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LIMIAR 

 

A chegada da pandemia da COVID-19 supuxo a 

entrada nunhas novas condicións de vida para a 

inmensa maioría da poboación. En particular, o 

confinamento cómpre encadralo no que 

consideramos «tempos interesantes»; isto é, 

tempos nos que os aconteceres, –incluídos os 

reflexivos–, superan a rutina e a cotidianeidade. 

A este respecto, o libro Corenta ideas para a 

pospandemia é o resultado dunha interpelación a 

catro persoas ás que se lle pediu que cada quen 

elaborase un decálogo arredor da súa 

consideración sobre en que mundo entramos, ou, 

en todo caso, a que fase do sistema-mundo actual 

nos diriximos. Así pois, este libro recolle eses catro 

decálogos, cada un co seu título propio, o que 

supón achegar corenta ideas. Algunha delas son 
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máis xerais, outras máis específicas. O conxunto é 

unha variedade de temáticas e de perspectivas 

que poden lerse en conxunto, por separado, de 

xeito complementario. En definitiva, agardamos 

que poida axudar a continuar a reflexión sobre 

este momento histórico e, nomeadamente, sobre 

o presente e o futuro máis inmediato para a 

humanidade.  

Téñase en conta que cada decálogo foi escrito sen 

coñecer os demais textos. Non houbo debate 

previo, nin discusión ao respecto. Isto ten como 

consecuencia que poida haber algunha 

redundancia, explicábel, iso si, pola procedencia 

ideolóxica dos autores e a autora participantes. 

Malia ser unha publicación conxunta, cada un/ha é 

responsábel do seu texto.



 

 6 

 

1. 

DEZ NOTAS SOBRE A 

PANDEMIA 

MANUEL OUTEIRIÑO 

 
1. A situación é comparable a estarmos nun túnel, 

non nun pozo. Saír dun pozo fondo, como saír 

dunha ditadura, é difícil. Saír dun túnel é o normal. 

Os túneles fanse para atallar. A medida cautelar do 

confinamento tomouse para atallar os efectos da 

pandemia. É certo, porén, que os túneles longos 

fanse pesados. 

2. Un dos beneficios do confinamento é que, 

perante o frenesí do consumismo compulsivo, 

pode axudarnos a descubrir a virtude da 
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moderación, da que falara Aristóteles na Ética a 

Nicómaco. No consumismo compulsivo podermos 

incluír tamén a necesidade que algúns coitados 

teñen de tragar e repetirnos consignas alarmistas 

e simplistas. Perante as consignas da política de 

bandos que alimentan algúns, convén lembrar a 

virtude da moderación e o cultivo da amizade do 

que falaba a ética nicomaquea. Perante os 

comungantes de rodas de muíño que muiñan a 

desesperación en bandos e os bandos da 

desesperación, serenidade. 

3. Os días de reclusión doméstica quizais nos 

fixeron reparar na intensidade emotiva dos 

espazos íntimos. Peter Sloterdijk, nun dos volumes 

da súa triloxía Esferas (coido que o primeiro, 

subtitulado Burbullas) falou sobre o mundo 

doméstico e «os espazos de violencia emocional», 

que son aqueles nos que estamos expostos, sen 

defensas nin prevención, ás emocións no seu 

brusco xurdir. Da «violencia emocional» do espazo 

íntimo, no que andamos sen coiraza, podemos 



 

 8 

aprender moito: aprendemos logo a coñecer a 

volubilidade dos sentimentos humanos e como 

temos que facer para que, malia a volubilidade, 

non cheguemos a situacións absurdas nin 

indesexables. 

4. O confinamento deunos ocasión de ver como se 

pode usar a técnica para a mediación e 

reconstrución proactiva da vida social. En troques 

de dar na manía organizativa e na obsesión do 

control, convén usar os aparellos técnicos para 

facilita‑la cooperación áxil e o exercicio da 

intelixencia. Sobre o crecente peso da mediación 

técnica na vida social, hai informacións moi 

interesantes no libro de Nick Couldry e Andreas 

Hepp, The Mediated Construction of Reality 

(2016). 

5. Cornelius Castoriadis (1985) nunhas reflexións 

sobre «racionalidade» e «desenvolvemento», 

cuestionaba a idea de que o desenvolvemento 

ilimitado da produción e as forzas produtivas fose 
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o obxectivo primordial da existencia humana. A 

idea de que só o que se pode contar é o que conta, 

uniuse no ideario moderno á idea de que non hai 

límites para os poderes e posibilidades da razón e 

que a razón por excelencia son as matemáticas. 

Castoriadis dicía que a unión desas dúas ideas deu 

lugar ó mundo moderno e que se expresou en 

tódalas ideoloxías do «progreso»: como non hai 

límites para o avance do coñecemento, tampouco 

hai límites para o avance do poder ou da 

«riqueza», logo as limitacións teñen valor negativo 

e deben superarse. Estes días vimos que non é 

necesariamente así. 

6. Vicente Risco publicou en 1926 a irónica 

noveliña A coutada, que fala dun confinamento 

rural utópico e dunha actitude distante a respecto 

da actualidade do mundo burocrático moderno. 

