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Nos vinte anos do seu aniversario, esta mostra 
expositiva quere volver sobre a memoria, a crea-
tividade e as protestas que acompañaron o afun-
dimento do Prestige para reflexionar sobre a ne-
cesidade hoxe de seguir xuntando a defensa da 
democracia e da ecoloxía. 

A partir do Arquivo Vivo da Asociación Unha Gran 
Burla Negra, que leva acompañando os legados 
do Nunca Máis dende o ano 2017, e grazas unha 
rede extensa de artistas, investigadoras, activis-
tas e compañeiras, este proxecto colectivo busca 
abrir preguntas incómodas, imaxinar mundos e 
partillar loitas. 



Ao tempo, ese Sempre Máis tamén nos 
advirte dos riscos dun porvir que se pre-
senta sempre como catástrofe e dun 
capitalismo acelerado que nos recla-
ma sempre máis, máis extracción de 
recursos, máis mobilización de afectos 
e subxectividades, máis consuncións. 
Respecto desas demandas sempre se-
remos máis, contra os poucos que se 
benefician dun mundo concibido como 
permanente incremento de capital

Sempre Máis se interroga polas cone-
xións entre a ecoloxía pensada como 
demanda política, a protesta vivida 
como obra de arte e a arte entendida 
dende os traballos da natureza. 

A mostra organízase dende cinco eixos. 
Primeiro, analiza a construción dunha 
conciencia ecolóxica a partir da me-
moria das loitas veciñais e ambientais 
herdadas dende os anos setenta. Se-
gundo, interrógase pola relación entre 
pacifismo e ecoloxía ante os desafíos 
propios do século XXI, no contexto glo-
bal de esgotamento do petróleo. Ter-
ceiro, presenta as formas artísticas da 
protesta do Prestige a partir das tra-
dicións populares galegas e, especial-
mente, da estética do entroido. Cuarto, 
estuda as formas de arte que xurdiron 
a partir do 2002 en relación coa obser-
vación e diálogo coa natureza. E, final-
mente, defende a capacidade do Nun-
ca Máis de traballar en rede e activar 
formas de imaxinación política útiles 
para o futuro. 

A mostra quere dignificar a desbordan-
te creatividade popular do Nunca Máis, 
dunha arte que non foi tomada en se-
rio como tal, porque estaba vestida de 
materias precarios, papel, cartón, pin-
turas, piche, pedra, madeiras, materias 
de refugallo, plásticos e pixels. A forza 
material desas creacións aínda nos in-
terpela. E, para iso, queremos aprender 
a miralas. 

A exposición pretende así pensar a con-
tinuidade que xustamente o Nunca 
Máis afirmou entre estética e política, 
entre arte e documento, entre público 
e cidadanía, entre festa e protesta, en-
tre tradición e creación, entre natureza 
e cultura. 

As vellas estratexias da tradición popu-
lar baséanse na repetición, no volver a 
facer en grupo, para construír unha ver-
dade histórica e documental. Aprender 
a facer refacendo é un modo de darse 
un lugar nunha tradición que non é só 
homenaxe, pero actualización. Sempre 
Máis non quere nostalxia nin celebra-
ción. Non quere dicir «contra Fraga pro-
testabamos mellor». Quere resintoni-
zar coas dunha Galicia creadora, dona 
dun relato propio de si e das afíns. 



18-N: 
A MEMORIA 

DA NOITE
Hai que entrar na noite para poder saír dela. Así o imaxinaba no seu himno contra a catás-
trofe Luar na Lubre. Na letra de Xabier Cordal fálase do mar mudo, de barcos negros e redes 
baleiras que deben ser conxurados. Zona de descompresión, nesta «cámara escura» dáse 
cita a catástrofe na súa condición primeira, a do 18 de novembro de 2002. Aquí convocamos 
o barco afundido como un corpo fantasmal para exorcizalo. Pois non é o barco o que aquí 
presentamos senón as formas que temos de relacionarnos con el. Son un conxunto de es-
tratexias estéticas. Unhas pasan pola crítica cultural. Outras pola evocación. Aquelas polo ar-
quivo, pola dislocación ou, finalmente, mediante a invocación contemporánea, pola réplica. 
Son todas tentativas de transformar a melancolía celebratoria do Prestige nunha proposta 
de interrogación viva.



A NOSA MEMORIA
A asociación cultural «Unha Gran Burla Negra» traballa 
coa memoria do Nunca Máis dende hai cinco anos. O seu 
tempo vai para alén das efemérides. Fronte á «lenta vio-
lencia» da que fala Rob Nixon, pensamos que a «ecoloxía 
dos pobres» require dunha «memoria lenta». Pero para 
iso é preciso elaborar as pegadas do piche na imaxinación 
compartida. Segundo a metáfora de Alfonso Zarauza, a 
sociedade galega quedou «encallada» tras o afundimen-
to. Pasados os primeiros meses, toda aquela experiencia 
ficara sen lugares de memoria, sen espazos e rituais onde 
elaborar o trauma. E vinte anos despois, a cousa non ten 
mudado moito. Os memoriais do Prestige existentes ce-
lebran máis o afundimento do barco que os traballos de 
quen limpou logo a desfeita. Un parador, dous edificios 
«culturais» (verdadeiros contedores baleiros) e un mono-
lito de moitos miles euros son o groso da nómina oficial. 
A propia dun monumentalismo dende arriba. Pero a me-
moria feita desde abaixo ou desde os lados opera doutro 
xeito. Xunta a poesía e a historia, o humor e o documento, 
como fixera o canteiro Juan Cabeza, que acolleu como pro-
pia a tarefa de homenaxear aos voluntarios. Imaxinoulles 
un santiño propio: un Apóstolo con máscara e cun barco 
por caxato, dando as grazas. Noutra das súas pezas vemos 
un arao cunha máscara para se protexer do chapapote. A 
retranca e a memoria. O aceno coidadoso. Cabeza dese-
ñou outro Santiago, chorando lágrimas de piche, dándo-
lle as grazas ao rei de Marrocos («Sucram») que daquela, 
xusto despois das ocupacións do illote de Perejil, ofrecera 
axuda para Galicia, nun xesto de solidariedade e pacifis-
mo. Tamén fixo a escultura dunha virxe do Nunca Máis 
do Carmo, para coroar unha igrexa nunha das localidades 
afectadas: a peza foi censurada. As esculturas de Cabezas 
reinterpretan símbolos mesturando o sacro e o profano, a 
natureza e o humano, o ritmo da memoria e as urxencias 
dunha crise. Ante a ausencia dunha memoria pública, os 
artistas e os cidadáns tiveron que se facer cargo dela, me-
diante xestos poéticos, os propios dunha comunicación 
segura entre cómplices e testemuñas. Así brillan, con esa 
pequena forza profética, «as luciñas e vagalumes» da me-
moria, ditas por Castelao. 

COMO SE AFUNDE 
UN BARCO
Para o ollo cenital o mundo é demasiado pequeno como 
ver o que nel pasa. A ese ollar de satélite só lle interesan 
as catástrofes cando son grandes abondo, pero nada sabe 
da súa escala respecto dos corpos que as viven. O afun-
dimento do Prestige narrouse desde un helicóptero ou a 
través das fotografías épicas de Xurxo Lobato, que fixeron 
del a boca dun Tiburón. Sen embargo, daquela faltáron-
nos as perspectivas. Non vimos a altura desproporcionada 
da nave respecto dun corpo humano. Non vimos o óxido. 
E, sobre todo, non vimos o furado xigante nun costado, 
o baleiro polo que xa saíran cantidades descomunais de 
chapapote. Ver a catástrofe desde arriba é algo con con-
secuencias. A perspectiva que un adopta é a primeira 
cuestión estética e política. Daquela había outros pun-
tos de vista dispoñibles que non circularon. Son moitas 
as imaxes inéditas do afundimento do navío aínda hoxe 
pendentes. As que aquí recuperamos presentan a lenta 
agonía da nave, a súa vellez vulnerable, a súa condición 
póstuma. Permítennos ver barco non como o depreda-
dor. E si como a presa.

A RELIQUIA E O 
FANTASMA
Na grande manifestación do 23 de febreiro do 2003 acu-
diu un camión faranduleiro cun sistema musical apara-
toso. Viña recuberto polos releves do Prestige represen-
tados na súa última fase, cando xa se tronzara e estaba 
para afundir. Era unha sorte de barco pantasma, convo-
cado nun límite entre a festa e a morte e nunhas datas 
antroidais. No día no que se conmemora o golpe de esta-
do de Tejero, queríase ocupar co espectro do petróleo a 
capital madrileña, nun exercicio de reapropiación festiva 
da «doutrina do shock», anos antes de que o 15M falase 
do «23-F dos Mercados». Naquel febreiro do 2003, o barco 
afundido retornaba como pesadelo lúdico, como figura 
carnavalesca. Pero a visión que ofrecían dese barco afun-
dindo era inédita. Ao refacer a silueta, aqueles artistas re-
construíron coa arte unha perspectiva que os medios de 
comunicación non nos fixeron ver.

CREBA E CRIME
Pero sempre hai algo que sobrevive da catástrofe. 

Alomenos un fragmento, unha ruína, unha creba. Non hai 
crime perfecto sen pegada, nin naufraxio sen restos. Re-
collido en Corrubedo por Manuel Romero, este fragmento 
da lancha de salvamento do Prestige é, paradoxalmente, 
o único que se salvou do buque. Presentámolo non tanto 
como un «memento mori» da negra nave, máis ben como 
unha botella do naufraxio. Traballamos cos fragmentos 
na conciencia de que neles está contido o mundo do que 
proveñen, toda a intensidade daquilo que xa non existe. 
Esa é a forza da memoria. 

AS CÁMARAS 
DO RECORDO
«[Mangouras] non sabe aínda que se converteu no chino expiatorio. 

O Goberno coida ter un presunto culpable con nomes e apelidos. El é 

un veterano capitán grego de 67 años. Hora por hora, recorda o que 

pasou a bordo, debuxa con trazo firme nun folio en branco o seu es-

quema do barco, detallando as tapas rotas polo accidente, polas que 

comezou a manar o fuel. Cando remata o debuxo, fírmao: “A. Man-

gouras. Master”»

Luis Gómez e Pablo Ordaz, 

Crónica negra do Prestige 2003, 99

MAPA SEN XENTE
A propósito da imaxe da marea negra vista dende o saté-
lite ASAR-Envisat, cabería afirmar que «a Gran Muralla do 
Piche» é tamén visible dende o espazo. O tamaño xeo-
lóxico desa mancha fai imposible negala. Parecería sufi-
ciente chapapote para asfaltar enteira a costa galega que, 
de feito, abrangue. Con esa tinta as mareas van escribin-
do xeróglifos e labirintos nas augas. Vista nas alturas, a 
catástrofe proponse para a contemplación dun deus, de 
alguén tan afastado das cousas como para non ver nelas 
máis que o trazo dunha liña. A mirada do satélite é a unha 
mirada que vai alén do humano. No mapa cenital non hai 
xente ningunha. Pero esa terra debaixo está habitada. Vis-
to desde arriba, o noso mundo disóciase da súa represen-
tación. E nós precisamos comprendelo dende un lugar 
que poida ser habitado. 

Imaxe de satélite de Galicia durante o afundimento do Prestige.

Manifestación en Madrid, 23 de febrero de 2003. Arquivo Vivo AUGBN.

Xunto ao palco na Porta del Sol en Madrid na manifestación do 23 de febrero de 2003. Arquivo Vivo AUGBN.

Imaxes anónimas do afundimento.

Xogo de esculturas de Juan Cabeza.

Pecio dun bote salvavidas do Prestige.

Planta expositiva de Sempre máis. 
Arte, ecoloxía e protesta na Galiza do Prestige. 
Intervención sobre o deseño das cámaras
do Prestige de Mangouras.

Apóstolo voluntario. Escultura Juan Cabeza.



NO PAÍS 
DO NUNCA MÁIS: 

ECOLOXÍA E 
DEMOCRACIA

A contaminación ten unha historia. No seu sentido actual, é 
un termo que colle forza mediados os anos setenta. Alí co-
meza a crebar o relato do progreso vencellado á ideoloxía 
do desenvolvemento franquista. En resposta, ábrese paso un 
modo de imaxinación complexa das relacións coa nature-
za, baseado na sustentabilidade e na común dependencia. É 
algo que os vellos ben sabían. Os novos queren lelo nas páxi-
nas das publicacións contraculturais aparecidas tras a morte 
de Franco (fanzines, revistas, libros autoeditados...). O afun-
dimento do Urquiola coincide coas folgas salvaxes do 1976. 
A marea negra do Andros Patria parece celebrar aprobación 
da Constitución. A Transición parece levar un camiño pero a 
natureza outro. Vencellada ao nuclear e ao petróleo, emerxe 
neses anos a noción de «catástrofe ecolóxica»: o lugar exac-
to onde as fantasías do crecemento ilimitado baten contra a 
realidade limitada e sensible do mundo, destruíndo os me-
dios naturais e as súas formas de vida. 

Desde os anos cincuenta, o petróleo representaba prome-
sas dunha abundancia sen límite. Estas sumábanse ás das 
centrais térmicas e hidroeléctricas, impostas pola forza no 
Franquismo. Xa daquela, cidadáns e veciños organizábanse 
para defender as súas contornas «tradicionais» das forzas ex-
tractivas do progreso. Tras a morte de Franco aumentaron 
as súas oportunidades de éxito, como amosan os documen-
tais underground da transición. Neles, asistimos ás loitas dos 
veciños en defensa dos seus montes comunais, ás protestas 
contra a construción da central de Xove ou contra a mina das 
Encrobas, ou ás navegacións do Xurelo contra os vertidos ra-
dioactivos na fosa atlántica. Aproveitando as liberdades de 
asociación e publicación, unha marea de imaxes acompaña 
nos anos seguintes as accións dos colectivos ambientalistas. 
Hoxe a gráfica ecoloxista galega conta cunha traxectoria de 
50 anos nos que as loitas e as formas que as expresan mudan, 
evolúen e regresan. Iso é certo tamén a propósito das imaxes 
do movemento Nunca Máis: nelas conflúen as tradicións das 
loitas pola natureza, abríndose cara o futuro.

Hai un fío que une ecoloxía e democracia, desde os anos das loitas populares 
contra o réxime de Franco, que a catástrofe do Prestige fai emerxer cunha inten-
sidade e claridade novas. Para que o movemento cidadán de resposta ao afundi-
mento do petroleiro acadase a intensidade que tivo, precisouse dunha acumula-
ción catastrófica de eventos semellantes, con nomes propios: Urquirola, Cason, 
Mar Exeo... Pero non só: tamén foron necesarios os traballos de dúas xeracións de 
activismo ecoloxista, en condicións máis que precarias, asociados a un conxunto 
de loitas veciñais, políticas e da cultura. 



