexeita o paternalismo, que quere partici-

é difícil, senón imposible, facer prognósticos. A sociedade

par na toma de decisións e corresponsabilizarse. Está emer-

galega cambiou bastante nos últimos anos, amosando unha

xendo un modelo democrático vivo, nestes momentos, en

transformación das redes organizacionais. O modelo tradicio-

experimentación.

nal é o caciquismo clásico, que logo evolucionou cara a un

A.G.: O ataque á política é o ataque ó sistema. Sempre recordo

modelo máis clientelar. Hoxe en día hai estructuras conniven-

unha frase de Manuel Sacristán, filósofo catalán, que dicía

tes, que a veces semellan estructuras de negociación, de xogo

que a política sen principios é politiquería pero a ética sen

de intereses, que rebelan xa modelos relacionais máis moder-

política, sen compromiso, é puro narcisismo. Non hai dúbida

nos. A sociedade galega ten vivido un proceso de complexiza-

de que é o propio goberno o que está amosando elementos

ción importante. Neste momento, hai certo espírito de experi-

antisistema. Aqueles que contrapoñían o Estado á sociedade

mentación social, que se amosa na posta en marcha, a nivel de

civil e que, para atacar o Estado, reivindicaban a sociedade

políticas municipais, de modelos máis participativos. Creo que

civil ver sus Estado, agora xa teñen a sociedade civil, e supo-

en Galicia hai un déficit grande por varios motivos. A esquer-

ño que non lles gusta moito. Eu creo que se ten que establecer

da tradicional de carácter galego nacionalista ten unha mate-

unha nova relación entre a participación cidadá e as políticas

ria pendente fundamental: a socialización do modelo conven-

institucionais.

cional democrático, o que probablemente está a condicionar e

Tempos: Vivimos nunha época individualista, nun país onde a tra-

mesmo a limitar a súa capacidade de experimentación. Tamén

dición do asociacionismo está bastante rota, e onde as redes

é certo que as sociedades occidentais viven un cuestionamen-

caciquís que utiliza a Administración política seguen a estar

to estructural por parte desa utopía aínda non consumada,

vixentes. ¿Que futuro alberga esta eclosión social? ¿Que posi-

aquela utopía da que, xa nos anos 60 falaba Gunnar Myrdal,

bilidades ten un país con estas dificultades estructurais de

cando se refería ó Estado benfeitor mundial, unha utopía que

control político e mediático?

dalgunha maneira non podemos deixar de ter en conta, aínda
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A.G.: Pero contrasta cunha terceira imaxe, Fraga axeonllado men-

digándolle a Aznar. ..
M.A.G.: O máis importante que toca facer agora é non afastarse

demasiado da catástrofe do Prestige, que pouco a pouco irá
que sabemos que a súa formulación e concreción é moi difícil.

deixando de ter tanta presencia nos medios de comunicación.

Imos seguir adiante, o período de crisálida vai ser longo e

Esto é, en parte, consecuencia estructural do propio funciona-

tamén moi suxerinte.

mento dos medios de comunicación que, inevitablemente, van

A.G.: Non se trata só se desta vez vai ou non. Ademais de que vaia,

cedendo xa o espacio que estaba ocupando este tema a outro

hai que procurar que se desenvolva un movemento organiza-

tipo de informacións pola propia lei que os rexe. A parte,

do na sociedade que teña unha nova relación institucional. Eso

intencionalmente vaise intentar tapar o chapapote. Aquí vaise

non será posible se non hai un nova interlocución política, que

facer un traballo intenso para tentar que esto se esqueza. E eu

deberá ir acompañada doutro modelo. As forzas destinadas a

creo que é aquí onde as formulacións relacionadas coa repara-

encabezar unha alternativa política en Galicia deben entender

ción do dano causado no sentido de compensar polo perdido,

que Galicia ten que ter outro peso no Estado e na UE, e ade-

cesar os responsables, delimitar as responsabilidades legais, e

mais ten que ter un novo modelo de organización social.

recoñecer os feitos, é condición para saír desta crise cun pouco

Xerouse un elemento de ilusión no sentido colectivo e reforzá-

máis aínda de autoestima por nós mesmos.

ronse os vínculos solidarios internos máis alá dos intereses

A.G. Estou de acordo en que hai que esixir responsabilidades, pero

corporativos. Mais eso non se consolidará se non temos un bo

eu creo que o movemento debe de empezar a pensar en solu-

interlocutor político nunha sociedade que teña ese modelo.

cións de futuro para a reconstrucción de Galicia. Os 260

Hai que preguntarse se o BNG e o PSOE contan con ese mode-

millóns que conseguiu Aznar en Europa xa estaban asignados

lo de relación institucional co emerxente movemento social.

a Galicia, e foron agora reasignados para supostamente abor-

M.A.G.: Seguimos onde estabamos á hora de pensar na potenciali-

dar os efectos da marea. ¿Como quedan entón outros aspectos,

dade que poida ter a catástrofe do Prestige de mover grandes

como o tren de alta velocidade, que ten encaixe neses millóns?

cuestionamentos ou grandes cambios no sistema de organiza-

Eu creo' que o problema agora é que hai que pasar a introducir

ción social e, por suposto, tamén na expresión política da

todos os elementos da construcción do país.

sociedade. O progreso dado non se mide só pola súa expresión

Tempos: Agora é cando os medios van ter máis presións políticas

nunha posible nova aritmética electoral, que haberá que ver se

e económicas, mesmo aqueles que souberon dar a cara e recu-

chega a ocorrer. Eu creo que, para saber se as cousas van cam-

perar parte do crédito que perderan en anos anteriores. A

biando, hai que saber onde mirar. Efectivamente aquí produ-

catástrofe do Prestige vai desaparecer pouco a pouco dos

ciuse un cambio enorme que ten que ver co feito de que esta

medios, tamén porque hai outros fenómenos externos á pro-

comunidade fora capaz de crear dúas imaxes míticas que for-

pia Galicia que o van relegar. Ademais, están as estratexias do

man xa parte do seu imaxina rio colectivo. Este é un cambio de

goberno, como o recurso ó terrorismo para relegar este tema,

enorme transcendencia, independentemente da expresión

que é o que está a facer ó anunciar cambios no Código Penal.

política concreta que a comunidade adopte. Eso queda, e xa é

É moi importante que se poida cohesionar o movemento cívi-

patrimonio de todos nós.

co reivindicativo, que poida seguir existindo. ¿Esto está dal-
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gunha maneira analizado? ¿Hai algún tipo de vontade ó respecto?
M.O.M.: Nunha das nosas asembleas chegou a formularse a nosa

desaparición. Decidimos seguir aí, e imos tratar de facelo. O
mundo da cultura sente a necesidade de que ten que estar presente. A idea, tanto de Burla Negra como Nunca Máis, é seguir
estando en activo para manter ese posicionamento.

con compañeiros, tanto na universidade como nos medios de

X.B.: O mapa político debe adoptar unha forma viable. Neste

comunicación, que defendían a tese de que tan pronto a

momento temos segmentada a alternativa. A situación atópase

Administración soltara os cartos a xente calaría. Revela unha

politicamente bloqueada. Aí é onde teñen que facer un traba-

forma de pensar bastante elitista. A sociedade vai moito máis

llo imaxinativo, rigoroso e eficiente os responsables das enti-

rápido e é moito máis valente que os medios de comunicación.

dades políticas que vertebran este país.

La Voz de Galicia o único que fai é subirse ó carro en marcha.

A.G.: Eu tamén estou convencido de que hai medios de comunica-

ción que necesitan un cambio político.
Tempos: A Aznar veulle moi mal o momento no que estaban os

medios de comunicación en Madrid. Ata algún dos seus propios medios se lle rebelaron. A catástrofe do Prestige aconteceu xusto no momento en que as guerras mediáticas están

J. Ramírez

Creo que unha das cousas que máis cabreou, incluso dentro da
propia Xunta, foi o programa de Pedro Ruíz. Só faltou a campaña Apadriña un galego".
U

X.B.: Aí hai un xogo de estereotipos. O galego sempre é (ou era) o
feminino, o periférico, o débil.
A.L.: Canto máis queren amañar as cousas máis en evidencia que-

está orfo e ten que buscar

dan. Agora mandan unha fragata a controlar o tráfico, cando

novo pai. Tele5 está nun momento bo, xusto no momento pre-

esa era unha reivindicación que se viña pedindo desde hai uns

vio a entrar nun momento malo. O grupo Correo está cabrea-

quince anos e que ata o de agora se viña negando por parte da

do, por tanto, deixa que Tele5 que diga o que queira. La Voz de

Administración, que argumentaba que era imposible coa lexis-

Galicia non ten intereses en Madrid agora mesmo. Esta cabe-

lación da UE. O mesmo pasa con outros aspectos, como o afas-

ceira fixo un bo periodismo de sucesos, pero sen incidir tanto

tamento do corredor ou a imposición do dobre casco. ¿Por que

na parte política. Incluso non acompañou ben a mobilización

non se fixo ata o de agora? Porque esto é Galicia, porque non

social.

pesa, porque non importa. E daste de conta de que, mobili-

mais acentuadas. Pedro

A.L.: O goberno non se deu de conta de que non podía ter malas

zándote, movendo, presionando e ameazando electoralmente

relacións cos dous únicos grupos de comunicación que poden

é como consegues que se movan os políticos, que vaian a UE,

sobrevivir economicamente, Prisa e o grupo Correo, precisa-

que manden a fragata Galicia ...

mente os que están detrás dos dous medios que se implicaron

M.O.M.: Eu creo que hai unha serie de cousas que, desde o poder,

máis co tema desde unha perspectiva crítica. No caso da

non entenden, como se dixeran: ¿E agora que máis queren?

Cadena Ser tamén hai outras explicacións de carácter máis

Dámoslle cartos e aínda así, ¿que máis queren?".

U

interno, como a presencia de moitos galegos nos seus cargos

A.G.: Non é que cantas máis reivindicacións estean pendentes,

directivos. Por outra banda, eu creo que houbo unha compo-

máis mobilización social haxa, non. Canto máis éxito tes, máis

ñente elitista nos medios. Eu tiven acaloradísimas discusións

consciente es da forza que posúes.
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oPrestige, ¿O naufraxio neoliberal?

XAVIER VENCE

catástrofe
do
Prestige leva dous
meses convertida
no centro de atención e debate non
só en Galiza senón tamén en Europa e
mesmo máis alá, aínda que loxicamente
con menor intensidade. Ese protagonismo débese a moitos factores, dos que eu
destacaría fundamentalmente cinco. En
primeiro lugar, porque é o accidente
petroleiro que máis superficie costeira (e
máis poboación) ten afectado en toda a
historia a escala planetaria. Segundo,
porque é o vertido de fuel máis prolongado no tempo e previsibelmente continúe aínda moito tempo máis. Terceiro, a
magnitude final da catástrofe é en boa
medida resultado dunha cadea de despropósitos nas accións (e omisións)
gobernamentais, que a opinión pública
puido ir seguindo erro a erro. En cuarto
lugar, a carencia absoluta de medios, a
incompetencia e desleixo das autoridades competentes xeraron unha sensa- o Estado e a política
ción de alarmante desprotección e aban- de dereita española
dono dos afectados (e de Galiza) que desde o primeiro moinspirou un amplísimo sentimento de mento parecen máis
solidariedade dentro e fóra de Galiza. E, preocupados polas
por último, este accidente ocorre pouco previsibles consetempo despois do vertido do Erika sobre cuencias electorais
as costas bretonas e cando aínda conti- que por atallar con efinuaba vivo o debate internacional sobre cacia o verdadeiro
as medidas que a nivel da Unión problema
Europea se empezaron a discutir a partir
de entón (Paquetes Erika I e Erika II).
Nesas condicións, os intentos indisimulados do Gobemo de minimizar o
problema, de ocultación e impúdica
manipulación dos medios públicos de
comunicación, resultaron inútiles e, en
certo sentido, mesmo contribuíron a
crear máis alarma, máis indignación
contra o Gobemo e a Xunta e máis solidariedade cos afectados.
O debate sobre este tema está sendo
crispado e cortocircuitado por un
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xusto recoñecer que impregna tamén as
da esquerda alternante.
Nese contexto, resulta oportuno
aproximarse aos factores económicos
implicados no caso do Prestige. Ao intentar comprender por qué o Prestige circulaba nas condicións en que o facía e intentar comprender por qué a xestión do accidente por parte do Gobemo se fixo como
se fixo, tropezaremos de cheo coas consecuencias sociais e medioambientais do
modelo neoliberal de economía e de
Estado. Ese exercicio é inescusábel para
poder reorientar a acción pública nunha
dirección que permita reducir as probabilidades de que casos como este se repitan.

o IMPACTO ECOLÓXICO

Desde un punto de
vista económico, o
accidente
do
Prestige e a xestión
que do mesmo fixo o Gobemo van ter
consecuencias dramáticas para Galiza, en
especial para unha das súas principais
cadeas productivas: a pesqueiro-marisqueiro-alimentaria. Para áreas como a
Costa da Morte pode significar o colapso
económico e o éxodo masivo. Aínda que
o Gobemo segue a estratexia de minimizar os efectos, as primeiras avaliacións
provisionais do impacto realizadas por
expertos independentes van desde os
1.400 e os 3.200 millóns de euros.
Obviamente trátase de cálculos de brocha
gorda que precisarán dun traballo estatístico sistemático para ofrecer un balance
final máis afinado, aínda que xa sabemos
que hai múltiples aspectos ecolóxicos e
sociais de difícil ponderación, mesmo
coas metodoloxías máis sofisticadas.
Tardaremos anos en saber con certeza o
tempo de recuperación de todas e cada
unha das compoñentes do ecosistema,
que os científicos estiman nunha década.
Tanto ou máis difícil vai resultar nesa
altura a recuperación de mercados perdidos durante anos de desabastecemento e
E ECONÓMICO:
A CAN FRACO...