Seguramente pague a pena volver ler A coutada —

e tamén preguntármonos se esta «novela 

doutrinal» é interpretable en temos do que Marx e 
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Engels chamaron socialismo reaccionario na 

terceira sección do Manifesto comunista. 

O confinamento do que se fala n´A coutada pode 

da pra matinar en que tipo de idilios soñamos. 

Porén, o intercambio de información científica 

durante esta pandemia do coronavirus dá para 

celebrar a nosa capacidade de cooperar. 

7. As restricións de actividade puxeron a moita 

xente graves dificultades económicas. Quizais 

chegou o momento de tomar en serio argumentos 

a prol do salario social universal coma os que 

expuxo Rutger Bregman no libro Utopía para 

realistas. 

8. É posible que o confinamento permitise vivir 

máis pausadamente ou, polo menos, ofrecese 

outras maneiras de levar o tempo. Non sei se 

pensar é decelerar, pois non sempre pensar é 

analizar vagarosamente. Algunhas intuicións 

poden compararse a aceleracións. Porén, mesmo 

pra acelerar e ter intuicións temos que xuntar 
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primeiro vagarosamente percepcións, experiencias 

e conceptos. É posible que certas velocidades 

leven á alienación, como expuxo nun dos seus 

libros o filósofo Hartmut Rosa. É posible que o 

mundo da técnica e da crecente conectividade 

produza o sobrequentamento da vida social e a 

desestabilización da identidade que estuda o 

antropólogo noruegués Thomas Hylland Eriksen. 

No mellor dos casos, o cambio de ritmo do 

confinamento, tamén nos pode axudar a 

contrastar se, como apuntou a socióloga Judy 

Wajcman, quizais os aparellos de comunicación 

electrónica nos axudan a organizar e aproveitar 

mellor o tempo. 

9. O confinamento pode lembrarnos a importancia 

do que temos a man e do próximo. Vivimos hoxe 

no mundo da compresión espazo‑temporal da que 

falou David Harvey no libro The Condition of 

Postmodernity (1989). Perante a indistinción do 

próximo e o distante, perante a «indistancia» da 

que xa falara Heidegger no ensaio A cousa, penso 
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que paga a pena lembrar que é o coñecemento do 

próximo e a apreciación das distancias curtas o 

que nos pode axudar a entender o que é grande e 

distante. Coido que é máis doado imaxinar o que 

é un quilómetro se antes percibimos o que é un 

metro, ca imaxinar o que sexa un metro despois 

de percibir ou camiñar un quilómetro. 

10. Unha amiga preguntoume se intuía cambios 

de organización social e económica despois do 

confinamento. A verdade é que non intúo cambio 

ningún. Sinto dicir, máis ben, que son un escéptico 

que quere ser escéptico co seu propio 

escepticismo. (A frase esta, que me gusta moito, 

seica é de Hegel.) Como dixen, non intúo; porén, 

si que podo dicir como que gustaría que fose a 

nova situación de organización social e vou ser 

levemente optimista. Gustaríame crer que, despois 

deste confinamento con restricións de movemento 

quizais excesivas a xente volva pensar no que 

Herbert Marcuse expuxo nunha conferencia de 

1968 titulada A fin da utopía, que está recollida 
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nun libro homónimo. Dicía alí, para os estudantes 

en folga da universidade de Berlín (e nun momento 

histórico no que tamén os estudantes das 

universidades de California, de México e de París 

se revelaban contra a brutalidade e incoherencia 

das sociedades contemporáneas, pero, 

nomeadamente contra a brutalidade da guerra do 

Vietnam) que nas sociedades avanzadas, o 

desenvolvemento da ciencia e da técnica permitiría 

que todos puidésemos vivir decentemente 

traballando tres ou catro horas ó día e contado 

logo co resto do tempo para estudar, investigar, 

desenvolver propostas artísticas ou, sinxelamente 

vivir. Marcuse consideraba que, se nas sociedades 

avanzadas non se organizaba a vida social para 

que todos puidésemos vivir minimamente ben 

traballando unhas cantas horas ó día, non era por 

ningún tipo de imposibilidade material nin técnica, 

senón por falta de vontade política. Oxalá que 

agora, os que forzadamente se viron con tempo de 

lecer se decaten de que o tempo vale tanto ou 



 

 14 

máis có ouro. Quero crer que, ó remate do 

confinamento, algúns tamén se decatarán de que 

non sempre os aparellos electrónicos facilitan o 

traballo, senón que nos obrigan a protocolos que 

fatigan e rouban tempo. 

Gustaríame, porén, que a organización social 

posterior ó confinamento, sexa menos disciplinaria 

e non acepte sen máis temores infundados. 
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2.  

