
Apuntamentos para presentación de Véspera de Nada (30') no encontro do Nodo Gallaecia da “Revolución Integral”
Organizan: promotores do Nodo Gallaecia da “Integra Revolucio”

Lugar: C.S.O.A. Xuntas, Vigo – 16/06/2013

Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo e a revolución urxente

(5') Presentación de Véspera de Nada

• (Agradecemento polo convite.)

• Pequena asociación creada en setembro de 2008.

• Fins: 

• Busca concienciar á poboación galega acerca do fenómeno do cénit da produción mundial de petróleo (peakoil) e 
dar a coñecer as opcións que temos como individuos e como país para afrontar este punto de inflexión na Historia da 
Humanidade.

• Tender pontes entre todos aqueles colectivos, iniciativas e persoas que buscan un futuro para a nosa terra nun 
contexto de escaseza enerxética. Espallar esas iniciativas e poñelas en valor no contexto do peakoil.

• O nome provén do refrán galego: Día de moito, véspera de nada, usado tradicionalmente para advertir da temporalidade da 
abundancia, de que aos tempos de fartura e desbaldimento seguen necesariamente tempos de escaseza, e que nos serve para  
describir a situación da sociedade industrializada actual, afeita ao desbaldir enerxético e de recursos, abocada a un futuro 
onde o petróleo, motor desa abundancia, xa non estará accesible.

• Actividades: 

• Web VesperaDeNada.org.

• Lista de correo de socios para debate e información.

• Difusión pública offline en charlas, debates, palestras, etc.

• Artigos noutros medios de comunicación.

• Acción política sobre os concellos, Xunta, goberno central, parlamentos...

• Participación en plataformas necesarias para termos un futuro despois do petróleo: pola soberanía alimentar, contra  
os praguicidas, contra a minaría destrutiva, etc.

• Proximamente: publicación dunha Guía para a vida sen petróleo.

• Logros:

• Introducir o peakoil no debate social e político en Galiza, aínda moi modestamente.

• Aceptación por algún goberno municipal (Concello de Teo) e algúns grupos políticos (Partido da Terra, Anova,  
Esquerda Unida...) do problema e das medidas para nos prepararmos.

(15') O Teito do petróleo: que é e que implica (resume)

• (Tedes máis información no caderniño impreso e no noso web.)

• Feitos:

• Toda a nosa civilización está construída en base a un fluxo crecente de enerxía, nomeadamente fósil.

• Esa enerxía está no seu teito: a partir de aí, o devalar será permanente.

• Menos cantidade, menos enerxía neta, menos exportacións, máis competencia...

• A enerxía renovable é a solución?

• Dependemos da enerxía fósil para poñela en marcha e para mantela.

• Non podemos escalala á medida do consumo actual, nin moito menos.

• Non pode termar da sociedade actual de consumo.

• Se mudamos de fontes enerxéticas pero non de valores, seguiremos perseguindo metas suicidas.

• A TRE está a caer. Cando chegue por baixo dun certo nivel do que estamos xa moi preto, a sociedade industrial 
deixará de ser viable. Só poderemos ter unha sociedade de tipo agrario.

• A dependencia en áreas como o transporte e o sistema alimentario mundial é absoluta. Aí non serverá de nada a 
electricidade por fontes renovables.



• A crise actual ten un trasfondo enerxético, e non rematará nunca. O crecemento económico non pode continuar. É o 
engano máis grave que mantén paralizadas a nosas sociedades!

• A nosa civilización está comezando a sufrir as consecuencias da lei dos rendementos decrecentes, está perdendo a  
batalla contra a entropía: a enerxía dispoñible non dá para termar no nivel de complexidade. Foi o motivo polo que  
colapsaron as anteriores (Joseph Tainter: The collapse of complex societies).

• Consecuencias:

• Crise terminal do capitalismo. Transformación nun sistema neofeudal? Explotación -> Dominación. Sobramos moita 
xente que xa non podemos consumir (Susan George: Informe Lugano).

• Fuxida cara diante, cara o abismo, dun sistema socioeconómico que só sabe, que só pode crecer.

• Extensión dos conflitos a todos os niveis: entre países e dentro dos países. O colapso irá por barrios.

• Aumento da represión: a democracia non sobrevivirá a este contexto de escaseza. Xestión autoritaria do colapso.  
Novos tipos de ditaduras.

• Colapso  dos  Estados,  posibles  desmembramentos  territoriais  (secesións).  Abandono  de  partes  crecentes  da 
poboación á súa sorte, e en mans do mercado máis salvaxe e destrutor.