Gobemo que, desde o primeiro
momento, parece máis preocupado
polas previsíbeis consecuencias electorais que por atallar con eficacia o verdadeiro problema. A pesar da abundante tinta consumida predomina un
ton relativamente superficial, salvo
honrosas excepcións, tal e como vén
sendo habitual nun país onde o debate
político e os medios de comunicación
son pouco dados á confrontación de
ideas. E o caso do Prestige merece un
debate en profundidade, non só porque
as súas consecuencias para a nosa economía son dramáticas e reclaman
accións de envergadura que as contrarresten, senón tamén porque nel podemos ver translucir as ameazas agochadas detrás dun irrefrenado neoliberalismo que campa sen remilgos nos negocios marítimos e que ilumina a visión
do Estado e das políticas da dereita
española e europea. En realidade, é

Para certos
segmentos
da nosa
ocupados por outros provedores. A construcción da complexa urdime que sostén
a cadea productiva-comerciaI-consumidora é algo que levou décadas e que, no
caso de descompoñerse, pode resultar
moi difícil reconstruír.
Sexa como for, o que hoxe está claro é
que resultarán ridículas as indemnizacións que terán que aboar os causantes
do vertido aos que, en base á lexislación
europea, só se lles poderán reclamar
como máximo 155 millóns de euros procedentes do FIDAC (Fondo Internacional
de Danos Debidos á Contaminación por
Hidrocarburos) e outros 25 millóns procedentes da compañía de seguros do
buque (London P&I). se a UE aporta
exclusivamente os 5 millóns de euros do
Fondo de Solidariedade que comprometeu no cumio de Copenhague, podemos
facemos unha idea do que resta para
aproximamos ás cifras de danos antes
citadas. Non alcanzarian máis aló dun 510 por cento dos danos estimados. Pola
súa parte, nin o Gobemo Central nin a
Xunta de Galiza tramitaron ata o
momento ningunha modificación orzamentaria que permita cuantificar o compromiso financeiro que están dispostos a
asumir.
Dito isto cómpre recoñecer tamén
que para certos segmentos da nosa costa
o Prestige non é máis que a puntilla
dunha desfeita que viña levando a cabo
con incomparábel eficacia a Política
Pesqueira Comunitaria, que leva 16 anos
excluíndo á flota galega dos caladoiros
comunitarios a pesar de formar parte da
UE. Para maior escarnio, que ronda o
sadismo, neste mes de decembro, en
plena catástrofe do Prestige, vén de aprobarse unha reforma desa PPC que segue
mantendo a exclusión da flota galega, coa
particularidade de ser aprobada tamén
por España e sen que teña transcendido
ningún tour de force da Xunta de Galiza
para impedilo (unicamente que o

Gobemo Central prohibiu acudir como
oínte a unha reunión aberta co Comisario
de Pesca a un representante da
Consellería de Pesca e, a pesar de que calquera cidadán podía libremente acreditarse para ela, a Xunta obedeceu).
Podería dicirse aquelo de que a PPC
mata e o Prestige remata, ou viceversa. De
xeito máis preciso podemos dicir que a
PPC vén minguando o sector pesqueiro e
o Prestige remata a pesca de baixura e o
marisqueo. O efecto combinado de
ambos os dous fenómenos pode ser definitivo para boa parte da Costa da Morte
e moi negativo para o resto. Para o conxunto de Galiza, o que podemos dicir con
certeza é que contribuirá a alimentar o
proceso de diverxencia que xa vimos
experimentando nos últimos lustros,
agrandando un chisco máis a fenda que
nos separa das rexións ricas de Europa
ou do Estado Español. A menos que o
acontecido significase tal aldrabada que
tensionase ao conxunto das institucións
do pais nunha dirección completamente
distinta á seguida ata agora.
O choque social
provocado tanto
pola magnitude
.
da marea negra en
si mesma como pola sensación de desprotección e desgoberno está levando á
inmensa maioría da cidadanía a reclamar responsabilidades pero, sobre todo,
a esixir a reparación dos danos e medidas que eviten que unha situación así
volva repetirse. A evidencia de que non
se trata dunha catástrofe natural nin tecnoloxicamente inevitábel sitúan o centro
do problema no eido económico, político e institucional. Son moitas as persoas
que, de xeito máis ou menos intuitivo,
perciben o ocorrido como un cúmulo de
despropósitos fatalmente encadeados,
pero non falta quen vexa algo máis.
Moitos pregúntanse cómo é posíbel que
TRANSPORTE NO MAR:
THALASO-ACRACIA
E GLOBALIZACiÓN
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fose legal que un superpetroleiro obsoleto como o Prestige circulase fronte ás costas galegas nas condicións en que ía.
Moitos alármanse ao descubrir que
miles de buques semellantes a el pasan
cada ano (ao redor de 6.000) tamén cargados de hidrocarburos ou outros productos tóxicos e perigosos. Outros pregúntanse cómo é posíbel que sexa rendíbel transportar desde unha punta do
globo -Lituania- a outra -Singapur- un
residuo petroleiro con tal cantidade de
xofre que está prohibido queimalo. O
certo é que tal tipo de tráfico é frecuente,
é legal e é rendíbel.
pois ben, todo iso é posíbel pola
existencia dunha regulación internacional, europea e española que o permite, a
cal á súa vez é o resultado de decisións
políticas que obedecen a razóns económicas. Vexamos. O reino ideal de cada
capitalista individual é unha economía
desregulada, sen impostos nin cargas
fiscais, sen lexislación laboral, sen responsabilidades sobre danos causados,
etc. Certamente, na maioría das actividades normais ese laissez faire absoluto
está corrixido por unha longa sucesión
de leis, regulamentos e acordos sociais
que delimitan un campo de xogo relativamente civilizado. Sen embargo, o que
máis se lle parece a ese paraíso neoliberal é o réxime do transporte marítimo
(particularmente no sector de hidrocarburos), unha vez que conseguiron
impoñer a tolerancia para as bandeiras
de conveniencia, a "enxeñería societaria", un sistema autorregulado de controis técnicos e certificacións e os paraísos fiscais.
Ese marco absolutamente desregulado permitelle aos propietarios dos barcos eludir o pago de impostos, eludir a
lexislación laboral tanto no relativo a
salarios como a condicións de traballo e
dereitos laborais da tripulación, eludir
multitude de controis e inspeccións, elu-
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('- dir as responsabilidades económicas e
penais por danos ecolóxicos ou económicos. Como única contrapartida desa
liberdade, están obrigados a subscribir
unha póliza de seguro que cubre ata un
máximo de 25 millóns de euros por
danos e constitúese un Fondo
Internacional (FIDAC) que cubre ata un
máximo de 155 millóns. Iso é todo. A
partir de aí carta branca. Ese é o reino da
"liberdade", da rendibilidade e da
impunidade. Unha autentica 1HALASO-ACRACIA. Por iso, cada vez son
máis os buques que abandonan os pavillóns e o réxime "normal" e se pasan ao
réxime "corsario". A reducción de custos é fantástica e, ademais, competencia
obriga.
As consecuencias diso son recorrentes catástrofes ecolóxicas. A enormidade
do desastre do Prestige impide agochar
por máis tempo as raíces estruturais do
conflicto entre maximización do lucro e
o respecto ao ambiente e ás moitas persoas que precisan ese ambiente para
vivir. Resulta cada vez máis obvia a
necesidade de mudanzas nas regras de
xogo que permitan superar ese conflicto.
Aínda que, pasado o apuro momentáneo, intentarán de novo escamotear esa
reforma, como fixeron despois do caso
do Mar Egeo ou Erika, parece inevitábel
que a partir desta catástrofe a Unión
Europea se vexa na obriga de introducir
unha modificación radical do sistema de
responsabilidades e penalizacións dos
danos ambientais, económicos e sociais
provocados polas diferentes categorías
de productos perigosos. Cabería esperar
un movemento a prol dunha nova regulación do transporte de productos
potencialmente perigosos (non só os
hidrocarburos senón tamén a longa lista
de productos químicos, radioactivos,
etc) e unha regulación (¿elirrtinación?)
dos paraísos fiscais (e bandeiras de conveniencia), que esvaen as responsabili-

TEMPOS

28

XANEIRO 2003

Un marco absolutamente desregulado
permítelle ós propieta-
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o pago de impostos, a
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controis e inspeccións
e as reponsabilidades
económicas e penais
por danos ecolóxicos
ou económicos

dades e reducen custos. ¿Cal é o problema? ¿Cales son as resistencias? ¿Por que
se tolera a situación descrita?
Unha primeira clave para entender o
caso do Prestige e as dificultades para
poñerlle cabo a esa situación do tráfico
marítimo témola na comprensión dos
intereses en xogo e dos axentes sociais
que están detrás do problema. O que a
miúdo se chama catástrofe ecolóxica
encerra en realidade un conflicto social
entre un sector económico poderoso e
un grupo social feble que depende do
medio natural para producir e vivir.
Neste caso, o que está en xogo son os
intereses do poderoso capital petroleiro,
perfectamente mesturado co navieiro e
o asegurador, que se alimentan xustamente na especulación coas materias
primas nos mercados de futuros, fronte
aos intereses duns milleiros de mariñeiros e mariscadoras que malviven dun
traballo semiartesanal no país de ningures. Eses son os dados dunha batalla certamente desigual, aínda que o aumento
da conciencia ambiental no conxlmto da
sociedade pode proporcionar un certo
equilibrio.
Pero o círculo de interesados en
manter ese status quo é moito máis
amplo do que a primeira vista podería
parecer. É evidente que da necesaria
reforma sinalada derivarase un encarecemento dos seguros, dos equipamentos
de transporte (buques de mellor calidade, máis novos, máis seguros), dos controis, das revisións, das reparacións, dos
impostos, etc. E todo iso ten que traducirse necesariamente nun aumento
- importante- dos custos de transporte,
que non é outra cousa que obrigar ás
empresas que se lucran deses negocios
perigosos e opacos a descontar nas súas
contas os custos que ata hoxe veñen
soportando os sectores sociais afectados,
tanto os damnificados directamente por
ese tipo de catástrofes como polos con-

tribuíntes que financian os gastos en
indemnizacións ou outros paliativos
asumidos polo erario público.
Agora ben, a ninguén se lle escapa
que un encarecemento significativo dos
fretamentos e dos transportes en xeral
traería consecuencias de alcance para o
comercio mundial e reduciría a exuberancia irracional dunha globalización
mercantil que chegou a niveis de delirio.
¿Como é posible que sexa rendíbel transportar desde un extremo do globo
-Lituania- ao outro -Singapur- 80.000
toneladas de residuos -chapapote xofrado-, que se cruzarán polo camiño con
outras semellantes? O certo é que só
tendo en conta as implicacións que o
custo do transporte ten para o proceso de
globalización pode entenderse a política
de panos quentes, ¡OU de total conivencia!, que aplican boa parte dos gobernos
de países da UE coa actual acracia compañía naval. ¿Que outra cousa significa
que no Paquete Erika a Unión Europea,
co apoio dilixente do gobemo español e
dos eurodeputados do Pp, se puxesen
cómodos prazos para suprimir os monocasco e non tocase o tope de 180 millóns
de euros como responsabilidade pecuniaria máxima para os causantes deste
tipo de delictos ecolóxicos? ¿Por que se
poñen aos armadores e aseguradoras a
salvo do principio tan elemental de
"quen contamina paga" recollido no
Tratado da UE? ¿Por que se toleran con
tal complicidade as bandeiras de conveniencia e a opacidade extrema da enxeñería societaria que reina nestes negocios? ¿Por que aínda despois do caso do
Prestige tres estados europeos como son
Grande Bretaña, Holanda e Grecia se
rebelan iradamente contra unhas tímidas medidas de precaución acordadas
entre Francia e España? A razón é clara:
o transporte barato é unlm condición básica

para a viabilidade do modelo de globalización
comercial neoliberal. Velaí a clave esencial.

A catástrofe
ecolóxica
encerra un
secto . eCUnó
Temos avanzado
algunhas claves
para
entender
como se crean as
condición para que ese tipo de accidentes
podan acontecer. Quédanos avanzar as
que poden axudar a entender o que acontece unha vez que o accidente ten lugar. O
fio do desastre do Prestige lévanos agora a
outra pata clave do modelo neoliberal: a
súa concepción sobre o papel do Estado
nunha sociedade moderna e avanzada.
Hai xa bastante tempo que se perdeu
a inocencia sobre a inocuidade do progreso tecnolóxico-industrial. Foi á altura
dos anos sesenta-setenta cando iso
adquiriu unha traducción política e
emerxeu unha nova tarefa para as sociedades e os Estados que as encarnan: a
necesidade de afrontar os efectos indesexados ou perversos do progreso industrial, tanto no que afecta ao ambiente
natural como aos propios seres humanos, quer en termos de saúde quer en termos de seguridade ou mesmo de sustentabilidade a longo prazo.
A potencia destructiva avanza a unha
velocidade parella á capacidade transformadora da ciencia e tecnoloxía humanas
e con elas avanza a envergadura e complexidade dos problemas que a sociedade e, polo tanto, o Estado ten que facer
fronte. Pensemos non só na contaminación mariña senón tamén no risco nuclear, nas vacas tolas, na capa de ozono ou
no cambio climático... Empeza a verse
con claridade que o progreso ten límites e
pode provocar danos a grande escala (a
sociedade do risco de U. Beck) que reclaman tarefas novas, busca de mellores
alternativas, antídotos, reparacións, etc.
En definitiva, esténdese a consciencia de
que os Estados teñen que prepararse para
facer fronte a novos retos científicos e a
novos riscos tecnolóxicos. Non se trata de
poñer freos ao progreso senón xustamente todo o contrario, trátase de incentivar e
ESTADO NEOLIBERAL:
A GRANDES MALES
PEQUENOS REMEDIOS

obrigar a facer uso da mellor tecnoloxía
disporubel, en beneficio dos cidadáns.
Máis aínda, boa parte das catástrofes
naturais poden ser minTInizadas cando
son encaradas coa prevención que a ciencia permite e cos medios que unha sociedade avanzada pode poñer en xogo. Polo
tanto, hoxe por hoxe, nin tan sequera as
catástrofes naturais poden considerarse
como unha fatalidade salvo nas sociedades que" deciden" permanecer pasivas e
inermes.
O problema é que esas novas necesidades, típicas dunha sociedade industrialmente avanzada, implican unha
mobilización de recursos que desborda
as capacidades dos individuos, e que só
os Estados poden acometer cun mínimo
de garantías de éxito. Aquelas traen consigo a necesidade de elaborar novas normas, cada vez máis complexas desde o
punto de vista técnico, dotarse de
medios de control e supervisión igualmente complexos e polo tanto custosos,
investir en investigación para mellorar a
seguridade e para encontrar remedios
ou alternativas de menor risco, investir
en medios técnicos e humanos para previr, intervir e reparar os danos provocados, etc. Parece inevitábel que o aumento do benestar e a protección dos individuos vaia acompañada dun maior e
novo papel do Estado.
O dramático do asunto é que, ao
mesmo tempo que aparecen esas novas
necesidades, difúndese, paradoxicamente, unha vella ideoloxía económico-política que predica o Estado mínimo, a reducción do papel do Estado no eido económico, a confianza cega na iniciativa privada libre de todo compromiso. Pronto vai
gozar de gran predicamento entre as elites económicas e, por ende, nos gobernos
e nos creadores de opinión. Non só en
Estados Unidos senón tamén en Europa e
no Estado Español. Diriamos que mesmo
adopta versións máis simple e extrema-

11ICO

podero-

,o un grupl
OCIaI feble

lue depende
jo medio
latural para
)roduc:"r e
VI

Lt nel
o o., intp

ee;

d

fllr

mlstuf

,0 LÚ navl

1-

o e o S .gu
ador, que se
lllmentan na
3speculación
coas matedas primas
'10S mercado~

de futuros,
frente ós
intereses de
milleiros de
mariñeiros e
mariscado ras

das canto máis periférico e atrasado é un
pais. De feito, no asunto que nos ocupa,
despois do accidente do Exxon Va/dez en
Alaska, EEUU introduciu unha lexislación que xa quixeramos en Europa.
A eventualidade dun accidente nunca
pode ser excluída. Cómpre recoñecer que
a capacidade humana para reducir a cero
os riscos é unha meta que nunca se alcanzará de todo. Agora ben, o problema está
en se, por razóns puramente crematísticas, utilizamos tecnoloxías obsoletas que
aumentan grandemente o risco. O problema está tamén en se, por algún tipo de
doutrinarismo, se deixan de adoptar as
medidas preventivas axeitadas ou se furtan os medios materiais e humanos para
facer fronte ao risco cando este se fai realidade, de xeito que as consecuencias do
mesmo son moito máis graves do "normal". Eses son os termos nos que se sitúa
a discusión sobre o papel do Estado neste
caso. ¿Estivo ou non á altura do razoabelmente esperábel hoxe en día? Despois do
visto e lido é obvio que estivo moi lonxe
diso. Máis ben ofreceu un recital de
incompetencia, chapuzas e arrepiante
carencia de medios que parece máis propio dun pais terceiromundista que dun
pais europeo.
Non me refiro só ao feito de que as
autoridades competentes fosen particularmente torpes e irresponsábeis, que
agravasen a indefensión ao intentar ocultar a magnitude do problema ou rondasen o deliria patriótico ao poder "confirmar que se dirigía a Gibraltar"-Aznar
dixit- nin tampouco ó feito de que, na súa
falta de perspectiva e de sensibilidade,
abandonasen as súas responsabilidades
para correr cacerías ou humillasen aos
afectados con sobres na faldriqueira. O
problema ten un calado moito máis profundo na medida en que pon ao descuberto a orientación das políticas públicas
en baga. A desastrosa xestión do accidente, que agravou enormemente as súas
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consecuencias, deriva dun problema de
incompetencia, pero de forma máis profunda deriva da existencia dun Estado
arcaico, que non soubo ou non quixo prepararse para afrontar os novos riscos que
o propio progreso xera.
Efectivamente, con este caso "descubrimos" que a Administración está chea
de burÓCTatas pero carece de corpos técnicos especializados na dimensión necesaria
para avaliar e adoptar decisións, con coñecementos fundados e apropiados á complexidade dos problemas (como non existía no caso das vacas tolas nin en outros
semellantes). E iso é así porque se difundiu a ideoloxía de que a Administración
debe contratar os seus estudios de asistencia técnica ás consultoras privadas, reducindo paso a paso a cualificación técnica
especializada interna ás diferentes administracións. Loxicamente, iso tradúcese en
que, cando se presenta un problema como
o do Prestige, teñan que tomar as decisións
persoas que ignoran o que é unha corrente mariña, co que a chapuza é inevitábel!
Tamén "descubrimos" que non existen medios técnicos para acometer as
accións urxentes de salvamento do barco
(o Estado non ten remolcadores e os que
contrata a empresas privadas son ineficaces e ademais andan ao seu). Non existen
nin buques nin infraestrutura para a recuperación e transvase do fuel (a pesar de
ter unha refinería de REPSOL na Coruña,
diariamente abastecida por buques como
o Prestige, tampouco obrigan a esa empresa a contar con eses medios.
"Descubrimos" que non existen medios
técnicos para frear e absorber os vertidos;
nin para a limpeza de areais e rochas. Por
non existir non existen nin sequera sistemas de seguimento e información por
satélite, nin medios de información submarina, etc. En definitiva, descubrimos
que o Estado non investiu nin un pataco
en prepararse para afrontar un accidente
deste tipo, a pesar de ser o sétimo en tres
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Dá a impresión de que
o cometido dos responsables gobernamentais é "administrar
caridade", na mellor
tradición da dereita,
controlar os afectados
co manexo impÚdico
tanto de axudas públicas como das achegas
particulares (por
exemplo, a Fundación
Arao