A «MINORÍA DE IDADE» 

COMO SÍNTOMA 

PANDÉMICO 

FERNANDO RAMALLO 

 
1. O confinamento evidenciou múltiples 

contradicións nas formas de vida 

dominantes no capitalismo 

A pandemia constitúe o momento histórico recente 

máis relevante para evidenciar as contradicións 

que permiten recoñecer as innumerábeis miserias 

do capitalismo para o benestar da especie humana 

e do resto da vida sobre a Terra, incluídos algúns 

virus —non «velenosos»— necesarios para 
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garantir o equilibrio da natureza. Foron suficientes 

unhas poucas semanas para comprender de 

primeira man que unha parte relevante das rutinas 

máis perniciosas para a humanidade son 

innecesarias para unha boa parte da poboación, 

cando menos nas formas maiormente explotadas 

no sistema‑mundo no que habitamos. Así, nas 

cidades, a maioría da poboación acaba de respirar 

o aire máis limpo de toda a súa vida. A 

contaminación descendeu notabelmente, da forma 

máis certa posíbel, isto é, coa redución do 

consumo fetichista de mercadorías como o 

petróleo e os seus usos individuais. Ademais, 

puidemos asistir á evidencia da miseria pola que 

transitan moitos dereitos fundamentais neste 

modo de produción de riqueza para uns poucos e 

de escravitude para a inmensa maioría: dende o 

dereito á vida, á saúde, ao traballo, á 

manifestación ou á vivenda digna (non poden 

convivir en 60 metros cadrados familias con 4 ou 

máis persoas). O «abandono» das persoas de 
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maior idade en centros residenciais, moitos deles 

en condicións inaceptábeis, é tamén unha 

contradición propia deste momento histórico. 

Aqueles e aquelas que coidaron de nós, agora son 

coidados en espazos alleos. 

En definitiva, estes meses de confinamento (e os 

que virán de aquí en diante ata a chegada da 

vacina) deben ocupar un espazo central no sistema 

educativo para analizalo en todas as súas 

dimensións, pero, sobre todo, como o que supón 

precisamente para rescatar a ideoloxía da súa falsa 

naturalización. 

2. A manipulación é contaxiosa e supón o 

eixo ideolóxico para o fortalecemento e a 

reprodución da «minoría de idade» 

A pospandemia non debe consistir 

fundamentalmente nunha lembranza emocional, 

senón que ha ser o motor da superación global da 

«minoría de idade», do suxeito alienado e da 

falsidade que caracteriza os relatos dominantes 
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sobre o benestar social. Agora, para iso cómpre 

recoñecer a urxencia da verdade no punto de 

partida da construción social, política, científica. 

Pero iso apenas pode lograrse con medios de 

comunicación orientados a garantir a fidelidade 

ideolóxica —en tanto que voz do seu amo— como 

espazos privilexiados para mobilizar o pánico, 

fortalecer a manipulación e succionar todo intento 

de superar esa «minoría de idade» que garantiría 

o fomento do pensamento autónomo, crítico, 

emancipador e revolucionario. En definitiva, na 

pandemia e, sobre todo, na pospandemia os 

medios teñen un papel clave na distorsión 

informativa que serve para fortalecer a represión 

inherente ao colapso. 

3. A pandemia como mercadoría 

No sistema capitalista, toda crise produce o seu 

propio suxeito e a súa propia mercadoría. O 

coronavirus está chamado a debilitar todo menos 

o capitalismo, que sairá reforzado como modo de 

produción fortalecedor do pánico ideolóxico que 
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supón imaxinar unha sociedade igualitaria, libre e 

solidaria. A proba é que é moito máis doado 

imaxinar o fin da vida na Terra có fin do 

capitalismo, tomando prestadas as palabras de 

Fredric Jameson. Agora ben, a esperanza de ver 

máis cerca o seu final, cientificamente demostrado 

por Marx, témola diante de nós. Asistimos a un 

neokeynesianismo fundamental para que nos 

deamos conta de que o público é a única solución, 

unha vez que a riqueza está creada e só queda o 

seu reparto equilibrado, xusto e necesariamente 

democrático; isto é, unha riqueza cuxo destinatario 

final non pode ser outro máis que o suxeito 

proletario. De aí esa necesidade imperiosa de 

superar a «minoría de idade» á que fixemos 

referencia no punto anterior. 

4. O experimento funcionou 

O teletraballo masivo adiantouse unha década. O 

máis preocupante disto é a experiencia das 

telereunións, debido ao control que se exerce na 

procura de acordos por quen dirixe, domina etc. a 
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reunión virtual. Será moito máis doado despolitizar 

o conflito porque sen interacción cara a cara, a 

«motivación» para o combate descende, sobre 

todo canto maior sexa o número de participantes.  

No caso concreto da teledocencia, en todos os 

niveis educativos o experimento constatou unha 

perda importante de interacción, o que é un 

notorio paso atrás. Para o profesorado que dá 

apuntes, os cambios son menos relevantes. Para 

aquelas e aqueles que traballan en concepcións de 

ensino‑aprendizaxe diferentes, o retroceso é 

evidente.  

5. Na pandemia psicolóxica á que nos 

acostumamos e que se fortalecerá co paso 

do tempo, cambiará radicalmente moitas 

relacións sociais 

Ata a chegada da vacina (finais do 2021 ou inicios 

do 2022, segundo os cálculos realistas) o mundo 

na rúa será moi diferente ao que estamos 

acostumados. Temos un desafío por diante para o 
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que non estamos preparados. Veremos como 

manexamos a responsabilidade por coidarnos e 

non entorpecer os coidados das demais persoas e 

o pracer de compartir proximidade, espazos, 

contactos etc. En parte, a pandemia psicolóxica 

favorecerá a resiliencia e a aceptación dunha 

mingua de liberdades, sen precedentes en épocas 

recentes. 

