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EDITORIAL

Desde o pasado 13 de novembro
Galiza está a viver duas marés:
unha que transporta a destrución
dunha boa parte do ecosistema
das nosas costas e outra que ex-
presa –nas ruas, no mar e nas
praias– a dignidade colectiva dun
corpo social vivo e criativo.

A catástrofe anunciada do Pres-
tige ten permitido visualizar o
papel que xoga o noso País na
axenda política do Estado. A es-
candalosa caréncia de normas le-
gais, planos e meios loxísticos de
prevención ante este tipo de si-
tuacións –xa coñecidas, polo de-
mais, desde 1970– certificou a evi-
déncia de que os governantes do
Estado ignoran a vida e a econo-
mia tecida a partir do mar e, xa
que logo, desprezan un dos sinais
da nosa identidade nacional. A
insuperábel incompeténcia exi-
bida polos governos de Madrid e
Santiago permitiu constatar as
nocivas consecuéncias sociais da
combinación dun talante auto-
ritário e prepotente coa subordi-
nación dos recursos públicos aos
intereses de grupos económicos
privados.

As únicas administracións pú-
blicas que non estiveron desapa-
recidas nas primeiras semanas da
crise foron os concellos nos que o
BNG conta con responsabilidades
de governo. Estes souberon estar
á altura dos homes e mulleres que
loitaban contra o chapapote e
foron quen de propiciar unha mí-
nima coordenación no caos xerado
pola desídia e neglixéncia dos go-
vernos de Aznar e Fraga. As rela-
cións entre ambos políticos, neste
episódio, teñen confirmado a ve-
racidade das teses que temos for-
mulado nos últimos tempos nestas
mesmas páxinas: Aznar promove
unha estratéxia de involución re-
centralizadora que devalua o peso
específico das chamadas nacio-
nalidades históricas e Fraga non
está disposto a enfrontar seme-
llante proceso mediante a defensa
dun horizonte de autogoverno que
conteña a reclamación do máximo
nível competencial previsto na
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ACONTECE

A membro da dirección do Partido
dos Traballadores de Brasil e
concelleira do PT na cidade de
Porto Alegre, Helena Borumá, estivo
en Galiza entre o 1 e o 4 de decem-
bro, convidada pola Fundación
Galiza Sempre, para dar a coñecer a
alguns municípios galegos, entre
eles o de Vigo, Ferrol, Pontevedra e
Santiago, a experiéncia do Orza-
mento Participativo posto en mar-
cha pola formación política do
actual presidente do Estado de
Brasil, Lula da Silva.

Un grupo de deputados europeus
de Itália, Bélxica, Franza, Suécia e
Euskadi estiveron en Galiza entre o 6
e o 8 de xaneiro para coñecer in situ
a situación das costas galegas tras o
sinistro do Prestige e manter unha
reunión con membros da Executiva
do BNG para intercambiar experién-
cias e estratéxias para facer fronte á
crise provocada pola catástrofe.

Unha delegación de representan-
tes do BNG na UE, no Parlamento
Galego e no Congreso participaron
en Lisboa no I Encontro Institucio-
nal con todos os grupos parlamenta-
res da Assambleia da República que
concluiu coa firma dun comunicado
conxunto de solidariedade con
Galiza ante o sinistro do Prestige.
A delegación nacionalista foi reci-
bida polo ex presidente da Repú-
blica, Mario Soares, quen amosou
especial interese pola crise que
está a padecer Galiza.

Constitución e no Estatuto. O
acontecido coa Comisión de In-
vestigación é moi revelador do ta-
lante dos dirixentes estatais do PP:
non dubidaron en desautorizar ao
próprio presidente da Xunta para
evitar que o Parlamento de Galiza
actue cun protagonismo incom-
patíbel co papel subalterno que lle
teñen asignado desde os despa-
chos da Moncloa.

A mobilización social rexis-
trada nos dous últimos meses ten
acadado unha dimensión e unha
continuidade sen precedentes na
história recente do noso País. A
Plataforma Nunca Máis ten sido
o motor desa maré cívica acredi-
tativa dunha maioria social que
rexeita a mentira e o desprezo dos
governantes do PP e reclama o
remate da indefensión na que se
atopa Galiza. A iniciativa do fiscal
xeral é a proba do nove da intole-
ráncia governativa e da sua inca-
pacidade para escoitar as críticas
e propostas formuladas desde o
tecido social galego.

O cese-demisión de Cuiña cer-
tifica a importáncia do desgaste
sofrido polo PP a partir do 13 de
Novembro e marca o início da sua
descomposición como forza elei-
toral hexemónica no noso País. Ao
cabo, a crise do PP é a conse-
cuéncia lóxica dun proceso de
cámbio que se está xestando no
seo do corpo social e que terá, no
seu momento, unha expresión
acaída nas institucións políticas.

