
 

“Angrois é un tema incómodo para o partido que estaba no poder cando ocorreu e para o 

que inaugurou a ‘alta velocidade’ galega” 
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“Mataron 82 persoas e aquí non pasou nada”, di unha muller. Outra afirma non sentirse 

respectada como cidadá e ter comprobado que, -aos que teñen o poder- “non lles 

importamos absolutamente nada”. Con palabras coma estas, as persoas entrevistadas no 

documental ‘Angrois no esquecemento‘ expresan a súa dor, a súa indi naci n, ao decatarse 

de que se lles a ochan cousas porque o de  n rois “poli camente   un accidente que non 

conv n recordar”. O colectivo Lentes Diverxentes quixo recoller, por iso, as demandas dos 

afectados, nun filme que gañou o Mestre Mateo na súa modalidade. 

Son vítimas, familiares, profesionais dos servizos de urxencia e persoas que colaboraron no 

rescate. Non hai nin políticos, nin representantes de ADIF… É porque queriades darlles voz 

aos verdadeiros protagonistas, e non a quen ten o poder? 

 ste traballo parte da idea de facer unha pequena homenaxe  s persoas que es veron en 

 n rois aquel 2  de xullo, ben como ví mas, familiares, como parte do disposi vo de rescate, 

ou como veci os ou xente an nima que axudou no accidente. De feito, come amos a traballar 

pouco antes do aniversario na recollida das historias, e nun inicio nin   amos decidido un 

formato de lon ametraxe.  ueriamos contar as súas vivencias, no día do accidente e tam n 

como o foran procesando ao longo de todo o ano posterior.  

 

  ...  non buscabamos facer un documental onde se contrapuxesen versi ns sobre as causas do 

accidente e a inves  aci n posterior.    pretendemos que se vise o reclamo que te en os 

prota onistas e o desamparo no que se senten   hora de buscar a verdade. 

 
 or iso, che ado un momento, e aproveitando a posibilidade da rede como espa o de difusi n 

e o abaratamento dos equipos de  ravaci n, decidimos dedicar o noso tempo libre a contar 

todo iso como n s consideramos que deben ser contadas. Isto permite non ter que 

preocuparse de encaixar as historias en formatos preestablecidos, non ter que rexerse pola 

inminencia nin polo que as axendas marcan como actualidade e nin siquera ter que responder 

a esa suposta “obxectividade informativa” que en ocasi ns i uala os discursos de ví mas e 

executores. 

 

 quí esperta un sen mento de indi naci n, con aqueles que lle prometeron nun primeiro 

momento unha inves  aci n exhaus va do ocorrido, e despois de frustraci n, ao ver o trato 

que lles dan e a pouca capacidade que te en para facer che ar as súas esixencias 

permanentemente i noradas, como a de que se cree unha comisi n de inves  aci n 

parlamentaria onde se investigue realmente o que ocorreu e na que se depuren as 

responsabilidades polí cas.  or outro lado, o concepto de “esquecemento” saía tam n 

recorrentemente nas conversas co resto de prota onistas.   necesidade de “esquecer” para 

poder volver   vida de diario nos veci os, nas persoas que axudaron e incluso nos equipos de 

rescate que se viron superados pola magnitude da traxedia. 

 

Os prota onistas cues onan o car cter de “accidente” no sen do de al o imprevisto ou casual 

que ocorre sen mo vo. Cues onan evidentemente o sistema de se uridade, o tra ado da vía, 

o propio tren e van constatando a trav s dun traballo moi exhaus vo de inves  aci n que eles 

mesmos fan, que detr s de todo isto hai decisi ns polí cas que levaron a que ese día o tren 

descarrilara.  demais perciben inmediatamente que hai unha intenci n de sinalar o 

maquinista como m ximo culpable da traxedia para así eludir responsabilidades polí cas e 

poder se uir vendendo a  lta  elocidade  spa ola no estranxeiro. Come an a po erse en 

contacto con estudosos do ferrocarril, peritos… e descobren que as posibilidades de que 

ocorrese un accidente sumando todos os factores anteriores eran moi altas.   como di unha 

das prota onistas “sinxelamente che ou o día”. 
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