6. A máis confinamento, menos ilusión na 

revolución. Pasadas as primeiras semanas, 

todo se ve con «normalidade», menos o 

cansazo mental 

O estado de alarma foi un «acontecemento 

desprazado», precisamente por ser o exemplo 

máis evidente das condicións materiais que 

permitirían iniciar unha transformación radical nas 

formas de produción e de distribución da riqueza. 

En definitiva, da superación da alienación. Fronte 

a isto, asistimos ao reforzo dun suxeito vulnerábel, 

resiliente e «comprometido» coas consecuencias 

liberais. En definitiva, a pospandemia suporá un 
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retroceso xeracional de incalculábeis dimensións. 

Seremos o que eramos, non o que somos. 

É dicir, momentaneamente transitamos pola 

esperanza de cambio, mais o capital puxo todos os 

seus recursos para silenciar os ecos da superación. 

Para algunhas persoas, entre ás que me identifico, 

confinarnos comprendémolo como unha 

necesidade, non xa de saúde física, mais de saúde 

política, mental, crítica, revolucionaria. Vimos a 

esperanza de cambio, aínda que, co inicio do 

desconfinamento, esta esperanza converteuse nun 

trauma. Así, o regreso á «normalidade» produciu 

en moitos de nós desánimo, incerteza e 

frustración, especialmente polo que precipitou 

entender aínda máis de preto a alienación 

humana. Dito con outras palabras, o confinamento 

abriu a esperanza  nun mundo mellor; esperanza 

que se diluíu ás poucas semanas nunha sorte de 

harmonía melancólica arredor da solidariedade do 

pobo, en beneficio dos de sempre. 
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7. Ao rematar todo isto, haberá un novo 

suxeito político e social que estará chamado 

a reproducirse e a ocupar espazos públicos 

relevantes 

Como dixemos, toda crise xera o seu propio 

suxeito. Esta pandemia non é allea a iso. Cal é ese 

suxeito? A resposta non é doada e debemos estar 

atentos á evolución da crise para ir identificándoo. 

Nada fai pensar que sexa un suxeito emancipador, 

senón, máis ben, un «intérprete» desde as lóxicas 

do poder, resistente –ata onde esas lóxicas o 

permitan–, reiterativo e dinámico coas 

reclamacións sociais e colectivas, mais sen superar 

os límites da aceptación do capital. En 

consecuencia, un oportunista reprodutivo, que 

mobilizará aparentes novas narrativas, pero 

sempre acorde coa orde establecida, incluída a 

nova normalidade. 

8. A Organización Mundial da Saúde como 

exemplo da racionalidade política 
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Fronte á razón capitalista que rexe nos gobernos e 

nas institucións políticas supraestatais, a OMS 

traballa arredor da verdade e non cae na fetichista 

mercantilización da pandemia. Sustenta a súa 

responsabilidade na ciencia, afastándose tanto dos 

falsos triunfalismos coma dos tráxicos agoiros. 

Como organismo que depende das axudas 

económicas dos estados, a súa independencia é 

silenciada cando non encaixa na lóxica do capital, 

como ben pon de manifesto a decisión do goberno 

de Trump de retirarlle o apoio económico 

precisamente durante a pandemia. Velaquí o 

exemplo máis representativo da antítese entre 

democracia e capitalismo. 

Adicionalmente, un exemplo simbólico e 

significativo das lóxicas diverxentes polas que 

transcorre a OMS podemos vela na discusión sobre 

as supostas bondades que entraña a promoción da 

máscara, cando está cientificamente demostrado 

que a meirande parte dos exemplares desta 

mercadoría non garante unha protección axeitada, 
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tal como si o fai a distancia de seguridade, 

insuperábel para o virus. A máscara cumpre as 

súas verdadeiras funcións como mercadoría: 

enmascarar o rostro, as emocións, o humor, a 

palabra; e cosificar as persoas e as relacións 

sociais. En definitiva, non (necesariamente) 

protexe; porén, oculta! 

9. A pandemia da pobreza 

A poboación máis nova ten por diante un mundo 

incerto, afastado dos referentes que permitiron 

manter o «tenso equilibrio» no que desenvolveron 

o día a día as xeracións previas. E isto é 

especialmente así en tempos nos que a lectura 

fecunda, a que fai pensar, a que axuda a 

comprender os acontecementos e a verdade está 

desprazada en boa parte da mocidade. Cada vez 

nos movemos máis no que Paulo Freire denominou 

nos anos 1970 «educación bancaria», fronte á 

«educación problematizadora»; isto é educar para 

a submisión fronte a educar para a superación da 

«minoría de idade». Que «opio» é preciso abolir 
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para que flúa na mocidade o xermolo da revolta 

favorecedora dunha nova sociedade que mellore o 

mundo en todas as súas dimensións?  