A FLOTILLA DA MORTE
No decembro de 2002, no CEIP Cruceiro de Vilalonga, un 
conxunto de rapaces preparan a función de Nadal ou o 
entroido. Portan estandartes como emblemas con barcos 
de nomes proscritos: Polycomander, Urquirola, Andros 
Patria, Casón, Mar Exeo, Prestige. Forman unha fl otilla 
de mortos que, como a Estantiga, agarda polo seguin-
te para levarlle a cruz, e por iso o último navío non ten 
nome aínda escrito. Mentres, outros estudantes movían 
un mar de plástico para representar a treboada na que 
afundiría o Prestige. Outros vestíranse de voluntarios ou 
levaban bandeiras de protesta. Deste xeito, un pobo in-
fantil aprendía a loitar contra o piche usando a maxia das 
palabras e das formas. Así, os barcos que os estudantes 
erguían remitían aos barcos peneirados nas igrexas ma-
riñás para agradecer a supervivencia ante un naufraxio. 
Pero os nomes dos barcos aquí son maldicións, anos de 
aldraxes, traballos e catástrofes. A súa enumeración acti-
va unha conciencia histórica, unha «memoria da noite» 
(Luar na Lubre). Porque a historia opera tamén por acu-
mulación: deste xeito, o 10 de xaneiro de 1993 «milleiros 
de persoas manifestáranse na Coruña pola marea negra 
ao berro de ¡Nunca Máis!» (El País). E, fi nalmente, no 2002, 
aquel berro, xa usado despois do Mar Exeo, retornou para 
establecer o nome do seu tempo. 

AS FORMAS DUNHAS 
LOITAS: A CONSTRUCIÓN 
MURAL DUNHA 
CONCIENCIA ECOLÓXICA  
A ecoloxía como unha constelación: comisariado e dese-
ñado por Anxo Rabuñal, esta parede gráfi ca ofrece un 
percorrido pola construción dunha conciencia ambien-
talista, a partir dunha galaxia de iniciativas concretas, de 
loitas e demandas singulares, acometidas por diversos 
colectivos, cristalizadas cada unha na súa propia forma. 
Xuntos, estes deseños riman, falan entre si ou discuten. 
Forman unha tea de araña ao servicio dun facer e dun 
sentir ecolóxicos que, ós poucos, vai prendendo. Este 
constrúese tamén por medio de revistas como Teima, A 
nosa Terra, Can sen Dono, ou Ajoblanco, Ozono, El eco-
logista, e a través de libros, fotocopias e panfl etos. Tráta-
se no seu conxunto dunha galaxia de pasquíns, autoco-
lantes, cartaces, pancartas e humor gráfi co, que amosa 
a proliferación característica das formas e dispositivos na 
protesta popular, coma os charcos entre os cons cando 
marcha unha ola. 

É a mesma marea cidadá a que tamén cristaliza nas for-
mas efémeras do Nunca Máis. A única historia posible 
da ecoloxía ha de se escribir en pingas, e ao longo de 
varias décadas. As súas loitas seguen a ser aínda as no-
sas, as reclamacións polo uso da bicicleta, a defensa dos 
ecosistemas propios, da fauna e da fl ora, dos mares e 
dos seus habitantes, a protección das baleas, o fi n dos 
vertidos contaminantes, das aves migratorias, a batalla 
contra a enerxía nuclear e os seus residuos, a oposición 
a un desenvolvemento en base a megaestructuras e ur-
banización excesivas, a preservación dos espazos comu-
nais e da riqueza ecolóxica e paisaxística que teñen e, 
fi nalmente, a conciencia de que o coidado do medioam-
biente require o remate das guerras como ferramenta 
política e como industria.

Xorde, a partir deste trenzado de experiencias e signos, 
unha conciencia civil que cuestiona o mito do progreso 
como a rúa de sentido único pola que ten que transco-
rrer a historia, confrontado o crecemento e a acumula-
ción como magnitudes máxicas. Asúmese a defensa dos 
límites ecosistémicos desde a conciencia de que o capi-
tal xorde da explotación dos bens comunais no nome de 
intereses privados disfrazados de públicos. Esa explota-
ción toma a forma dunha expropiación, que vai acadan-
do formas e forzas distintas para se consumar, unhas 
veces legalizadas e outras non. A conciencia desa conti-
nuidade no roubo e na violencia, entre o franquismo e a 
democracia, entre os anos setenta e os dousmiles, pro-
duce unha repetición das formas, unha herdanza. Este é 
o caso da pancarta de «PPtroleiros Nunca Máis», creada 
no entorno do Nunca Máis de Nigrán, que activa explí-
citamente a memoria ecoloxista dos anos setenta («Nu-
cleares Non Grazas»). 

UNHA ARTE DA 
NATUREZA: OS MECOS 
DO REFUGALLO
As formas artísticas tradicionais na cultura popular me-
dran no fío entre arte e natureza, traballo e ritual, festa e 
culto. Esta continuidade a modernidade foina esgallando 
e contra esa cesura responderon moitos artistas críticos. 
Parte da estética supostamente naïf, brut ou marxinal é 
considerada deste xeito precisamente pola súa capacida-
de de recoser tal cesura nas súas prácticas, devolvendo as 
formas ao seu medio ou aprendendo da relación formal 
entre un ecosistema e unha comunidade. A case totali-
dade das prácticas artísticas vencelladas ao Nunca Máis
responden positivamente a esta necesidade de recom-
posición. Pero a existencia dunha arte curativa do seu 
medio natural é case tan antiga como as ameazas que tal 
medio recebe.

WILY

Un caso singular no contexto galego é a obra escultóri-
ca de Wily (Antonio Taboada Ferradás, Botos, Lalín, 1962-
2006), feita fundamentalmente en madeira. Fronte á 
transformación dos montes en plantacións de eucalipto, 
coa mesma motoserra Wily trouxo de volta na súa obra, 
mutiladas, as formas comunais, os fantoches e espanta-
llos, os Santos de Pau, os mecos. Cando os campos e as 
cidades se encheron de plásticos e metais, televisións, te-
léfonos, Wily comezou a elaborar fi guríns mutantes, case 
cyborgs. Os seus seres de plástico son un híbrido entre 
estatua e tarabela, feitos para vivir a ceo aberto, a que a 
luz os atravese; formas feitas co desexo de «que puidesen 
estar inseridas nun bosque». Fican como testemuñas da 
destrución dun tempo, son os restos dunha devastación 
ecolóxica e cultural que nos implica. Wily, ademais, foi ca-
paz de combinar as letras do «Nunca Máis» nunha peza 
colorista e visionaria.

Pancarta «PPtroleiros Nunca Máis». Nunca Máis Nigrán-Val Miñor.

Wily, Negro azul con corbata. Escultura de madeira.

No decembro de 2002, no CEIP Cruceiro de Vilalonga, un conxunto de rapaces preparan a función de Nadal.

Accidente do petroleiro Mar Exeo, A Coruña, 3 de decembro de 1993.

Portadas da revista El ecologista.



CONTRAMÍNATE

Contramínate nace como un colectivo de veciños de Laxe 
(na Costa da Morte) que, en febreiro de 2013, intentaron 
parar un proxecto mineiro a ceo aberto (Cabana de Ber-
gantiños), xunto coa Plataforma pola Defensa de Corcoes-
to e Bergantiños. «Non podes comer diñeiro» é unha das 
súas ideas forza, que afi rma que as fontes de vida son as 
verdadeiras fontes de riqueza. Fronte á rapina dos recur-
sos mineiros, deféndese a complexidade do ecosistema, 
a unión entre vida e territorio, a través de mobilizacións, 
accións en rede, pancartas, mapas e camisetas. 

MINA NON

En 2017 a crise global de materias primas fai atractivos 
reabrir xacementos antigos e esperta unha nova febre 
extractiva no estado español e na Xunta de Galicia. Nace 
daquela a plataforma veciñal Mina Non, para tentar frear 
a reapertura dunha mina de cobre a ceo aberto que xa 
funcionora entre 1976 e 1986 nos concellos de Touro e O 
Pino, con importantes costes medioambientais. As loitas 
ecolóxicas conéctanse no tempo pero tamén se fían os ci-
clos desposesivos vencellados á destrución do medioam-
biente. En colaboración coa Plataforma pola Defensa da 
Ría de Arousa, a agrupación Mina Non organizou mani-
festacións moi concorridas. Nelas acudiron activistas dis-
frazados de esqueletos con gadañas, aletexou a famosa 
Gaivota Petroleada do Prestige, e reapareceron as vellas 
consignas do movemento antinuclear. O colectivo hoxe 
tamén pon o foco sobre os custes ambientais dos proxec-
tos de construción de megaparques eólicos disfrazados 
de iniciativas verdes. 

AS LOITAS NUNCA 
CONCLÚEN: CONTINÚAN, 
RECÓRDANSE, 
RECOMEZAN
No documental As encrobas, a ceo aberto (2007), Xosé 
Bocixa Rei indaga nas continuidades e discontinuidades 
na memoria das loitas ecoloxistas da transición a partir do 
caso das Encrobas, un confl ito no que os veciños lograron 
obrigar a Fenosa a indemnizar as expropiacións das terras 
sobre as que se ía abrir unha contaminante mina de car-
bón. O episodio dá conta da continuidade en democracia 
do método de desenvolvemento franquista: a alianza au-
toritaria dos intereses privados e os resortes estatais para 
a explotación dos recursos naturais contra a vontade das 
comunidades. Nos anos setenta esa loita virou unha ico-
na da alianza exitosa entre o movemento veciñal, o aso-
ciacionismo agrario, as organizacións políticas e os sabe-
res técnicos dunha xeración antifranquista no contexto 
do auxe do galeguismo. Pero hai unha segunda parte da 
historia, na que a empresa non cumpre plenamente os 
acordos, e outras fábricas contaminantes, como Sogama, 
vanse asentando na parroquia destruíndo as condicións 
de vida dos seus últimos habitantes. Os lixiviados, e a po-
lución da cheminea de Lignitos («o chapapote que chega 
do ceo» segundo La Voz) falan da continuidade no país 
dun modelo extractivista.

A fundación en 1987 da Asociación Pola Defensa da Ría 
respondía á degradación do entorno ambiental de Pon-
tevedra, despois de décadas de explotación continuada. 
As súas reclamacións focalízanse no papel contaminante 
da planta de ENCE-ELNOSA nos areais de Lourizán, im-
posta en 1956 pola Ditadura sobre espazos comunais con 
gran violencia, como conta o documental O Paraíso Rou-
bado (Lukas Santiago, 2017). O labirinto xurídico e admi-
nistrativo e o apoio político garantiron a continuidade da 
fábrica, pero tamén da loita contra a mesma, recordando 
a continuidade dos modelos de xestión ecolóxica a ám-
bolos lados do franquismo. Desde entón, con sucesivas 
capas represivas téñense imposto diversas infraestrutu-
ras sobre a parroquia de Os Praceres, facendo deses luga-
res un territorio castigado. Con enterros paródicos, gráfi ca 
popular, obras de teatro, lenzos, Sereas, Cometas e fl otas 
de barquiños de papel os veciños e a APDR proseguen as 
súas demandas. 

As novas loitas nacen e beben das vellas, pero hérdanse 
tamén as ameazas. Igual que hai unha historia de vertidos 
de petróleo acumulados, hai unha historia de contamina-
cións e erosións amoreadas. Sobre as mesmas parroquias 
que se defenden, caen novos castigos. Co comezo dun 
novo ciclo extractivo, chega outro ciclo de loitas. Dez anos 
despois do afundimento do Prestige, a crise do 2012 re-
presenta o fi nal dunha devastación baseada na especu-
lación inmobiliaria e as megaconstrucións. Pero tamén o 
comezo doutro ciclo desposesivo, afi ncado desta volta na 
minería e nos macroproxectos eólicos. 

OLLADAS EN 
MOVEMENTO: 
DOCUMENTAIS DAS 
LOITAS ECOLOXISTAS
DA TRANSICIÓN
Cómpre salientar a importancia dos documentais como 
xénero en dous sentidos. Neles cífrase en tempo real as 
voces e feitos non contados polo audiovisual franquista: 
son así unha fonte de información cidadá na loita pola de-
mocracia fronte aos intereses do estado. Ademais, cons-
titúen hoxe unha proba de vida do movemento veciñal e 
ecoloxista, a demostración de que houbo resistencias e 
proxectos alternativos. Demostran que o modelo de des-
envolvemento autoritario baseado na explotación con-
taminante dos recursos naturais e nas grandes infraes-
truturas foi, polo menos en parte, unha opción política 
contestada e imposta. 

CINE CLUBE CARLOS VARELA
RAMIRO LEDO 2005

A recuperación desta metraxe amosa un vivo panorama 
de época a partir do arquivo fílmico do cineasta da UPG 
Carlos Varela. Este, nos anos da transición, fi lmou coa súa 
cámara as mobilizacións da mocidade nacionalista, as fes-
tas do 25 de Xullo e as loitas veciñais, no máis conseguido 
exemplo de cine militante da época. Varela abre a cámara 
ao seu tempo, e por alí desfi lan instantes luminosos, risos 
e nenos, pancartas e murais, o boneco Facundo, as mar-
chas exitosas contra a nuclear de Xove e a dura represión 
nas Encrobas, entre noticias da organización do sindica-
lismo agrario e as súas tractoradas, nun marco onde se 
fala aínda de soberanía, capitalismo, colonialidade e onde 
galeguismo e ecoloxismo podían ir da man.

Tamén nese contexto a presencia do cineasta Llorenç So-
ler resulta chave en cintas en super-8 como O Monte é 
noso (1977) e Autopistas, unha navallada na nosa terra 
(1977), feitas ao redor das loitas en defensa dos comunais 
galegos, ameazados dun lado pola expropiación das gran-
des empresas e doutro da súa inserción nun novo modelo 
produtivo, que poderiamos resumir como «monocultivo 
de eucalipto», amosando como as diferentes crises eco-
lóxicas se van unindo, activando ao tempo alianzas. 