O mito Fraga afundiu-se co
Prestige. Nen protexeu aos que el
considera súbditos nen exerceu
como cabeza visíbel do autogo-
verno galego. Se o princípio das
responsabilidades políticas tivese
a vixéncia exixíbel nun sistema de
calidade democrática contrastada,
o actual presidente teria apresen-
tado a sua demisión fai várias se-
manas. Máis que nunca, Galiza
precisa outro governo: que teña o
corazón e a cabeza no próprio
país, que defenda a riqueza co-
mun, que escoite ás organizacións
sociais... Que faga posíbel o berro
comun: nunca máis.

“Democrácia e País. A aportación do nacionalismo galego”. A Aula Socio-
cultural Caixa Galicia de Santiago acollerá entre o 4 e o 14 de febreiro unha
exposición sobre a história do nacionalismo no País, organizada pola Funda-
ción Galiza Sempre. A mostra foi presentada xa en Lugo, entre o 27 de
decembro e o 7 de xaneiro e naceu con carácter itinerante, de tal xeito que
tras Santiago poderá ser vista noutras cidades, tais como Vigo, A Coruña,
Ferrol e Pontevedra, onde, non obstante, as datas aínda están por confirmar.

Camilo Nogueira e Carlos Aymerich na Asamblea Nacional do
Québec, co Sr. François Baulne, Vice-Presidente da Asamblea

Nacional (membro do Parti Québécois) e coa Sra. Diane
Leblanc (membro do Partido Liberal - Partido da Oposición). 

A Fundación Galiza Sempre vén
de organizar unha viaxe a Québec,
dentro da sua programación “Estra-
téxias de participación popular”, co
obxecto de entrar en contacto con
representantes dos movimentos po-
líticos quebequeses próximos ao
ideário nacionalista do BNG. O en-
contro celebrou-se entre os dias 8 e
12 de xaneiro e nel participaron o
Secretário de Relacións Internacio-
nais, Camilo Nogueira, o deputado
no Congreso Carlos Aymerich e a
asistente parlamentar Ana Miranda.

CAIXA DE CORREO
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O sectarismo, a insensibilidade, a
cegueira e a mentalidade mese-
tária española –contraditória co
feito de este Estado ocupar un te-
rritório peninsular e dispor da frota
pesqueira máis relevante da UE,
a galega, levaron ao Partido Po-
pular a sistematicamente rexeitar
ou desconsiderar no Congreso dos
Deputados o feixe de iniciativas
defendidas polo Bloque Naciona-
lista Galego para garantir a segu-
ridade nas costas de Galiza.

Vexamos. O 22 de Decembro
de 1998, o portavoz do BNG no
Congreso, Francisco Rodríguez,
inquire ao Governo como é posí-
bel que a Sociedade Estatal de
Salvamento e Seguranza Marí-
tima levase o rebocador Alonso de
Chaves de A Coruña a Xixón. A
resposta do Governo mereceria
ser antologada: “A recente locali-
zación do buque Alonso de Cha-
ves atende a razoamentos de efi-
cácia operativa na prestación
global dos servizos en toda a zona
de responsabilidade que España
ten asignada”. Xenial. Ou sexa,
que sendo o corredor de Fisterra
o que rexistra o máis intenso e pe-
rigoso tráfego de buques que ca-
rregan mercadorias perigosas de
toda a UE, o rebocador de maior
poténcia do Estado non era nece-
sário na Coruña, senón en Xixón.
Asi as cousas, o Alonso de Cha-
ves non chegou á zona do sinistro
do Prestige até a mañá do dia 14,
unha demora que resultou letal.
Esta neglixéncia do Governo, vis-
ta en perspectiva, caberia cuali-
ficá-la como temerária, e séndo-
mos moi indulxentes.

No que vai de lexislatura, o
BNG defendeu até duas proposi-
cións non de lei en defensa da im-
plementación dunha política de

seguridade do tráfego marítimo
nas costas de Galiza merecente de
tal nome. Nas duas ocasións o
voto do PP foi, para alén de ne-
gativo, expresado de maneira dis-
ciplicente. Todo estaba ben. O
Governo non tiña por que ser ins-
tado a nada porque xa cumprira
avondo os seus deberes. Non era
necesário adoptar nengunha me-
dida suplementar porque xa vi-
viamos no mellor dos mundos po-
síbeis, aducian os deputados do
PP, para máis inri galegos, nos de-
bates destas iniciativas do BNG.

culpábel do PP no Prestige

As gravísimas responsabilidades políticas do PP
na crise nacional aberta após o sinistro do Pres-
tige non só teñen que ver coa xestión desta ca-
tástrofe, senón que claramente se proxectan cara
ao pasado en dous níveis. Primeiro, no da non
adopción de medidas preventivas embora seren
abrumadores os precedentes de catástrofes eco-
lóxicas, económicas e sociais nas costas de Ga-
liza. Segundo, o do rexeitamento de iniciativas
parlamentares da autoria do Bloque Nacionalista
Galego dirixidas precisamente a instar ao
Governo a que se estabelecen dispositivos
para evitar a reiteración dos sinistros.