10. A lingüística política, ferramenta 

indispensábel para superar as estratexias 

comunicativas vertebradoras da «doutrina 

do shock» (Naomi Klein) 

Cómpre superar o mantra de que a linguaxe só 

serve para a comunicación, ou mesmo que a 

comunicación é a súa principal función. 

Reivindicamos a lingüística política como 

perspectiva teórica para estudar as relacións 

sociais de significación que se elaboran arredor de 

moitos conceptos sobre os que se elabora a 

narrativa dominante da sociedade, singularmente 

en tempos tan críticos como os do shock. Sirvan 

como exemplo os seguintes: saúde, vida, 

(des)igualdade, resistencia, consenso–

minorización, conflito–emancipación, 

neutralidade, democracia, comunismo, resiliencia, 

sacrificio, esforzo, xustiza, ideoloxía, normalidade 
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ou dependencia. Dito con outras palabras, o 

habitual desenganche dos significantes e dos 

significados nos procesos de significación 

acelérase a medida que o capitalismo se expande, 

o que favorece, cada vez máis, a introdución 

«naturalizada» do ideolóxico como forma 

estratéxica de manipulación, como está sendo 

evidente no caso da pandemia e da pospandemia. 
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3.  

RACHAR O BLACK 

MIRROR 

FRANCISCO SAMPEDRO 

 

 

Instrúanse, porque teremos necesidade de toda a 

súa intelixencia Mobilícense, porque teremos 

necesidade de todo o seu entusiasmo. 

Organícense, porque teremos necesidade de toda 

a súa forza. (A. Gramsci). 

1. A filosofía vai rezagada a respecto da realidade. 

O seu labor precisa de certo distanciamento verbo 

do concreto dado. Neste sentido a máxima 

hegeliana fica incólume: a curuxa de Minerva 

levanta o voo ao anoitecer, cando todas as vacas 

son negras. Ante unha ameaza real, como dixera 

Žižek xa hai tempo, non se necesita da filosofía, 
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senón da ciencia. Porén, aquela precísase para 

tratar das consecuencias posíbeis da pandemia. A 

filosofía —que se move en espiral— ademais, trata 

da composibilidade entre ciencia e política, 

condicións dela. Por exemplo, denunciando a 

necropolítica que non vacila en sacrificar a 

ciencia —e as vidas que esta pode salvar— en aras 

da economía. Por outra parte a expresión do 

«post‑mundo» (do mundo após a pandemia) 

fíxose xa omnipresente. Polo tanto cómpre 

reflexionar. Nada vai ser como antes, e debemos 

pensar a que teremos que nos enfrontar, que 

perigos neutralizar, que nocivas intensificacións 

presumir ou detectar. 

2. Deixando a un lado o obvio —o confinamento é 

absolutamente necesario para a saúde—, non 

resulta moi aventurado que, a posteriori, a 

experiencia do confinamento sirva —noutra orde 

de cousas— como unha caste de ensaio xeral. 

Como afirma lucidamente J.D. Sánchez Estop: 

«Nós acostumámonos ao confinamento, 
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pero eles se acostuman a usalo». Moitos 

pensadores amosaron convenientemente que a 

crise do coronavirus pode ser un ensaio xeral para 

futuros encerros. É preciso, xa que logo, advertir 

que o sistema podería usar a epidemia como 

escusa para impor un estado de emerxencia 

permanente, con maior ou menor rigor, 

dependendo das circunstancias. 

3. O resultado máis probábel da epidemia é que 

prevaleza o killer capitalism: deixaranse morrer 

aos enfermos sen recursos e a moitos anciáns (a 

xerontofobia está á orde do día), os traballadores 

terán que aceptar niveis de vida moito máis baixos. 

O panorama é sombrío: xente desempregada ou 

con salarios de sobrevivencia, mendicidade 

acentuada, corpos‑zombis atemorizados por un 

futuro para o cal non foron convocados a 

participar. O control dixital das nosas vidas 

volverase unha característica permanente. A 

distopía de Black Mirror achegándose 

paulatinamente á realidade. A loita consistirá en 
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establecer cal será a forma social que substitúa a 

Nova Orde Mundial capitalista liberal, dado que 

esta púxose xa en marcha para configurar a 

«normalidade» a seguir. O actual réxime —

sabémolo— non está para salvar vidas, senón para 

manter unha taxa de ganancia aceptábel, e, con 

tal fin, implementará estratexias políticas que usan 

as crises para profundizar sistematicamente nas 

desigualdades, enriquecendo as elites e 

afeblecendo aos demais. Cando xa non creando, 

renovada, a condición de auténtico «paria». Xa 

non se tratará dun racismo étnico (que, 

obviamente, tamén), senón dun racismo de clase, 

agudizando aliás o clasismo da pequena e mediana 

burguesía verbo das clases «baixas», e a súa 

identificación estúpida —por inxenua e 

imaxinaria— coas clases «altas». A agresividade e 

o desprezo por eses outros está a expresar, en 

realidade, o pánico ante a probabilidade da caída 

na escala social. Nada novo historicamente: 

resulta máis cómodo e menos perturbador atopar 
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chivos expiatorios nos «lacazáns» (mendigos, 

parados, pensionistas, estranxeiros...), aos cales 

nos vemos obrigados a manter co noso traballo —

lembremos a «épica» frase lanzada por unha 

tipexa do PP no congreso: «que se jodan!!!»—, 

que abordar a crítica radical do Amo, responsábel 

da situación de miseria e da angustiosa ameaza da 

perda do status. A saída perversa radica, pois, 

na hostilidade cara aqueles que poderían ser os 

meus pares, e non cara os meus superiores. 

