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POEMAS, RELATOS E
FOTOGRAFÍAS PARA 

COMPARTIR A SOSTIBILIDADE
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SomosTerra é unha cooperativaSomosTerra é unha cooperativa
  galega xuvenil sen ánimo de lucrogalega xuvenil sen ánimo de lucro
para a formación en sostibilidade,para a formación en sostibilidade,
divulgación científica e consultoríadivulgación científica e consultoría
ambiental. Coordinamos proxectosambiental. Coordinamos proxectos
educativos e iniciativas abertas áeducativos e iniciativas abertas á
cidadanía para transformar acidadanía para transformar a
realidade local.realidade local.

Primeira edición: decembro 2021
Este é un caderno feito artesanalmente por SomosTerra
coa intención de minimizar a súa pegada ecolóxica.
Tamén pode ser consultado en versión dixital.
www.somosterra.gal
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O presente caderno é unha recopilación das
propostas creadas nas "iniciativas de
CooperAcción" coordinadas pola cooperativa.

Os poemas, relatos e fotografías do caderno
poñen de manifesto a necesidade de pasar a
acción e coidar a VIDA. Invítannos a reflexionar
sobre a nosa conexión coa natureza,
comparten a esencia de “vivir de forma
sostible” e alimentan o soño colectivo da
transformación socioecolóxica!
Fannos sentir terra.

Grazas a cada unha das persoas participantes
por facer posible esta creAcción colectiva.

 

Agradecemos a todas 
as persoas participantes

por cada creación 
compartida
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Nadia Rodríguez e Laura Magalhães 
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Coller o futuro nas mans 
 

Guindar unha presada de gran
agardar 

coa complicidade da lúa 
que xermole vida 

 
ulir o perfume da terra 

ollar a claridade da auga 
ouvir os trilos dos paxaros

  
ser  folla que leva o vento 

ignorar a escravitude do reloxo
 tentar nomear as estrelas  

 
habemos ser sensibles coa Natureza 

afastala 
das gadoupas dos predadores  

 
para que no roibén 
as nosas crianzas 

saiban que hai beleza 
imposible de mercar.

 
Teresa Ríos
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Habitalo latexo

O outono vence as inercias
dun desenfreo militante.
Estas comigo nesta primeira pinga 
da folla en voaxa
e miras por segunda vez
o reflexo dun neno coas mans na terra
 aferrado ao brillo hipnótico do sol
no buraco eterno das pozas.

Mentres habites no latexo 
haberá outonos
que resistan con voraz tenrura
ao consumo debilitante do intensivo
e nós miraremos con ollos de avós
o pingar da folla outra vez.

Mar Pazos
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Manuel MariñoManuel Mariño
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Zumbar

Coa mirada perdida
afía o lombo contra a herba alta.
Escoita o zumbar da vida,
e da súa memoria
nuns segundos de infancia infinita.

Agarra a terra,
chéiraa,
e repousa toda a súa esperanza nunha abella,
unha abella que se alimenta dunha flor alta,
e viva.

Alí, dende arriba, o ceo sen veleno,
mira a el e a abella, 
agardando non caer, 
por que que sería a vida
sen zumbar. 

Pedro Rodríguez

Lena
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Mateo Fontán Couto



Mateo Fontán Couto

Mira cara arriba
non hai un diante

extinguiuse o atrás
 

O ar embébese puro
cheo do porvir

cara arriba
onde coruscan os nimbos
e  cántase á sostibilidade:

agasallo abrazado nos talos...
sen follas

 
Na noite da prata e a cebola

abrirásenos a cerna
a todo ser

 
TODO SER!

TODO PODER!
na conserva do mañá

 
Daquela

mira cara arriba

MIRA CARA ARRIBA
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Reflexión
 

Por que
só ao bordo do abismo

somos quen de reflexionar?
 

A vida xorde e mantense
coa suma harmónica
das pequenas cousas.

 
Diminutos universos

agochados
tecéndose canda nós.

 
Semente que será árbore

Pinga de auga que fará río
Xema onde agromará flor.

 
Cando desprezamos

o inmenso valor do miúdo
acabamos estragando a grandeza

do que aínda non podemos comprender.
 