A imprevisión

tránsito de 45.000 barcos ao ano,
13.000 dos cais carregan merca-
dorias perigosas. O PP vota en
contra e o PSOE abstén-se. Os so-
cialistas fan-no porque consideran
que a Axéncia “tamén se poderia
asentar na zona próxima ao es-
treito de Xibraltar”.

O PP, que non se interesou por
instar ao Governo a garantir a se-
guranza das nosas costas no seu
longo percurso como primeira
forza da oposición no Congreso
dos Deputados (1982-1996), non
pode argumentar agora que a opo-
sición, liderada neste campo polo
Bloque Nacionalista Galego, non
oferecese as suas alternativas, non
amosase a preocupación que am-
plos sectores da nosa cidadania
senten pola proteción do noso eco-
sistema e dos meios de vida de
centos de miles de galegos e ga-
legas. O problema é que o PP,
neste asunto como noutros, actua
de costas viradas aos intereses
máis básicos de Galiza. E fai-no
coa aberta cumplicidade dos de-
putados galegos eleitos nas suas
listas, mudos á hora de defender
ao noso país, xordos perante as
nosas demandas.

As responsabilidades políticas
do PP comezaron, pois, muito an-
tes de que o Prestige asomase na
vida da nación galega. E, queira
que non, terá que dar conta delas.

guranza a 23 millas, tal e como
viñan reclamando as confrarias de
mariñeiros. Segunda, estabelecer
un control e inspección máis ri-
gorosos, tanto no próprio corre-
dor como nos portos. Terceira, in-
crementar os meios materiais e
humanos a disposición de SASE-

MAR. E cuarta, esta-
belecer unha coorde-
nación eficaz entre
a Xunta de Galiza e
a Direción Xeral da
Mariña Mercante, de
forma que “se consti-
tua un organigrama
de salvamento marí-
timo que se benefície
coerentemente do es-
forzo das duas admi-
nistracións”. Un catá-
logo de necesidades
que o PP considerou
supérfluas. Xa sabe-
mos con que tráxicas
consecuéncias.

En Maio de 2001,
submete-se a debate,
na Comisión de In-
fraestruturas do Con-
greso dos Deputados,
unha outra proposi-
ción non de lei do

BNG para demandar a ubicación
no noso país, en concreto na Co-
ruña, da Axéncia Europeia de Se-
guridade Marítima. A iniciativa,
da autoria de Francisco Rodríguez,
xustifica-se no feito obxectivo de
ser as nosas costas testemuñas do

En Novembro de 2001, o PP
rexeitaba na Comisión de Infra-
estruturas unha proposición non
de lei de Francisco Rodríguez atra-
vés da cal se instaba ao Governo
a adoptar catro resolucións bási-
cas, todas elas moi atinadas como
se acabaria por demonstrar. Pri-
meira, afastar o dispositivo de se-

No que vai de lexislatura,
o BNG defendeu até duas
proposicións non de lei en
defensa da implementación
dunha política de seguridade
do tráfego marítimo nas
costas de Galiza merecente
de tal nome.

X. MARÍN



Só transcurriu un ano e o governo de Manuel Fraga, mália obter a maioria
absoluta nos últimos comícios autonómicos, tivo que enfrontar-se a unha
nova moción de censura, a duas neste caso –BNG e PSdeG–, debido á ne-
fasta xestión e á situación xerada polo sinistro do Prestige. Foron 14 horas
de debate aproveitadas para reprobar ao governo, ante a imposibilidade
de gañar a moción; horas durante as cais, sen embargo, si se exixiu a
demisión de Fraga, unha petición factíbel. Para o PP, unha sesión parla-
mentar destas características foi unha perda de tempo, mais á cidadania
quedou-lle claro que o presidente honorário deste partido está ultrapasado
pola catástrofe e que Galiza non conta no Estado, o que propícia o senti-
mento de Nación polo que o BNG leva traballado durante os seus 20 anos
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A crise do Prestige deixou en evi-
déncia dun xeito moi nídio unha
cuestión trascendental, denun-
ciada durante anos polo Bloque
Nacionaslita Galego, que agora
teñen que facer sua e recoñecer
todas as mentes cun mínimo de
dignidade, humanidade e sentido
crítico: a indefensión de Galiza,
como nación sen Estado e como
País vítima dos procesos máis
desonestamente globalizadores
que están a definir as novas rela-
cións de mercado. Polo menos
esta é a conclusión fundamental
que se pode extrair do discurso do
Portavoz Nacional do BNG, Xosé
Manuel Beiras, durante o debate
da dobre moción de censura apre-
sentada ao governo de Manuel
Fraga ante o sinistro do Prestige.