No caso dos veciños de Vilaboa, como en Xove, ou nas En-
crobas, como tamén moitos anos despois no movemento 
Nunca Máis, atopamos un mesmo modelo de reticulación 
complexa: a unión no confl ito mediante transferencia de 
saberes que veñen da organización local e do mundo do 
traballo, da asesoría técnica, da mobilización e das orga-
nizacións políticas, das tácticas de contrainformación e 
do accionismo cultural. O obxectivo era gañar a simpatía 
das audiencias urbanas. E iso era máis fácil nun moments 
onde no ecosistema mediático as voces críticas e com-
prometidas tiñan máis espazos. 

Outro dos documentos fundamentais da época implica 
a navegación do barco palangreiro O Xurelo, que en 1981, 
desafi ando ás autoridades marítimas, foi capaz de docu-
mentar a existencia dunha vertedoiro nuclear, onde ingle-
ses, belgas, alemáns e holandeses deitaban os residuos 
das súas centrais, só a 550 quilómetros das costas galegas. 
Nunha segunda viaxe, en 1982, na primeira acción coordi-
nada do movemento ecoloxista ibérico con Greenpeace, 
os ecoloxistas foron directamente abordados e detidos. 
Pero a súa loita chegou o gran público e acadou como re-
compensa o fi nal dos vertidos no ano de 1983. Nacía tamén 
a conciencia de que o Atlántico «Sur» era tratado como 
unha colonia acuática polas potencias globais.

Imaxes do documental CCCV. Cine Clube Carlos Varela. Ramiro Ledo 2005.

Imaxes do documentas O monte é Noso. Llorenç Soler, 1977.

Acto de homenaxe en As Encrobas, 20 feb 2017. Fotografía de Ana García.

Mina Non. Pegatina de Contramínate da Plataforma Pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños.

Protestas da Plataforma Pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños contra a mina na Festa da Pataca de Coristanco, 2013.

Manifestacion contra a mina de Touro-O Pino. 25 de febreiro de 2018, Touro.



PETROCALIPSE:  
A ECOLOXÍA CONTRA 

A GUERRA GLOBAL
No ano de 1993 xorde unha «imaxe da catás-

trofe petroleira», como parte da cobertura in-

formativa ante a primeira Guerra do Golfo, nun 

contexto de expansión imperialista, tras o final 

da Guerra Fría. Como denunciara Baudrillard, 

as imaxes dos corvos mariños petroleados nos 

vertidos do Exxon Valdez en Alaska en 1989 fo-

ron usadas polos seus responsables como pro-

ba de cargo contra Saddam Hussein só dous 

anos máis tarde. Eran anos de «posmoderni-

dade» e de articulación irónica da relación en-

tre arte, documento e realidade. Dez anos des-

pois, a situación mudou completamente. No 

2002, a conexión entre xeopolítica e ecoloxía 

foi central nas protestas do Prestige, nun con-

texto marcado pola Segunda Guerra do Golfo, 

polos intercambios globais de sangue por pe-

tróleo. Daquela, apoiada nun emerxente uso 

das novas tecnoloxías e das redes, da guerrilla 

gráfica, da imaxe viral, do detournement e da 
parodia, un novo tipo de acción artística ato-
pou o seu camiño, ao servicio da contra-infor-
mación. Fronte á mentira da comunicación 
política, a verdade da intervención artística.

Desde entón, as emerxencias climáticas ca-
tastróficas proliferan no Sur global. E mentres 
os combustibles fósiles van camiño de esgo-
tarse, continúan as mareas negras. A memoria 
do Prestige hoxe técese con outras experien-
cias de crise no Perú, na Plata, no Ecuador, en 
Puerto Rico, ou no Mid-West. Crises diferentes, 
con denominadores comúns: débeda, preca-
riedade, colapso do estado, desinformación, 
intereses privados, extractivismo e abandono 
da cidadanía. Crises todas mediadas tamén 
pola catástrofe ecolóxica e a falta de soberanía 
enerxética. Ante elas, a resposta das artes cida-
dáns será semellante: afirmación da interde-

pendencia, da cooperación, documentación 
da verdade e articulación do traballo colectivo. 

Neste sentido chama a atención a ausencia de 
películas que narren a epopea popular dos vo-
luntarios e veciños que limparon as costas gale-
gas do piche, proeza de auto-organización cuxo 
coste económico non tería sido asumible nun-
ha economía de mercado. Porque as lóxicas do 
Nunca Máis foron as propias dunha economía 
veciñal baseada no intercambio e o don. Fronte 
esta historia épica, a industria do entretemen-
to fai proliferar fábulas terminais de monstros 
submarinos, plataformas petrolíferas abando-
nadas e colapsos planetarios. Así, aínda hoxe, 
fronte á propaganda da ficción apocalíptica, as 
artes gráficas populares, o cine independente 
e a cultura comprometida son máis necesarias 
ca nunca. Precisamos dun imaxinario da soli-
dariedade e da vida que prosegue. 

Petrocalipse é un concepto do científico Antonio Turiel (CSIC) a propósito 
do horizonte ecolóxico que definirá as próximas décadas, marcado polo 
cambio climático e polo esgotamento dos combustibles fósiles. Porque 
volver sobre o afundimento do Prestige hoxe é facelo coa conciencia das 
ameazas climáticas agravadas nestes últimos vinte anos, como o quen-
tamento global e a destrución dos ecosistemas terrestres e marítimos. 
Sabemos como quitar o piche coas mans, pero ante a desaparición dos 
glaciares ou da selva amazónica, aquela marea negra cobra outra pers-
pectiva. ¿Que significa hoxe a loita contra os vertidos dun petróleo que se 
esgota, nun mundo que aquece, marcado pola guerra global e a extrac-
ción desmedida de recursos? 



O PETRÓLEO E O 
SANGUE: COMUNICACIÓN 
E CONTAMINACIÓN NA 
GUERRA CONTRA O 
TERROR 
A confl uencia dos movementos ecoloxista e pacifi sta ar-
tellou un corpo de accións signifi cativo, mediante lemas 
como Non máis sangue por petróleo, no que o fuel es-
pallado polas costas galegas remitía ás vítimas da nova 
Guerra do Golfo. O impacto da catástrofe do Prestige tivo 
como consecuencia unha aprendizaxe na mentira como 
estratexia de comunicación política. Fronte o que suce-
dera na guerra de Kuwait, onde a imaxe da devastación 
ecolóxica fora instrumentalizada ao servizo dos intereses 
bélicos, no caso do Nunca Máis o desastre ambiental con-
vertérase nunha mostra directa dos efectos desa mesma 
guerra que cumpría rexeitar.   

A GUERRILLA GRÁFICA DIXITAL
E A SEGUNDA GUERRA DE IRAK 

Mediante correos, foros e páxinas como www.miniature-
gigantic.com, www.proteststposters.org, e www.desig-
naction.com, organizouse un poderoso movemento de 
rexeitamento contra a campaña da Irak mediante unha 
gráfi ca política vibrante e novidosa. Neste empeño global 
participaron artistas e activistas do estado español, e así 
foi recollido en compilacións como Carteles contra una 
guerra. Signos por la Paz. Como xa fi xera o movemento 
altermundialista, as novas tecnoloxías de comunicación e 
o deseño dixital ofrecían unha resposta disruptiva fronte 
á capacidade de propaganda dos medios de comunica-
ción. A acción difusa de milleiros de persoas anónimas 
rompeu co monopolio comunicativo corporativo desve-
lando as tramas de intereses ás que este servía. A gráfi ca 
política do Nunca Máis non é allea a este movemento, que 
adapta ás súas necesidades propias na loita contra o fuel.

A BARALLA DO PRESTIGE

Unha ferramenta da propaganda norteamericana duran-
te a invasión do Irak fora un mazo de cartas, as Persona-
lity Identifi cation Playing Cards. O xogo presentaba a 52 
responsables do goberno iraquí ante os medios e serviu 
para ilustrar unha verdadeira cacería humana. O colecti-
vo de artistas e activistas da Plataforma contra A Burla 
Negra producira en resposta unha Baralla do Prestige, 
como infl exión paródica das cartas ianquis, sinalando os 
responsables do sistema político, militar e empresarial 
detrás do accidente do Prestige. A súa proposta fi nancia-
da microcolectivamente –nun tempo no que non había 
crowdfunding– reescribía en clave sarcástica os naipes 
de Fournier, acompañando os seus distintos paus con 
diversas formas de chapapote. Tomando por base estas 
fi guras, imprimíranse grandes paneis de cartón, conver-
tidos en estandartes polos membros do colectivo en ma-
nifestacións e protestas.

ADUANEIROS SEM FRONTEIRAS (ADS)

Nacido en 2003 ao abeiro das protestas, Aduaneiros sem 
fronteiras (ADS) foi un proxecto gráfi co galego de críti-
ca cultural e política baseado no humor, impulsado polo 
deseñador Pancho Lapeña e polo programador Berto Yá-
ñez. Publicando baixo unha licenza de Creative Commons 
nun formato blog, ADS recibiu numerosas colaboracións 
orixinais. Infl uído polas nocións de guerrilla gráfi ca propias 
da arte política dixital de comezos de século, ADS traba-
llaba a través da infl exión irónica de iconas culturais, des-
de unha sorte de situacionismo folclórico que, co tempo, 
está na base de novas formas do deseño comercial iden-
titario «con retranca». Moitos dos seus achados seguiron 
circulando grazas á memoria dos internautas.

A PINTURA DE INTERVENCIÓN DAS REDES 
ESCARLATAS

As Redes Escarlatas foron moi activas nas súas análises 
e accións contra o Prestige e a Guerra do Golfo, en nu-
merosas publicacións e actos. Como parte do colectivo, 
os irmáns Xan e Xosé Luis de Dios elaboraran unha serie 
de pinturas murais de grandes proporcións, empregadas 
nas protestas, a modo de pancartas pictóricas. Os seus 
motivos aludían á guerra da cidadanía contra o piche, ás 
tarefas de limpeza e ás mobilizacións, así como ás vítimas 
da invasión de Irak, producindo rechamantes dispositivos 
grazas á infl exión política de imaxes roubadas aos medios 
de comunicación. Era un modo de traer corpos e fantas-
mas ás rúas. A meirande parte deses lenzos arderon nun-
ha cacharela de San Xoán, concluído o seu traballo.

Desde o Polycommander ata o Mar Exeo, ata o Prestige, sempre Ga-

licia, sempre o mar. Unha terra abandonada á toxicidade do capita-

lismo internacional. O sistema capitalista é tóxico e a súa legalidade 

unha sucesión de coartadas e farrapos mal cosidos. E Galicia, estes 

días, o deserto do real. Cómpre pensar cos pés fi ncados na lama ne-

gra e pegañenta. O abandono das colonias á súa sorte, o seu des-

tino necesariamente envelenado polo desleixo e a ausencia de tec-

noloxía, que sempre está noutro lugar, non se compón a penas de 

substancias químicas. Importa moito manternos intoxicados tamén 

informativamente. 

As Redes Escarlata ante o atentado do Prestige, novembro 2002

Cartaz fotografado no Bar Castelao, Rianxo, en marzo de 2019. Arquivo Vivo UGBN

Cartaz producido polo movemento Nunca Máis, 2003. Arquivo Vivo UGBN.

Pancarta de protesta do colectivo Redes Escarlata, 2003. Pintura de Xan Carlos e Xosé Luís de Dios.

Manifestación en Santiago portando as pancartas do colectivo das Redes Escarlata, 2003. Arquivo Vivo Unha Gran Burla Negra.

A baralla do Prestige nas protestas cidadás, 2003. Foto .



DESEÑO SEN DESEÑO: A CAIXA DE 
FERRAMENTAS DO NUNCA MÁIS

Tamén queremos atender á relación complexa entre fun-
ción e forma que se dá nas artes populares, das que a es-
tética contemporánea nos estraña, para analizar a creati-
vidade desbordante que veciños, asociacións, voluntarios 
e redes de activistas puxeron a funcionar para coordinar 
as complexas tarefas de limpeza. Mans de redeiras cose-
ron barreiras anti-piche, e aparellos de pesca foron modi-
ficados en tempo récord para ir ao encontro do fuel. Con-
vocadas á asemblea das formas desta exposición, estes 
obxectos teñen unha historia que nos contar.

Inmediatamente chegaron voluntarios procedentes dos máis dife-

rentes lugares, que coas mans e con instrumentos propios doutros 

traballos, comezaron con entusiasmo unha tarefa sobre a que non 

había tratados. Así os obxectos enzoufados de chapapote adquiriron 

unha nova vida á vez que se convertían nun símbolo da situación 

que se estaba a vivir. Un traballo desesperante, no que como Sísifo se 

ven obrigados a limpar novamente as mesmas praias e coídos que 

deixaran limpas na marea anterior. 

Manuel Sendón,  

Cuspindo a Barlovento, 2003

PETROCALIPSE NOW? 
IMAXINARIOS PARA 
A FIN DO CAPITALISMO 
FÓSIL
No terreo da ficción cinematográfica os desastres petro-
leiros deron lugar a poderosas fábulas de supervivencia en 
entornas extremas, onde heroes solitarios sobreviven alén 
dos seus ecosistemas. As plataformas e buques petrolífe-
ros convertéronse nestes vinte anos en lugares estratéxi-
cos desde os que imaxinar o fin do mundo: imaxinada a 
través de monstros antigos, zombies ou eventos climáti-
cos, a masa do vertido do petróleo ameaza con destruír 
a civilización tecnocapitalista. Pero nestas ficcións case 
nunca acontece o que na realidade pasa: que a xente é 
capaz de auto-organizarse para salvar o seu medio, que 
o compromiso colectivo coa ecoloxía é a nosa mellor ga-
rantía de vida en común máis aló da fin das enerxías fósi-
les. Fronte ás promesas desmoralizadoras das megapro-
ducións, é necesario acudir ás curtas afeccionadas para 
ver o espectáculo da cooperación e da axuda mutua. Du-
rante o movemento Nunca Máis, proliferaron os cartaces 
paródicos: Chapa-Potter, Salvar ao soldado Fraga ou O 
Señor dos Hilillos aprendéronnos a non tomar demasiado 
en serio o sentido e impacto das narrativas hexemónicas.  

UN NUNCA MÁIS CONTADO POLAS FILLAS 
DE MANFRED
MARÍA BELLA, EXPOSICIÓN E PROXECTO, 2019

En xuño de 2019, Lucía, Teresa, Eugenia e Rosalía –as que 
din ser fillas do Man– enviaron ao Museo de Man en Ca-
melle (Camariñas, A Coruña) catro caixas cheas de docu-
mentación xerada a partir das súas investigacións ao re-
dor do afundimento do Prestige. Con elas unha folla de 
instrucións para mostrar eses materiais na sala temporal 
do museo. As fillas de Manfred, establecían relacións, se-
mellanzas e variables entre os ecos dos acontecementos 
da Galicia do Prestige e os ecos doutros acontecementos 
pasados e presentes. Hoxe propóñennos facer memoria, 
celebrar e actualizar as forzas de empoderamento colec-
tivo que no 2002 nos atravesaron. Lembralas, apuntan, 
podería sernos útil para imaxinar futuros desexables en 
tempos de crise planetaria. 

