
[Filmoteca]
Sesión do 26 de outubro de 2015                     120 anos de Gaumont

TESOURO DE CORCOESTO

FICHA TÉCNICA

Tesouro de Corcoesto. España, 2015. Cor, 98 min. Xénero: Documental |
Dirección, guión e produción: Cora Novoa |  Participantes:  Serafín Gonzá-
lez,  JR Vidal  Romaní,  Fins  Eirexas,  Guadalupe  Rodríguez,  William Sacher,
Xoán Doldán, José Muíño, Alba Nogueira, Isabel Vilalba

NOTAS DO CROWDFUNDING

O documental
Este  documental  xorde  da  urxente
necesidade de falar do novo modelo
extractivo  que se  pretende instalar
en Galicia. Está centrado no caso da
mina de ouro en Corcoesto, comarca
de Bergantiños.  Un proxecto deter-
minante, non só polas graves secue-
las para a saúde humana e ambiental
que pode carrexar, senón porque se
considera a “punta de lanza” do no-
vo plan da Xunta de Galicia para o
manexo  do  territorio.  Seguiriamos
así a tendencia que se estende pola
Europa máis debilitada pola crise de
pór en saldo os recursos e a terra, ao
servizo de multinacionais e do sector
financeiro internacional. A firma ca-
nadiana que está detrás da mina de
Corcoesto quere facer unha explota-
ción  ao  descuberto,  dinamitando  a
montaña e extraendo o ouro da roca
con inxentes cantidades de cianuro.
Actualmente, á empresa só lle falta
obter o respaldo financeiro necesa-
rio para que o goberno galego auto-
rice  o  inicio  da  extracción,  cunha
primeira  afectación  directa  sobre
400ha de terreos agroforestais. Unha
estratexia  empresarial  opaca.  Unha
aposta política por un modelo de de-
senvolvismo  feroz.  Unha  realidade
socioeconómica deprimida, polariza-
da nun SI ou NON á mina. Científicos
e ecoloxistas que se opoñen á apro-
bación  ambiental  da  Xunta,  e  que
unen forzas coas asociacións antimi-
na  para  presentar  batalla  legal  e
concienciar  ao  resto  da  poboación
dos seus perigos. Medios de comuni-
cación que se  comportan como vo-
ceiros  do  poder.  Paralelismos  con
proxectos similares en distintos luga-
res  do  mundo.  Esta  é  a  complexa
maraña  que  temos  diante  e  á  que
tentaremos arroxar luz.

Características básicas
Trátase dunha longa documental en
formato HD. O formato é documen-
tal de creación sobre a base dunha
extensa investigación. En parte, este
documental é unha crónica dun pro-
ceso en marcha. Estamos en fase de
rodaxe, pero tamén de documenta-
ción,  localización  de  personaxes,
guión e procura de financiamento.

De  momento,  estimamos  rodar  ao
redor  da metade do  material:  en-
trevistas,  actos  institucionais,  rei-
vindicativos e de denuncia, así co-
mo actividades cotiás e festivas na
zona. Fáltannos gravacións doutras
instalacións de megaminería en Ga-
licia,  e  pasar  un  tempo  máis  fa-
cendo o seguimento ao proceso de
instalación mineira e de resistencia
popular, para o que pasaremos unha
pequena  tempada  na  comarca  de
Bergantiños (en caso de conseguir o
orzamento óptimo). 

Tamén  viaxaremos  a  Asturias  para
achegarnos ao único caso na penín-
sula de minería de ouro ao descu-
berto (executado polas mesmas em-
presas), e para coñecer a activa e,
de momento,  exitosa resistencia a
outro  proxecto similar.  Ao que hai
que sumar outra viaxe a Madrid, pa-
ra entrevistar a un experto en mi-
nería internacional. 

Unha vez finalizada a rodaxe que-
darannos uns poucos meses para re-
matar o traballo, tralas tarefas de
montaxe, post-produción e subtitu-
lado. En canto á súa posterior difu-
sión, acollémonos á licenza Creati-
ve  Commons,  que  permite  acceso
libre por internet e uso non comer-
cial a calquera que o desexe.

Motivación do proxecto
Nun primeiro momento, as persoas
que  facemos  este  documental  im-
plicámonos na tarefa motivados po-
lo amor a unha comarca, intuíndo a
gran ameaza que significaba o pro-
xecto  mineiro  e  advertindo  que  a
información  respecto  diso  movíase
entre termos opostos -ou catastró-
fico, ou necesario- dependendo de
quen a contase. 

Isto incentivou a nosa urxencia por
entender o proceso e as súas conse-
cuencias,  especialmente  ambien-
tais.  Iniciamos  así  unha  investiga-
ción que está a ser o máis exhausti-
va e contrastada posible, convenci-
dos de que un formato de fácil ac-
ceso como o documental permitirá
levar esta investigación a un públi-
co  maioritario.  Este  traballo  está
dirixido, en primeiro lugar,  aos di-
rectamente afectados polo proxec-

to mineiro de Corcoesto, os habitan-
tes da comarca de Bergantiños. 

En  segundo  lugar,  propómolo  como
ferramenta ao servizo do pensamen-
to crítico para toda a sociedade ga-
lega  respecto  do  que  pode  supor
unha revolución no manexo do seu
territorio e unha ameaza para o seu
patrimonio natural e cultural. Talvez
o proxecto de Corcoesto permaneza
aparentemente  durmido  mentres  a
empresa busca fondos e espera o re-
punte  do  prezo  do  ouro,  pero  a
ameaza mineira/extractiva segue aí,
con centos de proxectos en cernes,
e  urxe  situarse  respecto  diso,  por-
que as  súas  consecuencias  non  son
banais nin de curta duración.

Do que queremos falar é da crecente
e perigosa escisión sociedade/natu-
reza que propón o noso modelo de
desenvolvemento capitalista.  Consi-
deramos que esta crónica pode enla-
zar  ou  ser  contrastada  con  outras
situacións críticas noutras partes do
mundo, a partir do auxe mineiro que
vivimos en todo o planeta. As estra-
texias  de  implantación  das  compa-
ñías móstranse moi  parecidas e ta-
mén as respostas sociais. Así, consi-
deramos  moi  importante  compartir
información  a  nivel  global,  trasla-
dando  unha  problemática  xurdida
nunha  pequena  parroquia  da  Costa
da Morte ao mundo enteiro.

Experiencia previa e equipo
Este traballo é unha aposta da direc-
tora  Cora  Peña,  dedicada  profesio-
nalmente ao formato documental, e
con especial  afinidade cara aos te-
mas  ambientais,  conseguindo  unha
valiosa experiencia no tema do neo-
extractivismo coa súa longametraxe
documental Apash, os de fóra, roda-
do  na  Amazonia  peruana,  sobre  o
conflito de indíxenas con goberno e
multinacionais. 

Ao  redor  dela,  concienciados  pola
urxencia  de  dar  visibilidade  a  esta
problemática mediante a edición du-
nha película de difusión libre, pecha
filas un reducido e voluntarioso gru-
po  interdisciplinar,  contribuíndo  ao
enfoque  da  película  desde  as  súas
distintas  especialidades  e  ópticas,
científicas, técnicas e humanísticas.
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