décadas. Igual que non regulara nin
investira nada no asunto das vacas tolas a
pesar de todos os "avisos".
O patético espectáculo dos bravos
mariñeiros enfrontándose ao fuel en altamar con pequenas embarcacións, pas e
redes de pesca ou improvisando "aparellos" para recoller o fuel, retrotráenos a un
nivel tecnolóxico prehistórico. Igualmente
descorazonador resulta ver que 15.000
toneladas de fuel tiveron que ser retirados
dos areais utilizando as mans xenerosas
dos voluntarios, as pas e os caldeiros
como único instrumental técnico (¡e para
iso non sempre disporubel!). ¿Que ten que
ver todo iso co discurso dun país europeo
na era da sociedade do coñecemento? O
certo é que non hai investimento en I+D
nin en buques especializados nas tarefas
mencionadas, nin en satélites nin en persoal científico-técnico. Sufrimos un
Estado que aínda non se decatou de que
as catástrofes ecolóxicas son unha das
principais ameazas para as sociedades
actuais (o paralelismo entre o caso do
Prestige e o caso das vacas tolas é case perfecto).
Cómpre dicir que o nivel científico,
da
tecnolóxico
e
profesional
Administración Española viviu nestes
dous meses unha situación de bochorno
como non se recorda en Europa. Nese
sentido, o neoliberalismo español vén
sumar o seus efectos ás tradicionais carencias do sector público español, de escasa
dimensión, poucos recursos e baixo nivel
técnico e tecnolóxico. A fachendosa política de déficit cero da dereita española
devólvenos a un Estado realmente arcaico, decimonónico e, no caso de Galiza,
literalmente
terceiromundista.
Certamente os neoliberais europeos,
salvo Berlusconi, non parecen tan temerarios para empeñarse nunha carreira por
laminar economicamente o Estado.
Porque, entre outras cousas, saben que é
máis barato previr que remendar.

¿Servirán as clamorosas carencias na
dotación de capital público en forma de
recursos e infraestrutura anticontarninación para que se comprenda que, antes
do déficit cero, están as necesidades básicas da poboación, entre elas a prevención
de catástrofes evitábeis? Á vista das
declaracións dos responsábeis gobernamentais (centrais e autonómicos) cabe
dubidalo seriamente. Dá a impresión de
que o seu é "administrar a caridade", na
mellor tradición da dereita, controlar aos
afectados co manexo impúdico tanto das
axudas públicas como, a poder ser,
tamén das ofrecidas polos particulares.
Para ese fin criaron raudos a "Fundación
Arao", dirixida exclusivamente por dirixentes institucionais do Pp, sen ningunha presencia da sociedade civil, dos
directamente afectados ou de institucións encabezadas por membros dos
partidos da oposición. Mostrar ese afán
tan sospeitosamente partisano na xestión
das xenerosas doazóns dos particulares
non pode máis que sementar dúbidas
sobre as verdadeiras intencións e inducir
ao retraemento aos potenciais doantes.
¿E o Estado? O Estado está só para as
grandes causas: a orde pública, Ceuta,
Melilla e Perejil. Por iso hai grandes partidas orzamentarias para I+D militar e para
construcción de tres modernas fragatas F100 para Armada. ¡Nada pode resultar
máis patético que un Estado que aspira a
ser unha potencia militar e é incapaz de
ter un barco para remolcar un superpetroleiro ou apañar unha tonelada de fuel!.
En fin, paradoxos que nos desbordan aos
mortais, aos que non nos colle o Estado na
cabeza (ou non temos toda a cabeza ocupada polo Estado!).
Unha última reflexión para rematar.
A impresionante mobilización de voluntarios para acudir á limpeza dos areais e
rochas da nosa costa responde en boa
medida ao sentimento de solidariedade
espertada pola sensación de extrema

Novidades
Unai Elorriaga
Un tranvía cara a SP
Lucas, un home de idade avanzada que sofre
un proceso dexenerativo, vive nun mundo no
que o imaxinado e o real se confunden. A lembranza da súa muller nun tranvía e a imaxe do
monte Shisha Pangma constitúen o eixo simbólico dunha novela de linguaxe suxestiva que
esgaza o veo da lóxica permitíndolle ó lector o
acceso a unha nova sensibilidade .
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Premio Nacional de Literatura 2002
incompetencia e abandono por parte do
Gobernos central e autonómico.
Paradoxicamente, algúns ousados do
pensamento único pretenden darlle a
volta a realidade e presentar a magrúfica
marea humana da sociedade civil (mariñeiros, voluntarios ... ) como a corroboración das virtudes do eslogan social-liberal de "máis sociedade, menos Estado".
pois ben, máis alá da torcida lectura da
realidade e dos sentimentos, hai que
recordarlles que, así como os voluntarios
non poden ser máis que ilusionados
"apagalumes" do dano causado, en
cambio o Estado é o que ten nas súas
mans a busca de auténticas solucións. Só
os Estados poden impoñer unha reforma
das regras de xogo, só o Estado pode
garantir o investimento en investigación
na contía e dirección adecuada, só o
Estado ten capacidade para dotarse de
medios técnicos adecuados. A menos
que para a próxima vez lles pidamos aos
voluntarios que veñan cada un co seu
remolcador e o seu barco succionador...
En fin, o caso Prestige mostra con
cruel dramatismo as consecuencias
dunha lóxica económica perversa que se
nos vende como culminación da civilización, plasmada en toda a súa radicalidade no transporte marítimo e o negocio
petroleiro. Dito iso, só cómpre agardar
que a cidadanía das sociedades democráticas acabe esixindo medidas que realmente preserven o ben común fronte aos
intereses egoístas e irresponsábeis de certas elites, por moi poderosas que estas
sexan. Sería realmente descorazonador
que o proxecto da Europa Unida quedase reducido e hipotecado a unha miserable plutocracia. Temos aí unha batalla
ineludíbel pero que non será fácil. Unha
batalla que é global pero tamén local.
¡Voluntarios, mans á obra!

Xosé Monteagudo
As voces da noticia
AS voeP-I
D.·I ~011CIA
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Un periodista viaxa a unha pequena vila da
Galicia interior co propósito de desenlear un
crime cometido dez anos antes. A través da voz
das testemuñas, a novela vai recreando, de xeito
maxistral, as tensións que configuran un mundo
autónomo e abafante, ó tempo que reflexiona
sobre as máis fondas motivacións humanas
cunha linguaxe literaria anovadora.

Premio de Novela Blanco Amor 2002

Miguel Anxo Fernández
Un nicho para Marilyn
A Frank Soutelo, protagonista da novela e
detective privado californiano de pais galegos,
enconméndanlle o caso da desaparición do
cadáver de Marilyn Monroe, co que está relacionada unha rede de necrofilia de "alto nivel".
O tratamento irónico e faiscante dos mitos do
cinema que fai o autor arredondea esta divertida e paródica obra de xénero negro.
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Premio García Barros 2002
].K. Rowling

Harry Potter e a cámara dos segredos

Segunda entrega da serie do neno mago en galego. Traducido por Eva M. Almazán. Harry Potter
xa é meigo. Agora vai comezar o segundo curso
na Escola Hogwarts de maxia e mtes secretas.
Para alí se dirixe ... ¡nun coche voador!

OUTRAS NOVIDADES
Literaria
O embrión, Antón Risco. Premio de Novela Liceo Rubia Barcia - Cidade de
Ferrol.
Os nomes da morte, Vítor Vaqueiro.
Costa Oeste

Xavier Vence é catedrático de Economía
Aplicada na Universidade de Santiago

Melusina, Andrea Hengsen.
Unha alma nobre, Fred Uhlman.
Nun lugar chamado guerra, Jordi Sierra i Fabra.

www.editorialgalaxia.es
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Para reconstruirmos sen máis desatinos
M. ANXO MURADO
desfeita

do
reabre,
aquén e alén das
súas devastadoras consecuencias
inmediatas, un debate que, sen dúbida vello, adquire no noso mundo
unha escala e unhas fasquías a cada
paso máis deletereas: o das relacións
entre coñecemento, información,
poder e sociedade. Nestes momentos
de prioridades moi obvias, pode parecer un chisco impúdico o se deter a
reflectir en asuntos cunha vixencia do
que é mal máis largacía aínda do que
a da contaminación por petroleo.
Hase ir vendo, porén, que de maneira
ningunha procuramos un exercicio
académico.

Prestige

ALGUNHAS
CLAVES
FÁCTICAS

A

poder
de
ensaios e erros, a
experiencia acumulada en todo o
mundo -con tristeira contribución
galega- acerca dos vertidos de petróleo, converxeu nunhas poucas ideas
básicas, para as que non se atoparon
aínda alternativas e que se cadra
porén resumir:
-Convén priorizar a loita no mar,
minimizando a chegada do vertido ao
litoral. O que aconsella inmobilizar o
buque accidentado, cercalo de barreiras, aspirar o vertido e transvasar o
contido dos tanques con máis risco.
Operacións que poden simultanearse
ou non co remolque cara a algún lugar
costeiro seguro, para reducir a lonxitude angular da emisión.
-Convén loitar con métodos mec ánicos (barreiras, aspiradoras, redes,
pas, angazos, ... ), e evitar o uso de tensioactivos ou dispersantes, que poden
mellorar a imaxe, pero impiden a
recollida e facilitan a penetración do
petroleo en todos os recantos do hábi-
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Roberto Ribao

tat mariño e da biota que o poboa.
-Unha vez esgotada a efectividade
dos recursos mecánicos, cómpre pasar
aos biolóxicos, ao que adoita chamarse biorremediación. Asunto que, pola
controversia a miúdo desenfocada
que suscita, e polo interese que debería adquirir no caso de Galicia, require un breve comentario adicional.
Procedentes de variadas fontes
(transporte marítimo e fluvial, emisións industriais e urbanas, ar rastro
dende a atmosfera, accidentes, filtracións naturais), no mar ingresan
dende mediados do século pasado
uns cinco millóns de toneladas de

A riola de disparates
coa que se tencionou
acougar ó cidadán delata unha dubidosa
solvencia por parte da
asesoría experta da
que se arrodearon os
nosos dirixentes

petroleo por ano, que serían xa ind is imulábeis de os hidrocarburos seren
tan pouco biodegradábeis coma
algúns insecticidas dorados, ou os
bifenilos polidorados, poñamos por
caso. Esta constatación demostra que
a biosfera é quen de ir dixerindo o
petroleo, e de feito, no mundo microbiano - tan deostado pola parva
publicidade dos deterxentes- bolen
numerosas entidades petroleolíticas,
isto é, capaces de utilizaren o petroleo
como parte da dieta, en concreto
como fonte de carbono. O mar fornece a estes miúdos benfeitores (bacterias, na ribeira tamén levaduras e fungos) doutros nutrintes que precisan,
pero o certo é que dous esenciais
(nitróxeno e fósforo) non están nin en
cantidades nin en proporcións axeitadas, e outros dous (ferro e calcio)
resultan así mesmo algo escasos. A
biorremediación, pois, ofrece tres
posíbeis modalidades:
-Sementar masivamente as áreas
afectadas con micro organismos petroleolíticos de calquera orixe, xunto cos
suplementos nutricionais acaídos. Se
tais micro organismos non son fotosintéticos, nin poden vivir como parásitos, nin daren formas de resistencia
(esporas), é daro que unha vez o
hábitat recobra as condicións iniciais,
simplemente morren de fame . De
feito as mortalidades son tan altas
que cómpre reinocular repetidamente
o substrato para lograr efectos apreciábeis, co que, de non mediaren condicións comerciais razoábeis, xorde o
problema da relación entre custe e
proveito. A obxección máis usual,
porén, é a do risco de introducción de
especies alóctonas.
-Engadir nas áreas afectadas
nutrin tes que favorezan o desenvolvemento de especies petroleolíticas
autóctonas. O recurso é máis econó-

Un VIcepreSIdente do
Centro
Superior de
mico (os nutrintes atópanse en moitos
fertilizantes comúns), e os seus resultados parellos aos da primeira
opción, obviando a súa principal crítica. Hai quen tamén se opoñen á fertilización por desequilibradora, mais
abonda o xa dito no punto precedente para decatarse da inconsistencia do
argumento.
-Sementar as áreas afectadas con
microorganismos
petroleolíticos
autóctonos e máis fertilizantes. Os primeiros poden isolarse doadamente de
zonas sometidas a contaminación crónica con petroleo (digamos dársenas
de portos), cultivarse masiva e reiteradamente cun equipamento moi simple (tanques con nutrintes e petroleo)
e aplicarse unha e outra vez sen especiais precaucións.
Todo o ata aquí
dito figuraba tratado polo miúdo
en documentación
dispoñíbel dende hai tempo. As regularidades climáticas e oceánicas relevantes ao caso eran coñecidas, e, ao parecer, algunhas das accións iniciais pertinentes foran mesmo obxecto de simulacros. Non cabe dicir pois, como se dixo,
que as críticas ás decisións tomadas na
primeira fase da crise representen só un
acordar tras da misa. Son, claro é, críticas post hoc, mais non derivan da relación entre decisións e resultados, senón
entre datos do problema e camiño
seguido para resolvelo. Camiño que
desprezou o saber previo, convertendo
o accidente do Prestige nun fito histórico, tanto pola extensión de costa habitada e productiva que ficou arruinada,
coma polo afundimento do buque a
unha profundidade que impón dificultades xigantescas á actuación técnica,
cunhas consecuencias que escapan
aínda á previsión.

