
Camiñantes na néboa  
 
Non hai moito, no congreso Os Celtas da Europa Atlántica, en Narón, 

tiven a oportunidade de escoitar ao escritor Calros Solla -conferencista 

que para min continúa a tradición desas oratorias de palabras ben postas 

dos nosos escritores dos anos 30- narrar a historia da destrución dun 

enorme espazo de valor simbólico e natural, o Monte do Seixo, trala 

construción dun páramo industrializado -só así se podería definir os 

campos de enerxía eólica do país-. 

 

A voz de Solla e os seus compañeiros da Serpe Bichoca é todo un símbolo 

en si mesma. Durante os anos 90, desde o goberno da era Fraga, Galicia -

un territorio que subministra amplos excedentes enerxéticos ao resto da 

Península- viuse invadida por miles de muíños que colonizaron unha 

significativa parte do país, convertendo as abundantes serras galegas en 

paisaxes desérticas e industrializadas e transformándoa no territorio 

europeo no que máis se agrediu as súas montañas. Créanme que é así: 

teño percorrido xa boa parte da Europa rural en coche e non hai ningún 

país que teña sido tan intensamente destruído nos seus montes como 

Galicia -nin de lonxe. O negocio das eólicas -e iso sábeo todo o mundo- 

está en todas as partes do proceso e a produción eléctrica tan só resulta 

unha parte moi menor do beneficio. Para iso, o goberno contou coa 

anuencia das comunidades de montes, e coa corrupción moral dunha boa 

parte da sociedade. Podería contar ducias de casos, pero resumiríaos 

naquela conversa que me relataron a finais dos 90, na que un empresario 

galego alporizado protestou: “E a min por que ninguén me corrompe?”.  

 

Solla falou de como fora o proceso de negociación entre empresas e 

comunidades de montes para acometer a construción do parque eólico do 

Monte do Seixo, os proceso de compra e ventas entre empresas do parque 

eólico unha vez edificado. Non lembro exactamente a cifra, pero era 



demencial: á comunidade de montes propietaria dos terreos caéralle unha 

esmola riseira, en relación ás cifras económicas que manexaba o parque. 

Vendimos o noso territorio por catro pesos, por catro pesos baratos. 

Cando Solla o contou, as cadeiras do congreso remexéronse incómodas, 

como sempre acontece cando te sintes impotente contra algo indignante.  

 

Nos anos 90, aínda que os ecoloxistas fixeran notables mobilizacións e 

protestas por este proceso destrutivo, os intelectuais estaban máis 

preocupados polo pasado de Fraga que por como se substanciaba nas 

políticas do presente. Ningunha mobilización social, que eu lembre, 

impediu a construción dun parque eólico en Galicia. É máis, non houbo 

ningunha mobilización social que conseguira xuntar alén de 50 ou 100 

persoas ao redor para protexer un monte galego.  

 

Pero algo está a cambiar na nosa sociedade. Na tarde noite do 20 de 

febreiro de 2011, despois de colgar o teléfono tras unha chamada de voz 

emocionada, decateime de que tiña a pel de galiña. Mentres falaba por 

teléfono no meu correo electrónico estaban entrando ao mesmo tempo 

unha colección de fotos. Nesas fotos víanse, no medio dun temporal -as 

previsións metereolóxicas daban para ese día alerta laranxa e un forte 

temporal- a miles de persoas, embutidas en polares e chuvasqueiros, 

camiñando entre a néboa polo alto duns montes como regueiros 

humanos. Había nenos, vellos, homes e mulleres. Había xinetes e había 

cans. Había pancartas. E, no fondo, víanse os maxestuosos picos do 

Galiñeiro Sur. Aquel día, de temporal invernal máis de 2000 persoas 

manifestáranse no alto dos cumios do Galiñeiro para protestar contra un 

descomunal parque eólico que ameazaba con roubarlle aos vigueses e 

miñoranos o seu tesouro máis preciado, os Montes do Galiñeiro. Con 

diferencia, era a manifestación máis numerosa contra a construción dun 

parque eólico en Galicia. Aquelas imaxes desdebuxadas dos manifestantes 

entre a brétema, calados ata os ósos, como nun arrebato desesperado, 



ficarán para sempre na memoria do activismo pola defensa do patrimonio 

cultural e ecolóxico de Galicia. Esas imaxes que a penas apareceron en 

ningún medio de comunicación.   