“Esvaiu-se o Estado e xurdiu a
Nación”, celebrou Beiras, quen
lembrou e baseou os seus argu-
mentos en que o accidente do pe-
troleiro non é nen unha catástrofe
natural nen unha catástrofe im-
previsíbel senón a “crónica dunha
situación crónica”, dun problema
estrutural que padece Galiza de-
bido ao seu escaso peso político

Galiza, un Estado que, á sua vez,
claudicou ante Europa, e a dun
País cun governo, o da Xunta, que
se deixou facer ante un José María
Aznar con clara vocación auto-
crática e antiautonomista. 

Tras a intervención de Xosé
Manuel Beiras, e mesmo tras a do
líder do PSdeG, Emilio Pérez Tou-
riño, quedaron claras as respon-
sabilidades políticas duns e outros,
de aí a insisténcia de Beiras en re-
clamar a demisión de Manuel
Fraga e a reivindicación de Tou-
riño de convocar eleicións anti-
cipadas. Beiras foi máis alá e in-
vitou, desde o estrado, a quen ten
capacidade para facé-lo, a apre-
sentar unha moción semellante ao
governo de Madrid, por unha
cuestión de responsabilidade evi-
dente, dixo.

O portavoz nacionalista puxo
fin á sua intervención co conven-
cimento de que Fraga “nen quixo,
non quer e sospeito que non vai
querer (demitir) cando remate
este debate”, mais na réplica ta-
mén lle deu un voto de confianza,
no sentido de crer que, polo me-
nos, nalgun momento da crise tivo
que se lle pasar pola cabeza dar
ese paso que a cidadania reclama,
por respeito a ela, precisamente.
Unha cidadania que tivo que se
organizar, que saiu do suposto le-
targo que se achaca aos galegos e
protagonizou unha mobilización
sen precedentes, representativa
“da dignidade dun povo”.

Beiras, tras un exaustivo rela-
tório do afundimento do Prestige
e a leitura dunha cronoloxia de to-
dos os accidentes de característi-
cas semellantes que ten padecido
Galiza concluiu que de todos os
actores implicados, Europa, Po-
der Central, Xunta, Concellos e
cidadania, só se salvan estes dous
últimos, aos que lles correspon-

“Esvaiu-se o 
e xurdiu a

tanto no Estado como na UE, o
que provoca, segundo Beiras, que
sexamos considerados e tratados
como unha “colónia interior de in-
díxenas estúpidos e sumisos”, e
sobran os exemplos, indicou: re-
conversión naval, reforma sector
lácteo e pesqueiro e catástrofes
marítimas, entre outros.

deu tomar as rendas e facer fronte
á ineficácia, ineptitude e deixadez
duns poderes “cobardes e menti-
reiros, que sumiron a cidadania
no caos”.

A xestión da catátrofe amosou,
segundo o líder do BNG, a su-
plantación máis descarada das ins-
titucións: do Estado español sobre

X.
 M

A
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“O balanzo é triste e desalentador. Nen pre-
visión nen meios, e o fuel non se disolve na
mentira oficial”.

“A traxédia que está a padecer
Galiza pola catástrofe do ‘Pres-
tige’ encaixa, como un perfeito
caso prático de horror, na per-
versidade da forma de globali-
zación ultraliberal que levan
tempo a denunciar e combater
todas as mentes lúcidas e
honestas e máis unha miriada
de organizacións sociais e cívi-

cas de todo o planeta (...). Nengunha das
decisións cruciais foron tomadas polos
poderes políticos galegos, españois e euro-
peus. Todas foron adoptadas por poderes
privados que actuan con imunidade e impu-
nidade política, por indivíduos e organismos
que os cidadáns non poden someter a cen-
sura democrática, nen obligaren a demitir,
nen castigar”.

“Porque o desastre do ‘Prestige’ non é unha
catástrofe simplesmente natural, nen moito
menos foi unha catástrofe imprevisíbel; foi,
é, unha catástrofe anunciada, ten a sua his-
tória (...) condicións prévias que provocaron
a transformación dun naufráxio na catás-
trofe ecolóxica e económica que estamos
a padecer”.

“A UE trata a nosa economia pesqueira
como un negócio en liquidación, e os nego-
ciantes do Prestige fixeron outro tanto co
noso sector de marisqueo e acuicultura e
máis co noso ecosistema litoral: fixeron-o ao
besta, mais fixeron-o con licéncia pulcrísima
(...). O cinismo dos poderes e das institu-
cións políticas europeas é incomensurábel”.

“Ou sexa: o governo español, en suma,
comportou-se ao revés de como o obriga a
comportar-se a vixente Constitución do
Estado das Autonomias. (...). A suplantación
da Xunta fixo-o, para empezar, porque o
deixaron facé-lo a própria Xunta e o seu
presidente, que demitiron de facto dos seus
cargos e responsabilidades, ainda que se
negaron a apresentar formalmente as suas
demisións; e máis porque é ben sabido que
Aznar e o seu governo non respeitan as
autonomias (...) senón que queren acabar
con elas”.