NOVIDADES E
CLASICISMOS DO
CASO PRESTIGE

Investigacións
';ientíficas
'CSIC) respondeu que os
Jirixentes do
,eu organis-

mo botaran
tOdo o periodo
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de que a ciencia pOdía dicir
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ciencia nunca
nada pintou
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Estado, nin

pintará

No ambiente paira a pregunta de
cómo é que poden facerse tan mal as
cousas. E unha resposta foi glosada
nestes días, en termos máis ou menos
irados, nas declaracións de numerosos colectivos e organizacións da
sociedade civil. Cando varios dos
máis altos e directos responsábeis
políticos da acción correctora remanecen entregados a actividades de lecer,
quitando importancia aos feitos ou
promovendo censuras de opinión, a
estarrecedora medida do seu compromiso coa sociedade que os elixiu non
admite explicación ningunha. Mais a
riola de dispara tes coa que se procurou acougar o cidadán, dende as mistificacións da fluidez e densidade do
petroleo á parvada da ausencia de
corrosión pola suposta ausencia de
osíxeno na profundidade mariña,
delata ademais unha dubidosa solvencia por parte da asesoría experta
da que se arrodearon os nosos dirixentes.
Como xa entendera hai moito Max
Weber, a interacción entre o político e
o científico é difícit porque o primeiro
espera do segundo basicamente
razóns que dean o carimbo da obxectividade a decisións xa fortemente
condicionadas por conveniencias políticas, cousa ás veces posíbel e ás veces
non. O político, que gusta da enxeñaría para construír pirámides, a penas
fai uso da ciencia para orientar a súa
acción, ou polo menos para lle evitar
orientacións inviábeis. Acode a ela
polo xeral a posteriori, para lle engadir
un toque de prestixio, un cinasco de
"imaxe" a determinacións ás que a
miúdo non pode xa (politicamente)
renunciar. Velaí o seu desespero
cando, ao facer unha pregunta perentoria, escoita a odiada resposta:
«depende». E velaí tamén a razón de
que tenda a escoller asesores científi-

cos cos eternos criterios da disposición a producir as respostas agardadas e a baixar a caluga.
Se cadra semella anacrónico lembrar a Weber no contexto das relacións
actuais entre política e ciencia. Mais
cando, coa crise do Prestige xa en estado intolerábet un vicepresidente do
CSIC Lora Tamayo, escoitou no
Instituto de Investigacións Mariñas de
Vigo as queixas pola serodia reacción
do organismo, se cadra pouco interesado en Galicia, respondeu entre
outras cousas -e vou ser literal- que
os dirixentes do CSIC botaran todo o
período de retardo turrándolles da
levita aos políticos dos ministerios
implicados, procurando convencelos
de que a ciencia podía dicir algo de
interese con respecto ao problema. E
que no fondo xa todos debiamos saber
que a ciencia en España nunca pintara
nada, nin hoxe pintaba, nin era previsíbel que chegase a pintar.
Pode. Porque se o
ap unte de Lora
Tamayo é o da
paisaxe
social
que ve o científico, a perspectiva complementar do científico visto dende a
sociedade podería ser a que traduce
Berlanga na Escopeta nacional, cando, á
solicitude de intervención nun afrexemento, un médico responde, inhibíndose, «non, non: eu son do Consello
Superior
de
Investigacións
Científicas». No noso país, en efecto, a
idea do científico como observador
imparcial (pasivo) de entidades e
fenómenos, como mero notario da
realidade, ten aínda unha vixencia
sorprendente mesmo entre os científicos, non pouco axudada ultimamente
por esa administración universitaria
de habilidades cuadrimestrais disxuntas, da que ha haber que falar algún
¿PODE
PROSEGUIR
O DESATINO?
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día. O amoucador encaixe lóxico dos
apuntamentos de Lara Tamayo e
Berlanga preocupa agora de maneira
moi directa.
Na primeira fase dunha marea
negra, a mellor contribución da ciencia e a técnica consiste en predicir as
rotas da peste, optimizar o labor de
recollida e difundir a información pertinente sen lle engadir ociosidades.
Logo, e por eficaz que sexa a limpeza,
a devastación asemella nalgunha
medida -estes días viñémolo repetindo teimosamente- á do lume no
monte. Por exemplo, no feito de que a
veloz recuperación dos organismos de
ciclo vital curto (a herba no monte, o
fitoplancton no mar) ten pouco a ver
co ritmo ao que a comunidade biótica
recobra a estrutura que sostén a intensidade da explotación humana previa
á desfeita. O caso do monte ilustra
tamén a importancia relativa do labor
meramente pasivo de avaliación e
seguimento, fronte do traballo de
reconstrución e repoboación.
Mais no noso armazón de sociedade e coñecemento, a ciencia tende a
transformar o problema nunha ocasión para cada quen practicar os miudalleiros labores de notaría propios da
súa sub disciplina, obtendo ademais
os recursos que os políticos son tan
remisos a fornecer en contexto normal. Así nos primeiros días da reacción, nos círculos científicos chegouse
a falar con impudor da comenencia de
«liderar un grande plan de avaliación», polo demais secreto, ao que
cumpría adherir por non suscitar
eventuais vinganzas na política de
promocións. Logo, a resposta social á
situación fixo mudar o discurso, pero
quen isto escribe aínda escoitou soster
o interese de labores coma a de seguir
a contaminación por petroleo -coma
se fose difícil facelo pola dereita- ao
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través do seu contido en cinc, máis
alto có do mar, ou de estudiar os efectos do fuel na resposta inmune -coma
se non houbese índices máis seguros e
significativos- dos peixes.
Hoxe na resposta da ciencia a
unha marea negra - cómpre dicilo, e
ferir se cadra algún oído- non cabe
iniciar estudios de asuntos tan sabidos coma a composición do petroleo,
o comportamento físico, químico ou
metabólico dos hidrocarburos, a súa
toxicidade, persistencia ou efeitos
nos ecosistemas. Ou tan ignorados
que ben poden levarse ao marco das
convocatorias ordinarias para proxectos de investigación. Seguramente
todas estas vertentes ocultan aínda
detalles fascinan tes, mais é claro que
o contexto de desfeita non é precisamente o idóneo para debullalos, por
impoñer tanto outras prioridades,
coma unhas condicións que ninguén
escollería para plans experimentais
que asegurasen resultados fiábeis. E
a desculpa de 'traballar en condicións
reais' constitúe un erro epistemolóxico que non imos tratar aquí, pero
acaso máis grave aínda para un estudioso da realidade.
Cómpre evitar, pois, que o alarde
de desleixo político padecido ata aquí
polos galegos poida ter un complemento na financiamento de inoportuna pseudociencia que furte recursos á
reconstrución. A magnitude do litoral
afectado dificulta a recolonización
ventureira dende as veciñanzas. O
feito de que se trate dun litoral produtivo, en certo modo asimilábel a un

A ciencia tende a
transformar o problema nunha ocasión
para cada quen practicar os miudalleiros labores de notaría propios da súa subdisciplina. Máis grave é a
desculpa de "traballar
en condicións reais",
pois constitúe un auténtico erro epistemolóxico

espacio agrícola, non permite os lanzachamas nin os canóns de area que
suxiren quen ven praias e penedías
como áreas deportivas. Por riba de
todo, a gravidade da situación humana non deixa lugar ao academicismo.
Haberá que aplicar biorremedios, tal
vez en todas as súas opcións, combinados con repoboacións de filtradores
e sedimentívoros; haberá que aplicar a
información obtida, e publicada, no
caso do Aegean Sea acerca da sucesión
ecolóxica no noso litoral, para axudala preparando sementes e propágulos
a partir das zonas libres de impacto,
recompoñendo a franxa supermareal
con flora e fauna terrestre, encaixando
o labor de seguimento á intervención
activa. Ao cabo, será esencial integrar
no plan aos mellores expertos no territorio, isto é, os seus habitantes, que
saben -e demostrárono- organizarse.
A ciencia pode facerse de moitas
maneiras, pero todas elas converxen
no que - entre a descrición e a metáfora- adoita chamarse construción da
realidade. Sen metáfora ningunha,
hoxe en Galicia precisamos reconstruír varias realidades, pero a máis
urxente é a da estrutura produtiva do
litoral. E se o labor de seguimento
pasivo é esencialmente estéril en
perspectiva básica e aplicada, o de
reconstrución é xustamente o seu
avés, con obxectivos de obvio interese
social e métodos que abren problemas
fecundas para quen non se limiten á
notaría. Do que é ben, en Galicia hai
xa clamor a este respecto. Por iso
unha pregunta nada retórica é a de se
-por escudir disputas- cabe deixar a
dirección do que nos agarda nas mans
que teimaron en coller a porca polo
rabo.
Miguel Anxo Murado é científico titular do
Instituto de Investigacións Mariñas, en Vigo

Aresponsabilidade civil no caso doMaPrestige

,

PAZ GARCIA RUBIO, SANTIAGO ALVAREZ

traxedia humana
que desencadeou
o desastre do
Prestige supera calquera tipo de simplificación, incluso a xurídica, como a
que nas próximas liñas nos propomos
facer. Poñer de manifesto a complexidade dos aspectos xurídicos dunha forma
accesible é, cremos, máis da metade do
traballo para aplicar eventuais terapias.
Por iso, sucintamente formularemos os
aspectos básicos das responsabilidades
(en plural) que conflúen neste e noutros
desastres similares desde o exclusivo
punto de vista de identificación e reparación dos danos causados: a súa natureza
múltiple, a pluralidade potencial de responsables e as específicas complicacións
que establece unha catástrofe como a que
nos conmove e nos indigna nestas datas
poñen a proba a eficacia de calquera sistema de responsabilidade civil, non só
para ofrecer respostas satisfactorias,
senón meramente para ofrecer respostas
previsibles.

o SISTEMA DE

A función principal á que atende o
sistema de responsabilidade
civil español, como o do resto dos países europeos, é compensar ou resarcir os
prexudicados polos danos que lle foron
inferidos. Trátase de restablecer a situación anterior á producción do feito
danoso da forma máis completa posible. Só na medida en que ese resarcimento obriga ó responsable a pagar o
importe dos danos, o Dereito da responsabilidade civil ten tamén unha
función preventiva indirecta, ó facer
menos apetecible a realización de conductas das que poida derivarse a obriga de indemnizar. Non se busca, en
ningún caso, castigar ou sancionar o
responsable.
RESPONSABILIDADE
CIVIL ESPAÑOL

Este sistema distingue dous tipos de
fundamento en virtude do cal un suxeito
está obrigado a responder dos danos causados: a culpa ou neglixencia (fálase de
responsabilidade subxectiva ou culposa) ou a
mera actividade creadora dun risco (fálase de responsabilidade obxectiva ou por risco).
No primeiro caso está obrigado a indemnizar quen actuou neglixentemente e non
o estará quen actuara coa dilixencia debida. No segundo, responde do dano quen
realizou unha actividade creadora de
risco, aínda que actuara con toda a dilixencia posible. Desde o punto de vista
práctico, a transcendencia da distinción
está en que, tratándose da responsabilidade obxectiva, o prexudicado non ten que
probar a culpa do causante, senón unicamente o feito de que a acción ou omisión
lle causou un dano. A distinción é relevante en casos como o Prestige pois, por
exemplo, o propietario do buque causante dos vertidos é obxectivamente responsable dentro do límite de responsabilidade establecido polos tratados internacionais dos que España é parte; con independencia de que fora o máis dilixente do
mundo. Nesta mesma liña, a responsabilidade patrimonial do Estado (que potencialmente pode concorrer neste tipo de
desastres) tamén é obxectiva.

OEstado convértese
en víctima e responsable ó mesmo tempo,
con consecuencias
moi pouco claras en
canto ó reparto de responsabilidade co resto
dos imputados. Non
existe unha norma xurídica que de maneira
clara estableza a graduación da responsabilidade

OAMPLO
ABANO
DE DAMNIFICADOS

Aspecto fundamental é determinar os suxeitos responsables e os danos
resarcibles (así como os titulares dos bens
danados: as víctimas). Nun problema de
contaminación do mar por hidrocarburos
como o que nos afecta concorren tanto
danos patrimoniais canto danos non patrimoniais ou morais. Os primeiros consisten no menoscabo sufrido pola víctima
nos seus intereses patrimoniais, esto é,
susceptibles de valoración económica, e
comprende o desembolso efectivo (chamado dano emerxente), e as ganancias
deixadas de obter (fálase neste caso de
lucro cesante). A modo de exemplo, as
partidas que no caso do Mar Exeo integraron estes danos patrimoniais foron as
relativas a danos causados ós pescadores
e mariscadores, á maricultura, operacións de limpeza, comerciantes por xunto
de pescado, transportistas e empresas
afíns, turismo, gastos financeiros e
outros. No caso do Erika, por exemplo,
reclámanse tamén os impostos deixados
de percibir pola Administración en función do impacto negativo do desastre
sobre o turismo da zona afectada. Pola
súa parte, o dano moral recae sobre elementos ou intereses de dificil ou incluso
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o seu contido afecta a bens inestimables
economicamente ó non ser reemprazables por diñeiro, como as crenzas, os sentimentos, a estima social, a saúde psíquica, etc. Sen dúbida, este dano está sendo
intenso no caso do Prestige, ainda que
raramente ocupa un lugar importante na
responsabilidade civil derivada de catástrofes desta índole.
A concreción do montante indemnizatorio, en calquera suposto de responsabilidade civil, esixe a valoración do dano
causado. Esta valoración xa non é sinxela
nos danos patrimoniais derivados de
vertidos de hidrocarburos ó mar. Moitos
dos danos citados afectan a múltiples e
amplos colectivos de persoas, en ocasións
a un número indeterminado de prexudicados, prolónganse no tempo ou, incluso,
maniféstanse por vez primeira moito
tempo despois de sucedido o feito causante do desastre. É comprensible que se
trata de danos extraordinariamente difíciles de valorar. Dificultade que se acrecenta no caso dos danos morais: ¿quen
non sufriu ante as imaxes difundidas
polos medios de comunicación mostrando a catástrofe? Pois ese sufrimento é un
dano, é un dano indemnizable e ten un
responsable.
Pero sen dúbida, o elemento que
maior complexidade introduce no concepto de dano no ámbito no que nos
movemos é o dano especificamente ecolóxico, esencialmente o causado á biodiversidade. Danos que afectan, incluso, a bens
non apropiables ou colectivos (aire,
auga, aves migratorias, animais silvestres). A iso hai que engadir dificultades
accesorias de índole técnica: ante a
ausencia no noso sistema xurídico
dunha norma específica ó respecto, é
difícil concretar o suxeito que estaría lexitimado para reclamar a súa indemnización (¿quen é o danado?). En principio,
podería selo o Estado, como titular ou
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mite de responsabilidade establecido polos
tratados internacionais
dos que España é parte. Tamén é obxectiva
a responsabilidade patrimonial do Estado

gardador dos bens colectivos. Neste
momento existen enormes dificultades
procesuais para entender que tamén
poden reclamar a indemnización dos
danos as asociacións ecoloxistas ou
outras organizacións similares.

o COMPLEXO

Máis fácil resulta a
determinación dos
suxeitos potencialmente responsables. A práctica acostuma introducir
todos os posibles; todos os que directa ou
indirectamente puideron contribuír, coas
súas accións e omisións, á producción
dos danos. Sen embargo, o que non resulta tan simple é identificar o concreto
alcance da responsabilidade de cada cal,
cando non a súa posición esquizofrénica
de responsable e víctima.
De forma inmediata, a responsabilidade polos danos causados polos vertidos
de hidrocarburos no medio mariño asóciase ás accións ou omisións do transportista de hidrocarburos: os vertidos parten
de buques determinados (Exxon Valdez,
Erika, Prestige), gobernados por capitáns
determinados, propiedade de concretas
persoas físicas ou xurídicas (sociedades),
fretados por sociedades singulares... etc. A
estas persoas físicas ou xurídicas pódense
engadir outras "vinculadas" co transporte, como por exemplo, o propietario da
carga, a sociedade de clasificación do
buque (especie de ITV) e, incluso, outras
persoas que de forma casual intervíran no
entorno dun vertido, tales como autoridades portuarias, empresas remo1cadoras
ou, en xeral, autoridades que adoptaran
medidas concretas sobre a situación. Esta
complexidade desde o punto de vista dos
posibles "intervenientes" nun vertido a
veces simplificase: un buque, un accidente, un propietario; mais cantos máis sexan
os intereses en xogo, maiores son as responsabilidades de construcción dun enorme crebacabezas xurídico.
CREBACABEZAS
DE RESPONSABLES

