Per un feminisme de germanes de terra

Aquest any que deixem enrere, però que encara arrosseguem, ens ha imposat a
moltes mirar la vida a través d’una finestra; a d’altres, adaptar-nos sense remei a
les mesures urbanocèntriques que s’han pensat des de i per a les grans ciutats.
La primavera s’apropa i seguim en una pandèmia que s’ha dut massa vides que
no tornaran, i que ha accentuat més la crisi, la precarietat i la falta de serveis en
la que vivim. Ha hagut de venir un virus per demostrar que aquest sistema que
no orbita al voltant de la vida i en el que ens trobem atrapades no és sostenible, i
que és tan sols l’inici i l’agreujament d’altres crisis i pandèmies. A aquesta
emergència climàtica, als darrers temps s’hi ha afegit l’emergència social i
sanitària, i no podem començar aquest manifest sense dur aquí a totes les
persones colpejades pel virus i el sistema. Potser podem caure en l’error de
creure que les paraules no són capaces de gaire. Però nosaltres pensem que
segueixen sent importants. Tot i la incertesa i el dolor, les nostres paraules són
també ecosistemes de pensaments i accions que no existeixen a cap altre lloc.
Gràcies a elles podem veure el món, formar-ne part, reimaginar i fer possible
pensar i creure en altres futurs fora d’aquest sistema.
Germana,
aquest 2021 no sortirem a carrer com d’altres anys. Estem separades per una
distància que ens ha robat els petons, les abraçades que fa un any que no sentim
i aquells somriures que han amagat les mascaretes. Per això, en aquest any en
què les places estaran més buides que mai, us convidem a llegir aquestes
paraules, a fer-les vostres, des dels balcons, des de les llars, i deixar que el fum
de les xemeneies s’encarregui d’ajuntar les nostres veus, que el vent les faci
arribar ben lluny.
Aquest 8 de març no podem deixar d’alçar la nostra veu com a dones rurals.
Perquè la pandèmia també ha portat minuts de lucidesa; minuts en què hem vist
com la mateixa ciutadania s’organitzava i s’encarregava d’allò al que les
polítiques públiques no han volgut arribar. Per això volem donar-vos les gràcies:
per ensenyar-nos que altres formes de conviure i de suport mutu són possibles.
Gràcies a aquelles dones productores i pensadores, que des de baix s’han
organitzat perquè els seus aliments locals i de proximitat poguessin arribar fins a
totes les llars. Ens recordem especialment d’iniciatives com SOS Campesinado,
i de totes les jornaleres migrants que l’any passat van quedar atrapades dins les

nostres fronteres, en un país que no era el seu, lluny de les seves famílies i en
unes condicions molt lluny de poder-se denominar dignes. També de totes
aquelles persones treballadores del sector agrícola i ramader que es contagiaren
de Covid-19 durant la primavera i l’estiu passat a causa de les condicions
infrahumanes en què treballaven i vivien, posant de manifest un sistema de
producció intensiu que se sosté a base de no respectar els drets humans més
bàsics, ni el benestar animal, ni els recursos naturals ni el territori que ens sosté.
Gràcies a totes aquelles dones que no deixen ni un sol dia de cuidar del bestiar,
de la terra, de preservar les nostres races autòctones i les llavors locals,
mantenint els nostres ecosistemes i la seva biodiversitat. Ni el virus ni les grans
nevades d’aquest hivern han aconseguit aturar-les. Perquè, si els nostres medis
rurals no són zones catastròfiques, és gràcies a la seva perseverança i el seu
treball altruista, que la majoria de vegades segueix sent invisible i no reconegut.
Enguany hem quedat més orfes que mai per culpa d’aquest virus. Hem perdut a
moltes persones a qui estimàvem: que formaven part de la nostra família, de les
nostres amistats, còmplices en el dia a dia… I, sobretot, hem perdut aquella gran
saviesa que s’amaga rere els ulls i les mans de tantes dones rurals d’edat
avançada. Un coneixement de la terra, del medi que ens envolta, heretat de les
àvies de les àvies de les seves àvies, que ara custodiaran les flors i les pedres, i
que amb elles s’ha anat per sempre.
També se n’han anat amb elles moltes paraules que ja mai tornaran. Algunes,
amb sort, hauran quedat recollides en les fulles d’algun diccionari local,
esperant que algú les desempolsi. Perquè no podem oblidar-nos tampoc de la
riquesa lingüística que han custodiat les dones rurals, donant nom a tots els
elements que ens envolten, i gràcies a les quals avui tenim la sort de poder
seguir escoltant una gran varietat de llengües i accents que fan únics i diversos
els nostres medis rurals. Darrere la llengua i de la paraula hi ha formes de vida i
vincles meravellosos i únics.
Tampoc ens oblidem de totes les dones que es veuen discriminades per la seva
diversitat ni de les nostres germanes trans. No podem oblidar-nos d’aquelles
dones que parlen i veuen amb les seves mans, ni de les dones que caminen a
altres ritmes. De les dones rurals amb patiments i malestars emocionals,
d’aquelles amb capacitats diferents. Tractades de boges, tractades d’estranyes,