“Ante o baleiro, o buraco negro no espazo
político, aberto pola auséncia de decisións
políticas do Estado, o desorde das Adminis-
tracións e a prática sistemática da mentira
na información oficial, a cidadania reaxiu,
organizou a sua própria defensa frente ao
monstro, movilizou-se civicamente de
maneira exemplar, e exerceu a presión
política que o Presidente, a Xunta, o Par-
lamento de Galiza e as forzas políticas
hexemónicas no Estado non exercian pra
representar e defender aos cidadáns gale-
gos perante as instáncias supranacionais, é
dicer, nas Cortes e o governo central, e nas
institucións da UE (...). Todos eses cidadáns
son hoxe, representan hoxe, exercen hoxe a
dignidade da nación galega frente á ausén-
cia do Estado”.

4. Seren cómplices da mentira
e da desinformación 

5. Seren un governo “invisíbel
e cobarde”, que se achegou á zona
tarde, mal e arrastro, burda e fri-
volamente con cartos no peto

6. Aceptar “limosnas e míseras
propinas” mal chamadas com-
pensacións

7. “Neglixéncia criminal” ao
non dispor de material suficiente
e meios mínimos para facer fronte
á marea

8. Entorpecer e retardar o tra-
ballo dos voluntários para encu-
brir a caréncia de meios e o caos
organizativo

9. Abdicar das suas responsa-
bilidades como governo para se
converter en correa de transmi-
sión do que dita Madrid.

Pola sua banda, a reacción cí-
vica cidadá que prantou cara á
“pusilanimidade das institucións,
agás dos concellos” propuxo unha
alternativa baseada nas seguintes
medidas:

◗ Declaración de Galiza como
zona catastrófica

◗ Imediata posta en marcha de
mecanismos de prevención

◗ Control do tráfico de merca-
dorias perigosas, do estado dos
buques e dotar a Galiza dun dis-
positivo de salvamento

Estado
a Nación”

Discurso de 
Xosé Manuel Beiras

MOCIÓN DE CENSURA

Os nacionalistas transmitiron
este sentir cidadán através da sua
representatividade na Cámara, re-
sumindo as imputacións á Xunta
e ao seu presidente nos seguintes
pontos:

1. Indefensión das costas gale-
gas mália que cada ano pasan a
menos de seis millas da costa 1200
barcos perigosos

2. Carecer de política e planes
de emerxéncia, tecnoloxia anti-
contaminante, mália ser zona de
alto risco

3. Incapacidade para facer-se
ouvir en Madrid ante unha verda-
deira “emerxéncia nacional”

Unha cidadania que tivo que
se organizar, que saiu do su-
posto letargo que se achaca
aos galegos e protagonizou
unha mobilización sen pre-
cedentes, representativa
“da dignidade dun povo”.



6.BE.NE.GA

“Desafío a que alguien me diga si hay
quien lo haya hecho mejor”
(Fraga, VNG, 12/1)

“Documentos de la Xunta prueban que Fraga
estuvo de caza mientras llegaba la marea
negra” (País, 26/11)

“La avalancha de voluntarios pierde gran
parte de su eficacia por el caos organizativo”
(VG, 24/11)

“El gobierno hizo todo lo contrario a lo que
tenía ensayado (MUN, 9/12)

“Vengo con dinero en la mano y otros vie-
nen a hablar” (Fraga, ATL, 27/11)

“Francia contradice a España e insiste en que
de los restos del Prestige aún sale fuel oil”
(FV, 28/11)

“No hay censura ciudadana por el Pres-
tige, sino unos radicales que intentan
sacar partido” (Fraga, VNG, 12/1)

“Más de 50.000 vigueses piden la dimisión
de los responsables” (VG, 7/1)

“El alcalde de Muxía reconoce que dedica
parte de las ayudas recibidas para los dam-
nificados por la marea negra a reparar el
mobiliario urbano” (OP, 11/1)

“Xunta y Generalitat de Catalunya se enfren-
tan por el envío de tres barcos catalanes para
luchar contra la marea negra” (OP, 11/1)

“Una marea humana colapsa Santiago al
grito de Nunca Máis” (PCAT, 2/12)

“Dimisión” (VNG, 2/12)

“El fuel se ha solidificado y el ánimo de
la población gallega está bien” (FV, 4/12)

“La irritación ciudadana se extiende al
mismo ritmo que la marea negra (OP, 4/12)

LER PARA CRER

De aí, que entre as distintas
iniciativas feitas públicas estexan:

◗ Solicitude de comparecéncia
do Conselleiro de Cultura e Co-
municación, Xesús Pérez Varela.
Explicar: por que os meios públi-
cos se limitaron a ser “a adorme-
cedora voz governamental”, por
que se cortou a retransmisión
dun partido de fútbol benéfico no
que eran perfeitamente audíbeis
os gritos de “demisión”, ou que
problemas técnicos motivaron a
interrupción dunha información
en directo da TVG na que parte
dos cidadáns presentes increpa-
ban ao xornalista coa frase “di a
verdade”.