As peculiaridades do transporte
marítimo de hidrocarburos, as esixencias
da industria petroleira e a garantía de
reparación de eventuais danos son factores que contribuíron á articulación dun
réxime internacional (tratados internacionais) de limitación de responsabilidade do
que España forma parte, e que consiste
basicamente en que o responsable do vertido será o propietario do buque. A súa
responsabilidade poderá limitarse facilmente mediante a constitución dun
fondo de compensación ou de garantía
pola contía total da mesma (no caso do
Prestige, o límite máximo sería de arredor
de 75 millóns de euros). O límite tamén
beneficiará ó asegurador ou garante. Esta
solución, que vela pola supervivencia das
compañías navais, acompáñase da asunción dunha responsabilidade accesoria e
tamén limitada por parte do chamado
FIDAC ou, en plural, Fondos
Internacionais de Indemnización de
Danos debidos á contaminación de
hidrocarburos (no caso do Prestige o límite máximo total-incluída a responsabilidade do propietario- sería de arredor de
180 millóns de euros). Estes fondos nacen
como un complexo sistema de limitación
de responsabilidade do propietario do
buque e, ata o límite da súa responsabilidade, pagan indemnización pola contía
dos danos que excede do límite de responsabilidade do propietario, cando este
ou o seu seguro son insolventes ou cando
están exentos de responsabilidade (por
exemplo, o vertido produciuse como
consecuencia dun acto terrorista). No ano
2003, os límites de responsabilidade subirán a un máximo de 113 millóns de euros
para o propietario e 256 millóns de euros
paraaFIDAC.
Este sería, por dicilo dalgún modo, o
réxime primario institucional que o sistema xurídico articula para facerlle fronte
ós danos causados por vertidos de hidrocarburos. Aínda que nalgunhas ocasións

as circunstancias dos vertidos e os danos
causados, así como a dilixencia de todos
os operadores implicados, puideron
axustarse a este réxime de forma non
traumática, un suposto como o do
Prestige pon de manifesto a súa insuficiencia estructural (o límite de responsabilidade asumido pode resultar irrisorio), á
marxe xa das dificultades que a súa posta
en funcionamento poida deparar. No
caso do Mar Exeo dita responsabilidade
liquidouse dez anos despois de sucedido
o accidente (i!).
O certo é que a limitación de responsabilidade instaurada polo sistema descrito non alcanza a todos os intervenientes nin a todas as situacións. sen embargo, non é menos certo que o ámbito de
persoas "cubertas" é especialmente
amplo: empregados e axentes do propietario, tripulantes, o práctico que preste
servicios para o buque, fretadores, xestor

naval ou armador, os que realicen operacións de salvamento, os que adopten
medidas preventivas. Todo o cal non
evita a multiplicación de preitos contra
persoas non cubertas polo límite (por
exemplo, a sociedade de clasificación do
buque) ou contra as persoas que si gozan
de tal límite ás que se imputarán conductas que determinen a perda da limitación
de responsabilidade (por exemplo, causaron os danos intencionadamente); ou
incluso contra as víctimas, para demostrar que foron corresponsables; ou, simplemente, demandas para que se declare
a non responsabilidade do demandante
(así o fixo, por exemplo, a sociedade de
clasificación do Erika, demandando a
todos os demais implicados).
No caso español hai que ter tamén
presente a responsabilidade ilimitada do
Estado, subsidiaria se o directamente
imputado é unha das súas autoridades,

Se o xuíz
penal conclúe
1ue non existe
'esponsabili1ade penal
ios encausaios, os prexu
iicados podeI.
Jemandar a
'esponsabili1ade directa
do Estado
dnte os tribul1ais contencioso-administrativos

axentes ou funcionarios públicos cando
sexan declarados penalmente responsables, ou directa polo normal ou anormal
funcionamento dos servicios públicos.
Aspectos estes que complican aínda máis
o panorama pois, como antes sinalamos,
o Estado convértese en víctima e responsable ó mesmo tempo, con consecuencias
moi pouco claras en canto ó reparto de
responsabilidade co resto dos imputados.
Non existe unha norma xuridica que de
maneira clara estableza a graduación da
responsabilidade, ainda que a práctica
dos nosos tribunais en casos que gardan
certa similitude co presente fai pensar
nunha responsabilidade de tipo solidario
(cada un dos responsables responde de
todo o dano causado fronte ás víctimas,
que poden decidir de quen recibirán a
indemnización, se ben nunca pode ser
superior ó dano efectivamente causado).
Esta incógnita foi unha das dificultades

NARRATIVA
NARRATIVA

Rosa Aneiros
Resistencia

Resistencia
Rosa Aneiros
Un debut narrativo memorable. Unha novela de amor inesquecible.
No Portugal da Dictadura dúas familias viven maldicidas pola escravitude
do amor, a morte e o silencio. Dous namorados, Dinís e Filipa, pelexan
contra a miseria e os seus propios sentimentos, e verdn marcadas as súas
vidas polas adversas circuntancias políticas que desangraron Portugal
ata a Revolución dos Caraveis.
Unha novela apaixonante, escrita co ímpeto da vida.
Unha novela difícil de esquecer.
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que atrasaron a liquidación da responsabilidade do FIDAC no caso do Mar Exeo,
ó ser declarado responsable civil tamén o
Estado Español.
Outro dos elementos que atrasaron
en dito asunto a
transacción á que
chegou o Estado co FIDAC foi a discusión
sobre a chamada prescrición de accións, é
dicir, sobre se foran efectuadas determinadas reclamacións dentro do prazo fixado para eso ou non. No sistema de limitación de responsabilidade do propietario
do buque e do FIDAC, a acción ha de
interpoñerse dentro dos tres anos seguintes a partir da data na que se produciron
os danos. Á marxe deste réxime especial,
na lexislación española a acción de responsabilidade civil reclamando a indemnización dos danos causados haberá de
interporse no prazo dun ano desde a producción do feito danoso, e pode exercitarse indistintamente ante un tribunal penal,
un tribunal civil ou un tribunal da orde
contencioso administrativo. Esta peculiaridade introdúcenos nun novo labirinto,
esta vez forxado "sen axuda" polo propio
lexislador español: o derivado da diversidade de xurisdiccións, esto é, de diferentes"clases" de tribunais que poden entender das demandas xurdidas como consecuencia dos danos.
Coñecerá un xuíz penal se o demandante reclama conxuntamente a responsabilidade penal das persoas físicas que ó
seu xuízo foron autores de actos ou omisións tipificados como delictos no
Código penal e a responsabilidade civil
derivada dos mesmos. Nesta situación, o
xuíz penal que entende da responsabilidade penal pode igualmente axuizar a
responsabilidade civil dos imputados
penalmente aplicando as normas propias da responsabilidade civil contidas
no Código penal español, completadas,

A PUNTUALIDADE
DA RECLAMACiÓN
ANTE O FIDAC
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plexo é o dano
especificamente ecolóxico, o causado á biodiversidade. Danos
que afectan a
bens non
apropiables
ou colectivos.
A iso hai que
engadir dificultades
accp.sorias de
índo!e técnica:
ante a mlsencia no noso
sistema xurídico dunha
norma específica ó respecto, é difícil
concretar o
suxeito que
estaría lexitimado para
reclamar a
súa indemnizac!ón

no seu caso, coas normas do Código
civil. Non obstante, o danado pode exercitar unicamente a acción penal e reservarse a acción civil para un proceso civil
posterior, no que o xuíz civil axuizará
unicamente as cuestións derivadas da
responsabilidade civil de conformidade
coas mesmas normas que no caso anterior. A vía civil será tamén a procedente e
as normas do Código civil as aplicables
cando o xuíz penal estime que, a pesar
do enorme desastre económico e ecolóxico producido, non existe responsabilidade penal dos causantes do dano (algo
absolutamente verosímil nestes supostos, a pesar do compoñente emotivo e
mediático que posúen os procedementos
penais). En calquera caso, deberá esperarse a resolución do xuíz penal para iniciar o proceso civil.
En todos estes supostos hai que ter en
conta as específicas normas dos tratados
internacionais que prevalecen sobre a
lexislación interna (por exemplo, Código
civil) dentro do seu ámbito de aplicación,
é dicir, cando sexan de aplicación ó caso.
A cuestión complicase aínda máis se
os prexudicados deciden demandar o
Estado porque estiman que este é igualmente responsable do dano ocasionado.
No caso de que se pretenda ventilar a responsabilidade civil mm proceso penal, o
xuíz penal haberá de decidir se existiu
unha actuación da autoridade, axente ou
funcionario público constitutiva dun
delicto e causante ou cocausante do prexuízo producido. se así o establecese o
Estado, poderá ser declarado no propio
proceso penal como responsable civil subsidiario. Haberá de aplicar entón as normas
de responsabilidade civil contidas no
Código penal e no Código civil. Se, polo
contrario, o xuíz penal chega á conclusión de que non existe responsabilidade
penal dos encausados sinalados, os prexudicados poden demandar a responsabilidade directa do Estado ante os tribunais

contencioso-administrativos, por entender
que coa súa acción ou omisión, e como
consecuencia do funcionamento normal
ou anormal dos servicios públicos implicados, produciuse un dano. Neste suposto, as normas a aplicar son as contidas na
Lei do Réxime xurídico da administración do Estado e do procedemento administrativo común.
Como pode apreciarse, as dificultades e as incertezas gánanlle por goleada
ás certezas. O espacio editorial impídenos desenvolver outras posibilidades e
outras incógnitas que a penas imos formular: cando os vertidos do Prestige produzan danos significativos en Francia e
Portugal, novos procedementos xudiciais
poderanse formular en ambos os dous
Estados, procedementos conectados cos
xa abertos e que se cheguen a abrir en
España. Tal situación é problemática. se
tras azarosas vicisitudes procesuais se
acada unha sentencia estimatoria contra
un responsable non cuberto polo sistema
de limitación de responsabilidade do
propietario do buque e a FIDAC, é posible que haxa de executarse nun país
estranxeiro onde dita execución se converta en aventura. Polo demais, as relacións entre as axudas públicas, que sempre chegan antes que as sentencias, e a
responsabilidade definitivamente establecida non sempre son claras.
En fin, non é arriscado concluír que
un sistema complexo é un mal sistema.
Ademais, non só non serve para previr
nada, senón que case garante que os
danos non se cubrirán na súa integridade
co exclusivo recurso á responsabilidade
civil. Será, no mellor dos casos, o Estado
social o que teña que facerse cargo dos
riscos que asume.

Ma paz García Rubiio e Santiago Álvarez son,
respectivamente, catedráticos de Dereito Civil e
Dereito Internacional Privado na Universidade
de Santiago

Plan para unha emerxencia: custes esolucións
ANTONIO GRANOío DOPICO
omo sucede case
sempre, incluídos todos os que
subscribimos,
falamos e escribimos demasiado sobre o sucedido no
mes de novembro e todos os días
transcorridos, ata hoxe, como consecuencia da emerxencia ocasionada
polo Prestige. A perspectiva que dá o
tempo permite realizar algunhas prediccións con maior exactitude.
En primeiro lugar, estamos ante
unha crise dinámica e, tal como sinalaba o Colexio de Economistas da
Coruña no informe presentado co
nome "Plan Urgencia Galicia", "a
dinámica futura dos efectos económicos da catástrofe é imprevisible. Polo
tanto, os plans de axuda deben recoñecer esa situación e ir dando solucións ós problemas que vaian xurdindo. Ninguén pode, se actúa con prudencia, dicir o que é necesario". Un bo
exemplo de erro de cálculo é o cometido polo ministro Matas que estimou,
nada máis comezar a catástrofe, os
custes de limpeza nunha quinta parte
do que se leva gastado. Pero non se
trata de ser críticos con ninguén,
senón de formular solucións constructivas que axuden a mellorar as condicións da nosa terra e dos nosos. Para
eso entendemos que é necesario ter en
conta os seguintes aspectos:
-Unidade de dirección: Debe
mandar na crise e formular solucións
quen estea lexitimado para facelo. A
lexitimidade vén dada polos votos.
En consecuencia, todos os galegos de
ben debemos apoiar o Plan de
Choque que está coordinando Orza
desde Galicia e Rato desde Madrid.
Se non o fan ben, haberá que emendalos.
-Coordinación de expertos: Todos
os estudios que se están realizando

deben poñerse ó servicio da mellor
solución e, en consecuencia, evitar
reinos de taifas ós que, ás veces, tan
acostumados estamos.
-Evitar a infra utilización ou o desdeñar medidas que poidan parecer
pouco adecuadas. Ata o momento
non se sabe moi ben quen son os afectados indirectos (cadea de valor) e,
polo tanto, haberá que esperar a ver
as últimas consecuencias. No
momento actual dise, e é certo, que
sete fábricas de caixas de pescado
pecharon por falta de demanda. Na
provincia
de
Pontevedra,
a
Confederación de Empresarios fala
de 7.500 empresas afectadas. En
coherencia co anterior ninguén pode
falar dunha cifra do dano total no
momento actual. Ademais, hai outros

Un bo exemplo de erro
de cálculo é o cometido polo ministro Matas, que estimou, nada
máis comezar a catástrofe, os custes de limpeza nunha quinta
parte do que se leva
gastado

danos, como se desprende da experiencia do Exxon Valdez, que son moi
difíciles de estimar (por exemplo, o
dano pola perda de uso pasivo da
zona).
O único certo, e no que coinciden
todos os expertos, é que o dano vai
ser de proporcións importantes. É
obvio que o presuposto galego non
pode aguantar esta situación.
Bruxelas e Madrid terán que sufragar os danos e a recuperación das
zonas afectadas. Ademais do exposto, hai que manter a capacidade de
crecemento do noso PIB, e polo
tanto, non perder a oportunidade de
seguir converxendo. Do contrario,
sempre seremos máis pobres que o
resto. En base a todo o anterior é
polo que o Colexio de Economistas
estima a primeira partida de danos
directos en 1.500 millóns de euros e a
partida de infraestructuras necesarias (un AVE como os demais, porto
exterior e Plan de Choque para as
zonas afectadas)
noutros 4.500
millóns de euros.
Ademais, en todo o proceso de
negociación é necesario claridade e
debate. Neste caso, ninguén está lexitimado para dicir que ten a razón.
Por todo iso, convocamos o Premio de
Ideas María José Jove Santos, que este
ano, coa maior contía económica que
existe en Galicia, se destina a premiar
a idea máis acertada. Cando se falle,
aló polo mes de setembro, será o
momento do aplauso ou da petición
do cese. Un xurado independente,
composto por algún dos máis importantes empresarios de Galicia, será
quen emita o veredicto.
Por outra banda, non hai que buscar lugares comúns, na nosa opinión,
nas solucións. Hai que definir proxectos con concisión e talento, e
poñerlle datas ó tempo e ós empregos
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No que COlO
ciden todos
o~ { xper ot, E
en Que o l1arr

val ser de
proporcións
importantes.
Bruxelas e
Madrid terán
que van a xerarse. O contrario poden
ser cartas ós Reis Magos, e este ano os
Reis e a Lotería xa pasaron.
Por último, consideramos unha
medida de gran importancia o reestructurar pasivos e alongar os prazos
do capital circulante con tipos de
interese que non superen o 1 por
cento, que ata a parte do mercado
sexa subsidiado polas distintas
Administracións. Este tipo de medidas ten a vantaxe engadida de que
lles dá tranquilidade ás persoas e
permiten unha marxe de manobra ás
empresas. Trátase de medidas como
as que referimos de seguido.
En primeiro lugar, cómpre apuntalar o soporte financeiro de sectores
e empresas afectadas. Propomos,
ademais das medidas xa tomadas, a
creación dunha liña de crédito especial Galicia dotada con 180 millóns de
euros, e igual dotación durante o ano
2004 e 2005, a longo prazo e cun interese subvencionado que non supere
para o prestatario o 1 por cento, destinada a facerlle fronte á reparación
de danos, renovación de inmobilizado e, sobre todo, a reestructuración
de pasivos das empresas e sectores
afectados. Esta liña debe ser instrumentada entre o Instituto de Crédito
Oficial e o IGAPE. Para o sector turístico, compra de flota, etc. deben considerarse prazos non inferiores a 12
anos con, ó menos, dous de carencia.
Unha primeira aproximación ós sectores afectados debe deducirse, na
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nosa opinión, do estudio realizado
pola profesora Garcia Negro do
Departamento de Economía Aplicada
da Universidade de Santiago e introducir os avances que se consideren
oportunos, en función dos resultados
que vaia obtendo o estudio encargado pola Fundación Pedro Barrié de la
Maza ó equipo que dirixe o profesor
González Laxe.
En segundo lugar, cómpre unha
liña especial de financiamento para
capital circulante a un prazo de tres
anos, instrumentada como conta de
crédito, que debe ter aplicación para
todos os sectores galegos:
- importe de 100 millóns de euros
para o ano 2003 e igual cantidade
para o 2004 e o 2005;
- tipo de interese do 1 por cento, resto
subvencionado polo IGAPE;
- entidades colaboradoras (Bancos e
Caixas con establecementos en
Galicia en proporción aproximada á
súa cota de mercado).
Como terceiro punto propomos a
promoción de novas inversións e de
novas iniciativas: Crear un fondo
anual, con vixencia nos próximos
cinco anos, dotado para cada período
con 60 millóns de euros. Os préstamos deben contemplar unhas moi
boas condicións favorables de prazo
(mínimo dez anos) e especiais tipos
de interese.
E, por último, cómpre o aprobeitamento dos fondos xa constituídos
(Emprende e Adiante), actualmente

yue sufragar
'1 recuperación das
zonas afectadas, e será
preciso manter entre
todos a capacidade de crecemento do
'10S0

