
Por un feminismo de irmás de terra 

 

 



Esti ano que deixamus atrás, pero que aínda arrastramos, impúxomus a            
muitas miral a vida a través dunha xanela; a oitras tantas, adaptarmus sen             
remedio ás medidas urbanu-céntricas que se pensaron desde y pa as           
grandes cidades. A primavera achégase y seguimus n´unha pa ndemia que           
se levodemasiadas vidas que non volverán, e que acentuomáis a crise, a            
precariedai y a falta de servicius na que vivimos.  

Tivo que vil un virus pa demostral que esti sistema que non orbita a´u redor               
da vida y n´u que mus atopa mus atrapa das non é sostible, e que só é u                  
comezu y agravamento doitras crisis y pandemias. A esta emerxencia          
climática, nestis últimus tempos uníronse a emerxencia social y sanitaria, y           
non podemus comezal esti manifesto sen trael aquí a todas as persoas            
golpeadas pol virus y u sistema. 

Quizais podamus cael n´u erru de pensal que as pa labras non son capa cis                
de muito. Pero nós pensamus que seguen sendu importantes. A pesal da            
incerteza y da dor, as nosas pa labras son tamén ecosistemas de            
pensamentos y accións que non existen noitros lugares. Grazas a elas           
podemus vel u mundu, formal pa rte del, volvel imaxinal y fel posible             
pensal  y crel noitrus futurs fóra desti sistema. 

 Irmá,  

esti 2021 non sairemus á rúa como oitros anos. Estaremus sepa radas por             
unha distancia que mus roubous bicos, as apertas que levamus un an´u sen             
sentir, y esis sorrisos que ocultaron as máscaras. Por isu, n´esti an´u n´u             
que as prazas estarán máis baleiras que nunca, convidámosvusa lel estas pa            
labras, a facelas vosas, desde us balcóns, desde us fogares, y deixal que u              
fumi das chemineas si encargue de xuntal as nosas voces, que u ventu as              
faga chegal ben lonxe.  

Esti 8 de marzo non podemus deixal de alzal a nosa voz como mulleris              
rurais. Porque a pa ndemia tamén trouxo minutos de lucidez; minutos nus            
que vimus como a propia cidadanía se organizaba y encargaba daquilo a´u            
que as políticas públicas non quixeron chegar, porque non estiveron á altura            
nin foron suficientes. Por isu queremus darvusas grazas: por ensinarmus          
que oitras formas de convivil y de apoiu mutu son posibles.  

Grazas a esas mulleris produtoras y pensadoras, que desde abaixu se           
organizaron pa que us seis alimentos locais y de proximidai puidesen           



chegal ata todas as casas. Acordámomus especialmente de iniciativas comu          
SOS Campesinado, y de todas as xornaleiras migrantis que u an´u pa sau             
quedaron atrapa das dentro das nosas fronteiras, nun pa ís que non era u sei,               
lonxe das súas familias y n´unha s condicións moi lonxe de podel            
denominarse dignas. Tamén de todas aquelas persoas traballadoras n´u         
sector agrícola y gandeiro que se contaxiaron de covid-19 durante a           
primavera y u verán pa sados debidu ás condicións infrahumanas nas que            
traballaban y vivían, poñendu de manifestu un sistema de produción          
intensivu que se sostén a base de non respectal us dereitos humamus máis             
básicos, nin u benestal animal, nin us recursos naturais nin u territorio que             
nus sosteñen.  

Grazas a todas esas mulleris que non deixan nin un só día de coidal du sei                
gando, da terra, de preserval as nosas razas autóctonas y sementis locais,            
mantendu us nosus ecosistemas e a súa biodiversidade. Nin u virus nin as             
grandes nevadas d´esti invern´u conseguiron pa ralas. Porque, se us nosus           
medios rurais non son zonas catastróficas, é grazas á súa perseveranza y u             
sei traballu altruísta, que a maioría das vecis segue sendu invisible y non             
recoñecidu.  

Esti ano quedámomus máis orfas ca nunca por culpa d´esti virus.           
Perdemus a muitas persoas ás que queriamos: que formaban pa rte da nosa             
familia, das nosas amizades, cómplicis n´u día a día...Y, sobre todo,           
perdemus esa gran sabedoría que se esconde tras us ollos y as mans de              
tantas mulleris rurais d´edai avanzada. Un coñecementu da terra, du medio           
que mus rodea, herdau das avoas das avoas das súas avoas, que agora             
custodiarán as floris y as pedras, y que cun elas se marchopa sempre.  

Tamén se foron cun elas muitas pa labras que xa nunca volverán. Algunhas,             
cun sorte, quedarían recollidas nas follas dalgún dicionario local, esperandu          
a que alguén as desempoe. Porque non podemus esquecermus tampoico da           
riqueza lingüística que custodiaron as mulleris rurais, dandu nomi a todos           
us elementos que mus rodean, y grazas ás callis hoji temus a sorte de podel               
seguil escoitandu unha gran variedai de linguas y acentos que fan únicos y             
diversos us nosus medios rurais. Detrás da lingua y da pa labra hai formas              
de vida y vínculos marabillosos y únicos.  