UN SABER SOSTIDO 
Un último bloque de materiais deste módulo ábrese so-
bre as capacidades que todo o mundo ten de facer cou-
sas, os outros saberes que están na base da sociedade, e 
que, aínda que non necesariamente constitúan a estru-
tura do traballo salarial, deles depende o coidado e repro-
dución das vidas. Eses saberes activáronse de xeito des-
bordante ante a ameaza do Nunca Máis. Veñen de atrás, 
do mundo labrego e mariñán, da curiosidade dos nenos, 
da paciencia das nais, da experiencia dos artesáns. Serán 
fundamentais para reconstruír un mundo bo despois do 
esgotamento dos combustibles fósiles. 

UNHA GRAN BURLA NEGRA
SARA PÉREZ & DIEGO VITES, GALICIA, 2018, 25′

Caneca Filme activa un material atopado nunha das tan-
tas «caixas negras» da memoria do Nunca Máis, neste caso 
custodiada pola Asociación Cultural e Deportiva Dorna da 
Illa de Arousa, grazas a colaboración de Dani Perilluco e 
Nano Besada. Son as imaxes dunha comunidade mariñá 
autoorganizándose, modificando os contenedores de lixo, 
construíndo as barreiras, preparando os barrís coa efica-
cia dun exército disposto a parar a chegada do petróleo ás 
súas rías. Sobre esa metraxe fían outras voces, as do mun-
do da cultura, recordando aquelas mesmas xornadas de 
creatividade e activismo. Falan do seu o peche na Casa da 
Cultura de Laxe, da aprendizaxe da contra-información e 
da protesta. A cinta traballa sobre a necesidade de xuntar 
eses saberes e esas memorias. Sobre a imposibilidade de 
facer habitar nun mesmo tempo e espazo uns corpos e 
unhas voces. Sobre as sempre complexas relacións entre 
o traballo da cultura e a cultura do traballo. 

UN ABECEDARIO DO PRESTIGE 
JAVI ÁLVAREZ, GALICIA, 2002

Como nun glosario cultural, a peza xunta fíos de expe-
riencia encarnados en voces. Vidas como palabras dun 
dicionario colectivo. Presenta aos membros dunha co-
munidade familiar, coa súa longa experiencia no pasa-
do século, cos seus saberes antigos, coa intelixencia da 
lingua. Falan da emigración, do desenvolvemento capi-
talista, da transformación do rural, das dores e dificulta-
des dunha historia feita corpo, e finalmente resolta. Pero 
unha catástrofe vén mudar a sensación de «ter chega-
do onde tiñamos que chegar». Hai unha pasta densa nas 
costas que reabre unha historia que nunca terá final. Ou-
tras voces falan da morte do mar. Hai os berros nas rúas. 
As manifestacións. Unha serie longa de xentes pasando 
que reclaman un sitio.

Imaxes do documental Unha Gran Burla Negra, 2018.

Manuel Sendón, Cuspindo a Barlovento. Fotografías.

Exposición “Un Nunca Máis contado polas fillas de Man”, 2019, Museo Manfred de Camelle.



TODAS AS FORZAS 
DO ENTROIDO

Neste módulo farémonos cargo desa mobiliza-
ción do popular, das tradicións galegas, que van da 
matanza do porco aos maios, do entroido ao cul-
to xacobeo. Hai todo un fondo etnográfico activo 
durante o Nunca Máis, posto ao servicio da produ-
ción de formas de protesta. Moitas das creacións 
máis orixinais do movemento están fondamente 
enraizadas nas tradición, pero vivas, susceptibles 
de se activaren na defensa e comprensión do seu 
presente. Os imaxinarios dos traballos, dos oficios, 
os ritos da cociña, da colleita, as festas, os loitos, 
todo o patrimonio inmaterial e popular, forneceu 
un rico repertorio de símbolos e técnicas, que deu 
ás protestas o seu carácter fondamente colecti-
vo. As tradicións ancestrais reactiváronse en cla-
ve festiva e emancipadora. Iso, en por si, non era 
nada novo: a novidade era a forza, a multiplicación, 
a densidade desta activación. Mais a politización 
da cultura popular é unha constante das loitas 
veciñais, sindicais e ecolóxicas. Hai unha gramá-
tica popular da protesta que bebe da celebración 
e da troula, que expresa a dor e o enfado. Pero 
poucas veces tivo tanta importancia, poucas ve-
ces se fixera tan presente. 

A morte de milleiros de vidas –non só as vidas son 
humanas– inocentes que trouxo o Prestige requi-
riría de corpos para choralas, para darlles un lu-
gar onde couberan. A lóxica do exvoto, como a do 
meco, é a da transferencia. Búscase permitir, me-
diante unha forma, conxurar a dor, a morte, o mal, 
a enfermidade, a culpa. Hai moito de maxia sim-
pática nos traballos artísticos da protesta, igual 
que hai moito de rito no entroido galego, e nas 
súas moitas festas afíns. O primeiro ciclo do Nun-
ca Máis coincidira co ciclo das festas de inverno. 
Vai case de Defuntos ao San Xoán. Esa coinciden-
cia acelerou a sincronía de formas e de eventos. 
Se os entroidos ritualizan a renovación do cosmos, 
a ordenación na repetición da vida, promovendo 
a fertilidade e descartando os elementos negati-
vos, no ano 2003 este mandato actualizouse ante 
a evidencia da ameaza ecolóxica. A protesta co-
lectiva foi un gran loito. O enterro do mar foi o seu 
tema principal. Un loito cheo de intelixencia e de 
celebración da vida. Porque a cultura popular sabe 
chorar cun ollo, e rir co outro.

O velorio do mar. O loito da area. Os escolares vestidos de peixiños. As tumbas 
das gaivotas. Os cadaleitos do Océano. As máscaras. O Apóstolo vestido de volun-
tario. A politización do Pulpo. A indignación do Centolo. Unha dimensión central 
dos movementos de protesta contra o Prestige foi a súa capacidade de convocar 
dun xeito festivo, non exento de dor e de fondura, o imaxinario popular, con tóda-
las súas tradicións, para se facer cargo do desastre natural. Peliqueiros, enterros 
da Sardiña, exvotos, cacharelas, mecos, Santos Inocentes, Reis Magos, fantoches 
e máscaras, de toda caste e sorte e condición, foron ritos e festas mobilizados 
para afrontar a crise do chapapote, como se as forzas máis antigas da tradición 
fosen convocadas para loitar contra a catástrofe ecolóxica. Fronte a toda a mor-
te que trouxo o mar, arrepúxose a conciencia de ser parte dun mundo habitado 
por vidas alleas pero das que dependemos. A esa conciencia política o Entroido 
galego doulle unha gramática.



EXVOTOS E DIFUNTOS
As aves, peixes e plantas realmente mortas pola marea ne-
gra retornaron en formas de cartón, de plástico, en imaxes 
políticas. E así foron enterradas, simbolicamente, como 
un modo de traballar colectivamente pola súa recupe-
ración. A través de performances, exposicións, debuxos, 
obras de teatro, cabalgatas de entroido miles de nenos 
en colexios e institutos, contra a presión das autoridades, 
fixeron ese loito. Milleiros de cidadáns replicaron este xes-
to colocando nos escaparates improvisadas representa-
cións de acuarios, ou recortando formas de animais para 
acudir con elas ás manifestacións. Como un pobo de som-
bras, viñan con corpos prestados para pedir xustiza. Foi 
deste xeito como a fauna se manifestou: as criaturas do 
mar e do aire viñeron ás protestas cumprindo, dun xeito 
moi paisano, os desexos políticos de Bruno Latour cando 
falaba dun «Parlamento das cousas», no que as baleas ou 
os glaciares tivesen representación. E así, un cartaz podía 
asegurar: «ameixa, croque e longueirón, piden dimisión».

A SANTA COMPAÑA DAS AVES

O número de aves afectadas polo Prestige, de Portugal 
a Francia, segundo algúns estudos oscilou entre 115.000 
e 230.000. As especies propias de mar aberto foron as 
máis afectadas. O movemento de recollida, limpeza e 
salvamento das aves marítimas e outras especies colleu 
moita forza desde o principio. Cidadáns acudían cos al-
catraces mortos ás manifestacións, como quen porta o 
cadáver dun ser querido, esixindo unha restitución. Moi-
tos remedaron corvos mariños, albatros e mesmo araos 
con cartón ou con plásticos para se disfrazar deles. Un 
grupo de estudantes capitaneados por Mónica Monte-
ro levaron un complexo repertorio de animais ás rúas: a 
súa «Árbore dos paxaros» (2003) imaxinaba unha sorte 
de «casa de acollida», un fogar para aquelas almas de-
funtas. Sen dúbida será a «A Gaivota Petroleada» (Pepe 
Penabade, 2003) a creación máis popular neste sentido, 
sobrevoando co seu chío de indignación canta manifes-
tación houbo nestes anos. Aínda ás veces reaparece nas 
protestas ecoloxistas actuais.  

Eu chámome Jairo e son dun pobo da Costa da Morte chamado Mal-

pica de Bergantiños. Os nenos e nenas do litoral galego atrevémonos 

a pedir no nome dos nenos e nenas dos litorais galegos que deixen de 

comprar bombas e que compren buques anticontaminación. A miña 

amiga María dixo que o seu bisavó emigrara, que o seu pai emigrou 

e ela tamén emigrou e que o seu fillo vai ter que emigrar. 

Cartas de Reis de nenos galegos ao Congreso, 

6 de xaneiro de 2003

O «MAR DOS EXVOTOS» 
IES UNIVERSIDADE LABORAL DE OURENSE, 2003

O IES Universidade Laboral de Ourense foi un de tantos 
centros educativos que organizaron traballos creadores 
ao redor do Prestige, ofrecendo unha instalación artística 
de gran complexidade. O dispositivo incluía un voluntario 
a modo de meco, unha rocha con versos como monu-
mento funerario, unha colección de debuxos, un conxun-
to de collages e, sobre todo, unha sorte de escultura mó-
bil pendurada da parede representando o mar con todos 
os seus habitantes. Unha longa liña horizontal mimaba 
a superficie das olas e dela baixaban, representados con 
ex-votos, figuras coas que evocar a riqueza e pluralidade 
das innumerables vidas chapapoteadas. 

A SANTA COMPAÑA DA COSTA

A asociación de ensinantes Area Negra logrou con me-
dios moi reducidos coordinar un dispositivo de autobu-
ses e reunir as máis de 100.000 autorizacións necesarias 
para que un exército de escolares ocupase o litoral entre 
Muxía e Laxe. Buscábase facerse costa, poñer o corpo no 
límite entre o océano e a terra, como querendo protexela 
do impacto do fuel, disfrazados de peces e animais mari-
ños, facendo improvisadas tumbas, collendo as mans para 
afirmar a fráxil continuidade da comunidade e da cadea 
da vida no tempo. Logo, cos seus corpos, os escolares es-
cribiron na praia de Traba a palabra VIDA: fronte a imaxe 
cenital dos helicópteros e dos medios de comunicación 
que, centrados na contemplación do desastre, invisibili-
zaba ás cidadás, estas quixeron así recuperar a forza e o 
lugar dos seus corpos. 

Pasan os días e fica xa lonxe, lonxe, lonxe a imaxe perfeita e acom-

pasada do mar bailando polas nosas costas. A situación non ha de 

cambiar por moito que cantemos o fermosas que son. Ha de cam-

biar se lle decimos a todo o mundo que o especial delas radica, úni-

camente en que son nosas. É hora de coller as cousas polo fondo, alá 

ben pola raíz, e limpa-lo todo de arriba abaixo. Hai que aventurar-se 

a viver sen que os intereses neoliberais sexan quen de hipotecar-nos 

a vida. O tempo marcha e o minuteiro indica-nos a hora de erguer os 

ollos ao sol, prender un facho co seu lume e queimar-lle a consciéncia 

a quen hoxe está pensando en seguir a súa eterna repichoca de fal-

sidade. Agora toca-nos dicer que hai algo alén desta noite de morte.

Manifesto da Cadea Humana, do 22 de Xaneiro de 2003, 

Maria Osorio López, 16 anos

OS ENTERROS 
PARÓDICOS 
Loito e burla, riso e choro son (ou eran) actividades en dis-
puta que fan comunidade. Nos enterros da Sardiña, do 
Galo Buxo, do Paxaro do Mal Agoiro dáselle a volta á litur-
xia, aos sermóns do cura, ás ladaíñas, a seriedade instituída 
da morte. Teñen sempre unha carga política: no enterros 
burlentos cóllense as formas do funeral para combater os 
seus responsables, transfórmase a dor e o medo en forza e 
en determinación mediante o riso. Cadaleitos, cruces, en-
terradores, mesmo bandas de música e, sobre todo, cho-
radeiras van no cortexo. Os enterros paródicos son tamén 
un dispositivo habitual na protesta ecolóxica (no afundi-
mento do Casón, nas loitas de Touro ou Estribela). Tamén 
dentro do xigantesco Enterro do Mar que foi o ciclo de 
protestas do Prestige. Eran parte dunha limpa simbólica.

O 28 de decembro o «Velorio do Mar», na praia de Orzán, 
na Coruña, foi a máis importante destas accións, na que 
presenciamos féretros con nomes de petroleiros afundi-
dos e tumbas co nome de «dimisión» ou «asasinos». Eses 
mesmos ataúdes reapareceron, entre outras moitas oca-
sións, na manifestación do 23 de Febreiro en Madrid, xun-
to cunha xigantesca réplica do Prestige, transformado 
nunha espectral nave-cadaleito que, en vez de Ponte de 
Mando, levaba un conxunto de televisións emitindo noti-
cias falsas. As recorrencias deses barcos-tumbas fálannos 
da necesidade de conxurar toda a morte fuxida do cadá-
ver do Prestige, de devolver o chapapote-sangue ao «cor-
po» do que xurdiu. 

OS SANTOS INOCENTES DE 2002

O 28 de decembro atoparon morto a Manfred Gnädinger. 
Esa broma pesada recordounos a relación entre a ino-
cencia e o sacrificio. Moitas das figuriñas que se escolle-
ron para brincar cos transeúntes tiveron forma de exvoto. 
Dun lado, a acción das autoridades excedera os límites do 
soportable, doutra banda cumpría devolver, aínda como 
humor, toda aquela violencia. O símbolo de Burla Negra 
foi un monicreque, Burliño, que apareceu na carpa do 
País de Nunca Máis. Houbo moitas protestas onde a bo-
nequización era unha estratexia de intervención. Porque 
a indignación xorde da ira dos pacíficos.