PIB. non

perdendo así
a oportunidade de seguir
converxendo,
!10rque, do
Gontrario,

,->empre seremos máis
pobres que os
demais

xestionados por Xesgalicia. Sería
oportuno que o Ministerio de
Economía e o de Ciencia e Tecnoloxía
procedesen a unha ampliación por
un importe de 30 millóns de euros.
Ademais das medidas enunciadas
nos puntos anteriores, cremos preciso
un estudio urxente sobre a posibilidade de novas inversións. A
Fundación en constitución,
Una
Galicia moderna comprométese a presentar unha proposta non máis tarde
do 1 de abril. Tamén propomos un
programa de concorrencia necesario
para remediar a situación de catástrofe, na que deben colaborar os axentes
sociais e as corporacións profesionais, e senllos programas de cooperación interempresarial e internacionalización (no que seguen sendo válidas as afirmacións expostas no punto
anterior) e fomento de emprego, particularmente do emprego xuvenil.
Os axentes sociais e o Goberno
galego son os que deben definilo,
nun prazo de tempo breve. No concernente ó emprego xuvenil, a
Fundación en constitución Una
Galicia Moderna comprométese a presentar un plan ós responsables parlamentarios e ó Goberno galego non
máis tarde do 1 de abril.
Estas son só algunhas propostas
posibles, pero teñamos en conta que
quedan outras moitas medidas que
non suxerimos, por respecto a colectivos profesionais moito máis preparados para o seu deseño e implantación.
Este traballo foi realizado por Antonio
Grandío Dopico, catedrático de E.U.
Estudios Empresariais da Universidade da
Coruña e polo Equipo de Traballo do Ilustre
Colexio de Economistas da Coruña (Antón
Chaver, Pedro de Torres, Marina Fernández,
Antonio Manteiga e Roberto Rodríguez)
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Negro futuro
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DESASTRE ECOLÓXICO, CATÁSTROFE DE XESTiÓN

Atopámo-nos
vivendo
nestes
momentos unha
serie de acontecementos que foron
xurdindo ensarillados no principal
-a maré negra-,
que creo acertar se
asevero que aos
galegos en xeral
nos fere máis o azote persistente do
empecinamento e a sinrazón dos gobernantes, dos máis altos responsábeis, que
a própia disgracia da maré negra e os
destragos que causa agora e causará no
futuro.
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Este sentimento xeneralizado ten o
seu perfeito encadre nunha análise doutro rango. Fíxo-se evidente algo que
estando perfeitamente reflectido na ciéncia económica pode precisar de acontecimentos ternbeis para constituir-se en lección de práctica histórica para un pobo: o
carácter orgánico do Estado na economia
actual e/ou mesmo se queremos formula-lo doutro xeito, a relación íntima -e
omnipresente- entre a acción política e a
económica.
Tanto no proceso de elaboración das
Táboas Input-Output pesca-conserva
galegas do ano 1995 como as correspondentes ao ano 1999, coma nos resultados
finais, quedou demostrado que no

momento actual é moi difícil, se non
imposíbel, poder dicer que a economia
galega medra sen a pesca. É dicer, sen
aseverar que a economia galega sexa só
pesca afirmamos que pola contra sen
pesca póde-se desintegrar.
O sector pesqueiro galego, entendido
como o conxunto do tecido económico
vivo e integrado polo que vulgarmente
se identifica coa pesca (o subseitor
extractivo), a acuicultura (nomeadamente non a miticultura) máis o marisqueo, a
conserva, e a comercialización, asi como
o subsector de novos transformados
(novas preparacións de pescado, marisco e conxelados) compoñen unha espécie
de motor de combustión interna dunha

o sector pes-

máquina que move, porque arrastra, e
move, porque traslada relacións coma se
dun xigante tren se tratase.
Polo que agora nos interesa nun primeiro nível de atinxidos directamente
pola maré negra, é dicer aqueles que
teñen diariamente as súas vidas directamente vinculadas ao mar, a un mar
ennegrecido, citaria-mos a : mariscadoras, percebeiros e mariñeiros de baixura
pero engadindo comercializadores (cuxo
primeiro elo comeza nas lonxas pero non
son máis que tmha pequena parte do
total de compoñentes), transportistas
especializados, no dobre sentido de cualificación como de exclusividade, os titulares e traballadores de cetáreas, de establecimentos de acuicultura, os pescadeiros, os hosteleiros, os restauradores, as
conserveiras, as fábricas de novos transformados, os importadores e exportadores de pescado.
Mesmo en zonas consideradas de
momento limpas existen afectados direitos e inmediatos: Asi queda posto de
manifesto no traballo, organización, creatividade e inovación do conxunto de
traballadores do mar, de titulares de
bateas, de pequenas empresas do litoral
e de altura asi como na acción, colaboración e novas técnicas das empresas de
grande altura. Os mexilloeiros da
Arousa son perfectamente conscientes
de duas cuestions fundamentais: a sua
mexilla procede dos rochedos da Costa
da Morte e o seu producto comercialízase nun mercado global en dous sentidos:
global por mundial e por ser inclwbel no
producto "pescado galego" cuxa marca
viuse gravemente afectada pola imaxe
de dúbida na calidade do produto con
sospeitas de petróleo.
Nun terceiro nível, todos os suministradores/proveedores de mercadorias
imprescindibeis para levar a cabo a
pesca, acuicultura e marisqueo, amosaron públicamente a súa reacción diante

do dano que indirectamente lles fora
inflixido: desde os fabricantes de envases
pasando polos de cabos e redes, de lubricantes e pinturas, de suministros da
maquinária mecánica e da electrónica,
aos vendedores e distribuidores de combushbeis, de xeo, de auga doce, de servizos de reparación naval, de artiluxios de
todo tipo para os barcos, até os titulares
de xestorias, de gabinetes xurídicos ou
entidades de intermediación financeira
compoñen tmha moi longa lista de afectados polo cese de actividade en tempo
indeterminado coa conseguinte incertidume que xeran no cálculo empresarial
o impacto e posterior desenvolvimento
dos acontecimentos catastróficos.
Falta ainda por ter en conta a parte
correspondente aos efectos indirectos,
aqueles que se manifestan como resultado da caida efectiva de ingresos, de
renda e polo tanto de demanda efectiva.
Cómo se vai soster a rede económica que
se sustenta vinculada ao crecimento económico xerado pola existéncia dtmha
economia pesqueira dinámica e en crecimento?
Estes son os efectos
imediatos,
pero
nunha
catástrofe ecolóxica como esta os efectos económicos
non desaparecen até que non desaparezan os danos ecolóxicos: a recuperación do ecosistema esixe un plan
para logra-lo e a espera para o seu
cumprimento:
aseveramos
que
namentras exista dano ecolóxico,
namentras non se recuperen as mesmas condicións de partida estaremos
sofrindo consecuéncias económicas
indirectas.
Asi deberíamos citar como principais afectados inmediatos o turismo e
a marca de mercado que se vincula
ou se identifica como un invisíbel a
MÁIS ALÁ DO
MED íBEL
ECONÓMICO

queiro galego
cría vastas
relacións económicas e de
recoñecimento. Só así é
entendíbel a
explosión
social que na
Galiza se produciu nestes
case dous
meses ó
redor dunha
catástrofe
entendida en
todos os
ámbitos
sociais que se
atopan mobilizados, concienciados
e/ou estupefactos. Diríase
que a resposta popular
estivo á altura
das circunstancias

Galiza. Mesmo poderiamos aventurar quen ao contrario do desexábel,
pode aparecer un turismo de mochila
e tipo "andoriña" que facéndo-se eco
do morbo incorporado ao asunto
emprenda un novo camiño de
Santiago para contemplar o panorama do desastre. E debemos citar
finalmente pero non de pequena
importáncia como quedou en evidéncia, asimesmo que o sector pesqueiro
galego, cria á vez que vastas relacións
económicas na economía galega
unhas outras relacións de recoñecimento que van mais alá da afectación
medíbel en termos monetários. Só así
é entendíbel a explosión social que na
Galiza se produciu nestes casi dous
meses arredor dunha catástrofe
entendida en todos os ámbitos
sociais que se atopan mobilizados,
concienciados e / ou estupefactos.
Diríamos que a resposta popular estivo á altura das circunstáncias e
mesmo que resulta exemplar a sua
capacidade de reacción diante de
acontecementos ante os que, os responsábeis políticos no gobemo, amosaron non ter saída, nen previsión,
nen capacidade nen interese.
Púxo-se ao descuberto a existéncia na Galiza da conciéncia do próprio, como constitutivo dun património que importa moi moito gardar e
que ten o mesmo degrau de interese
colectivo que pode ter a vida para o
ser individual. Un ben, a existéncia
en boa saúde das Rías, que forma
parte singular da própria Terra:
aquela base de sustentanción da existéncia material dun pobo. Demos a
coñecer que somos quen de salvagardar cos meios de que dispomos, e cos
inventados sobre a marcha, a saúde,
o bon estar até onde foi posíbel dun
ben preciadísimo e único: as Rías,
ecosistema único no Atlántico.
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que pende permantente
como
unha pregunta non isenta dun
certo fetichismo- que pensa que todo se
pode arreglar con diñeiro, é en cánto
somos capaces de valorizar os danos. Por
agora só estamos en condicións de facer
algunhas propostas que non van necesariamente na contestación automática desa
pregunta: Namentras non cese a maré
negra - e esto de momento non ten traza
de parar- non podemos poñemos en
situación de avaliar nada. É dicer, non
sabemos cánta costa, cánto coído, cánto
portiño, cánto rochedo e / ou cánto fondo
están contaminados.
En segundo lugar tampouco sabemos
cal é o período de tempo probábel de afectación directa e polo tanto de recuperación. A variábel tempo é imprescinchbel
para o cálculo económico de danos. Os
períodos de recuperación dependen
nomeadamente de dúas variábeis: as
características do vertido, é dicer a composición do producto petrolífero e mais
do tempo de duración da exposición do
meio mariño ao mesmo. De ai que o que
é realmente decisivo hoxe é eliminar o
chapapote do mar, limpar o mar, para evitar sucesivas marés negras sobre unhas
costas e uns fondos xa castigados, evitar
máis zonas de contacto co vertido hoxe é
evitar que se sigan producindo no futuro
imediato. Namentras non se atopen boas
solucións para evitar estas contínuas
marés estaremos alongando irremediabelmente a chegada ao momento cero de
início da recuperación.
Si sabemos -agora volvemos ao principio- que algunhas das accións levadas a
cabo e algunhas omisións poden constituír no futuro onerosas cargas para a sociedade galega, quer dicer para o futuro do
país e o benestar dos seus cidadáns.
Sinalaremos algunhas non pretendendo
agotar a súa relación porque é seguraUNHA CATÁSTROFE
DIFICILMENTE
CUANTIFICÁBEL
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Se todo o que poden
esperar namentras
exista chapapote son
40 euros diarios, haberá zonas de emigración masiva. Non tendo individualmente outra saída é máis digno
emigrar que viver na
própia terra sen dignidade

mente moitisimo máis ampla. A minimización do problema e o intento de ocultación parece que conduciu a un ponto de
partida, na dirección política da catástrofe, de incapacidade para pedir axuda.
Seica na vida - mesmo na vida política- é
tan importante saber facer como saber
pedir. É moi negativo, polo que levamos
observado, non saber ningunha das duas
cousas.
Unha vez iniciada a estratéxia da
avestruz - enterrar a bomba e esperar que
se convirta en ovo- a cadea de despropósitos non ten límite: tende a infinito.
A non declaración de zona catastrófica, invalida a sua vez, calquer futura petición de axuda comunitária e internacional. Quen pode crer da importáncia da
catástrofe se o próprio gobemo español
non a declara? Quen favorecerá a implementación de canais de axuda comunitários se o próprio Estado español non se
axuda a si mesmo?E pola contra quen no
futuro mediato, a meio e longo prazo vai
afrontar os gastos ineludíbeis? É evidente
que serán cubertos en exclusiva cos fondos orzamentarios do Estado, a conta do
benestar dos cidadáns españois (por certo
mesmo os de todo o Estado).
A non existencia dun plan de emerxéncia, de dirección e fondos centralizados vai xerar un atranco máis ao cálculo
de danos. É ademais moi importante o
primeiro efecto negativo en caida de
renda disporubel de todos aqueles cidadáns galegos que están adicando tempo,
esforzo, traballo e horas roubadas ao descanso a limpar, comprar trebellos, construír aparellos, confeccionar equipos,
facer comidas, distribuír alimentos, distribuír medicinas e até distribuír música,
teatro, poesia e mimos. Quen coñece as
cifras para o posíbel cálculo da soma destes desembolsos?
Finalmente, pero non menos importante valorizar o ingreso dos afectados en
primeira instáncia en cuarenta euros diá-

