
quixeron elevar o teito. As redes sociais converteron o “pásao” dos SMS 
en “faina”. Que? (R)evolucionar esta democracia.

O 15M puido impugnar o réxime político (enarborando a bandeira 
republicana) ou económico (se se declarou anticapitalista, e non anti-
neoliberal). Sen maximalismos, as redes de militancia social que desde 

a insumisión á mili exercen a desobediencia civil non violenta 
confl uíron con cibernautas que deliberaban 
sobre política. Practicábana e reinventába-
na á marxe de partidos e medios. Intenta-
ban, en suma, evolucionar cara a unha no-
va cultura política e airear as institucións 
bunkerizadas. Cidadanía instituínte fronte 
a poder instituído. Transformación en lu-

gar de Transición. Nunca antes ninguén 
fi xo tanta pedagoxía sobre o voto, re-
clamado como parte (irrenunciable) 
dun proceso participativo, panca de 
empoderamento e contrapoder. O 
15M, antes das malleiras en Barce-
lona, ía dar o Gran Salto cara abaixo: 
trasladar as acampadas ás asembleas 
de barrio. A Transición amortaxada, 

pactada desde arriba, íase revitalizar 
desde abaixo. Si, pero non. As 
asembleas veciñais son invisi-
bles ou incomprensibles para 
os medios.

Os porco espiños saíron a 
limpar o xardín. Golpeados, 

interromperon o seu camiño. 
Pechados, comezan a mostrar 

espiñas. As malleiras para-
lizáronos e, de paso, servi-
ron para elevar a toleran-

cia á represión que está por 
vir. Falta que veña o rapo-
so e (como aquel Sarkozy 
que quixo limpar as ban-
lieu con chorros a propul-
sión) lles arroxe orín para 
que se abran e lle ofrezan os 
seus ventres. A ameaza non 
son os acampados, senón os 
hixienistas que renden ante 
esta expansión viral de im-
pulso democrático. 

FÁBULA? As prazas acolleron miles de desobedientes civís. Coma 
ourizos lucían as súas espiñas sen picar(se): viñan limpar o ágora, o 
sementeiro de cidadanía. Unha vez máis contestábanlles aos gardiáns 
electorais que “O povo é quem mais ordena/Dentro de ti, ó cidade”. Un 
rumor semellante ao dos caraveis viña do subsolo. Os ourizos acalaban, 
unha vez máis, os parásitos da representación popular.

O 13M de 2004 as cibermultitudes autoconvocáronse, 
de modo colectivo e descentralizado, para salvar 
a liña de fl otación democrática. Enfrontáronse 
a tales mentiras que, de non telas denuncia-
do, terían deslexitimado o resultado 
electoral. Pobres os que só ven ma-
nobras partidarias. Ignoran que 
non se pode amaestrar o porco 
espiño. Pero contan con por-
tavoces institucionais que su-
miron aquel intento de hixiene 
pública –“queremos a verdade 
antes de votar”– nunha 
lameira. As conspira-
cións degradaron o 
debate público ata 
insta larnos na 
pseudocracia (de 
pseudo, menti-
ra en grego): o 
poder afírmao 
todo, sen probar 
nada. Sen datos 
nin lóxica. Segun-
do o PP, Rubalcaba or-
ganizara as manifestacións 
pre-electorais de 2004 e os 
seus policías participaran en 
(ou encuberto, tanto dá) os 
atentados. ZP vendía España 
pactando con ETA? Pola súa 
banda, o Goberno negaba cal-
quera diálogo cos terroristas e, 
xa postos, a crise.

Mentiras e silencios. Antago-
nismos de falsos consensos. Blin-
daxes de xestores, con fraudes, erros 
e incumprimentos electorais que per-
manecen impunes. Esta foi (está sendo) a 
resposta institucional. Tras desvelar os intoxi-
cadores do PP en 2004, dous anos despois os mozos 
denunciaban que o modelo de crecemento lles negaba o dereito a 
teito. Agora as cibermultitudes álzanse contra o bipartidismo de cartón 
pedra. Sete anos antes salvaron o chan da democracia, esta primavera 

POIS XA QUE O SABES...
VOUCHO A DECIR

Ilustración realizada por 
Anthony Garner

www.xornal.com
Edita: Xornal de Galicia, S.A. Depósito Legal: VG1543-2008. C.I.F.: A-36588531. Sede social: Rúa Rosalía de Castro, 44 – 36001 Pontevedra. A Coruña: Rúa Galileo Galilei, 4B. Polígono Industrial A 
Grela –15008. Centralita: 981100650. Redacción: redaccion@xornaldegalicia.com. Publicidade: publicidade@xornaldegalicia.com. Administracion: 981 100 653 administracion@xornaldegalicia.com. 
Vigo: Policarpo Sanz, 11 – 36202 Redacción: 986190300; redaccion.vigo@xornaldegalicia.com. Publicidade: publicidade@xornaldegalicia.com. Santiago de Compostela: Rúa Salgueiriños, 52 Baixo –  
15703. Redacción: 981 104 300; redaccion.santiago@xornaldegalicia.com. Atención ao subscritor: 902 212 444 

5 2011DOM I NGO
X U Ñ OornalDE GALICIA

DENDE AQUÍ I Víctor Sampedro

A praza e o ourizo

Balaustrada 
defenestrada 
na Coruña
Cris Moss

Pasamáns de proba en Riazor

  Hai unhas semanas, o Concello da Co-
ruña, instalou un treito de dous pasos  
de balaustrada no paseo marítimo de 
Orzán-Riazor.

  O simulacro de pasamáns foi posto 
a proba en campaña electoral, ao igual 
que o alcalde, e o veredicto da cidadanía 
non foi moi favorable para ambos.

  Pero como o pobre anaco de bronce 
non pode nin dimitir, nin renunciar ao 
seu escano de mobiliario urbán, per-
manece oxidándose ao carón das ondas  
da praia de Riazor.

  Porén, podemos dicir que, ata nova  
orde do novo equipo de goberno, A Co-
ruña seguirá tendo una balaustrada 
defenestrada en funcións.

AMADOR LORENZO