◗ Demisión do director da
CRTVG, Francisco Campos, por
incumprir a lei fundacional da
propia compañia, na que se reco-
lle a obriga de dar conta do ca-
rácter plural da sociedade galega.

◗ Cese do director de infor-
mativos da Televisión de Galicia,
Xulio Rodríguez, ante a falta de
pluralidade, de ponderación e de
contraste nos contidos.

◗ Petición de Comparecéncia
do Director Xeral de Radio Tele-
visión Española polas informa-
cións emitidas a respeito de Nun-
ca Máis, que o vinculan ao BNG,
e negar o direito a rectificación.

Denúncias do BNG ante 
a manipulación informativa dos
meios públicos na cobertura da
catástrofe do Prestige“Es frustrante y vergonzoso. Hay mucha de-

sorganización. No necesitamos a los políti-
cos. Hace falta mucha gente. Decepcionante.
Es agotador. No daban material” (ATL, 7/12)

“La policía carga contra voluntarios que
protestaban ante el Parlamento gallego”
(VG, 4/12)

“Del Álamo afirma que todos los parques
naturales están salvados” (OP, 4/12)

“Las Cíes tardarán diez años en recuperarse”
(VG, 7/12)

“España minimiza el tamaño del vertido
en la zona donde se hundió el buque”
(VG, 9/12)

“España pide auxilio a la UE para pagar la
factura del siniestro que llega a mil millones
sin incluir las ayudas a los damnificados”
(OP, 12/1)

“El Prestige causa el mayor desastre ecoló-
gico costero de la historia” (OP, 9/12)

“Los análisis confirman que el chapapote
estará años en la cadena alimentaria”
(VG, 28/11)

“Toda la costa está cubierta de fuel, es la
ruina de miles de familias” (ATL, 27/11)

“Aznar: yo no sólo comprendo la indig-
nación, también la comparto” (VG, 3/12)

“Alejar el barco fue una decisión más
mala de lo previsto” (Fraga, VG, 8/12)

“Ningún país tiene medios para enfren-
tarse a estas catástrofes” (Álvarez Cascos,
MUN, 7/12)

“Europa se mofa del Gobierno. La actuación
en la catástrofe del petrolero Prestige hace
retroceder treinta años la imagen de España
en el extranjero” (VG, 8/12)

As denúncias do BNG, através de
numerosas iniciativas apresen-
tandas na Cámara, no Congreso
e nos órgaos de control, inciden
nunha dobre dirección. Por un
lado, a própria cobertura infor-

mativa feita do sinistro, minimi-
zando os seus efeitos, primando
de maneira abrumadora as fontes
oficiais, manipulando dados so-
bre a evolución do verquido e si-
lenciando calquer voz crítica coa
xestión do Governo central e da
Xunta. Por outro, a censura da
maior parte do traballo parlamen-
tar e político desenvolvido por esta
formación política desde o mesmo
início do desastre, para paliar as
consecuéncias, buscar alternati-
vas e exixir posíbeis responsabili-
dades políticas.

Se queres receber máis información ao respeito do BE-NE-GA cobre cos teus datos este cupón e evia-o á Sede
Nacional do BNG: Rodríguez de Viguri 16, baixo, 15702 Santiago. Tel.: 981 555850 / Fax: 98155 58 51. 
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Ate aqui unha proposta teórica, mais
que acontece se, como ocorreu no caso
do Prestige, a realidade é outra e “o go-
verno estivo máis ao servizo da imaxe que
de afrontar a situación, minimizando o al-
cance do problema, ocultando dados,
contradecindo-se, manipulando e des-
centrando a atención”?, como dixo Miguel
Anxo García, pois que se produce:

◗ unha perda de confianza no poder

◗ un baleiro que obriga á sociedade a
pór-se á fronte do desastre: voluntários e
mobilizacións e buscar o ponto de refe-
réncia nos meios de comunicación. 

7.BE.NE.GA

Comunicación, 
política e catástrofe

Para exemplificar de xeito breve e sin-
tético a importáncia da información neste
caso podemos facer unha reseña da mesa
redonda que organizou o Colexio de Sicó-
logos sobre Comunicación e Catástrofes,
propiciada pola comisión especial coa que
contan neste órgao colexiado para casos
de emerxéncia, con convénios asinados
mesmo con Protección Civil que, ate o de
agora, non considerou necesário reclamar
os seus servizos de asesoramento.

O sicólogo do Sergas Miguel Anxo Gar-
cía, o catedrático de Sicoloxia Social José
Manuel Sabucedo, o decano do Coléxio de
Xornalistas de Galiza, Xosé María Pal-
meiro e o redactor xefe de La Opinión,
Fernando Varela, definiron, entre outras
cousas, o seguinte Esquema de Actuación
e como foi finalmente a realidade e a res-
posta prática ao formulado, sobre todo,
por García Álvarez:

Comportamento cidadán ante un
sinistro destas características:

◗ Necesidade de Seguridade

◗ Necesidade de Control

◗ Necesidade de Sentir-se competente

Resposta aos mesmos:

◗ Comunicar: mensaxes medidas, ve-
rídicas e unívocas

◗ Unha única voz

Axentes implicados e responsábeis: 

◗ Políticos: voceiro críbel, control situa-
ción, informar sen agravar nen minimizar.