 

Coma acontecera cando a mancha do Prestige chegara ás portas da Ría de 

Arousa -o momento realmente desencadeante da presión social do 

Prestige-, os promotores do parque eólico do Galiñeiro -unha opaca rede 

empresarial estranxeira sen estrutura administrativa no noso país- 

tocaran óso. Unha cousa é facer un parque eólico nunha comarca 

envellecida e sen industrialización, e outra cousa é pretender alterar o 

skyline e a xeografía sentimental dunha área dinámica como é a comarca 

metropolitana de Vigo, na que hai un denso tecido asociativo 

especializado por ámbitos, desde a arqueoloxía e o patrimonio ata o baile 

tradicional ou a espeleoloxía. Con experiencia no traballo coxuntural 

conxunto, este grupo de asociacións constituíron unha Plataforma e 

comezaron a  construír un modelo de protestas baseado no ataque legal e 

administrativo aos informes de impacto ambiental, na divulgación civil da 

importancia ecolóxica e histórica do Galiñeiro a través de conferencias e 

concertos, e noutro tipo de accións. Desde o punto de vista sociolóxico, a 

lección é clara: a defensa do patrimonio cultural funciona moito mellor 

cando existen sociedades estruturadas, ou tecidos asociativos capaces de 

colaborar e unir forzas de xeito coxuntural e para proxectos concretos. 

Somos galegos, e iso significa que non podemos colaborar de xeito 

permanente sen dedicarnos a enredar entre nós e a crearnos problemas, 

pero as alianzas coxunturais e estratéxicas, ao longo da Historia, sempre 

se nos deron moi ben. Miren a Loita contra o Francés ou o Prestige.  

 

No momento de escribir este artigo non sabemos como rematará esta 

historia. Volverá a Xunta, outra vez contra os intereses do país, a regalar a 

opacas sociedades parte do noso territorio? O máis probable é que, nesa 

clásica xogada galega da zorrateira, aproveitando o Nadal ou agosto, con 



noturnidade e alevosía, as escavadoras fendan a fermosa liña do Galiñeiro 

e comecen a construír as pistas. Os responsables políticos evitarán dar 

explicacións, a prensa non dirá nada e en cinco días de traballo día e 

noite, o tema pistas estará solucionado. Así sempre se fan estas cousas no 

territorio. Ou poderá ser posible que, por unha vez, alguén no Goberno 

teña algo de sentido común e paralice o proceso, algo que podería 

rendibilizar política e electoralmente. As cartas están sobre a mesa.  

 

Antes da Marcha da Néboa, en colaboración cos arqueólogos Rafael 

Rodríguez e Xosé Gago, elaboraramos un documento en clave divulgativa, 

explicando a singular relevancia da senlleira fortaleza que ocupa o cumio 

do Galiñeiro Sur, un importante punto do relato das Repúblicas de 

Homes Libres. Era coñecemento de guerrilla, destinado a poñer caras e 

nomes a un sitio arqueolóxico para facilitar a comprensión da súa 

importancia. Calculamos que entre as descargas do servidor e a 

circulación por correo electrónico do documento, esta historia tan local 

superou as 6000 ou 7000 descargas: unha cifra, créanme, de escándalo 

para un documento en galego.  

 

Para preparar o documento, subiramos unha última vez ao Galiñeiro, no 

medio dun temporal inmenso que ameazaba con facernos voar das 

rochas, recoñeceramos o recinto fortificado. A tan especial pedra dos 

montes do Galiñeiro brillaba coa auga. Enchoupados ata a médula coma 

os manifestantes, cun vento frío zoando entre as murallas, pero tamén 

arroubados pola beleza da paisaxe e o enigma da fortificación, 

decatámanos de cal é a forza que vincula aos homes co seu territorio. Vai 

máis alá da importancia obxectiva dun resto arqueolóxico ou da 

singularidade dunha prantiña endémica: todo iso vale para xustificar 

informes e desmontar argumentos administrativos. O que nos une a 

persoas con antigos espazos habitados e con grandes termos naturais é 

algo máis atávico: o saber que todo o que nos rodea, mesmo lugares que 



non habitamos na nosa infancia, é parte de nós mesmos. Deberamos 

volver a espertar a capacidade de percibir este Séptimo Sentido tan 

presente na nosa literatura: a do vínculo directo coa terra. O comediante 

Terencio escribiu no século II unha frase senlleira: Homo sum, humani 

nihil a me alienum puto. Son home, nada do humano éme alleo. A frase 

latina é fermosa, pero quero facerlle unha rectificación atlántica e galaica. 

No século XXI, en Galicia, debemos estrear unha nova sensibilidade: 

deberamos pensar que, por ser homes, nada na Terra nos debera ser alleo.  
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