rios, feito do que algún "avispado" economista en funcións de calculador orgánico xa tirou as súas perversas conclusións,
marcou de facto un teito á futura reclamación de ingresos. Quére-se dicer que identificando -supoño que por celeridade e
iñorancia- ingreso bruto con renda persoal dispofubel como cifra a perceber feito
pública, oficial e idéntica para todos os
que debian cesar a actividade ten as mesmas consecuéncias económicas que no
seu momento marcaron en Inglaterra as
sucesivas Leis de Pobres: construír unha
fronteira ao cambio das condicións políticas para o crecimento económico. se todo
o que poden esperar namentras exista
chapapote - non sabemos se namentras
non volvan a florecer os percebes- son 40
euros diários coma subsidio a traballador
que se vexa impedido de exercer a súa
profesión, é certo que se ten aseverado:
hai zonas onde a emigración masiva será
unha resposta certa. É historicamente
verificado que nese casos non tendo individualmente outra saída é máis digno
emigrar que viver na própia terra sen dignidade.
Polo que a nos respeita a pesar de
todas as cautelas que ate agora se poidan
manifestar non faremos deixación de
deberes: estaremos en condicións de levar
a cabo unha avaliación económica das
consecuencias da maré pero comenzaremos por apontar que a pesca galega
engloba directamente cada ano un monto
superior aos 3.000 millóns de euros, que o
70,8 por cento da facturación de todas as
empresas galegas concéntra-se en concellos costeiros, que das provincias mariñas
galegas o 65 por cento da sua poboación
vive na costa, que os que non vivemos na
costa precisamos dela ..... .
En fin, o feito de non dar cifras hoxe
non quer dicer que sexa inabordábel ou
incalculábel, so quer dicer que estamos
comenzando a preguntamos cánto vale
un pais.
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¿UN FUTURO EN COMÚN?
Xa antes de que a
negra cor do loito
vestise as costas
galegas, o noso
sector pesqueiro
levaba tempo tentando escorar o
temporal da crise.
A proposta presentada
polo
comisario Fishler
para a reforma da PCP a mediados do
2002 viña confirmar unha vez máis a
escasa cabida dos intereses da flota
galega no contexto da UE. Reducción
drástica de flota e eliminación de axudas para modernización e renovación
engadían tinguiduras escuras ó futuro
da pesca galega. Un golpe máis para
este sector, tocado por capítulos recentes como a expulsión das augas de
Marrocos, ou de reincidente actualidade, como a apresamento de barcos galegos. Á fin, as perspectivas non foron
tan negras como se anunciaban. Aínda
así, as resolucións adoptadas no último
Consello de Ministros de Pesca están
lonxe, moi lonxe, de darlle resposta ás
demandas dunha flota competitiva, a
galega, que vén a ser a máis importante de Europa, e dun sector, a nosa pesca,
que representa o 10 por cento do P.LB.
da Comunidade. O Prestige veu ensombrecer as perspectivas do sector, xa
apertado polo cinto dunha suposta
política "común de pesca" que nin
sequera soubo comprometerse a fondo
coa catástrofe.
A u.E. respondeu outra vez con
máis do mesmo: unha partida de intereses que, tal como denuncia a profesora da Universidade de Santiago, Carme
Garcia Negro, amosan unha vez máis
que a PCP nin é comunitaria nin pesqueira, tan só un complexo xadrez. E,
nesta ocasión, a partida quedou en
táboas para as dúas posicións visibles

en xogo, os amigos da pesca e os ami. gas dos peixes. Segundo os datos coñecidos ata o momento, mantéñense ata o
2004 as axudas para a construcción de
ques de menos de 400
toneladas, pero a cam- buques de menos de 400 toneladas,
pero a cambio do desmantelamento de
bio do desguace da
flota. Permítese o acceso a augas da UE
flota. Permítese o acata o de agora restrinxidas para
ceso a augas ata o de
agora restrinxidas
España, pero non a captura de especies
suxeitas a cota nesas augas (precisapara España, pero non
mente as de máis interese para a pesca
a captura de especies
galega). Tamén ata o 2004 se conservan
suxeitas a cuota nesas
as axudas para empresas mixtas, pero
augas
só aquelas suxeitas a acordos coa UE.
Increméntase a capacidade de captura
en especies como a pescada e a anchoa
e acórdanse reduccións menos drásticas do previsto, e do aconsellado polos
científicos, para o bacallao. Unha de cal
e outra de area para intentar cadrar o
complexo crebacabezas de intereses.
Mantéñense ata o

2004 as axuda para a
construcción de bu-

Esto foi o máis destacado, ata o
momento, na pretendida reforma da
Política Común de Pesca que, segundo
a lexislación comunitaria se debería
realizar antes do 31 de decembro de
2002 (20 anos despois de que se estableceran as bases da PCP). " En vez de ir
cara a unha reforma da PCP que camiñe cara a unha política común, seguimos cunha política de reparto. Desde o
punto de vista da pesca galega, este
debate, o reparto de cotas, non nos interesa nin nos convén. O debate debe ir
na liña de acadar unha política
común", recoñece Antón Losada, profesor da facultade de Ciencias Políticas
na USe. Un mercado común, liberado,
no que a capacidade e a concorrencia
da flota galega se poida desenvolver
sen trabas. "Ese debate de pescar máis
ou menos beneficia ás flotas que son
máis ineficientes ca nosa, porque lles
asegura unhas capturas mínimas con
independencia da súa capacidade de
competir" -engade Losada- "De feito,
unha parte substantiva dalgunha das
cotas que se lle asignan a outras flotas
en determinadas especies despois nolas
revenden a nós".
O acordo acadado polo Consello de
Ministros de Pesca da UE en decembro,
lonxe de establecer os cimentos para
unha reforma estable, está marcado
pola transitoriedade e o seu carácter
incompleto. Dos catro puntais que
asentan a política de pesca (xestión de
recursos, política estructural, organización común dos mercados e política
exterior) tan só os dous primeiros foron
tratados. Mesmo nestes dous ámbitos
finalmente abordados, a parcialidade
segue a ser o denominador común, no
canto de configurarse unha política
estable con estratexias sostidas. Así é
que marca un tempo inicial de dous
anos para axustar certos recursos e flotas, en vez de configurar un horizonte
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Poboación empregada en actividades pesqueiras
Actilliita1le.,;¡,: _-::.:..:.:. c ':'=~
_ . "P.oPQación empreg¡¡tla<
Pesca extractiva ....
. ........................... 41.600
Comercialización de peixe ...
. ... ... .... ..... ...................... ................. . .......... . ....... . . .... ........ 6.730
Marisqueo
9.200
Acuicultura ... ...
13.422
Conserva.. ...
18.000
Conxelados ... ..
2.922
Industrias auxiliares ...
. ............................ 15.000
Servicios relacionados ...
... . ... ............ ..... . . 13.000
TOTAL ACTIVIDADES PESQUEIRAS
aprox. 120.000
.ww.

Fonte: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
c'-

máis amplo, e prosegue coas excepcionalidades en augas ata o de agora proscritas para España, como o Box Irlandés
e o Mar do Norte. "Estas cuestións
- afirma González Laxe- son as que,
nunha primeira análise en base ós
datos coñecidos ata o momento sobre o
acordo, non responden a unha política
común de pesca. Aqueles principios
deseñados no 1983, que España tivo
que aceptar na súa entrada á UE, como
a estabilidade relativa ou o principio de
excepcionalidade, aínda se manteñen
no día de hoxe".
No ámbito dos mercados, no que a
u.E. se adentrará en próximos envites,
varias son as cuestións pendentes que
urxe tratar. Juan Manuel Vieites, secretario xeral de ANFACO e director xeral
de CECOPESCA, fálanos dalgún destes
puntos fundamentais, temas como a
libre circulación de productos pesqueiros no mercado da UE, mecanismos de
axuda para almacenamento privado,
ou calidade e seguridade alimentaria,
aspecto este último para o que serían
fundamentais a función dos laboratorios de referencia. En canto á seguridade alimentaria, é preciso que a UE trate
coa mesma esixencia que impón nos
productos propios as condicións hixiénico sanitarias dos alimentos que chegan de terceiros países. Juan Manuel
Vieites tamén propón que, en momentos de necesidade, puidera ser financiado ou axudado o almacenamento de
materias primas ou de productos acabados. Esta medida podería ser de proveito en situacións como as que actualmente está vivindo o sector mexilloeiro,
obrigado a recoller apresuradamente a
producción de mexillón das bateas ante
a ameaza do fuel. Tamén no campo dos
mercados, o experto do Instituto de
Investigacións Mariñas, Uxía Labarta,
considera fundamental temas como o
trato arancelaria preferencial para
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A Política Pesqueira
Común é un mecanismo de regulación e
protección a favor das
flotas do norte, menos
competitivas cás flotas
do sur, como a galega.
Tamén favorece a entrada dos productos
deses países nos mercados dos outros países máis consumidores, como o noso

aqueles productos que, sendo de
empresas mixtas, non compitan cos
productos europeos. Labarta destaca
varias cuestións que a PCP debería desenvolver máis, entre elas, o plan de
recursos (a súa sobreexplotación fai
necesario seguir dicutindo as formas de
xestionalos e avalialos), a cooperación ó
desenvolvemento con terceiros países
no contexto das sociedades mixtas ou a
política de acuicultura. Respecto a esta
última cuestión, cumpriría avanzar
cara a unha política na que se teñan en
conta conta as peculiaridades da acuicultura galega -centrada no rodaballo,
novas especies e sobre todo bivalvos,
en especial o mexillón- fronte a mediterránea. A política de acuicultura deseñada por Fischler máis ben parece
encamiñada a dividir a fronte común
dos Amigos da Pesca, ó tentar gañar o
apoio de Grecia.
En canto ós acordos internacionais,
segundo o disposto no último Consello
de Ministros de Pesca, no caso das
sociedades mixtas só se recoñece como
posibles usuarias dos fondos comunitarios aquelas que están incluídas nos
acordos de pesca comunitarios. Esta
situación, tal como denuncia a profesora de Economía Carme Garcia Negro
(na súa análise sobre os datos feitos
públicos do acado do Consello de
Ministros de Pesca) prexudica terriblemente á flota galega . E é que non hai
acordo comunitario con países fundamentais para o noso sector pesqueiro,
como Arxentina, Marrocos ou Namibia.
Fronte a estratexia de Fischler - a reducción de flota ante a grave situación dos
stocks dalgunhas especies-, existen
outras alternativas, como a ampliación
do grao de desprazamento da flota.
González Laxe aposta por esta segunda
vía, pola expansión a zonas con recursos pesqueiros, en augas como as do
Índico, o Pacífico ou Oceania.

OTABOLEIRO
DOS INTERESES
TENSIONADOS

Non poderemos
entender os últimos movementos
da partida se non
temos en conta o taboleiro sobre o que
se están a mover as pezas, configurado
por realidades tan determinantes como
a escasísima importancia da pesca na
economía europea, o papel de segundóns de España na política comunitaria, a ausencia dun compromiso claro e
consecuente do estado español coa
pesca ou o contexto actual da política
europea (como a próxima expansión da
UE e consecuente reorientación de fondos cara ó leste, ámbito de interese político para o ex-ministro austríaco e
actual comisario europeo, Franz
Fischler).
Nunhas xornadas organizadas
polo IDEGA no pasado mes de novembro sobre o sector pesqueiro galego, os
expertos / as antes mencionados trazaban as liñas básicas que moven os fíos
de intereses da política comunitaria en
materia de pesca. Antón Losada incidía, precisamente, no conflicto de ideas
entre os países do norte e os do sur,
subxacente ós puntuais enfrontamentos entre eles. Nese debate de fondo, a
proposta do norte consiste fundamentalmente en manter a situación da PCP
tal como está, avogando polo sistema
de cotas e o principio de estabilidade
relativa, configurando a Comisión
europea como un vixiante dos recursos
pesqueiros comúns, rexionalizando a
xestión e a factura diaria dos recursos e
reducindo os sistemas de subsidios.
Trátase, no fondo, dun mecanismo de
regulación e protección a favor das flotas do norte, menos competitivas cás
flotas do sur, como a galega. Este mecanismo de protección non só protexe
estas flotas máis débiles, senón que
pode favorecer a entrada destes países
no suculento mercado que veñen a ser

os parentes do sur da UE (España, precisamente, é o maior consumidor de
peixe da UE) . A posición galega, pola
contra, propugna un cambio radical da
PCP a prol dun mercado único europeo de pesca liberalizado.
Nin común nin pesqueira, pero si
política. Estes foron os dous parámetros nos que insistiu Carme Garcia
Negro na súa análise da PCP. E nesa
política, o estado español, malia a
importancia do seu sector pesqueiro,
xoga un papel de segundón caracterizado pola ausencia dunha estratexia e
dun compromiso claro coa pesca, que
se manifesta mesmo en situacións contradictorias. A modo de exemplo, sirva
a oposición do PP no Parlamento estatal respecto á consideración de Galicia
como zona dependente da pesca, malia
ser apoiada por unanimidade na
Cámara galega. Por outra banda, as
numerosas excepcións moitos países
son flota na UE aplican ós POPs
(Programas de Orientación Plurianual)
fan pensar, así mesmo, nunha política
escasamente comunitaria. Estados
como Dinamarca, Francia ou Reino
Unido someten a execución da Política
Común a excepcións materiais, instrumentais, metodolóxicas e temporais,
adaptándoa á defensa dos seus intereses particulares. Curiosamente, España,
alumna obediente e aínda así ninguneada, é o país que aplicou menor número de excepcións. Ó igual que non é
común -conclúe Carme García Negrotampouco podemos cualificar de pesqueira unha política que sistematicamente demostrou o seu fracaso respecto ó cumprimento da salvagarda de
recursos.

Que Galicia pesa
pouco ou case
nada na UE volveu quedar de
manifesto tralo desastre do Prestige.
Aznar a penas puido repañar cinco
millóns de euros dos Fondos de
Solidariedade, que contrastan cos 750
millóns de euros concedidos pola UE
para a recuperación das áreas afectadas
polas
inundacións
en
Centroeuropa. A ollos de Europa,
Galicia nin sequera merece a consideración de rexión dependente da pesca.
E iso que o sector pesqueiro supón 010
por cento do PIB da nosa comunidade
e o volume de negocio creado arredor
del acada os 375.000 millóns de pesetas. Datos que, tal como conclúe a profesora Ana Sinde, precisamente converten a Galicia, a efectos prácticos, na
rexión europea máis dependente da
pesca. Tan só na actividade extractiva,
a
pesca
ocupa
a
41.000
traballadores/as, o 4,3 por cento da
poboación activa galega. Se, ademais,
temos en cota o conxunto de empregos
que xera o sector pesqueiro no seu conxunto, esta porcentaxe increméntase
ata o 12 por cento, é dicir, un total de
120.000 traballadores/as vinculados
directa ou indirectamente á pesca.
A magnitude destas cifras agochan
tras de si, non o esquezamos, vidas
humanas, miles de persoas que tecen o
seu futuro arredor do mar, e que agora
só poden mirar a un horizonte petroleado. E eso sen contar os efectos sobre
sectores como o turismo, cuns ingresos
anuais de 450.000 millóns de pesetas,
segundo datos da Consellería de
Industria Comercio ou Turismo. O secGALICIA,
ESCURA ESTAMPA
DE FUTURO

Co Prestige
afundiu tamén
a análise das
perspectivas
de futuro da
pesca galega,
prometedora
en ámbitos
que optaran
en invertir na
modernización e na profesionalización, como a
acuicultura e
o marisqueo.
Así, a semente do mexillón, que se
recolle nas
Rías Altas,
estragada
pola marea
negra, pon en
tela de xuízo a
orixe galega
coa que se vai
nutrir o sector
miticultor das
Rías Baixas

tor pesqueiro é, en Galicia, a base
dunha ampla cadea de ámbitos imbricados con este mundo, como o da construcción de barcos, que agora vén abanear os alicerces que os sustentaban.
Co Prestige afundiu tamén a análise
das perspectivas de futuro da pesca
galega, prometedora en ámbitos que
optaran en investir na modernización e
a profesionalización, como a acuicultura e o marisqueo. Exemplo desa puxanza viña a ser o mexillón. Aínda que o
fuel non conseguiu entrar aínda no
interior das Rías Baixas, causou xa
estragos na producción. A mexilla, a
semente do mexillón, que se recolle das
Rías Altas, quedou estragada polas
sucesivas mareas negras. Esa mexilla é
o punto de partida dunha denominación de orixe, que se pode por en tela
de xuízo de deixar de ser a orixe galega.
Así o recordaba, nunha mesa redonda
organizada pola facultade de Bioloxía
Javier Varona, comisario marítimo de
avarías ó que unha parte do sector
mexilloeiro lle encargou a avaliación
dos danos para o sector. Javier Varona
estende tamén as repercusións ás
estructuras do sector (instalacións e
aparellos ameazados polo hidrocarburo) e os mercados (ruptura de stocks,
incumprimento de contratos por parte
dos productores, venda apresurada e
consecuente baixada de prezos e, por
último, perda de imaxe e substitución
por productos alternativos).
O futuro da pesca galega está sumido na incerteza. O compromiso claro
das administracións, tanto europea,
como autonómica e estatal, é fundamental para volver ollar de novo para
adiante. Un compromiso que, de non
producirse, cercenará o horizonte dun
sector que converte a Galicia na rexión
europea máis importante da pesca.
¿Quen pagará polo futuro roubado,
polas perspectivas coutadas?
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As consecuencias na pesca

