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«A praga non está feita á medida do home». Decálogo sobre a pandemia
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1. A pandemia, o real da natureza  
e o mental

Adoitamos soñar cunha versión da natureza harmoniosa e que res-
ponde a leis cíclicas e previsibles. Por iso falamos dunha «orde natural», 
pero a pandemia da covid-19, co seu correlato de morte, confrontounos 
ao real como o imprevisible, ao real como aquilo que escapa ao dominio 
da orde simbólica e ao saber preestablecido. Ante a ausencia de dominio, 
a primeira defensa é a negación ou o intento de asimilación ao xa coñe-
cido: «É como unha gripe». Isto demostra que a función principal do 
pensamento é evitar o real. O pensamento é, ante todo, unha defensa 
fronte ao real. O ser non está en relación co real, senón co mental. 
Recorro aquí a Albert Camus, quen, na súa novela A peste,1 tan evocada 
nestes tempos, relata: «As pragas, efectivamente, son unha cousa común, 
pero cremos dificilmente nas pragas cando nos caen encima. […] Os 
nosos concidadáns, a este respecto, pensaban neles mesmos, dito doutro 
xeito, eran humanidade: non crían nas pragas. A praga non está feita 
á medida do home, por tanto, o home di que a praga é irreal […]. Os 
nosos concidadáns […] pensaban que aínda todo era posible para eles, o 
cal daba por suposto que as pragas eran imposibles».2 

2. A paixón de ignorancia
Coa axuda da increnza humana, o virus propagouse polo planeta sen 

que no seguinte apeadeiro no que se detiña se tivese aprendido do oco-
rrido na estación anterior. Sabemos que a defensa fronte ao real é máis 
habitual nos adultos que nos nenos. É o que levou a Freud a expresar, 

1  Camus, Albert (1947). La peste. París: Éditions Gallimard.
2  As citas deste decálogo foron traducidas polo autor.
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Comezou o século xxi?

1. Globalización 
Cando este termo —ou o seu homólogo, mundialización, procedente 

de bibliografía francesa— se estendeu no vocabulario mediático, axiña 
se difundiu unha especie de divisoria moral en virtude da cal habería 
unha globalización «boa» (a que defendería dereitos comúns para toda 
a humanidade) e unha globalización «má» (a decorrente da expansión 
mundial do capitalismo ilimitado e desregulado). Na realidade, non 
cabe tal bifurcación idealista. Non existe tal duplicidade: unha versión 
eufemística e unha outra disfemística. A globalización supón, de seu, 
o imperio do capitalismo global, a hiperconcentración bancario-finan-
ceira, a deslocalización produtiva, o telecontrol de economías nacionais 
ou locais, a radical explotación da neoescravitude. Estamos nunha crise 
global, derivada dunha pandemia ídem, que pon de manifesto, por 
enésima vez, como a pretensa uniformización globalizadora é antihu-
mana. Non só esta globalidade da doenza non borrou diferenzas, senón 
que as acentuou cruelmente.

2. A conversión dos humanos en 
semoventes 

Velaquí o ideal da globalización canto á masa traballadora, dispoñíbel 
en calquera lugar do planeta, transplantábel en función das necesidades 
do capital transnacional e, aínda por cima, abenzoada esta operación 
en nome da liberdade de movementos (argumento que xa se usou para 
ponderar as vantaxes do ingreso de España na Comunidade Económica 
Europea, en 1986). Un virus que atopa perfectos hóspedes nos seres 
humanos inicia a súa particular danza mortífera ou mórbida por todo o 
planeta e en toda a humanidade como candidata posíbel. A apoteose da 
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Escribir desde o despois. Dez apuntamentos arredor da (pos)pandemia

1. Sobre a fenda de xénero
Coas primeiras medidas drásticas para tentar conter a pandemia, 

saían á luz novas praxes no ámbito laboral e espallábanse conceptos 
como teletraballo ou servizos esenciais, elásticos como goma de mascar. 
Se o primeiro irrompía de maneira as máis das veces intempestiva nos 
fogares, obrigando a reorganizar da noite para a mañá hábitos e respon-
sabilidades, o segundo deixaba fóra outra cuestión que leva pairando 
desde hai tempo como unha sombra: os coidados. Neste ámbito, o 
(pos)confinamento fixo aínda máis grande a fenda de xénero aberta 
nunha sociedade con profundas carencias estruturais e escasa vontade 
real de cambio.

A pandemia tivo un dobre efecto sobre a poboación feminina no 
que á distribución do traballo se refire. Por unha banda, visibilizou as 
diferenzas, feminizou colectivos —a metonimia das caixeiras é un dos 
moitos exemplos— e non alixeirou senón que multiplicou o peso dos 
coidados. Por outra, creou unha cotiandade simulada —facer pan, xogar 
en familia— que supuxo unha mudanza nos roles pero que, ao final, 
non foi máis que o espellismo doutro modelo posíbel.