A PROCESIÓN DAS MALETAS

O 9 de febreiro unhas 200.000 persoas xuntáronse na Co-
ruña. Moitas levaban maletas de fabricación propia, alu-
dindo á emigración como constante histórica, vencellada 
á imposibilidade política de construír vidas dignas na terra. 
«Desterrados na propia patria» díxose citando a Castelao e 
a Rosalía. A relación entre emigración e morte, a compren-
sión do Prestige nun marco colectivo de memoria histórica 
e dignidade, foi un eixo constante no movemento, desde 
as pancartas dos grandes ou as cartas dos pequenos. 

Mar dos Exvotos, Instalación no IES Universidade Laboral de Ourense, 2003. Arquivo Vivo UGBN.

Manifestación das Maletas. A Coruña. Foto Roberto Ribao, Arquivo Vivo UGBN.

Celebración do Velorio ó Mar, 28 de decembro de 2002, Praia de Orzán (A Coruña). Foto Federico García Cabezón, Arquivo Vivo UGBN.

Pancarta co burliño/a que representaba á plataforma Burla Negra, 2002. Foto Roberto Ribao, Arquivo Vivo UGBN.

Profesoras de ensino portando árbore de paxaros na concentración en Ribeira, 2003. Foto Raquel Miragaia, Arquivo Vivo UGBN.

Cadea humana de estudantes fronte á praia de Traba, 2003. Arquivo Vivo UGBN.

Escolares disfrazados para participar na Cadea Humana da Costa da Morte o 22 de Xaneiro do 2003. Arquivo Vivo UGBN .



O CIRCO AMBULANTE DO 
PAÍS DE NUNCA MÁIS
En xuño do 2003, o colectivo Burla Negra puxo en marcha 
unha sorte de circo viaxeiro, o ambulante País de Nun-
ca Máis. Mercaran unha carpa de 1.600 metros cadrados 
na que albergaron exposicións de fotografía e de banda 
deseñada, actuacións teatrais, monólogos, performan-
ces, monicreques, contacontos, proxeccións, concertos, 
talleres, cantares de cego e espectáculos para nenos. Na 
súa inauguración en Culleredo concorreran Siniestro To-
tal, Doctor Cotomondongo e Os Frangos, coa participa-
ción literaria de Manuel Rivas, Suso de Toro e Xurxo Sou-
to. Entón, o poeta Lino Braxe asinou un verdadeiro pacto 
de sangue colectivo: extraeu das veas dúas xiringas e con 
sangue reescribiu nun lenzo a palabra «Nunca Máis». Era 
unha homenaxe a Lois Pereiro.

No seu periplo por Carnota e Pontevedra acolleu a toda 
sorte de artistas e asociacións. Bo sinal do carácter colec-
tivo da empresa ofréceo a listaxe de colectivos que a fixo 
posible (Colexio de Xornalistas de Galicia, Colectivo Xapa-
pote, Asociación Galega Artistas Visuais, Escola de Imaxe 
e Son de A Coruña, Ceber Muxía, Ciber Cháchara, Asocia-
ción de Músicos en Lingua Galega, Area Negra, Casa En-
cantada, Loquilandia, Sala Nasa, Zopilote SL, Asociación 
Galega de guionistas, Fundación Paideia, Haley Oleiros, 
Nordesía Produccións, Asociación Cultural Alexandre Bo-
veda, Estero Artes Gráficas, e O Dezaseis).

A proposta recuperaba o mellor do espírito de iniciativas 
semellantes postas en marcha nos anos trinta pola Barraca 
Resol ou por Misións Pedagóxicas, a tradición dos casetos 
de feira –da liña de Barriga Verde– o Circo dos Muchachos 
ou os shows contracultu-rurais de Kukas ou d’O Mago An-
tón nos anos setenta, e tantas outros intentos de pensar 
unha cultura máis ou menos activista con dispositivos de 
movemento. Na mostra ofrécese unha pequena selección 
dos espectáculos. Ademais, contamos coa maqueta do re-
cinto e cas lonas laterais do escenario, decoradas coas fi-
guras xigantes de dúas voluntarias, a modo de Atlantes. 

MÁSCARAS E 
MASCARADAS
Disfrazarse é devir, é volverse aquilo do que un se disfra-
za, é afirmar a continuidade do humano co animal, coa 
natureza, coas materias, do que un é co que non é. Dese 
principio nace a capacidade de inversión do entroido, 
cuxo carácter enigmático cristaliza primeiramente nas 
máscaras, co rostro de calquera na festa e para a festa. A 
«persoa» é, literalmente, en latín, «a máscara», porque hai 
una continuidade entre o rostro da festa e a identidade 
pública. Poñer unha máscara de cigarrón ou de felo é un 
modo de deixar de ser un só para ser un máis, pero non 
un calquera. A través dela falan tanto os mortos coma 
os ausentes. Esa enerxía política segue estando inscrita 
na máscara cando aparece na protesta política, sendo un 
dispositivo que, as veces, protexe o rostro do cidadán da 
identificación (ou dos gases lacrimóxenos), pero que, ao 
tempo, o volve visible, o singulariza, da conta da súa pre-
sencia singular e necesaria. Constrúe nunha volta a parti-
cipación e o anonimato. 

A proliferación de cascos e antefaces artísticos nas pro-
testas foi notable. Unhas paródicas, outras alegóricas, tra-
ballaban nesa idea de traer o mar danado ás rúas: Peixes, 
Polbos, Percebes e Centolas, e até o mesmo Neptuno par-
ticiparon dos desfiles. Os Peliqueiros colgaron a Bandeira 
do Nunca Máis como penachos, e elaborouse unha más-
cara de Boteiro-Petroleiro activando as linguaxes propias 
das caretas galegas. 

A súa condición de memoriais populares espertou o in-
terese do artista Sánchez Castillo no estudo artístico das 
máscaras de protesta, en contextos moi dispares, de Esta-
dos Unidos a Hongkong. Nelas recíclanse formas e mate-
riais, revelan na súa singularidade una estraña fermosu-
ra política. Antigas canto radicalmente contemporáneas, 
son ferramentas e monumentos á protesta cidadá, forzo-
samente efémeros, que, ao se replicar como esculturas, 
acadan unha forma de repouso. Unha memoria. Como a 
da máscara do Melchor, un Rei do Chapapote.

OS REIS QUE TRAEN PETRÓLEO 

O desfile do 4 de xaneiro de 2003 en Vigo para irlle cantar 
aos «Reis do Chapapote» constituíu unha verdadeira ocu-
pación cidadá das festas mediante a organización dunha 
concorrida cabalgata popular. Nela probouse o camión 
que percorrería as rúas de Madrid o 23-F coa silueta do 
Prestige e un sound-system a pleno rendemento. As Súas 
Maxestades non aforraron traballo neses días. Uns paxes 
de Greenpeace acompañaron os Reis Magos na maña do 
6 á Presidencia do Goberno en Madrid, onde «entregaron 
unha caixas con chapapote para José María Aznar» pola 
«pésima xestión da crise e para que deixe de minimizar a 
catástrofe e aplique medidas urxentes».

OS ROSTROS QUE LEVA O MAR

O traballo para o entroido dura o enteiro ano. O rostro 
é a acumulación do tempo. O voluntario alemán Sven 
Schwebsch ficou en Carnota despois do Prestige e en 
compañía de Alicia Vázquez Vázquez, formou o colec-
tivo Alivavá. Este organiza talleres con escolares para 
limpar as praias. Co co lixo que atopan nelas elaboran 
unha sorte de cabezudos, como Arcimboldos do refuga-
llo mariño. As súas máscaras falan tanto da contamina-
ción coma da ecoloxía. Veñen da marea e son o revelado 
do mar. Son tres xenios democráticos. O rostro da Marea 
Negra do piche, a cara da Marea Branca das voluntarias, 
e a máscara da Marea Multicolor, do ecosistema recupe-
rado pero tamén todos os plásticos que aínda ameazan 
as vidas nos mares. 

As Máscaras Prestige de ALIVAVÁ inspíranse en varias fases relaciona-

das co afundimento do Prestige nas costas galegas: 

1. A Marea Negra: máscara escura, negra, vomitando “chapapote”.

2. A Marea Branca con pinceladas de luz (cor): esperanza e supera-

ción grazas á avalancha de voluntarixs.

3. A Máscara de Cores: un mundo de cor recuperado (por gran parte) 

pasada a catástrofe. Todas elas creadas con residuos recolleitos po-

las costas galegas, chaman a atención sobre a contaminación dos 

plásticos como unha terceira marea (despois da negra e da bran-

ca): a “Marea de Cores”, que reflicte a continuidade dos combusti-

bles fósiles e do petróleo do que a meirande parte dos los plásticos 

veñen feitos.

MECOS E FANTOCHES
«¿Quen matou o Meco? O meco matámolo todos» lem-
bra a memoria popular que, chegado o Carnaval, sabe in-
ventar un corpo onde poñer todos os males, todas as do-
res. Ravacholes, Momos, Mikaelas, Mázcaras, personifican 
o Entroido, e son os inimigos da renovación do Cosmos. 
Desa condición maligna derívase a frecuente necesida-
de do seu sacrificio, normalmente na cacharela. O seu 
simbolismo moitas veces mestúrase co da matanza do 
porco. E adoita incorporar significados políticos, asocia-
dos tradicionalmente a gobernantes e caciques. Durante 
as protestas, proliferaron as representacións fantocheiras 
dos responsables da xestión do Prestige, coa forma de ca-
bezudos ou como mecos, suxeitos a diversas formas de 
vexación. Cartaces repintados, con chapapote nos ollos, 
siluetas mutiladas, e máscaras foron daquela habituais. 
Houbo xogos de Pin-Pan-Pun e queimas in efigie. Fixé-
ronse tamén escraches, aínda que esta non era unha pa-
labra daquela coñecida. 

PANTASMAS

Moitos dos mecos do Nunca Máis tiveron traxe de volun-
tario, luvas e máscaras respiratorias. Sobre os seus cor-
pos escribíronse toda sorte de mensaxes en chapapote. 
Tamén as mans das apertas. Estes monos acabaron por 
ser coma fantasmas das protestas do 2003. Hai pouco, o 
grupo de teatro Chévere convocou estes mecos en asem-
blea na súa obra N.E.V.E.R.M.O.R.E., como pano de fondo, 
nunha rechamante imaxe da desmobilización colectiva. 
Do silencio que ven tras a tormenta. 

CABEZUDOS E SEREAS

De todas as figuras presentes nas manifestacións, as aso-
ciadas ao daquela presidente Manuel Fraga eran as máis 
populares, como o Cabezudo Manoliño, provisto dunha boa 
estaca (alusiva ao seu famoso «que pasen los antidistur-
bios»), ou a desacougante figura mutante do Fragasaurio. 
Dragóns e basiliscos foron outras das criaturas fantásticas 
presentes nas manifestacións. Pero entre elas destacan as 
aparicións dunha serea chamada Milagros, feita pola veci-
ña carnotá Carmen Armendariz, en homenaxe ás mulle-
res loitadoras da súa contorna. Esta criatura choraba lágri-
mas de chapapote, e acabou desfeita de tantas marchas 
ás que acudiu. No Nunca Máis manifestáranse moitas Ma-
ruxainas, ambiguas criaturas mitolóxicas do litoral, donas 
de poderes destrutivos e rexeneradores, ameazadas elas 
tamén pola forza humana das catástrofes. 

Prestige, Marea de cores, 2022. Máscara Alivava.

Celebración de xogos populares contra o Goberno, 2003. Foto Rosa Veiga, Arquivo Vivo UGBN.

Fotografía da obra NEVERMORE. Foto Tino Viz.

Manifestación da dignidade en Madrid, 23 de febrero, 2003. Foto Jorge Meis, Arquivo Vivo UGBN.

Mani-festa-acción “Os reis do chapapote”, 4 de enero, 2003. Foto Rosa Veiga, Arquivo Vivo UGBN.

Espectáculo na carpa O Pais de Nunca Máis. Foto Lhosca Arias.

Escenario da carpa O Pais de Nunca Máis. Foto Lhosca Arias.



AS MAREAS 
SON ARTISTAS

Iso é algo do que se pode aprender a partir da 
emerxencia da marea negra no 2002. A sociedade 
galega fará ante os garabatos do fuel nas praias 
unha sorte de xigantesco Test de Rorschach, a 
modo dunha psicanálise colectiva, un exercicio de 
lectura do propio desde a ameaza do capitalismo 
como articulación abstracta. O petróleo escenifi-
cou, sobre a area, un modo de abstracción tan ra-
dical que, de feito, borrou todo contexto, toda si-
tuación, todo tempo. Fronte a esa mancha xurdiu 
un traballo creador que comezaba coa limpeza, 
como xesto de refundación e de coidado. Era esta 
unha arte agónica: a de quen sabe que o mar vol-
verá a tinxir a area que acaba de limpar, pero que 
dese traballo sen límite depende o mantemento 
da vida. As máis de 300.000 xornadas de traballo 
voluntario (a cifra corresponde só ás contabiliza-
das pola Xunta) esas si que foron un happening. 

«Fodamos o fuel!! Fodido fuel!! O fuel, que non 
é nin máis nin menos que unha negra mancha, 
unha negra sombra no noso mar, nas nosas costas, 
no noso corazón, nas nosas bágoas» era o berro 
de Manuel Seixas contra a innegable –pero nega-
da– omnipresencia do chapapote. A súa materia-
lidade era tan dura –cheiraba, pesaba, enchía os 
sentidos– que esixiu unha resposta artística co-
lectiva para se facer cargo dela. Esta resposta ac-
tivou outra sensibilidade. Unha que aprendía dos 
ritmos da natureza, que escoitaba as mareas e 
sabía agardar, espreitar, atender.

A circulación intensa das formas asociadas coa propia catástrofe, os seus capri-
chosos deseños sobre as areas, os debuxos do piche sobre as rochas son como 
pousos nos que ler un tráxico destino. Nos anos trinta, o crítico de arte Carl Eins-
ten profetizara que as masas son o artista. Noventa anos máis tarde, podemos 
responder, desde o arquivo do Prestige, que, hoxe, as mareas son as artistas. 
Pois quizais son precisamente as formas dunha natureza en crise as que permi-
ten iluminar e comprender o presente nas súas graves contradicións. Aínda mais, 
quizais a través delas poidamos xerar as ferramentas que nos axuden a confron-
talas. Falamos de habitar unha intersección entre arte, traballo e natureza que 
teña que ver cos ritmos, coas materias e cos tempos dun facer que ten axentes 
non humanos na vangarda.