tractades de discapacitades. Assenyalades per ser diferents. Doblement
oblidades i doblement afectades per la pandèmia.
Totes som diferents,
i totes,
juntes,
amb les nostres diversitats, custodiem els nostres medis rurals. Els omplim de
vida i ens enxarxem per seguir cap endavant, oblidant-nos d’aquelles paraules
que comencen per “des-” i que tant agraden als mitjans de comunicació.
Dèiem que la pandèmia ens ha robat les abraçades, però hem teixit més xarxes
que mai per suplir aquesta manca de serveis que han estat agreujats per la
pandèmia. Organitzant-nos per portar aliments a qui no podien sortir de les
seves cases, visitant a qui no poden veure als seus familiars per ser-hi lluny, i
dedicant més temps que mai a tenir cura dels qui tenim a prop.
En aquests temps difícils, moltes dones han hagut de combinar les feines al
camp, d’altres el teletreball, d’altres han seguit a peu de canó als centres de
salut; amb ser mestres, cuidadores, infermeres… Havent d’estar disponibles pels
altres a tota hora.
Hem sentit de forma constant que tenim molta sort de viure en un poble, perquè
tenim contacte directe amb la natura. Però allò que ningú veu és que aquí els
serveis bàsics s’han vist disminuïts per partida doble; uns serveis que ja eren
escassos i que en molts casos han desaparegut. Amb el virus com a excusa s’han
tancat centres de dia i menjadors, i s’ha reduït l’horari de moltes escoles bressol
i altres espais dedicats a les cures. A més, moltes famílies han hagut de treure de
les residències als seus avis per por que es contagiessin, trobant-se moltes dones
sense altra alternativa que haver-se-les d’arreglar per poder conciliar les seves
feines amb la cura dels seus familiars dependents.
Ens recordem també de totes les companyes que han patit ERTOS, o que han
hagut de tancar els seus negocis per la crisi derivada de la pandèmia. Hem vist
com, durant molt de temps, des de les administracions s’ha impulsat a les zones
rurals el turisme com a (gairebé) única font d’ingressos. Enguany la pandèmia

ha fet que moltes famílies a l’entorn rural dedicades al turisme ho estiguin
passant realment malament i no tinguin altres opcions.
La pandèmia ha aguditzat, més que mai, la bretxa digital. En un any en què el
teletreball ha emergit al nostre país, ens hem topat amb què mentre a les grans
ciutats està arribant ja el 5G, en molts dels nostres pobles no hi ha tan sols
banda ampla. Hem incorporat la paraula «teletreball» a la nostra rutina, i per a
molts mitjans i administracions ha esdevingut la panacea i salvació dels nostres
medis rurals. Nosaltres avui volem reivindicar el terratreball. Volem seguir
lluitant per tenir accés a la terra i a un habitatge digne en el medi rural. Volem
que s’ajudi i es facilitin les produccions agroecològiques i extensives que estan
lligades al territori, produint aliments de gran valor ambiental, formant un vincle
únic entre persona, animal, llavor i terra. Volem dignitat i drets per a les
persones migrants que treballen als nostres camps. Volem els serveis públics de
qualitat que ens mereixem.
Aviat tornarà la primavera
Els nostres camps ja llueixen un color verd que ens fa pensar en un altre demà.
No importa el que vingui, perquè seguirem unides plantant cara a les
adversitats. Perquè ni tan sols aquest virus ha aconseguit buidar el nostre
territori. Seguim fortes davant la pandèmia. Seguim unint els nostres pobles
teixint xarxes i vincles, amb les nostres mans tenyides pel color del terrer. I ens
quedem aquí a la terra i conjuguem el verb «aterreñar», una paraula del nord
que ens retorna l’esperança i la llum. Significa veure i trepitjar la terra de nou
després de la neu, no només nosaltres, sinó també els animals, que tornen
després de les grans nevades a alimentar-se de la pastura. Sabem que aviat
podrem tacar-nos les mans de terra, totes juntes, mirar-nos i somriure.
Per un feminisme de totes,
Per un feminisme de germanes de terra.

*La il·lustració és d’Eva Piay. Podeu descarregar-la aquí.

** (Aquest manifest ha estat escrit per Lucía López Marco i María Sánchez.
Gràcies als consells i aportacions de Celsa Peitado, Ana Pinto, Blanca Casares,
Patricia Dopazo, Mentxu Ramilo, Karina Rocha, Elisa Oteros i Elena Medel. I a
tantes altres que heu fet arribar les vostres aportacions.)
***Aquest manifest ha estat traduït al català per Mar García Gálvez