APOLíTICA COMUNITARIA ANTE ACRISE
Tradicionalmente
o Consello de
Ministros de Pesca
da Comunidade
Europea
de
decembro resulta
agónico. Os motivos máis importantes desta agoma poderiámolos
resumir en dous,
un estructural e outro de incerteza na
planificación da actividade das empresas
pesqueiras. Os dous están intimamente
vencellados e teñen que ver co reparto
dos cotas de capturas para o ano seguinte. Imos por partes.
O motivo estructural ten moito que
ver cos procedementos de decisión
comunitarios, pero tamén coa inercia no
funcionamento dos seus organismos
científicos asesores. Os grupos de traballo do CIEM (Consello Internacional
para a Exploración do Mar) reúnense ó
longo do ano (habitualmente a partir do
inicio do verán). Das conclusións destes
grupos de traballo preséntanse uns relatorios, que logo son compilados, analizados e resumidos polo ACFM (Comité
asesor da xestión de pesqueiras, nas súas
siglas inglesas). O ACFM presenta o seu
informe a mediados do mes de outubro.
Este informe é o que serve de base para
os traballos do STECF (Comité
Científico, Técnico e Económico da
Pesca, nas súas siglas inglesas), que logo
de analizar o relatorio do ACFM, presentan, a mediados de novembro, as súas
recomendacións á Dirección Xeral de
Pesca da Comisión Europea. No tempo
record dun mes, a Dirección ten que elaborar o proxecto de regulamento que
fixa as posibilidades e condicións especiais de captura para o ano seguinte,
tanto en augas comunitarias como extracomunitarias1. Este proxecto ten que
sufrir varias consultas que demoran un
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minimo de quince días (entre outros
departamentos da Propia Dirección
Xeral de pesca, co Servicio Xurídico da
Comisión Europea, con outras direccións
xerais como a de Medio Ambiente, por
exemplo ...) antes de ser presentado diante do Consello de Ministros, de xeito que
normalmente non hai moitas posibilidades de analizalo antes de chegar á reunión plenaria do Consello.
Este ano 2002 a agoma veuse incrementada por varias circunstancias que
complicaron a situación enormemente.
Vounas recoller en sumario, para logo
explicalas polo miúdo. Foron as seguintes: as negociacións bilaterais cos Estados
Bálticos, Islandia, as Illas Faeroe e
Noruega; os planos de recuperación do
bacallao e da pescada; a posible moratoria para a pesca do bacallao e especies

de
acompañantes nos estreitos
Dinamarca, no mar do Norte e nas augas
do Oeste de Escocia; a Reforma da
Política Común da Pesca (PCP), e moi en
particular a das distintas interpretacións
xurídicas sobre o réxime de aceso ás 12
millas de augas de soberanía, a desaparición do coto irlandés e a reducción (ou
extensión segundo se queira analizar)
das axudas a construcción e modernización de buques pesqueiros.
As negociaclOns bilaterais cos
Estados Bálticos, Islandia, as Illas Faeroe
e Noruega non son nada novo.
Prodúcense todos os anos e resultan bastante complicadas e tensas, pois adoita
haber acusacións mutuas de ausencia de
control das capturas ou de sobrepesca.
Xa que logo as chamadas Repúblicas
Bálticas (Estonia, Letonia e Lituanía) e
Polonia pasarán a seren parte integrante
da Unión Europea ampliada e o Mar
Báltico será un mar comunitario (agás as
saídas o mar de Rusia, nomeadamente
por Kaliningrado, base dunha gran parte
da súa flota de altura) e as canles de
comunicación son agora máis fluídas
que noutros tempos e os acordos máis
doados. Tamén son tradicionais as negociacións con Islandia, Illas Faeroe e
Noruega coas que partillamos a explotación de varias poboacións de peixes no
norte
do
Atlántico
Norte.
Tradicionalmente resultan necesarias
varias quendas de negociacións ata chegar a un acordo. Este ano, as negociacións con Noruega foron as máis traballosas e mesmo se chegou a unha terceira quenda de negociacións que se desenvolveu en simultáneo coa reunión do
Consello de Ministros de Pesca da
Unión. Na fin non se chegou a un acordo
con Noruega nalgúns puntos e os ministros tiveron, como resultado, que decidir
sobre unhas cotas de pesca para especies
de xestión compartida con Noruega, que
non se saben aínda cales van ser.

A inercia dos
organismos
científicos
Dende hai máis
dun ano levábanse
facendo reunións
cos representantes
do sector (que rexeitaban na súa meirande parte os planos de recuperación propostos pola Comisión Europea) e coas
administracións dos Estados membros
que variaban da aceptación entusiasta
(sobre todo aqueles que teñen presencia
dos partidos verdes nos seus gobernos)
ata o rexeitamento frontal (os países máis
afectados e aqueles outros opostos a
unha xestión dupla con cotas de captura
e control do esforzo pesqueiro ó mesmo
tempo), pasando pola oposición técnica
razoada. Na fin, todo quedou como no
principio, ou sexa, que non haberá nin
planos de recuperación da pescada do
Norte nin do bacallao nas distintas zonas
de pesca onde o CIEM recomendara xa
no 2000 a necesidade dun plano de recuperación (Os estreitos de Dinamarca, o
Mar do Norte, o este do Canal da Manga,
o Oeste de Escocia e o Mar de Irlanda)
PARA RECUPERAR
O BACALLAO
EA PESCADA

POSIBLE MORATORIA
PARAA PESCA
DO BACALLAO

Resulta que o
ACFM recomendara no seu relatorio
de outubro de 2002

propuxeron) e a necesidade de aprobar
pola vía de urxencia unhas reduccións
draconianas do esforzo pesqueiro. As
medidas propostas pola Comisión incluían, entre outras disposicións, unha
reducción dun 80 por cento do esforzo de
pesca para os barcos que tivesen como
especies obxectivo o bacallao, o borriquete e o merlán e ata unha reducción do 25
por cento no esforzo de pesca dos arrastreiros de vara que pescan linguado e
solla no Mar do Norte. Logo dunha
semana de discusións entre os ministros
e os seus asesores, das medidas orixinais
da proposta da Comisión non quedaba
absolutamente nada que se puidera
entender como unha reducción do esforzo de pesca (chamadas de Toni Blair na
defensa dos pescadores escoceses e de
Chirac na dos seus compatriotas das
rexións do norte de Francia), senón todo
o contrario, a autorización por escrito e
nun regulamento de aplicación en todos
os países da Comunidade, dun incremento do esforzo de pesca sobre o bacallao e especies acompañantes.

Os traballos da
reforma da PCP
van realmente moi
atrasados e non
(referendado na diagnose polo relatorio
do STECF) a necesidade dunha morato- precisamente porque a Comisión
ria para a pesca do bacallao nos estreitos Europea non fixese o seu traballo, senón
de Dinamarca, no mar do Norte, no este porque as discusións no seo dos Grupos
do Canal da Manga, no Mar de Irlanda e de Política Interna do Consello de
nas augas do Oeste de Escocia. A situa- Ministros sobre as propostas elaboradas
ción era e é particularmente crítica pola Comisión van cunha lentitude exassegundo os científicos no Mar do Norte e perante. Dese xeito, pasou a Presidencia
no Oeste de Escocia. Para evitar esta española (primeira metade do 2002) sen
moratoria a Comisión presentou no que se aprobase unha liña so dos múltiConsello de Ministros unha serie de pIes textos que se teñen que se tiñan que
medidas de reducción de esforzo pes- renovar por lei antes do 31 de decembro
queiro nas áreas afectadas. As consecuen- do 2002 e a Presidencia danesa (segunda
cias inmediatas foron o abandono da metade do 2002) pasou igualmente sen
idea dos planos de recuperación do baca- que os textos se aprobasen. A reforma
llao (xa que a situación era moito máis vaise descafeinando consonte se alongan
crítica que o que se pensaba cando se as discusións e pouco vai quedar das
A REFORMA DA
POLÍTICA COMÚN
DA PESCA
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\foca que a
Jirección
'<eral de
,)esca da
;omision
Europea teñ2
que elaborar
lun mes o
trOxecto de
egulamento
lue fixa as
)osibilidades
condicións
dspeciais de
f;aptllra para
,) ano seguinle, tanto en
l

IlIgas comll1itarias come
Flxtracomunitarias. Este
100

o

Prestige

r:omplicou
~1índa máis
IS

cousas

propostas da Comisión. Nisto ten moito
que ver a presencia de dous grupos aparentemente irreductibles (onde de seguro haberá máis dun traidor que decante
a balanza no último momento) como son
os Amigos da Pesca (Francia, Italia,
Grecia, Portugal, España e Irlanda) e os
Amigos dos Peixes (Dinamarca, Suecia,
Finlandia, Alemaña, Países Baixos,
Bélxica e a Gran Bretaña). A división é
puramente artificial e moi circunstancial
e ten máis que ver cos diñeiros que se
van a dar e a repartir que con diferencias
filosóficas (agás nos Estados membros
que teñen nos seus gobernos ós partidos
verdes que premen por unha maior sensibilidade ecolóxica como é o caso de
Suecia, Alemaña e Bélxica). Quedan
moitos problemas por resolver, entre eles
as distintas interpretacións xurídicas
sobre o réxime de aceso ás 12 millas de
augas de soberania, a desaparición do
coto irlandés e a reducción (ou extensión
segundo se queira analizar) das axudas á
construcción e modernización de buques
pesqueiros. Son cuestións aínda por
resolver (algunhas destas indefinicións
crearán unha certa inseguridade xurídica a partir de principios de Xaneiro do
2003 e intentaron resolverse no Consello
de Ministros cun "pacto de cabaleiros,,2). Outras, como a do Principio de
Estabilidade Relativa3 no reparto das
cotas, nin sequera se discutiron e quedaron como feridas abertas sen resolver ata
a próxima reforma.
A crise do Prestige
veuse sumar como
un invitado non
desexado a este
Consello de Ministros. Xa nos días anteriores, as críticas á xestión da crise polo
executivo español eran claras e notorias.
En todas as cadeas de televisión, nos xornais máis importantes e nos informativos
de radio había un seguimento en pormePRECIPITACIÓN
ANTE A CRISE
DO PRESTIGE
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nor da crise de xeito que non sorprendeu
a iniciativa da Comisión Europea de propoñer un texto de Regulamento para ser
aprobado polo Consell04. A aprobación
produciuse nun tempo record, e non
tanto pola capacidade do Ministro español do ramo, senón polo alto grao de sensibilización dos outros ministros e das
opinións públicas de todos os estados da
Comunidade. Ía tempo que unha catástrofe non unira tanto ós gobernantes no
diagnóstico e na necesidade de tomar
accións como foi a catástrofe do Prestige.
Estas medidas, que representan subvencións dun montante total de 30 millóns de
Euros en créditos de compromiso a distribuír en dous anos (2003 e 2004), refírense
ás seguintes medidas específicas:
Compensacións para as persoas e propietarios de empresas pola paralización temporal de actividades; medidas para
fomentar a reposición das artes de pesca;
medidas para fomentar a limpeza, reparación e reconstrucción dos lugares dedicados ó marisqueo e á acuicultura; medidas para compensar a substitución das
poboacións de mariscos.
Os cartos non aparecen da nada e
menos a estas alturas do ano nas que os
presupostos están ou consumidos ou
comprometidos. Os 30 millóns de Euros
proceden da liña orzamentaria B2-200
que se refire a "Medidas específicas destinadas a promover a reconversión dos
buques e dos pescadores que, ata 1999,
dependían do Acordo de Pesca con
Marrocos". Esta medida ten unha dotación total de 197 millóns de Euros dos que
en 2002 se comprometeran so 161
millóns. Destes vanse descomprometer
30 millóns de Euros correspondentes a
parte española, que son os que se utilizarán para as medidas específicas referidas
ó Prestige. Daquela non se trata de "cartos
novos", senón dunha mudanza de liña
orzamentaria. As medidas afectaran os
7.000 buques, 16.000 mariñeiros e 5.000
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En pesca a división
europea entre o grupo
de países Amigos dos
Peixes e o grupo de

mariscadores que segundo o informe presentado pola Comisión teñen dereito a
recibir estas axudas.
Hai que considerar estas axudas
países Amigos da Pes- como un complemento doutras que poica é artificial e ten que dan vir non tanto polos danos na pesca
ver cos cartos a repar- como polos danos ecolóxicos ou polas
tir, agás nos Estados
repercusións na economía global da zona.
membros que teñen
Esperar e ver o que acontece. Polo de
nos seus gobernos
pronto en Xaneiro espéranse novas iniciapartidos verdes, como tivas do Parlamento Europeo (sobre todo
Suecia, Alemaña ou
se as súas señorías os parlamentarios
Bélxica
acceden a viaxar a Bruxelas para votar
como non o fixeron en decembro do 2002
por inxustificadas razóns as máis das
veces) entre elas a constitución dunha
Comisión de Investigación sobre o caso
Prestige, tan necesaria como urxente para
depurar responsabilidades.
O método de traballo consistente
en deixar as decisións máis importantes a tomar para unha reunión maratoniana anual do Consello de Ministros
de pesca, por moi tradicional que sexa, é
un método arcaico e pouco funcional,
antediluviano e pouco operativo, cheo de
xestos, desplantes e declaracións de
intencións, pero realmente pouco pragmático á hora de conseguir unha axeitada
xestión dos recursos pesqueiros.
Os Ministros de Pesca optaron unha
vez máis por darlle as costas as recomendacións científicas deixando para cando
non sirva xa para nada a elaboración de
planos de recuperación do bacallao e da
pescada (entre outras especies)
Seguiu primando a visión a curto
prazo e non se avanzou nada sobre os
planos de xestión plurianuais (tan necesarios tanto para a xestión biolóxica das
poboacións como para a necesaria planificación empresarial)
O caso do Prestige amalgamou sensibilidades que permitiron a aprobación
UN MODELO DE
TRABALLO
DESFASADO

nun tempo record da Proposta de
Regulamento do Consello, pero non se
hai que ilusionar en exceso, non se trata
de máis cartos que chegan (eses 30
millóns de Euros) senón de cartos que se
retiraron da liña orzamentaria que prevía
indemnizacións para a flota afectada pola
falta de Acordo con Marrocos).
1 Só naquelas onde existen recursos mariños vivos
sometidos alAC e cotas.
2 Queda por saber se os que asinaron semellante
pacto, o Ministro irlandés e o Ministro EspañOl son
auténticos cabaleiros. Polo que sabemos do español
non é o caso, pois quen di textualmente diante da
catástrofe do Prestige : "No tememos una catástrofe ecológica ni prevemos grandes problemas para los
recursos pesqueros" e non demite está lonxe de ser
un cabaleiro.
3 OPrincipio de Estabilidade Relativa forma parte
da PCP dende 1983 e asegura un reparto de cotas
de ou posibilidades de pesca de especies sometidas a cota nas diferentes áreas definidas no interior
das augas comunitarias. As claves de reparto (que
non están publicadas en ningún documento público, o que cosntitúe unha ausencia de transparencia
total por parte das institucións comunitarias) están
baseadas nun periodO de refencia correpondente ó
tránsito entre a década dos 70 e a dos 80 do século pasado e están, porén, desfasadas. Nada teñen
que ver estes repartos de cotas nin coa estructura
actual das flotas, nin co seguimento dos planos de
reducción da flota, nin con ningún parámetro de
medida da realidade pesqueira actual. A súa persitencia e inamobilidade é unha constatación de que
a reforma da PCP é un bluf e que en realidade significa, logo de pasar polo Consello de Ministros,
"mudar todo para que nada cambie".
4 Proposta de Regulamento do Consello palo que se
establecen medidas especificas para compensar os
sectores pesqueiro, marisqueiro e acuícola españois afectados polos vertidos de fuelóleo do petroleiro Prestige. Documento COM (2002) 776 do
19.12.2002 (así o poden encontrar nas páxinas da
Comisión Europea e consultalo por si propios antes
de que outros decidan por vostedes se lles afecta
ou non).