CORPOS E CREBAS
Nacer é naufragar, en tantos sentidos. Hai por iso unha 
analoxía fundamental entre a conciencia do corpo alleo e 
a conversa cos obxectos que se atopan nas praia. As cre-
bas –os restos dos naufraxios que chegan á costa– forman 
parte consubstancial da relación do capital co mar. Te-
ñen que ver cos excedentes e coas ruínas, cos restos e cos 
achados. Nos últimos anos, tamén coa contaminación, 
co lixo. Nunca a noción de creba foi tan ampla, porque 
tampouco a noción de naufraxio fora tan extensa. Hoxe é 
grande coma a época. Xa hai unha xenealoxía enteira de 
artistas «crebeiras» que recollen o achados das praias «e o 
rescatan» para «compor algo novo», activando dende esa 
posición «a capacidade da arte de facer coa vida sentido» 
(María Bella). O «Imposible Museo», para Man, tiña moito 
deste «andar ás crebas» que, como para o colectivo Ali-
vavá implca limpar as praias, sabendo que non tardarán 
en lixarse. En certo sentido, a marea negra foi unha creba 
tan grande que case non houbo costa para atopala.

A liñaxe das crebas ten unha historia longa na arte gale-
ga contemporánea, con pezas tan temperás como Creba 
(1980) de Correa Corredoira, argallada nun enrestrado roto 
de fragmentos de redes e de cables, entre imaxes dunha 
pesca imposible. Porque as crebas indican tamén rique-
za, e vida, ou alomenos a súa posibilidade. Forman parte 
das topografías complexas da costa, dos mapas do invi-
sible, dos tesouros comunais. Os restos dos barcos fun-
didos son labirintos xerativos de vida. Froito desa precisa 
cartografía de observación xorden as cartas náuticas de 
Pepe de Olegario, onde se xuntan naufraxios e caladoiros, 
as rutas do pasado e as do futuro.  

O FÓSIL DUN BALEIRO: MAN DESPOIS 
DE MAN

O proceso de traballo de Man (o «Imposible Museo») foi 
interrompido tres veces. A segunda en 1986, cando os ve-
ciños de Camelle atravesaron cun espigón parte do seu 
espazo artístico. Man tardou en asumir que non podería 
evitalo pero, cando o fixo, comezou a desenvolver sobre 
o cemento unha estratexia erosiva. Esmiolouno, foino ex-
poñendo ao mar, ao vento, pintouno con círculos e liques. 
E, sobre todo, fixo co seu corpo unha serie de marcas no 
concreto aínda fresco a modo de revelado: aquela estru-
tura acabouno protexendo do vento para secarse ao sol 
despois do seu baño diario. Pero a pesar desa capacidade 
de adaptación, Man non deu sobrevivido á terceira des-
trución do seu Museo: o espanto da marea negra embar-
gouno nunha letal melancolía. Desde entón converteu-
se no santo laico do movemento Nunca Máis, no corpo 
sacrificial do Prestige. No seu honor, Mónica Montero vai 
compoñer unha estela funeraria, o seu Man chapapotea-
do (2003) que, con elementos cristolóxicos e estrutura de 
creba, propón a «ascensión» secular de Man cara un ceo 
mariñeiro, entre círculos de Kandinsky e berros de Edvard 
Munch. Anos despois, cando finalmente construíron o 
Museo do Alemán, elaborouse un revelado dos ocos que 
Man deixara no espigón. É unha ausencia feita forma, un 
oco entre a concreción e o aire, o baleiro dun habitante da 
Pompeia do 2002. Nesa materia inversa xúntanse mortal-
mente a natureza e cultura, a política e a paisaxe. 

TODAS AS MANCHAS 
En moitos sentidos, desde o impresionismo ao suprema-
tismo, a arte moderna nace da organización artística das 
manchas, como espazos onde a cor e as formas se eman-
cipan, zonas onde se expresa a súa relación co non dito ou 
agachado. A posibilidade de acceder a través da estética 
a unha subxectividade encriptada foi sinalada nun senti-
do emancipador pola alianza do movemento surrealista 
e a psicanálise. Algunhas das súas técnicas non tardaron 
en caer capturadas por unha psiquiatría disciplinaria de 
carácter represivo. Nese caldo de cultivo hai que situar a 
creación por Hermann Rorschach do seu famoso test ba-
seado na lectura de manchas (Psychodaignostik Tafeln, 
1921), paradigma desde entón da complexa relación su-
bxectiva coa negrura informe. Porque boa parte da arte 
do Nunca Máis xorde da ansiedade de facer fronte á mul-
tiplicación desa negrura, asimilándoa. Así, o 16 de febreiro 
de 2003 tivera lugar en Pontevedra unha «Manchada Po-
pular» na que se xeraron sobre telas brancas dispositivos 
gráficos para a protesta, ao modo dun taller cromoacti-
vista. Tamén nos seus discursos, os gobernantes convo-
caban a mancha cando a negaban: «Se non alonxamos o 
buque mar a dentro a mancha xa estaría na costa» (López 
Veiga, 25 de Novembro de 2002). A mancha era innomea-
ble, omnipresente, informe. A mancha era o real. 

MANIFESTO DA MAREA GAITEIRA

Saúde, irmáns! Saúde irmás! Gaiteiras e gaiteiros, xentes do mundo 

todo. Estamos aquí de loito, para dicir que nos sentimos aterecidos 

pola dor, pero que non estamos mortos. Vimos cargados de música 

para berrar ben forte que nós si que queremos o mar. Estamos aquí 

vestidos de negro para que as autoridades vexan esa marea negra 

que non queren ver.

Lido na Praza da Quintana por Branca Villares 

e Patrícia Vázquez, 6 de decembro de 2002

«Non perdamos o humor, aínda que sexa negro», dicía 
o Nunca Máis-Lisboa nun manifesto. Ese foi un dos xei-
tos de relación coa negrura, que tivo que ser partillada, 
descomposta, dividida, para poder ser pensada colecti-
vamente. Xosé Teiga fará unha serie, Mensaxes do Mar, 
na que asume a dificultade de fotografar o piche, porque, 
como unha sorte de furado negro, parece atrapar os re-
flexos do sol. Esta capacidade fotófaga, de veciñanza coa 
morte, fora afrontada polo artista Xulio Maside nunha se-
rie de pezas traballadas directamente en petróleo, como 
homenaxe tardego a Malevich. Porque malia que o seu 
famoso Cadrado negro xorda das experiencias políticas 
do futurismo revolucionario, a súa linguaxe volveuse para 
nós funesta. Cen anos despois, ante o esgotamento dos 
combustibles fósiles, volvémonos a preguntar como ar-
ticular arte e revolución, xeometría e manchas, enerxía e 
materia. 

Quizais haxa dúas respostas e ámbalas dúas pasan por 
traballar directamente con esa materia imposible, con 
esa densidade de vida anterga pastificada. A primeira 
proposta pasa por devolverlles aos derivados do petróleo 
a súa condición viva e traballar con eles como quen ama-
sa as cinzas de vellos parentes, expoñendo sobre o cadra-
do capas desa vida muda, desa morte viva. «Ser os nosos 
devanceiros» (María Montero), como quere Cristina Lucas 
na súa última serie de traballos con derivados fósiles, atra-
vesando a «noite escura» do Antropoceno con pigmentos 
que veñen dun tempo moi profundo. O segundo camiño 
quere facer do limpar un pintar. Transformar a arte nun 
traballo de limpa, replicando no interior do lenzo o xesto 
humilde de tantas voluntarias nas praias, o de debuxar 
cun dedo un Nunca máis, retirando ao mesmo tempo a 
capa de piche que nos mata. 

Fronte a contaminación, o camiño de Manfred Gnädin-
ger, o artista-ermitán de Camelle, seguiu as dúas vías de 
vez. As manchas foinas diluíndo, erosionando no tempo. 
Foilles aplicando as súas propias metodoloxías de natura-
lización artística, introducindo faíscas, brillos, refraccións. 
Pasounas polo calidoscopio da historia. Como nun labo-
ratorio, someteunas a analoxías, a réplicas, e foinas subdi-
vidido até facelas devir unha forma produtiva, xeradora. 
Algo semellante fixo a sociedade coa negrura por medio 
da protesta artística. Foi un traballo alquímico, e terapéu-
tico, o que se corresponde coa elaboración da Nigredo, a 
fase de disolución da materia, onde vida e morte aínda 
conviven, previas a súa elaboración cromática. 

Manchada popular en Pontevedra, 2003. Foto Roberto Ribao, Arquivo Vivo UGBN.

Fotografía da serie Museum vom Einsiedler Man. Camelle. Foto Man, Museo Man de Camelle.

Lámina do Test de Rorschach

Mar e crebas chapapoteadas, 2003. Foto Javier Paz, Arquivo Vivo UGBN.

Intervención de Man contra a construción do espigón de Camelle e baleirado do corpo de Man.

Pintada nunha praia de Costa da Morte. Arquivo Vivo Unha Gran Burla Negra.

Noche oscura, 2022. Pintura Cristina Lucas. 



PRAIA DE CARNOTA: ANO 2222

Algo hai da visión calidoscópica da casa de Man que rea-
parece nas fotografías de Antonio Nodar. Estas traballan 
con progresións cromáticas, mudando a natureza dos 
obxectos. Non é tanto traballar co paso da luz do día so-
bre as formas da natureza senón máis ben o seu estraña-
mento ante unha rara luz climática. Baixo os seus raios, a 
escuma mariña vira en rede, as nubes en fungos, os regos 
en xeo, a area en pel. Tamén o abrollo en flor, ou vagalu-
me. Unha flutuación nas dioptrías opera sobre a percep-
ción política do medio natural. É parte todo dunha aluci-
nación distópica. Anticiparse á destrución climática, para 
evitala, significa comezar a percibir como se esta tivese 
xa acaído. A desestabilización global producirá mudan-
zas insospeitadas do clima, cambiando para sempre a re-
lación entre o color e o tempo, entre o mar e o aire.

A materia ordénase a través dos seus ritmos secretos e o 
seu desvelamento ten efectos políticos. A partir deles tra-
balla Abe Rábade, mediante a harmonización das voces 
e a súa descomposición en clave jazzística. Trátase dun-
ha posición política que xorde de escoitar aos demais sa-
bendo que falan música, o que aplicado a voces públicas 
desenvolve sobre elas o efecto dunha beleza agochada. 
Esta xorde do feito de que un outro non humano –neste 
caso un piano– faga súas as túas palabras. E que o faga 
exactamente no ton e na cadencia nas que foron pronun-
ciadas. Que algo te transcriba, pero que non te traduza. 
Que queira falar por ti, pero non no teu lugar. Esa é a téc-
nica que Rábade desenvolve en Vertido de sons (2023), 
aplicada á memoria acústica do Nunca Máis. Contra as 
voces da manipulación informativa, aplícase a forza dun-
ha mentira ao recordarse, desenvolvendo os harmónicos 
das xentes na protesta, os cantos dunha lingua nas súas 
consignas civís, e a imposible voz do mar. 

Praia de Carnota: ano 2222. O cambio climático, produce alteracións 

nos gases e partículas atmosféricas que afectan á forma na que se 

transmite a luz, alterando a relación co noso entorno. Unha comple-

xa rede de factores naturais, económicos, relixiosos e políticos, a bus-

ca de ganancias e o desexo de crear e satisfacer as necesidades de 

consumidores e accionistas levaron ao Homo Sapiens a esquilmar o 

planeta, terra de todos os seus recursos naturais.

Antón Nodar

A TRIBO DAS BALEAS

A BALADA DA MAR SALGADA
(COMISARIADO DE ANXO RABUÑAL, 2023)

No ano de 1986 entrou en vigor a moratoria na caza de 
baleas pola que o movemento ecoloxista galego e mun-
dial pelexara intensamente. Con elas pechou a fábrica de 
Caneliñas (Cee), a última das tres factorías galegas dedi-
cadas á explotación do cetáceo, xunto con Balea en Can-
gas (Pontevedra), e Cabo Morás en Xove (Lugo). Desde os 
anos cincuenta, o sector galego practicara a súa pesca in-
tensiva, gracias ás melloras nos barcos, e á incorporación 
de radares e arpóns explosivos, acelerando unha historia 
longa de caza sen piedade. Na tradición, a balea era a en-
carnación do Leviatán, as fauces polas que se entra no 
inferno, o poder de quen ten o poder dos mares. O ta-
maño e o potencial enerxético da especie fixo dela unha 
presa sistemática dende que as técnicas para a súa pesca 
evolucionaron dabondo na modernidade. José Luis Espe-
jo sinala a súa importancia no comezo do capitalismo. O 
seu aceite era a principal fonte de enerxía para as lámpa-
das até finais do XIX, o que ampliou os horarios de traballo 
nas fábricas alén das forzas humanas. Ademais, coas bar-
bas facíanse corsés, paraugas, sombreiros e cepillos que 
os donos das fábricas podían empregar. No século XX in-
dustria conserveira impulsou unha caza intensiva, pero o 
aceite seguía sendo útil como combustible. As locomoto-
ras de Renfe movíanas a graxa de balea. Toda esa vida ex-
traída constrúe débedas, que non sabemos aínda como 
pagar. O comisario e investigador Anxo Rabuñal invitou 
a unha serie de artistas a traballar sobre algunhas pezas 
que testemuñan o final desa industria a modo de acto de 
restitución e agradecemento. 

Son estas as barbas
dunha das últimas baleas
sacrificadas en Galicia, no ano 1985.
Que devolvemos en signo artístico
de agradecemento
polos favores concedidos
e reintegro
polo dano causado.

A BALEA NEGRA

Na década do afundimento do Prestige, no Marco de Vigo 
presentouse unha potente mostra comisariada polo in-
vestigador Pedro de Llano co título A Balea Negra. O tí-
tulo ecoaba o soño visionario que disque Man tivera un 
ano antes de morrer. En 2004, Carsten Gäbel recolleu este 
conto dos veciños e así transcribiu a profecía: «vai chegar 
chapapote até que non fique máis no mar, e cando non 
chegue máis piche virá unha balea negra. Grande coma a 
Costa da Morte. E Morta. E eu enterrareina e todo rema-
tará xa para min». Destrás deste pesadelo hai unha certa 
verdade: o gran traballo de loito da cidadanía aquel ano 
foi limpar e conxurar («enterrar») ese gran ser sen forma –
balea morta– que un día chegou do océano. Pero a desta 
visión é fundamentalmente unha verdade eco-política: 
ante a marea negra, como ante o covid, certas vivencias 
relacionan a catástrofe coa culpa, co retorno catastrófico 
da violencia a que temos sometido o planeta por séculos. 
Como se o fuel acabase por acadar finalmente a forma do 
crime, o noso rostro propio.