4. Parellamente dáse unha crise que afecta a todo 

un sistema de valores, implicando unha elección 

que atinxe á representación da comunidade, e á 

concepción do que sexa a humanidade. 

Verémonos abocados a elixir entre dúas 

alternativas. A reactiva: o nihilismo, a pulsión de 

morte, o recelo do outro, o egoísmo, a 

atomización, o retrotraemento individualista, o 

sentimento de continxencia absoluta. A tentación 

«existencialista», esa tendencia reactiva supón a 

submisión xeralizada ao mundo organizado polo 
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capitalismo globalizador e a desmobilización 

xeneralizada. A positiva: o anceio de vida, a 

necesidade da produción desalienada, a 

comunicación interindividual e colectiva. O 

imperativo racional de rebelarse contra todo o 

horror construído polo neoliberalismo. 

5. A sociedade modelada e transformada pola 

pandemia fai de nós mónadas illadas. Baixo esta 

perspectiva, o distanciamento agora introducido 

pola crise epidémica abondaría na aceleración 

escabrosa no proceso capitalista de segregación 

individual e decomposición da esfera pública na 

sociedade civil. O que antes era unha condición de 

isolamento máis existencial que material, cobraría 

forma física. 

6. Cómpre facermos o dó da pandemia sen caer 

no reverso melancólico, que conduce á 

servidume voluntaria, á inercia, ao medo e á 

depresión. O desengano ante o vello que morre e 

a impotencia de non saber como facer nacer o 

novo, constitúe un momento de indecisión apto 
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para que aflore a deserción ante unha situación 

límite. Se as masas non están sostidas por unha 

armazón crítica, por unha vontade de poder 

transformadora, caerán na compulsión de 

repetición, unha das facianas da pulsión de morte. 

Cómpre desfacernos das paixóns tristes, ao xeito 

spinoziano, e saír do círculo sous le soleil noir. 

Necesario, pois, diferenciar entre a depresión 

melancólica —a famosa sombra do obxecto 

caendo sobre o suxeito— e o sostemento do ideal 

mediante o traballo do duelo. E aquí, desde logo, 

«traballo» non ten as connotacións de alienación 

ou explotación, antes ao contrario: é a praxe 

creativa que permite, xustamente, recrear o ideal 

facéndose cargo dos efectos de verdade que o 

puxeron en crise, rexenerar ese mesmo ideal 

adaptado ás novas condicións espertadas pola 

crise. 

7. Por outra parte, existe un perigo real de 

regresión, para o que temos que estar vixiantes. 

Vaise crear un baleiro, e non sabemos quen o 



 

 36 

encherá. A incertidume —xunto coa falta de 

seguridade— conduce ao pánico, e o pánico —non 

só el, por suposto— pode conducir ao 

neofascismo, na súa versión de extrema dereita, 

ou de dereita «desacomplexada», como 

algúns gostan proclamar. Faise necesario deixar de 

tratar no Estado a Vox coma un «tigre de papel», 

aínda que só fose polo seu rol, escorando á dereita 

tradicional cara o fundamentalismo. Debemos 

lembrar máis que nunca a proposición de Gramsci 

segundo a cal a paréntese entre o vello que morre 

e o novo que non acaba de nacer, produce 

monstros. Arestora xa temos varios síntomas 

deles: os matóns uniformados (con barra libre para 

os seus desmáns), o machismo libre e acochado 

nas alcobas, o descaro da Igrexa que inclúe no seu 

carácter de alcaiote da miseria a oposición á renda 

básica, o rexeitamento ao dereito á existencia. 

8. Con todo, as autoridades ficarían aterrorizadas 

se soubesen, non só que non controlan a situación, 

senón tamén que nós, os seus súbditos, sabémolo: 
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agora quedou exposta a impotencia do seu poder, 

cal rei espido. De súpeto, o pobo debe saber que 

o xogo rematou. A pandemia do coronavirus tan 

só fixo aínda máis visible a fraxilidade, a 

insostibilidade, a inxustiza e a desigualdade 

inherentes ao actual sistema económico mundial 

que segue as regras do capitalismo neoliberal. 

Pero tamén desatou emocións que, se as 

encamiñamos axeitadamente, poden conducirnos 

a reflexións frutíferas que xeren as condicións 

necesarias para unha transición sistémica, 

consciente e planificada cara a unha sociedade 

libre e igualitaria, na que se produza e se consuma 

menos, pero na que gocemos de maior benestar, 

máis tempo de lecer, máis coidados. 