2. A dixitalización
Ao vocabulario da pandemia incorporouse, xa nos primeiros días 

do confinamento, o termo dixitalización. Palabra máxica e maldita a 
un tempo, foi invocada para se referir a un proceso acelerado que sus-
citou tantos entusiasmos como críticas. As máis virulentas xurdiron sen 
dúbida no terreo da educación, onde se reivindicou, por unha banda, 
o valor da presencialidade e, por outra, o do propio papel fronte aos 
recursos telemáticos, e aludiuse a outra fenda, a miúdo esquecida mais 
convidada agora ao debate: a dixital.



Notas sobre a pandemia e o confinamento
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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 atalla-los efectos da pandemia. É certo, 
porén, que os túneles longos se fan pesados.

2. Un dos beneficios do confinamento é que, perante o frenesí do 
consumismo compulsivo, pode axudarnos a descubrir a virtude da 
moderación da que falara Aristóteles na Ética a Nicómaco. No consu-
mismo compulsivo, podemos 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 lembra-la virtude da moderación e o cultivo da amizade do 
que falaba a ética nicomaquea. Perante os comungantes de rodas de 
muíño que moen a desesperación en bandos e os bandos da desespe-
ración, 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 
aprender moito: aprendemos logo a coñece-la volubilidade dos sen-
timentos humanos e como temos que facer para que, malia ela, non 
cheguemos a situacións absurdas nin indesexables.



A «minoría de idade» como síntoma pandémico
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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 innumerá-
beis miserias do capitalismo para o benestar da especie humana e do 
resto da vida sobre a Terra, incluídos algúns virus —non «velenosos»— 
necesarios para garantir o equilibrio da natureza. Foron suficientes 
unhas poucas semanas para comprender de primeira man que unha 
parte relevante das rutinas máis perniciosas son innecesarias para boa 
parte da humanidade, cando menos nas formas maiormente explotadas 
no sistema-mundo no que habitamos. Así, nas cidades, a maioría da 
poboación respirou durante o confinamento o aire máis limpo de toda 
a súa vida. Neses meses, 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, pui-
demos asistir á evidencia da miseria pola que transitan moitos dereitos 
humanos neste modo de produción de riqueza para uns poucos e de 
«moderna» escravitude para a inmensa maioría: dende a vida á saúde, 
o traballo, a vivenda digna (non poden convivir en 60 metros cadrados 
familias con 4 ou máis persoas!) ou a violencia sobre a muller. O «aban-
dono» das persoas de maior idade en centros residenciais, moitos deles 
en condicións inaceptábeis, é tamén unha contradición propia deste 
momento histórico. Aquelas que coidaron de nós, agora son coidadas 
en espazos alleos e non sempre nas condicións merecidas.

En definitiva, os meses de confinamento (e os que virán de aquí en 
diante ata a chegada da vacina) deben ocupar un espazo central no 
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Rachar o black mirror

Mobilícense, porque teremos necesidade de todo o seu entusiasmo. 
Organícense, porque teremos necesidade de toda a súa forza.

Antonio Gramsci

1. Como é sabido, a filosofía vai demorada a respecto da realidade. 
O seu labor —difícil, intenso, sen pausa— precisa de certo distancia-
mento 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 aseverara Žižek xa 
hai tempo, non se necesita da filosofía, 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 prol da economía. Por outra parte, a expresión posmundo (do mundo 
após a pandemia) fíxose xa omnipresente. Polo tanto, cómpre pensar e 
actuar. Nada vai ser como antes. Xa que logo, faise urxente o deber de 
enfrontármonos a un porvir distópico. Preguntármonos en que con-
sistirá o control das nosas vidas, que perigos neutralizar, que nocivas 
intensificacións presumir ou detectar. En efecto, atopámonos ante un 
escenario de puro medo, e o medo constitúe unha arma fundamental 
para o poder constituído, máis útil aínda que a represión mesma.

2. Deixando a un lado o obvio —o confinamento foi absolutamente 
necesario para a saúde pública—, non resulta moi aventurado que, a poste-
riori, a experiencia do confinamento servise, noutra orde de cousas, como 
unha caste de ensaio xeral. Como afirmou lucidamente J. D. Sánchez 



Decrecemento ou barbarie
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Hai dúas tendencias principais e confrontadas que apuntan 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, 
aínda que máis devagar, xa nos encamiñabamos. Encrucillada con certas 
semellanzas ao ascenso do nacionalsocialismo, mais con tecnoloxía 5G, 
ao nos someter ao big data no canto de ao big bang.

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 se 
solapa 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 de desbotar máis mercadoría operaria son as pri-
meiras evidencias da pospandemia. As persoas sumamos unha sorte de 
refugallos que, xunto aos sociais, organizativos, burocráticos, informa-
tivos…, van fornecendo o vertedoiro das externalidades. Na cobiza da 
plusvalía é paradoxal que a humanización dos robots conviva coa roboti-
zación 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 o crecemento crea des-
igualdade, 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, polo que serve como freo tanto ás 