O traballo de Jo Redpath opera sobre este límite entre vida 
e morte, entre carne e óso. Fai con materiais orgánicos 
composicións nas que atravesa eses umbrais da existen-
cia, onde sitúa gardiáns mitolóxicos, a modo de esfinxes, 
ou sereas. Noutras pezas, a artista traballa a partir do dis-
positivo popular do «peto de ánimas», para ofrecer un pur-
gatorio de seres de rede e coiro, un mundo de náufragos 
con cuncha e con capacho. Da enigmática condición dos 
crustáceos derívase unha pregunta profunda pola allei-
dade dos corpos, pola condición estraña da materia. No 
mar, todos os animais sempre son prodixiosos. Cómpre 
protexerse da brandura das augas con armaduras. Se os 
miras profundamente todos os seres teñen cara.

TEMPO, MATERIA, 
FORMA E MAR
Unha relación diferente coa natureza require desenvol-
ver modos e tempos de traballo específicos coas mate-
rias, dimensión central do traballo artesá que se atopa no 
corazón destas novas ecoloxías da arte. Abrirse ao facer 
das mareas, das raíces, dos ventos require situarse nunha 
posición de escoita. Ler na onda os seus ritmos, lentos e 
rápidos, aprender da serie, do que se repite e das singu-
laridades que non . Trátase de retirar do humano o cata-
clismo, de devolver a catástrofe ao lugar do que procede: 
ventos, masas, estrelas, placas tectónicas, para restable-
cer un mundo en proporción: follas, mans, cunchas, ollos, 
cativos. Porque o grande é o que se repite no pequeno. 
A fractalidade, que é o código de composición estrutural 
en todos estes faceres artísticos, ten que ver precisamen-
te coa capacidade de unirse as escalas na forma. Cóm-
pre unha organización da materia que permita o paso do 
mínimo ao inmenso, a habituación simultánea do macro 
desde o micro. O mar ven sendo un espazo onde estes 
saberes se ofrecen, como nas Paisaxes de algas de Lidia 
Méndez, onde esa comprensión do abrollos desprégase 
como coidado sobre un reino humilde, entre o bodegón 
e o herbario. Os avatares da recollida destas pezas son 
un dietario indirecto da desaparición das algas nos mares 
por efecto do aumento das temperaturas, un negativo da 
degradación poseidónica. 

MAN, EL ERMITAÑO ARTISTA
JOAN MALLARACH, 1982; ED. 2020, 26’53

Como un xesto de lealdade consigo mesmo, e con Man-
fred, Marallach volve sobre un valiosísimo material filmado 
nos oitenta onde atopamos ao alemán na súa plenitude 
artística. É a época xusto posterior á «primeira destrución 
do seu museo», onde Man ten xa desenvoltas as formas e 
os procesos característicos da súa práctica: a unión de na-
tureza e arte, nun xogo de variación e permanencia, que 
pasa pola soidade reflexiva aberta cara os demais e pola 
continuidade do seu corpo co medio. Impresiona velo mo-
verse no interior da casa-calidoscopio, manexando mo-
dos de traballo e visión vangardistas e situados, nunha 
relación de alleidade cómplice cos seus veciños, aterro-
rizado ao tempo pola presencia dos outros e necesitado 
deles. Os obxectos crebados polo mar, sobre todo os plás-
ticos, son sometidos a lentos procesos de erosión nos que 
deveñen fósiles, máis próximos á pedra ou ó óso. É como 
se lles aplicase un tratamento dunha escala cósmica para 
que o lixo poida reingresar na paisaxe como materia.

Barba de balea intervida por Misha Bies.

Fotografía de Man no seu Museo anos 80. Museo Man de Camelle.

Voluntarias limpando a praia, 2003. Arquivo Vivo UGBN.

Praia de Carnota: ano 2222, 2022. Foto Antonio Nodar.

Andoriña, 2021. Escultura Jo Redpath.



REDES 
E REDEIRAS

Contra o Prestige apareceron imaxes invertidas, 
mensaxes, e lugares de comunicación que hoxe 
chamaríamos memes, tweets, e foros. Paraxes de 
escritura e contrainformación, a cabalo aínda en-
tre o círculo de amigos, o cibercafé e o aparatoso 
ordenador familiar, entre o deseño en papel e o 
escáner, a fotocopia e a cinta de vídeo, o disquete e 
a mensaxe de texto. Nesa primavera dixital naceu 
o primeiro movemento de protesta propiamente 
do século XXI, cuxos herdeiros traballan hoxe no 
deseño, na publicidade ou na arte urbana. Aque-
la cultura en rede formábase entre a guerrilla da 
comunicación, o mail art e o taboleiro de anun-
cios da taberna da aldea, o escaparate da tenda. 

No contexto do Nunca Máis, naceron formas de 
politización e organización propias da década se-
guinte, a propósito da importancia da dignidade 
como magnitude política ou do xeito particular 
de agregación e activación que é a marea. Todo 
o que era cotián politizábase con naturalidade; se 
«ocupádeo todo» foi o berro cidadá no 2012 do 
movemento Occupy Wall Street, os indignados 
galegos xa fixeran outro tanto poñendo un «Nun-
ca Máis» diante da cada cousa: a TVG, a cultura, as 
festas, os corpos, as escolas, a música, as paredes, 
a comida, as eleccións. A democracia pasaba a ser 
iso: a afirmación permanente da capacidade de 
reapropiación de todos e cada un dos terreos da 
vida en común, máis aló do estado e do mercado, 
mentres haxa brazos e corazóns para soster ese 
esforzo. Moitos dos movementos sociais que co-
lleron forza neste século, como o feminismo ou a 
ecoloxía, comparten estas nocións sobre o colec-
tivo e un parecido entendemento da cultura. 

«Hoxe Galiza é unha rede do tamaño do mundo: As nosas redes, nós mesm@s»» 
(Álvarez Cáccamo, 6 de xaneiro de 2003).

Non só para pescar o chapapote, no movemento Nunca Máis as redes de persoas 
e obxectos serviron para comunicar, para protestar, para aliarse e crear xuntxs. 
Hoxe tamén organizan a memoria colectiva. O movemento xorde nun contexto 
moi concreto: na transición dunha sociedade de consumo a unha sociedade en 
rede, dunha comunicación analóxica a unha cultura dixital, no intervalo entre o 
internet cooperativo e a proliferación da telefonía móbil. Era un entorno de po-
sibilidades híbridas entre o físico e o virtual, de exploración das novas formas de 
comunicación e de organización en rede. 



AS REDES DA ARTE 
URBANA NO RURAL
Houbo unha xeración de estudantes que abandonaron as 
aulas para descubrir no Nunca Máis o que a Universida-
de non lles aprendía. Moitos futuros artistas atoparon nas 
marchas, nas asembleas, nas costas os lugares onde os 
seus faceres podían ter un sentido, un público, unha for-
ma. Por alí ían aprendendo a comunicarse coas linguaxes 
da época: o deseño gráfico e dixital, a guerrilla da comuni-
cación, a arte urbana. Nesta area a ruptura xeracional era 
forte: a xeración que protagonizou a parte máis visible do 
movemento estaba afeita ás palabras e cría nas imaxes, a 
máis nova desconfiaba delas, pero nas arte das rúas e nos 
textos das paredes puideron atopase nunha rede imaxi-
naria. Aquela xeración maior reatopaba tamén a súa mo-
cidade contracultural e setenteira. Os vellos recordaban 
cos novos a arte de facer pancartas.

Entre as liguaxes máis propias da xeración emerxente es-
tán as artes urbanas e os festivais e concertos, dous ám-
bitos nos que o movemento foi rico. En marzo 2003 en 
Ordes, o Colectivo Contramarea, co apoio de Adega, Co-
lectivo Chapapote, Burla Negra, Concello de Ordes, Amel-
ga e Plataforma Nunca Máis organizara un Festival Solida-
rio que incluíu teatro, contacontos, exhibicións de graffiti 
e de break-dance e actuacións de La Puta Opepé, Ruxe 
Ruxe o Zënzar. Para moitos dos rapaces que despuntaron 
na escena galega do graffiti nos anos seguintes o Presti-
ge foi unha inmensa facultade de Belas Artes gratuíta e a 
ceo aberto. Outro tanto pódese dicir, con énfases distin-
tos, a propósito da arte contemporánea, o deseño, o fan-
zine, a literatura, a edición ou a música. 

A rede da arte urbana galega segue a sintonizar aque-
la temperatura no seu tratamento retranqueiro dunha 
realidade pesada, fronte a que manexa tons de sarcasmo 
múltiple, para audiencias globais. Tamén no seu compro-
miso ecolóxico, na denuncia da contaminación, da desar-
ticulación do universo urbano e rural. Denunciaron axiña 
as fantasías da burbulla inmobiliaria (Congestión, 2008) 
e da crise financeira do 2012 e hoxe traballan pola ima-
xinación delirante doutros mundos posibles, como Ana 
Santiso, unhas veces dende o imaxinario do cómic un-
derground, outras dende a ciencia ficción. Os murais de 
Perihelio feren ao Leviatán, á balea do Capital, e amosan 
o rostro da Ruína, da riqueza que articula a destrución 
como fábrica. Pelukas deu capturado a memoria do fuel 
nun universo de mutantes. E Liken lembra que debaixo 
do chapapote segue a praia, debaixo da sociedade de 
consumo a posibilidade dun retorno á natureza. A selec-
ción pecha cunha peza de _MAZ, que compre ler contra a 
proliferación de «infinity pools» até no Parador de Muxía. 
Aquí, o muralismo propón o uso da perspectiva en favor 
da memoria: abre sobre horizonte, como Fata Morgana, 
unha mancha infinita: pasa o tempo, pero sobre aquelas 
augas aínda flota o chapapote fantasma. 

COLECTIVOS EN REDE 
E REDES DE COLECTIVOS
A ocupación dos medios formais e informais, de todas 
as canles dispoñibles, deu como resultado chamativo a 
identificación de interfaces. Os fluxos do correo postal ne-
sas semanas víronse intervidos, como as superficies ur-
banas, mesmo os billetes e os xornais e cantas materias 
estivesen circulando con estratexias de graffiti, de tag-
ging, de throw-ups, buscando reproducir a materialidade 
do piche na superficie mesma da realidade. Eran técnicas 
baseadas na reticulación, na imitación, na proliferación. 
Hoxe diríamos tamén na viralidade, aínda que daquela 
non existise a palabra.

BANDEIRA A MEDIA HASTA 
NUNHA CASA EN COMÚN

O éxito da creación da Bandeira do Nunca Máis procede 
da fusión sinxela de moitos estímulos distintos: as cores 
das repúblicas bálticas, as bandeiras piratas, as bandeiras 
azuis das praias limpas, o simbolismo galeguista, o anar-
quismo, sen esquecer o máis evidente de todos: o loito. 
Cada casa e cada establecemento puxo un crespón ne-
gro pola morte do mar. Nese exercicio colectivo creouse 
de forma máxica unha rede imaxinaria de fogares, unha 
casa en común un pouco de todos e de ninguén. 

AS REDES DA ARTE POSTAL

Desde finais dos 80, grazas ao traballo de artistas como 
Lois Magariños, a escena vernácula da arte postal tiña 
moita rede feita cando afundiu o Prestige, o que lle per-
mitiu trabar accións prodixiosas como a unha Exposición 
Internacional de Arte Correo «Marea Negra», proxec-
to promovido por Corporación Semiótica Galega, Marta 
Bosch, Tartarugo, Pedro Gonzalves e Clemente Padín, or-
ganizado polo Instituto de Educación Secundaria Aquis 
Celenis de Caldas de Reis, co apoio do seu Concello. Na 
convocatoria, «os artistas-correo» querían expresar o seu 
«compromiso estético, ético e político» nunha chamada 
aberta. A resposta foi desbordante: chegaron case cinco-
centas pezas de 258 artistas de 36 países: obras de Xapón, 
Australia, Canadá, Finlandia ou Malí. Con elas organizou-
se unha exposición nas rúas de Caldas, cos paneis apoia-
dos en farolas e paredes. Os estudantes fixeron as súas 
propias pezas postais en agradecemento e resposta aos 
artistas, que recibiron un cedé coas imaxes da exposición 
completa. A mostra visitou máis de 30 centros educativos 
grazas ao traballo da Asociación para a Defensa Ecolóxica 
de Galiza (Adega) e ó colectivo de docentes Area Negra. 

Xunto co humor gráfico e a carteleiría, a ocupación dos 
fluxos postais foi un dos dispositivos máis concorridos no 
deseño político do movemento. Ducias de artistas pro-
duciron obras en coleccións de postais como as editadas 
pola DIFUSORA, polo colectivo Chapapote, ou pola Aso-
ciación Española de Profesionales del Diseño. Moitas de-
las circularon e contribuíron ao financiamento xeral do 
movemento. 

TRUE NEWS: UNHA ARQUEOLOXÍA 
DA CULTURA EN LIÑA

As transformacións das redes nestas dúas décadas ten 
sido radical Dun internet baseado nos foros e nos blogs, 
onde a anonimia era a precondición para a creatividade, 
dominado polos usuarios e fundamentalmente aberto, 
temos pasado a un espazo dixital partillado por corpo-
racións, organizado a través de redes sociais, aplicacións 
e algoritmos, orientado a monitorización e á captura de 
datos. Nin o deseño, nin os dispositivos que foron perti-
nentes na organización dixital do movemento son hoxe 
recoñecibles, e a inmensa maioría das webs empregadas 
daquela xa non están operativas. Navegar polas entornas 
dixitais do Nunca Máis é un exercicio de arqueoloxía ci-
bernética, case unha viaxe no tempo por dominios coma 
www.chapapote.org ou www.vieiros.com, páxinas como 
www.galego21.org; www.Vilaweb.com; http://www.plata-
formanuncamais.org ou http://www.nodo50.org/marea-
negra. O pouco peso das imaxes, a construción textual 
dos portais, a falta de saberes profesionalizados fálanos 
dun universo aberto onde era posible artellar con facilida-
de e sen ningunha oposición gobernamental espazos de 
contra-información. Era un internet (case) sen trolls, sen 
fake-news, sen bots, sen polarización, nin pagos.