Pilar Alonso
 



Ana Sánchez



Tecer

 
Através da herba

somos terra
semente viva

do témpo
territorio sostible

onde medrar
coma liquens

e abrollar en hifas
simbiose 

de todas as lúas

 
Yanira Amoedo

 









 
Recoñecerse nos saberes ancestrais, 

preto da nosa alma. 
Saiamos da presión da dor constante

da vida interna.
 Olvidando os gritos de axuda 
do noso corpo, do noso útero.

 
 Perfumamos con plásticos a nosa esencia, 

baixo unha educación de oscuridade, 
de ritmos rápidos, de usar e tirar.

 
Voltemos aos medios naturais, 
aproveitemos toda a enerxía, 

que xunto coa lúa 
recargamos cada ciclo. 

 
Pinta, rega as plantas, baila, agradece, 

mímate. 
Aproveita os teus sangrados, 

aproveita as túas fases.
 

María Olivares

 



Leandro Escudero



Somos Vida
 

A paz da terra escapando das mans
entre os dedos,

os pés botando raíces
converténdose en sementes

para un mañá,
para hoxe,

para seguir sendo brisa
e perfume a choiva inminente.

 
Somos terra,

somos o berro de esperanza
que crece e se reafirma.

 
Somos ti,

somos todas,
os ollos que admiran a beleza

a fauna e a flora
que coida desta mota de po azul 

flotando no universo.
 

Leandro Escudero





 
Teimudo

 
Agarra a cana de pescar coa forza dos seus anos. 

As súas engurras debuxan trazos enganosos coa tensión
muscular da espera, e a súa mirada xira á redonda

buscando un sinal, un movemento, algunha sombra.
Fai tempo que non pican, demasiado, pero el non se vai

render porque “a teimudo non te gaña ninguén”, 
dicía Marisa, súa muller.

Recolle e solta a liña esquecendo as dores, soñando co
trofeo, co peixe que merece o vello e o mar. No seu caso,

o vello e a lagoa. Non soa igual, pero soa. Sabe que alí
ten que estar, que o destino xeracional débelle un peixe

como o do avó, o do tío e o do pai. Pasa a tarde e cada
vez tira con máis violencia ata que rompe a liña.

Camiña ata o anzol aturado nunha rocha e comeza a
chorar, pola idade e a oportunidade pasada. As bágoas
caen, e mollan unha terra, sen auga e sen peixes pola

longa seca. 
 

Pedro Rodríguez
 
 





Y ahora qué?

No quiero emigrar ¿quién ha dicho que el
clima tropical no es ideal? 

He construido un domo geodésico para
protegerme de la lluvia, de la calima, del

viento y de las tormentas de verano 
que ya vienen cuando quieren. 

Dentro del domo hace calor, mucho calor,
pero al menos en este resquicio, en este

refugio, puedo plantar ajos, cebollas, judías,
patatas y zanahorias. 

Aquí, al menos, aún tengo derecho a cultivar
grelos y comer cocido a destiempo. 

Hoy mientras comía escuché en el noticiero
que SOFIA ha encontrado agua en la

superficie soleada de la Luna. 
Yo no pienso emigrar.  

 
María Quiroga

 
**SOFIA (siglas de Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy)



María José Sánchez



"Trátase dunha
mariscadora da

Cofradía A Pastoriza
de Vilanova de Arousa,

de nome Soidade,
facendo tareas de

retirada de lixo
mariño, neste caso,
retirada de vidro. 

Eu tamén son
mariscadora e dende
hai un ano, ademais

da extracción de
marisco, tamén

facemos retirada
individual do lixo que
atopamos nas praias,
concienciadas/os na 

 importancia de ter un
mar limpio"

 
 

Por un mar limpo

María José Caneda 

María José Caneda 



Denis Mariño



Ocorréuseme enviarvos unhas fotiños de cando
fixemos unha hamaca con esparto e uns paus de

buxo que tíñamos pola casa. 
 

Para min ten dous significados importantes. O
primeiro é a utilización de materiais que iban

botarse a perder e darlle un uso moi chulo e moi
útil e o segundo é que miña avoa se siga sentindo
activa e aprender de ela ( se non nos axudase ben

seguro non habería hamaca).
 

Agora mesmo o noso proxecto é vivir no rural
sendo o máis sostibles dentro das nosas

posibilidades. Isto despois de vivir fora de
Galicia dous anos ( en Granada ) e necesitar

volver a estar nun entorno moito máis agradable
con nós do que pode ser unha cidade. 

Polo menos no noso caso. 
 
 
 

Testemuña

Denis Mariño