9. É necesario opor (novamente) con urxencia a 

ciencia á doxa (función propiamente filosófica, cal 

alfandagueiro que non permite o contrabando 

ideolóxico), construír o pobo fronte a plebe, o 

demos no lugar do okhlos. Transformar as 

solidariedades estúpidas en solidariedades e 
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alianzas reais e frutíferas. Pasar das cerimonias 

dos aplausos á firmeza constitutiva da vontade 

igualitaria. Un exemplo gráfico: a imaxe dunha 

enfermeira na marquesiña das paradas de bus 

londinienses dicindo: I can’t eat applause!!! Maybe 

vote for someone sensible next time eh? É 

evidente que unha solidariedade real provocaría 

unha grave preocupación no comité central da 

oligarquía planetaria. 

10. É preciso seguir adiante, reivindicar, debater e 

impor unha folla de ruta emancipatoria, e 

promover o entusiasmo cara o horizonte da 

democracia socialista. Para iso cómpre apostar 

polo fomento dunha política de masas, pola 

proxección dun novo suxeito comunitario fronte 

ao vello suxeito fatigado, conformista, atomizado, 

dobregado, esgotado, característico do capitalismo 

serodio, inimigo da humanidade xenérica. Contra 

este todas as forzas son poucas, e coa 

determinación do pobo galego na procura da súa 

soberanía, aliado nunha Internacional máis 
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necesaria, se cabe, que nunca, converteremos os 

nosos lexítimos desexos en realidades efectivas. 

SOBRE O AUTOR 
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4.  

DECRECEMENTO OU 

BARBARIE 
IOLANDA TEIXEIRO REI 

 

 

Hai dúas tendencias principais e confrontadas que 

apontan ao mundo tras a pandemia, o 

Decrecemento ou a Barbarie, ou se se quere, unha 

sorte ben de Ecosocialismo ou ben de Ecofascismo. 

A pandemia é un tipo de acelerador de partículas 

dos conflitos sociais creados polo capitalismo da 

globalización que nos catapulta a esa encrucillada 

á que, anque máis de vagar, xa encamiñabamos. 

Encrucillada con certas semellanzas ao ascenso do 

nacionalsocialismo mais con tecnoloxía 5G, ao nos 

someter ao Big Data no canto do Big Bang. 
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1. Están aínda por estudar as consecuencias 

políticas e psicosociais da inoculación de medo e 

pánico nunha poboación confinada e inerme 

sometida a un estado de excepción encuberto 

onde a guerra de clases solápase nunha 

dixitalización forzosa das nosas vidas baixo a 

coartada da seguridade sanitaria (banca móbil, 

pago electrónico, teletraballo, compras online, 

comunicación dixital…). A sociedade vixiada e un 

banzo máis na explotación capitalista a desbotar 

máis mercadoría operaria, son as primeiras 

evidencias da postpandemia. As persoas sumamos 

unha sorte de refugallos que xunto aos sociais, 

organizativos, burocráticos, informacionais... imos 

fornecendo o verquedoiro das externalidades. Na 

cobiza da plusvalía é paradoxal que a 

humanización dos robots conviva coa robotización 

dos humanos. A un tempo, multiplícase a fenda 

entre as sociedades tecnoloxizadas e as que viven 

á marxe da realidade virtual sofrendo as 

consecuencias da nosa pegada ecolóxica. E como 
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o Crecemento crea desigualdade, para combater 

este devalo cara ao Ecofascismo ábrese a urxencia 

de artellar a transición decrecentista. 

2. O Movemento polo Decrecemento ten as 

políticas máis axeitadas aos problemas 

fundamentais de hoxe, servindo como freo tanto 

ás tentativas Ecofascistas como ás Ecocapitalistas 

mascaradas de falacias eufemísticas: Capitalismo 

Verde, Capitalismo Sostíbel, Crecemento Cero ou 

Economía Circular. O peak oil co esgotamento das 

enerxías fosilistas e dos recursos minerais xunto á 

gravidade do cambio climático cos actuais niveis 

de consumo, abocan aos modelos económicos 

crecentistas ao colapso total. De aí a necesidade 

de pasarmos dunha economía baseada na 

circulación a unha de estado estábel. A esquerda, 

para merecer hoxe ese apelativo, ten que crebar 

co mantra do Crecemento. 

3. A Globalización, co movemento de persoas, 

animais e mercadorías polo planeta —alén de 

acentuar o cambio climático co risco de liberación 
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de microbios e bacterias pola fusión dos glaciares 

e o permafrost— foi o factor determinante nesta 

pandemia. A elo contribuíu a perda de 

biodiversidade, co espallamento dos monocultivos 

das Corporacións en todos os territorios que lles 

foron saqueados ás comunidades. A solución non 

pasa por medidas de control social que nos leven 

a un permanente estado de excepción con recorte 

de dereitos fundamentais como o de circulación, 

reunión, expresión..., senón pola transición cara 

un sistema social igualitario, un cambio de 

paradigma que poderá ser liderado polos 

movementos ecofeministas do Sul Global. Mentres 

no Occidente teremos de pór en marcha as 

políticas dos 9R como alternativa ao capitalismo. 

(Reducir, Repartir, Restrinxir, Relocalizar, Reparar, 

Reutilizar, Reverter, Reciclar e Redeseñar). 