PARTICIPACIÓN, 
DELIBERACIÓN 
E DEMOCRACIA 
Ante a emerxencia da catástrofe, a crise de presencia do 
estado creou un baleiro político que foi enchido por unha 
cidadanía en movemento. Nacían colectivos, asembleas, 
plataformas. E cada vez que se xuntaba dábase un nome. 
Ás voltas chamouse pobo, outras irmáns ou xente, até que 
descubriu que Nunca Máis era un nome que lle conviña e 
adoptouno. Neste falar desde abaixo proliferaban as ideas 
e as propostas. As persoas dábanse o poder e o dereito de 
imaxinar e reclamar aquilo necesario. Facíano por canles 
formais e informais, nos foros dixitais ou nas cartas ao di-
rector, nas conversas das agrupacións, en follas dispostas 
para a recollidas de propostas ou en anotacións conser-
vadas por algunha participante. Esta proliferación consti-
tutiva de espazos de deliberación era un recordo perma-
nente da capacidade constituínte que a cidadanía acada 
con só atribuírse ese poder. Do Foro Negro celebrado no 
IGI a finais de 2003 quedan os folios coas notas do falado e 
imaxinado, a modo das actas imaxinarias dun parlamento 
da cultura ecoloxista. No instituto de Ribadavia, nun acto 
contra a circular da Xunta censurando a protesta, os estu-
dantes elaboraron unha serie de listaxes recollendo pro-
postas chegadas pola rede, asinadas por persoas doutros 
puntos do estado, acompañadas de fotos de manifesta-
cións. As súas peticións eran sinxelas («doble casco para 
os petroleiros e desenvolvemento de enerxías limpas», 
Marta García), pero cheas de retranca («o que contamina 
paga... ao que deixa que contamine», Lourdes Flores).

Aquí está a dignidade, aquí está a conciencia libre, aquí está un pobo 

vivo. Nós tamén invocamos hoxe aquí a protección do Santiago Após-

tolo, de Prisciliano, de Santo André de Teixido, da Virxe do Carme, nai e 

señora da xente do mar, pero invocamos sobre todo a forza do pobo, 

a capacidade cívica, democrática, de nós mesmos para afrontar res-

ponsablemente e con coraxe esta situación de emerxencia.

Manuel Rivas, 1 de Decembro de 2002

As formas de participación política propias do Movemen-
to 15-M tiñan un aire de familia con aquelas promovidas 
dende o Nunca Máis. Nas prazas do maio de 2011 redescu-
bríranse as capacidades políticas das asembleas de cida-
dáns libremente axuntados, dándose o poder de dicir so-
bre o que necesitan e o que desexan, o que queren e o que 
temen. Parte da linguaxe política do movemento éranos 
coñecida: falábase de «mareas» cidadás, da incapacidade 
das elites políticas de representar á cidadanía, da necesi-
dade dunha «verdadeira democracia». E, sobre todo, com-
partíase a paixón da indignación. O 15-M foi moito máis 
lonxe na súa crítica orgánica e na súa paixón deliberativa, 
como mostran os milleiros de peticións recollidas no bu-
zón de suxerencias da Acampada Sol, hoxe custodiadas 
no Archivo 15m. Esa foi outra coincidencia: a conciencia 
da fraxilidade do movemento no futuro e a necesidade de 
documentar o seu traballo para os que chegarán.

MILLADOIRO E DEMOCRACIA

Alí onde aparece un colectivo auotorganizado ao redor 
dunha causa redescubrimos as potencias políticas da de-
liberación e a forza das constelacións de moitas voces: 
non é un traballo doado, porque é preciso unha forma 
para que se saiban dar ao tempo a pluralidade e o acor-
do, a multiplicidade e o consenso. Das loitas de Contra-
mínate contra a Mina de Corcoestro lémbrase a constru-
ción dun Milladoiro no 2013, logo desfeito e reposto. Para 
os organizadores, representaba «unha manifestación an-
cestral»: «Os pobos piden aos espíritos a protección do te-
rritorio. Neste caso queremos amosar a forza da terra e o 
poder das persoas fronte ó espolio». Xogaban coa forma 
da mina sobre o mapa, que recordaba ao demo, e coas 
vellas lendas do lugar. Na súa singularidade, cada unha 
desas pedras, pintadas e escritas, era unha promesa e un 
voto. Como forma, o milladoiro fálanos da configuración 
do común por agregación, dun tipo de democracia ba-
seada na participación e dunha arte baseada na relación 
entre urxencia, tradición e comunidade.

Colección de postais realizadas por distintos artistas, 2003. Foto Arquivo Vivo UGBN.

Acto contra a censura da Xunta de Galicia, 2003. Foto Raquel Miragaia, Arquivo Vivo UGBN.

Pintada nunha rúa de Vigo. Foto Xan Acuña, Arquivo Vivo UGBN.

Calavera. Intervención de Peri Helio, Liqen e Pelucas, nave de Santiago de Compostela, 2007.

Milladoiro. Acción para a protección do territorio, 2013. Foto Contramínate.



UN MUNDO NOVO 
NAS REDES: ECOLOXÍA 
E FEMINISMO
O Nunca Máis foi pola forza un movemento feminista, 
porque agromou de xeito autónomo, desde abaixo, a tra-
vés de células con autonomía. Estas teceron redes, for-
maron colectivos, organizaron comunidades. E, en todos 
eses traballos, houbo mulleres na primeira liña. Con con-
tradicións, sen a visibilidade necesaria, coa súa propia lin-
guaxe, o movemento vibrou nunha clave feminista con-
tra unhas estruturas de goberno e comunicación, estas 
si, gobernadas verticalmente por homes poderosos e au-
tistas, afeitos ás cacerías, e a mandar e a obedecer sen 
darlles moitas voltas ás cousas. A forma de organización a 
partir da afectación, do contaxio, da politización das emo-
cións, a conciencia da interdependencia e da solidarieda-
de, debe ser descrita como feminista. Tamén houbo unha 
conexión clara entre xénero e enerxía: o movemento con-
frontouse contra o que algúns teóricos chaman hoxe «as 
masculinidades fósiles», é dicir, a dependencia que unha 
orde capitalista e patriarcal ten dun tipo de enerxía moi 
concreta. As donas galegas souberon chamar a isto de 
xeito máis sinxelo: «o chapapote patriarcal». 

A Costa da Morte, de Soneira e de Bergantiños está tinxidas de negro. 

Negras son tamén as lágrimas que mulleres e homes destas terras e 

de todo o pais tragamos de raiba e impoténcia. Galiza toda está de 

loito. A do Prestige é a crónica dunha morte anunciada. Este é tamén 

un acto violento, e, igual que ocorre coa violéncia contra as mulleres, 

é froito dun sistema económico, político, social baseado na domina-

ción e que se sustenta no uso, abuso e expólio dos RECURSOS: as mu-

lleres, a terra e o mar. O que se está poñendo en perigo é o futuro, a 

vida mesma.

Manifesto da Coordinadora da Marcha Mundial 

de Mulleres de Bergantiños

«MULLERES TECENDO MEMORIA: 
NUNCA MÁIS CHAPAPOTE PATRIARCAL»
MARÍA BELLA, 2021

A reacción cidadá ao afundimento do Prestige represen-
tou unha aceleración do movemento feminista galego, 
o que se traduciu en pancartas, pintadas, poemas e ac-
cións. Houbo encontros como o «Festival Nunca Máis: nen 
machismo, nen mareas», como parte das actividades pre-
paratorias para o 8 de marzo do 2003. Ese día celebrou-
se por vez primeira en Galicia a Marcha Mundial de Mu-
lleres (MMM), organizada precisamente en Cee e Fisterra, 
coa Plataforma Nunca Máis apoiando. A investigadora e 
curadora María Bella reactivou este verdadeiro fito en co-
nexión coa forza contemporánea das mobilizacións femi-
nistas. Na súa investigación, en alianza coa Asociación Fe-
minista As Curandeiras de Vimianzo, co apoio documental 
de Mulleres Nacionalistas Galegas e xunto aos relatos de 
mulleres da Asociación feminista Buserana, Bella recu-
perou unha vintena das imaxes daquela marcha. A partir 
delas, fixérase un chamado «a todas as mulleres da Costa 
da Morte e de toda Galicia», para que enviasen retallos de 
teas co obxecto de retecer un tapiz colaborativo, no que 
mesturasen imaxes, texto, debuxos e outras pegadas coas 
que deixar constancia do acontecido. O formato de tapiz 
remitía ás prácticas artísticas feministas dos anos 70, que 
buscaban pór en valor as tarefas propias do traballo das 
mulleres. No proceso foron producidas dúas pezas elabo-
radas coa colaboración do obradoiro de costura creativa e 
de accesorios do Concello de Fisterra, conducido por Es-
tefanía Domínguez Trillo. Entre as obras orixinais produci-
das, cómpre sinalar dous debuxos de Laura Toba.

Tamén, neste sentido, a obra do debuxante e ironista Mi-
guel Brieva deu artellado un traballo consistente en fa-
vor dunha utopía posible, no reverso das súas imaxes dun 
mundo delirante conducíndose cara a catástrofe. Toman-
do do mellor da tradición situacionista, das liñaxes do có-
mic underground, a parte principal desa obra diríxese á 
crítica das fantasías e ós deseños da sociedade neoliberal, 
dos seus imaxinarios de consumo, das fábricas dos dese-
xos, da crítica do diñeiro e, vencellado con todo isto, do 
permanente sinalamento da contaminación. As ilustra-
cións de Brieva fannos conscientes de que non hai mun-
do onde meter todos os obxectos (moitos deles peluches) 
que o capital produce, de que son precisas formas extre-
mas de violencia para manter a irracional ordenación das 
cousas. Pero, ao tempo, progresivamente a sátira goyesca 
ábrese a unha comprensión luminosa da realidade: qui-
zais non sexa posible, pero si polo menos outro mundo 
é necesario e hai que dedicarse a falar de como podería 
ser, do aspecto terían nel as casas, as persoas, os parques, 
os traballos, os ceos, as narracións gráficas. 

Aprender a ver con outros ollos, como se xa estivésemos 
vivindo no mundo no que queremos vivir. Trátase de mirar 
a realidade como por un «ollo de boi». O traballo de Yoshiro 
Tachibana quere abrir unha fiestra por medio da arte cara 
ese alén só intuído. Ese parece feito de vibracións entre as 
cordas profundas do cosmos que se expresa en reflexos 
sensibles. Fillo xaponés da xeración do 68, pintor antifas-
cista, amante do flamenco, a súa obra e vida transcorreu 
afincada en Muxía nunha relación de contemplación acti-
va co universo que o rodeaba. Mulleres na espreita, árbo-
res medrando na noite, flores e estrelas, olas e horizontes, 
sereas, follas, árbores, filamentos mecen un cosmos naïf, 
creando as ganas de ir vivir ás súas casiñas e hortas, as 
mariñas e aldeas de casas con cores republicanas. Can-
do o mar se tinxiu de negro, Tachibana fixo unha obra en 
agradecemento aos voluntarios, que iría para un dito Mu-
seo do Voluntariado de Muxía. Pero estar, non está alí. 

UN OLLO NA ESPERANZA
Pintora e escultora autodidacta, ilustradora, bonequeira, 
traballando dende Costa da Morte, e comprometida co 
tecido local do movemento feminista, a obra de Viki Ri-
vadulla elabora o mundo mariña en clave emancipatoria, 
comprometendo a toma de corpo das mulleres coa reno-
vación do planeta. Faino e conversa con activistas e pen-
sadoras globais como Silvia Federici, e en diálogo coas 
intelectuais da vida, do presente e do pasado. Traballado-
ras, peixeiras, redeiras, crebeiras, e tantas outras mulleres 
poderosas atravesan as súas obras, acadando ás veces ca-
racteres mitolóxicos (maruxainas, buseranas, meigas, ata-
lantes), nun universo onde o mar e a humanidade van-
se atravesando nunha ecoloxía de fluídos. Homes peixes, 
nomes de sereas, cidades asolagadas despregan o uni-
verso poético do mar sobre as loitas contemporáneas do 
feminismo e da ecoloxía. As súas Carrexadoras son donas 
que sosteñen mundos, que saben levar pesos segundo 
as técnicas de carga tradicionais das mulleres traballado-
ras, pero das que hoxe dependen cosmos e baleas: «arras-
tran o mundo todo nas súas redes, ou lévano cargado nos 
seus mulidos. Elas trazaron os camiños cos seus pés, alí 
onde non había camiño.

As paisaxes eco-feministas de Viki Rivadulla forma parten 
dunha rede imaxinaria máis extensa que nesta última dé-
cada se tece lentamente. A conciencia dunha proximida-
de acelerada do capitalismo cos límites biofísicos do pla-
neta, a sensación de achegármonos a un «punto de non 
retorno» histórico na destrución ecolóxica, a negación das 
promesas de crecemento ilimitado, acumulación conti-
nua e mobilización permanente do capitalismo neolibe-
ral vai configurando lentamente as imaxes dun mundo 
outro que habitar. Mentres unha orde camiña cara o seu 
colapso, nas súas fendas agroman figuracións dunha vida 
outra, intres de paraísos recuperados, renovación, ciclos, 
poderes secretos e alianzas, retallos e retrincos inter-co-
nectados a través dos que aprender a desexar en común 
unha existencia outra. 

O monicrequeiro, pintor e artista Kukas leva anos traba-
llando nesta dirección nas súas mariñas, das que Maris-
cando chapapote (2003) representa unha peza temperá 
e liberadora, porque xa daquela –desde a retranca do títu-
lo– comprendía que non se lle podía deixar ao chapapote 
a ocupación da imaxinación, que outras cores eran pre-
cisas para restablecer a relación coa natureza tras o Pres-
tige. O cadro ofrece liñas e esquinas fronte aos volumes 
e curvas oceánicos, pero ao tempo abre as manchas e os 
matices no que non é negrura, nunha marea de laranxas 
e amarelos, de verdes, rosas e vermellos, que se abren na 
estraña danza dos voluntarios co piche.

Celebración da Marcha Mundial das Mulleres, 2003, Fisterra. Ilustración Laura Tova, Arquivo Vivo UGBN.

Aquelarre, 2018. Pintura Viki Rivadulla.

Mar Rixo, 2019 . Pixntura Kukas.

Portada del libro Nos sobran las ideas, 2020. Debuxo Miguel Brieva.

Guardián del agua sagrada, 2003. Pintura Yoshiro Tachibana.


