
VIA RAPIDA 

Trátase de achaiar, ocupar, invadir e esnaquizar a xeografía e a historia completas do país coa 
monstruosa máquina esmagadora dun poder absoluto que non dialoga se non é co auditorio cómplice dos 
súbditos obedientes e interesados na inxesta miserábel das migallas ou, se cadra, nunha participación 
máis substanciosa en entremeses e postres. A esmagante ocupación traballa a partir dun programa exacto 
de reconversión territorial: xunqueiras e dunas, gándaras e matos, soutos e brañas... sucumben baixo a 
cuadrícula negra dos aparcamentos en primeira liña da maré máis alta e da colleita máis vizosa, a sombra 
medoña das grandes superficies e dos viaductos pendurados da néboa. Aldeas e arrueiros onde resiste 
aínda viva a memoria dun pobo en conversa de amizade natural coa súa terra son substituídos por 
ringleiras de chalets adosados con complemento de barbacoa en tixolo refractario e canizo plástico verde 
para pérgola, ledicia finisemanal dos cidadáns que viven un soño doente de corpos aglomerados como 
masa fariñenta a fervellar en feliz e badoco éxtase de descerebración colectiva. 

Para alcanzar os paraísos do calcinado bosque milenario, urbanizado en bloques de pesadelo 
monocromo e axardinado con salgueiros choróns, arbustos rosaverdiazuis e tremendas beirarrúas de lousa 
bicolor con farolas estilo neo-rexionalista-pop, compre percorrer o territorio fendido nas alturas por unha 
fita negra, fechada na vertixe da súa propia ansiedade paradisíaca, a velocidades que impidan todo 
contacto cos indíxenas en proceso de extinción. A tensa serpe moura é unha estrada á que chaman Vía 
Rápida e que asenta a filosofia do seu trazado nos tres principios fundamentais do movimento 
xeométricamente acelerado: diñeiro, diñeiro, diñeiro. Tres veces diñeiro destinado a tres señores que, xa 
de antes, cultivaban o latifundio das finanzas e que precisan do esterco veloz do alcatrán canalizado entre 
varandas de aluminio en dirección á leira das urbanizacións e dos paseos marítimos para que a colleita de 
euros transxénicos non se estrague na seca e medre máis e máis e máis. Unha vía rápida en dirección ás 
fontes do diñeiro. 

Unha vía algo máis lenta, por exemplo unha estrada que, ensanchadas as súas beiras, aberto en 
racional xeometría de circunvalación o seu rumbo cando fose preciso, percorrese as vilas e lugares que 
conforman o referente humano do territorio agredido, transportaría moito menos diñeiro cara ás arcas, 
huchas e petos dos señores ideólogos, promotores e propietarios (Santísima Trindade da Especulación 
Unha e Trina) da Vía Rápida. Produciría, iso si, un maior beneficio aos naturais do lugar, que verían 
mellorada as súas comunicacións interiores e resoltas -co sobrante que non se investise na faraónica fita 
velocísima- as infraestructuras sociais básicas das que carecen (ambulatorios, centros culturais e 
educativos axeitados, por exemplo) sen grave deterioro nin irreversíbel esmagamento do seu mundo. 

Pero ese mundo de seres humanos que habitan as vilas da beiramar e as aldeas do alto non 
constitúe nin sequera a decoración marxinal da Vía Rápida, desde onde só se verá pasar unha película 
inintelixíbel a seis mil revolucións por minuto, interrumpida con certa frecuencia polos cortes dos 
accidentes automovilísticos e ralentizada a cámara lenta de cine cómico e mudo nos embotellamentos do 
final do filme, a catro ou cinco kilómetros de Aldán, poñamos por caso. Un final certamente cómico para 
tanta presa, para tanta velocidad, para tanto risco. Un final demasiado mudo para tanto barullo de moedas, 
rumor de escuros intereses e brado de prepotente agresión, que serán inevitábeis se nós non nos poñemos 
a asubiar antes de que apareza en pantalla o león da Metro, a berrar contra o guionista, o director da 
película, os actores principais e mesmo contra o acomodador, desde aquí arriba, desde o galiñeiro, desde 
o anfiteatro dos curutos do Morrazo, desde a vía civil e democrática da indignación, desde a estrada 
principal do dereito a defender a nosa casa da invasión salvaxe do exército asfaltador, da intendencia 
especuladora, da bárbara cabalería que está a chegar en avance bestial pola Vía Rápida. 

 

Xosé María Álvarez Cáccamo 

O Morrazo, 24 de abril de 2001. 