◗ Xornalistas: intermediário entre o
Poder e o Afectado.

O sinistro do Prestige poderiamos dicer que deu lugar a unha espécie de división nova de pode-
res. Ninguén pode pór en dúbida que o Estado desapareceu –como ben dixo o líder do BNG,
Xose Manuel Beiras–, que xurdiu a Nazón –contradicendo asi os tópicos de povo resignado e 
sumiso–, puxeron-se as pilas os políticos que non governan e por unha vez, a información que
non facilitaban as autoridades pertinentes supliron-a os meios de comunicación. A catástrofe do
petroleiro marcará un antes e un despois, senón no xeito de facer xornalismo en Galiza si nas
hemerotecas do periodo máis grave do accidente. Unha realidade ante a que o BNG non pudo
ser alleo e seguiu de perto ao ser consciente das trabas, censuras, manipulacións, consignas e
imposicións ás que foron sometidos os profisionais dos meios públicos. De aí, que os naciona-
listas tamén centraran o seu foco de atención nas reivindicacións neste eido, formulando distin-
tas iniciativas tanto no parlamento como através dos seus representantes nos diferentes instru-
mentos de control que existen na CRTVG e na CRTVE.

Ollo, non obstante, con este Axente,
porque que pasará cando o Prestige deixe
de abrir os informativos do grupo Prisa?,
poderán os meios privados galegos, dadas
as peculiares relacións prensa-governo,
seguir traballando como “intermediários
sociais”, o seu verdadeiro papel por defini-
ción, todo sexa dito de paso?. Esta res-
posta, como tantas outras, ainda está por
ver e cando quen as formula, o xornalista
Fernando Varela, non ten demasiado clara
a resposta é que, cando menos, non se
debe baixar a garda. 

“Tempos Novos”, nº 67, decembro 2002
Xosé Luís Barreiro Rivas

“(...) O descarnado derrube da imaxe de
Fraga, a impresionante manifestación convo-
cada polo colectivo “Nunca Máis”, a coinci-
déncia razoada de duas mocións de censura,
a estupefacción indisimulada dos militantes
do PP (...) todo parece apuntar a que en
Galiza acaba de producir-se unha fractura
das inércias políticas e eleitorais que mante-
ñen no poder ao PP cun status de partido
dominante.

Os galegos estamos pensando outra volta
para que serve a política. E máis alá de que a
Fraga se lle puxera cara de ex presidente, dá
a sensación de que a política empezou volver
ás ruas e ás aulas, aos xornais e ás rádios, á
televisión e aos faladoiros familiares, aos
partidos que soñan con gañar e aos partidos
que teñen a seguridade de ter perdido moi-
tas cousas nesta crise. Ainda que tamén
teñamos que gardar-nos da posibilidade de
que mandemos a memória de vacacións e
volvamos ás urnas de novo coa única inten-
ción de que aqui non pase nada.

Pero esta vez cheira distinto, e non parece
que a xente estexa disposta a esquecer unha
marea negra que chegou á costa mentres
Fraga falaba de petróleos con Fefé, fuxia das
patacas como un neno de escola e tiraba o
tinteiro encima dos fólios nos que estaba
escribindo a sua fabulada história, asi é,
e asi o espero.”

Unha muller intenta “despegarse” do chapapote en Muxia.



Gracias irmáns:
Aqui está a dignidade, aqui está a cons-

ciéncia libre, aqui está un povo vivo, aqui
está a honra de Galiza.

Si, gracias irmáns:

Nós tamén invocamos hoxe aqui a pro-
tección do Santiago Apóstolo, de Prisci-
liano, de Santo Andrés de Teixido, da
Virxe do Carme, nai e señora da xente do
mar, pero invocamos sobre todo a forza do
povo, a capacidade cívica, democrática, de
nós mesmos para afrontar responsabel-
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o seu abrazo solidário e amosa o seu noxo
e horror polo que acontece no mar de
Galiza. Un mar fonte de vida, un excep-
cional ecosistema, o máis precioso horto
da creación, velaí o tedes, en permanente
ameaza, convertido nun vertedoiro de
velenos, machacado pola cobiza duns e o
desleixo, o abandono doutros.

Convocados aqui, dunha maneira libre
e unitária, en marea cívica fronte a marea
negra do Prestige e na crise e na emerxén-
cia en que Galiza está asolagada:

cións históricas. Non só quen contamina
debe pagar senón tamén quen obtivo e
obtén benefícios, as petroleiras, deberian
pagar.

Reclamamos para Galiza a imediata
posta en marcha de mecanismos de pre-
vención que impidan que a catástrofe vaia
en aumento, coa posta a disposición dili-
xente dos meios económicos e loxísticos
para impedir a contaminación de novas
zonas, a intensificación nas xa contamina-
das e a limpeza e a restauración meio-
ambiental da costa.