• Abandono desordeado das cidades (só son viables cun fluxo enorme de enerxía).

• O futuro é rural e local, e baseado só en enerxías renovables, pero cun consumo moitísimo menor.

• Alternativa que temos diante:  Revolución ou colapso,  pero unha revolución de tipo antropolóxico,  ao nivel  da 
invención  da  Agricultura  e  da  Revolución  Industrial  (III  Gran  Revolución da  humanidade:  Revolución  da 
Sostibilidade... Limits to Growth: The 30-Year Update). 

• Posible extinción da especie humana, ou cando menos un bottleneck (William Catton). O nivel de poboación que 
puido soportar o planeta antes da Era da Enerxía Fósil era de apenas mil millóns de habitantes. Somos detritívoros. 
Os millóns de toneladas de N que compoñen a biomasa humana saíron do gas natural -> fertilizantes -> alimentos. 
Cando acabe o detrito... (símil das levaduras do mosto).

• Estratexias para a necesaria Revolución.

• Asumir os parámetros do que vai vir, anticiparnos ao escenario político-social-cultural-enerxético con intelixencia.  
Asumir que o colapso comezou xa, que a crise que vivimos é a primeira etapa.

• Loita pola soberanía alimentar e enerxética, chave para o noso futuro. Fundamental tamén a loita pola terra, tamén a 
nivel ideolóxico: p.ex.  renda básica vs.  leira básica  que nos permita comer e ter leña para quentarnos. Dereito á 
terra, aumentar a propiedade comunal e non diminuíla como tentan facer desde o poder. Queren baleirar o rural, que  
vendamos por falla de servizos, de perspectivas... para facerse donos del e despois que teñamos que volver a el como 
servos dependentes (neofeudalismo agrario). Algo parecido sucedeu xa cando o colapso do Imperio Romano.

• Abandonar o capitalismo mellor que confrontalo directamente, non seguírmoslle o xogo. 

• Predicar co exemplo, demostrar que é posible vivir satisfactoriamente sen capitalismo e sen Estado.

• Resistir construíndo e defendendo núcleos de vida autosuficiente como referente que a propia sociedade virá buscar 
cando o sistema capitalista-industrialista os deixe abandonados á súa sorte.  Ser prácticos, máis que abertamente 
políticos ou ideoloxizados. Entrar á xente polo útil, construíndo salvavidas para as necesidades básicas... sempre a  
nivel local. Propostas cooperativas locais conscientes do colapso inminente e que actúen cada vez en máis ámbitos 
ata  seren integrais:  proposta de Ted Trainer,  p.ex.  Adaptación a Galiza:  parroquias  que vivan dos seus propios 
recursos  e  coordenadas  con  outras,  ecoaldeas distribuídas  abertas  e  insertadas  nas  poboacións  rurais  (non 
ecoghettos), concello aberto (municipalismo libertario)... Ter moi en conta a mentalidade e usos sociais propiamente 
galegos: non copiar directamente modelo catalán ou outros!

• O problema fundamental é cultural, de valores. Promover cambio cultural: p.ex. autoxestión vs. dependencia do 
Estado e do Mercado, decrecemento, simplicidade radical, saír da roda consumo->crédito->traballo, renunciarmos 
ao  individualismo  por  unha  cultura  comunitaria  rural  como  no  pasado,  substituírmos  os  coñecementos  do  
industrialismo polos da vida autosuficiente rural, a permacultura no seu sentido máis amplo (social: Bill Mollison,  
etc.)... Será a parte máis difícil da Revolución!

• Eludir a represión dun capitalismo ferido de morte, mentres defendemos os recursos (naturais, coñecementos...)  
vitais para o futuro. “Ignorar o capitalismo ata que morra...” (Ted Trainer). Como diminutos mamíferos agachados 
ata que os dinosauros capitalistas se extingan, evitando que nos caian enriba cando morran! Prever mecanismos de 
autodefensa e resiliencia para protexer estas experiencias como sementes imprescindibles de mudanza civilizatoria,  
como botes salvavidas no afundimento do Titanic capitalista que nos leven a poboar a humanidade do futuro.

• A guerra xogarase sobre todo no rural: non apostar por proxectos urbanos, en todo caso mixtos (pontes para un 
abandono ordeado cara o rural). As cidades deixarán de ser viables... por que gastarmos as nosas poucas enerxías 
nelas? Só na medida en que creemos embaixadas dos proxectos centrais que deberán ser rurais (vilas, aldeas...).

(10' ou o tempo sobrante) Preguntas dos asistentes.
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