Tampoico mus esquecemus de todas as mulleris discriminadas pola súa          
diversidai y das nosas irmás trans. Non podemus esquecermus desas          



mulleris que falan y ven coas súas mans, nin das mulleris que camiñan a              
oitros ritmos. Das mulleris rurais cun sufrimentos y malestares emocionais,          
daquelas cun capa cidades distintas. Chamadas tolas, chamadas raras,         
chamadas discapa citadas. Sinaladas por sel diferentes. Dobremente        
esquecidas y dobremente afectadas pola pa ndemia. Todas somus         
diferentes, y todas, xuntas, coas nosas diversidades, custodiamus os nosus          
medios rurais. Enchémolos de vida e enredámomus pa seguil cara adiante,           
esquecéndomus desas pa labras que empezan por “des-” y que tanto gustan            
aus medios de comunicación.  

Diciamus que a pa ndemia mus rouboas apertas, pero tecemus máis redes            
ca nunca pa suplil esa falta de servizos que foron agravados pola pa             
ndemia. Organizándomus pa leval alimentos a quen non podía saír da súa            
casa, visitandu a quen non podía vel aus seis familiares por estal lonxe, y              
adicandu máis tempo ca nunca a coidal dus que temus preto. N´estis            
tempos difíciles, muitas mulleros tiveron que combinal us traballos un          
campu, oitras u teletraballu, oitras seguiron a´u pé du canón nus centros de             
saúde; cun sel mestras, coidadoras, enfermeiras… Tendu que estal         
dispoñibles pa us demais todo u tempo. Escoitamus de forma constante que            
temus muita sorte de vivil nun pobo, porque temus contacto directo cun a             
natureza. Pero u que ninguén ve é que aquí us servizos básicos se viron              
diminuídos por pa rtida dobre; uns servizos que xa eran escasos y que en              
muitos casos desapa receron. Cun u virus como escusa, pecháronse centros           
de día y comedores, y reduciuse u horariu de muitas garderías y oitros             
espa zos adicados aus coidados. Ademais, muitas familias tiveron que sacal           
das residencias aos seis maiores por medo a que se contaxiasen, atopándose            
muitas mulleris sen oitra alternativa que tel que amañarse pa podel concilial            
us seis traballos cu coidau dus seis familiares dependentes. 

Acordámomus tamén de todas as compa ñeiras que sufriron ERTES, oque            
tiveron que pechal us seis negocios pola crise derivada da pa ndemia.            
Vimus comu, durante muitu tempu, desde as administracións se impulsonas          
zonas rurais u turismu como (case) única fonte de ingresos. Esti ano a pa              
ndemia fixo que muitas familias n´u rural adicadas a´u turismo estean a pa             
salo realmente mal y non teñan oitras opcións. A pa ndemia agudizou, máis             
ca nunca, a fenda dixital. Nun an´u n´u que u teletraballo emerxeu no noso              
pa ís, atopámomus cun que mentris nas grandes cidades está a chegal xa o              
5G, en muitos dos nosus pobos non hai nin sequera banda ancha.            



Incorporamus a pa labra «teletraballo» á nosa rutina, y pa muitos medios            
ey administracións converteuse en pa nacea e salvación dus nosus medios           
rurais. Nós hoji queremus reivindical u terratraballo. Queremus seguil         
loitandu por tel acceso á terra y a unha vivenda digna n´u medio rural.              
Queremus que se axude y se faciliten as producións agroecológicas y           
extensivas que están ligadas a´u territorio, producindo alimentos de alto          
valor ambiental, creandu un vínculo único entri persoa, animal, semente y           
terra. Queremus dignidai y dereitos pa as persoas migrantes que traballan           
nus nosus campos. Queremus us servizos públicos de calidai que mus           
merecemos.  

Pronto volverá a primavera. Us nosus campos xa locen unha cor verde que             
mus fai pensal noitro mañá. Non importa u que veña, porque seguiremus            
unidas plantandu cara ás adversidades. Porque nin sequera esti virus          
conseguiu baleiral u nosu territoriu. Seguimus xuntas fronte á pa ndemia.           
Seguimus unindo us nosus pobos tecendu redes y vínculos, coas nosas           
mans tinguidas pola cor da terra. E quedámomus aquí na terra y            
conxugamus u verbo «aterreñar», unha pa labra dalgún lugal du norte que            
mus devolve a esperanza y a luz. Significa vel y pisal a terra de novo               
despois da neve, non só nós, senón tamén us animais, que volven tras as              
grandes nevadas a alimentarse du pa sto. Sabemus que pronto poderemus           
manchalmus as mans de terra, todas xuntas; mirarnos, y sorrir.  

Por un feminismu de todas,  

por un feminismu de irmás de terra.  

 

*A ilustración é de Eva Piay. Podedes descargala aquí.  

**Esti Manifesto foi escritu por Lucía López Marco e María Sánchez.           
Grazas aos consellos y aportacións de Celsa Peitado, Ana Pinto, Blanca           
Casares, Pa tricia Dopa zo, Mentxu Ramilo, Karina Rocha, Elisa Oteros e            
Elena Medel. Y a tantas que fixestes chegal as vosas aportacións.  

***Esti manifesto foi traducido au xalimego por @pga.45 