Reclamamos para Galiza a adopción de
medidas determinantes, ben concretas,
por parte do Governo central e da Xunta
para que feitos como este non se volvan a
repetir nunca máis. Medidas para impedir
xa, e é o momento agora, por respeito ao
loito do mar, o paso de buques que non
reúnan garantias de seguridade, apartar o
corredor marítimo e estabelecer un con-
trol estrito do tráfico e do almacenamento
de mercadorias perigosas.

E rematamos:

O sinistro do Prestige e o ocorrido des-
pois pon en evidéncia dun xeito inapelábel
a inexisténcia de medidas de prevención
axeitadas, a auséncia de plans de emer-
xéncia para facer fronte a este tipo de
catástrofes, a improvisación e descoorde-
nación nas tarefas de salvamento e loita
contra a contaminación e a total escaseza
de recursos técnicos e humanos para facer
fronte a este tipo de situacións.

Denunciamos as responsabilidades de-
rivadas destas deficiéncias.

Reclamamos a demisión das autorida-
des que coa sua ineficácia e irresponsabi-
lidade non souberon impedir que o acci-
dente tivese as peores consecuéncias.
Dicemo-lo no código do mar: Delta Echo
Mike India Sierra India Oscar November:
Demisión. É nas situacións críticas cando
os governantes teñen que estar a carón do
povo, informando realmente, nos meios e
no Parlamento, e activando os recursos
dun país.

Manifesto lido o 1 de decem-
bro en Santiago, para concluir
a manifestación convocada
pola Plataforma cidadá Nunca
Máis que congregou na capi-
tal de Galiza a máis de
200.000 persoas.

Manuel Rivas, escritor e xornalista. 

mente e con coraxe esta situación de
emerxéncia, sen que se nos oculte a reali-
dade, sen que se secuestre información,
sen que se falte á dignidade pretendendo
acalar as verdades cun tintinar de moedas.

Si, gracias irmáns:

Gracias a todos os que viñestes do Eo
ao Miño, gracias especialmente ás fami-
lias do mar que están aqui, co peso da dor
e destas noites de vixília  sobre os seus
ombros, e gracias tamén moi especiais a
esa humanidade sensíbel, alerta ao sofri-
mento da xente e da destrución da natu-
reza, que desde todo o mundo ten enviado

Exiximos a declaración de Galiza como
zona catastrófica. Trata-se dun desastre
de dimensións nacionais. Cumpre, pois, a
imediata dotación de recursos de todo tipo
para reparar as graves consecuéncias eco-
nómicas, sociais, meio-ambientais e para
a saúde provocadas por este sinistro. O
que precisa Galiza non son remendos pa-
liativos senón plans a longo prazo que con-
templen o binómio tan estreitamente re-
lacionado de protección do meio ambiente
e o emprego e benestar da povoación.

As institucións españolas, a Comuni-
dade Europea e os organismos internacio-
nais deberian contemplar tamén a existén-
cia do que poderiamos chamar unha
Débeda Histórica de Catástrofes, pois
temos sofrido xa seis deste tipo e de graví-
simas dimensións en trinta anos, e é unha
responsabilidade a asumir polas institu-
cións galegas o demandar esas compensa-

Reclamamos para Galiza a dotación
dun verdadeiro dispositivo de salvamento,
dun plan de emerxéncia e dun operativo
de reacción imediata para loitar contra a
contaminación mariña, con remolcadores
axeitados e con buques anti-contaminan-
tes. Aqueles que presumen de poténcia
mundial, non se lles cae a cara de ver-
gonza ao ver que aí, cunha nova marea ne-
gra nas nosas costas, non hai un só buque
anti-contaminante con pavillón español?.

Reclamamos para Galiza a ubicación
nesta costa da Axéncia Europea para a
Seguridade Marítima.

Reclamamos desde Galiza que se im-
pulse unha lexislación internacional que
acabe con este tipo de capitalismo delin-
cuente, amparado na comenéncia e nos
paraísos fiscais, que estragan a vida dos
povos e dos verdadeiros paraísos do mar
e da terra.

Polycommander, Urquiola, Erkowit, An-
dros Patria, Casón, Mar Exeo.... e agora
Prestige. Xa non queremos contar máis. Xa
abonda. Xa estamos petroleados deica as
praias da alma. Galiza, mobilizada de
exemplar, conseguiu nos anos oitenta que
se pechara o vertedoiro de resíduos ra-
dioactivos, o cemitério nuclear, fronte á
costa de Fisterra. Pois ben. Hoxe dicemos:
Nunca Máis. Que non se desprece máis
este SOS dun povo canso de aturar e so-
frer. Que se escoite en Santiago, Madrid
e Bruxelas. Que se escoite onde se teña
que escoitar.

Galiza é hoxe a humanidade que berra:
“Nunca máis!”