4. Transitar cara un novo modelo enerxético 

baseado na redución de consumos e nas enerxías 

renovábeis mediante programas sociais de 

empoderamento enerxético e autoxestión dos 
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recursos territoriais para combater o cambio 

climático e facer real a solidariedade Norde‑Sul. A 

eficiencia enerxética por si mesma non evita unha 

guerra polos recursos nin leva implícita unha 

redución dos consumos senón que, pola contra, 

conleva sempre un aumento nos mesmos (efecto 

rebote ou paradoxo de Jevons) polo que a 

conciencia da necesidade de reducir muda nun 

elemento fundamental na distribución equitativa 

de recursos nun mundo de escaseza enerxética. 

5. Perante o perigo real de desabastecemento 

alimentario dos mercados globais é prioritario 

planificar políticas de Soberanía Alimentar. 

Impulso á economía de proximidade. Creación de 

redes cooperativas de 

produción‑distribución‑venda de produtos de 

primeira necesidade fóra dos circuítos das Grandes 

Corporacións e Distribuidoras que monopolizan os 

supermercados. Impulsar os mercados e feiras 

tradicionais, Grupos de Consumo, Ecohortos e 
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Comedores sociais. Así como a recuperación dos 

traballos artesanais e redes comunitarias de 

coidados que doten ao nosos territorio de 

resiliencia ante un peche de fronteiras. Políticas 

sociais de ocupación de vivendas baleiras e 

co‑vivendas garantindo ese dereito básico. Renda 

Básica Universal para garantir a cobertura das 

necesidades básicas e combater a explotación 

laboral. Aínda certa de que esta renda ten a súa 

problemática e non é compartida por moitos 

decrecentistas. 

6. Política de potenciación de industrias 

agroecolóxicas, gandeiría extensiva e recuperación 

de usos comunais do monte e cultivo ecolóxico das 

rías. Eliminación de monocultivos tanto na terra 

como no mar, empobrecedores de territorios e 

destrutores de ecosistemas. No caso galego, 

peche de Ence e deseucaliptización. Deslobbizar o 

cultivo das rías. Desurbanizar, con políticas de 

apoio á fixación de poboación rural. Porque o 
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mundo postfosilista ha ser, por forza, un mundo 

máis rural. 

7. Cidades en Transición. Mobilidade sostíbel 

(peonalización, transporte público, bici e tren) que 

nos voltará o territorio e o tempo de vida que nos 

rouba o culto á velocidade e á distancia. Uso 

restrinxido doutros medios de transporte como 

aéreos ou cruceiros. Amplas zonas verdes e 

protección de ecosistemas. Recuperación de 

espazos comunitarios en autoxestión pulando a 

comunidade coidadora e as redes de resiliencia e 

apoio mutuo. 

8. Educación Pública e Laica en tránsito cara 

modelos decrecentistas en réxime de autoxestión. 

Políticas educativas cooperativas vencelladas ao 

Territorio e con progresiva participación 

comunitaria. Transversalidade e flexibilidade de 

agrupamentos e centros de interese. Capacidade 

crítica no uso da interrede. 
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Sanidade Pública e Universal. Dotación de recursos 

humanos e materiais. Investimentos en 

prevención, formación e investigación. 

Incorporación de terapias alternativas validadas. 

Control da dependencia das farmacéuticas. Saúde 

ligada a un control estrito da alimentación 

eliminando os agrotóxicos na cadea alimentaria. 

Saúde mental relacionada cunha muda dos ritmos 

vitais e coa recuperación das relacións 

comunitarias. 

9. Potenciación de políticas de autoxestión cultural 

co fomento da creación máis do que consumo. O 

lecer como medio de mudar os estilos de vida 

consumistas e recuperar a sobriedade e a noción 

de cultura como creación colectiva fronte á 

sociedade do entretemento. Políticas destinadas a 

evitar a mercantilización da cultura e da ciencia. 

Uso crítico das redes sociais de cara a 

destecnoloxizar. Anque a derradeira resistencia 

sexa a fe na tecnoloxía, esta non resolverá os 

problemas ambientais nin sociais. Combater o 
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capitalismo da vixilancia que dixitaliza as nosa 

vidas, certos de que co devalo enerxético haberá 

que se preparar para o derrube das grandes 

infraestruturas e a crise da sociedade tecnolóxica. 

Turismo sostíbel, coa potenciación dun turismo 

cultural e de natureza evitando a xentrificación e o 

turismo de masas teledirixido. (Léase efecto praia 

das Catedrais, banco de Loiba ou Fuciño do Porco 

en Galiza, ou fenómeno Harry Potter en Porto). 

10. Medios de comunicación, Mundo dixital e 

Publicidade. Eliminar a publicidade como medio de 

financiamento dos medios e a súa oferta coactiva 

de consumo. A se preparar para a creba da 

sociedade da imaxe e o entretemento. Necesidade 

de crear empresas públicas e/ou comunitarias de 

comunicación libres do control das grandes 

empresas da comunicación. Temos de asegurar o 

dereito á información, a transparencia, o código 

ético evitando o control da opinión e o control 

social por parte das grandes corporacións. Pois é a 
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través dese control que configuran o noso universo 

simbólico identitario na roda do consumo. 

 

SOBRE A AUTORA 
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