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Galicia.  O  24  de  xullo  de  2013,  o 
tren Alvia 04155 descarrilaba á en-
trada de Santiago de Compostela e 
deixaba 81 falecidos e máis de 140 
feridos. A verdade oficial  sinala co-
mo único responsable ao maquinista. 
Pero unha traxedia nunca ten unha 
soa causa... Que hai detrás do acci-
dente ferroviario máis grave da de-
mocracia española?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xorde este proxecto?
Hai un ano e medio ía marchar con 
Iván Prado, de Pallasos en Rebeldía, 
gravar un documental en diferentes 
zonas  en  conflito,  empezando  por 
Libia.  Finalmente  a  viaxe  anulouse 
porque subiu a tensión na zona. Así 
que un día, trastreando por Internet, 
atopo  información  sobre  a  plata-
forma de vítimas do accidente. Pó-
ñome en contacto con eles para pes-
cudar  máis  sobre  algunhas  cousas 
que  denuncian  e  contéstanme  ao 
momento.  De  aí  pasamos  a  varias 
reunións e empezamos darlle forma 
ao proxecto.

Por que ese título?
Frankenstein era o nome co que no 
argot ferroviario se coñecía ao tren 
Alvia  S-730.  Chamábano  así  porque 
estaba  construído  con  “anacos  ou 
retais”, e cito textualmente a un ex-
directivo de Renfe, doutro produto, 
o Alvia S-130, ao que se lle incorpo-
ran  dous  furgóns  xeradores  chama-
dos  CET  (Coche  Extremo  Técnico) 
onde  vai  o  gasoil  para  que  o  tren 
poida circular por onde non haxa vía 
electrificada. E 04155 é o número de 
servizo que realizaba ese tren o día 
do accidente. 

Atoparon  problemas  na  rodaxe? 
Presionáronos para deixalo?
Si,  evidentemente.  Adóitano  facer 
de forma disimulada: envían mensa-
xeiros, xente que di que vén colabo-
rar pero que vén confundir, desviar 
do tema. E despois hai xente que fa-
la por detrás, pero que non se atreve 
a dar  a cara porque  os ameazan.  E 

non falo dun caso ou dous.
Pero contabamos con estas circuns-
tancias. Cando nos embarcamos no 
proxecto sabemos ao que imos. Fa-
cemos  isto  polos  81  falecidos  que 
non teñen voz, e polos seus familia-
res, que só poden acougar a súa dor 
coa verdade do que sucedeu aquel 
día. É un documental de denuncia, 
de  investigación  e  de  documenta-
ción. Diríxese ao cerebro dos espec-
tadores e non ás vísceras.

Colaboraron  cos  testemuños  da 
Plataforma  de  Vítimas  Alvia 
04155. Como se senten eles?
Están indignados. É moi triste. Can-
do tes un familiar entre as vítimas, 
para pasar páxina precisas saber a 
verdade do que sucedeu. Como me 
dicía Rogelio, que perdeu ao fillo no 
accidente:  “Agora  vemos  que  isto 
foi a chapuza nacional”. Perdeu ao 
seu fillo e ademais ve que non se 
recoñece  o  erro,  que  non  se  de-
puran responsabilidades.

Investigáronse todas as causas que 
hai detrás do accidente?
En  linguaxe  técnica  hai  tres  tipos 
de  causas  para  os  accidentes:  a 
causa inmediata, que neste caso se-
ría o descoido do maquinista, que ía 
a máis velocidade da permitida;  e 
logo as causas básicas e as causas 
raíz. Curiosamente neste accidente 
o  que interesa é  quedar  na causa 
inmediata  e  non  investigar  as  ou-
tras. para evitar que un accidente 
deste tipo non se volva repetir.
Tampouco se fixo no caso do metro 
de Valencia, nin no do Yakolev, nin 
no de Spanair, cuxas asociacións de 
vítimas  tamén  falan  neste  docu-
mental. Hai paralelismos entre es-
tes  casos  e  como  se  xestionan: 
bótase a culpa ao maquinista para 
evitar que a cadea de responsabili-
dades circule cara arriba. No outros 
tres  casos  os  pilotos  morreron  no 
accidente; botarlle a culpa ao mor-
to é moi fácil. No do Alvia sobrevi-
viu,  pero  desgraciadamente  non 
quixo colaborar.

Contan con testemuños de técni-
cos e exdirectivos de Renfe, pero 
ningún  político.  Tentaron  contar 
coa súa versión?
Convidamos a todos, tamén os polí-
ticos, pero non quixeron participar.

Contactamos coa actual ministra de 
Fomento, Ana Pastor; con José Blan-
co, responsable do Ministerio cando 
se inaugurou a vía; mesmo co maqui-
nista. Todos rexeitaron a invitación.

Cando se inaugura a liña tanto José 
Blanco como Alberto Núñez Feijóo 
presumen  de  “alta  velocidade”. 
Pero durante a comisión de investi-
gación no Congreso, négase que a 
liña conte con esa cualificación. A 
que se debe ese cambio?
Ao  'business'.  España  xogábase  un 
contrato en Brasil por aquel entón, e 
unha das cláusulas especificaba que 
os países que optasen non podían ter 
nas súas vías de alta velocidade nin-
gún tipo de accidente nos anos an-
teriores.  Rafael  Catalá,  Secretario 
de Estado de Infraestruturas daque-
la, recoñeceuno nunha entrevista no 
Faro de Vigo tralo accidente: “A in-
dustria  ferroviaria  podería  quedar 
excluída  de  concursos  internacio-
nais”.  As vítimas  din que é curioso 
que  o  segundo  da  ministra  de  Fo-
mento no momento do accidente se-
xa hoxe ministro de Xustiza.

Seica o tren soportaba unha carga 
32 toneladas superior á permitida.
Esta é unha das  liñas da investiga-
ción. Nós fixemos os cálculos base-
ándonos  en  información  que  está 
dispoñible na documentación pública 
de  Renfe:  especificacións  técnicas, 
manuais de condución...

No  documental  hai  técnicos  que 
cualifican o tren como “aborto da 
enxeñaría”. Sendo así, por que cir-
culaba con normalidade?
Porque a xente ten que protexer o 
seu traballo  e  a  maioría  das  veces 
cala. Xente que ía participar no do-
cumental e que recibiu ameazas de 
ser despedida.

A investigación pechouse cun único 
imputado, o maquinista. É o único 
responsable? Debería haber máis?
Os  avogados  das  vítimas  van  pre-
sentar un recurso no que van ache-
gar máis documentación, incluída a 
do  sobrepeso  do  tren  e  máis  que 
aparece no documental.  E non vou 
opinar sobre se alguén máis debe ser 
imputado,  quero  que  a  xente  vaia 
ver  o  documental  e  saque  as  súas 
propias conclusións.


