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alberto 
oubiña

Concelleiro de Xuventude, Nor-

malización Linguística e Rural 

do Concello de Pontevedra 

(foto de Xaquín Soliño).

A sociedade ten mudado moito nos últimos meses. Os 
acontecementos relacionados coa COVID 19 teñen trans-
formado a nosa sociedade nun tempo récord. Podíamos 
imaxinar hai uns meses o confinamento masivo da prima-
vera? Quen podía prever os cambios aos que nos iamos 
enfrontar dende aquela? E non só iso, cara onde camiña 
a nova sociedade que está a xermolar? Como van ser as 
relacións internacionais, xeopolíticas ou diplomáticas nos 
vindeiros anos?

Esta publicación ten unha dobre vertente: por unha ban-
da, o noso idioma servirá como base, da man da nosa 
lingua irmá portuguesa, para unha reflexión sobre a pan-
demia e as súas consecuencias, amosando que o galego 
serve para entendernos con millóns de persoas en todo 
o mundo en igualdade de condicións. Por outra banda, 
achegará unha reflexión coral, plural e global dos acon-
tecementos vividos durante o ano que está chegando ao 
seu fin, tanto dentro de cada país coma cos impactos da 
mesma na sociedade internacional.

Dende o Concello de Pontevedra queremos agradecer ao 
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacio-
nal e a todas as persoas colaboradoras a súa implicación 
e o seu bo facer. Ferramentas coma o IGADI fan da nosa 
unha sociedade mellor, unha sociedade que se cuestiona o 
mundo que a rodea e que pon en valor a reflexión e o espí-
rito crítico para construír unha Galiza mellor. Grazas a vós 
seguimos avanzando.
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Director do IGADI.

daniel 
gonzález 

palau

A publicación que ten diante dos seus ollos nace de tres 
preguntas abertas ás 26 persoas participantes na mes-
ma, cos seus artigos de entre 500 e 1.000 palabras (todo 
un reto de síntese): Como viviu o confinamento o teu país? 
Que cousas mudaron no 2020? Que expectativas hai para 
o 2021? Contamos finalmente con 26 artigos de persoas 
de 23 países da rede plural e universal do IGADI (Portugal, 
Brasil e México contan con dúas achegas cada un).

Así participan 5 persoas do Consello Científico da nosa Re-
vista de estudos internacionais Tempo Exterior, 5 persoas 
conectadas ás redes de colaboración impulsada polo Ob-
servatorio de la Política China, 5 persoas ligadas ao Obser-
vatorio Galego da Lusofonia (estamos no ano das Letras 
Galegas de Carvalho Calero e desde Pontevedra sumamos 
coa Lei Paz Andrade), 5 persoas que realizaron prácticas 
no IGADI, así coma investigadores asociados e galegos 
históricos da Galicia global.

A aproximación das respostas ás tres preguntas é plu-
ral, tanto na natureza das respostas como na vontade de 
achegarse de maneira flexible á divulgación e o xornalismo 
de crónica e opinión (de época). Tamén desde os posiciona-
mentos políticos, nese obxectivo do IGADI coma platafor-
ma de encontro plural desde principios sólidos, aliñados ao 
universalismo e o respecto mutuo, o pacifismo e a coopera-
ción, ou o galeguismo. Agradecer ás persoas participantes 
a súa achega, grazas a vós “O mundo desde aquí 2020: A 
pandemia da Covid19” é un documento relevante.

No IGADI co inicio do confinamento pechamos a sede cen-
tral no Centro Cívico Sur e comezamos a refacer os nosos 
informes anuais. Vivimos o confinamento entre a incerteza, 
a nova vida online e a percepción dunha aceleración de 

época coma non se experimentara en varias xeracións, e 
a nivel mundial, coma nunca antes se vira, especificamente 
en relación á velocidade das mudanzas. Episodios distópi-
cos da globalización coma o terrorismo global ou a crise 
financeira internacional de 2008-2009, semellan aconte-
cementos menores ao carón do inimigo universal invisible 
e o seu poder desestabilizador. 

Agardamos para o 2021 máis incerteza, desconcerto e 
cambio de época, mentres que a carreira espacial pola 
vacina asente e confronte coa realidade dos procesos ma-
sivos, tanto de vacinación nas sociedades, coma de acapa-
ramento e tensións entre Estado e o conxunto de tensións 
económicas e tecnolóxicos primeiramente (así coma de po-
larización dentro de cada sociedade e na sociedade inter-
nacional no seu conxunto). A nova normalidade? Veremos. 
O IGADI, que conta entre os seus obxectivos fundacionais 
coa promoción do ideario de Nacións Unidas sinala o con-
vencemento de que o futuro pasa por unha gobernanza 
mundial reforzada. Desde Galicia, coma célula de univer-
salidade, sumamos esforzos para ese futuro común que 
pasa por un maior coñecemento mutuo, primeiramente 
cultural. Tamén, no que a Axenda 2030 supere o discurso 
ambientalista de anuncio, urxente e imprescindible, mais 
que asuma coherentemente as interdependencias dos 17 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Finalmente agradecer ao Concello de Pontevedra a cola-
boración con esta publicación, amosando a honra de ter a 
sede central do IGADI nunha cidade de premio construída 
da man das súas persoas e o seu tecido asociativo, eco-
nómico, cultural ou educativo, unha cidade referencial e 
exemplo global para as cidades do futuro, para as cidades 
mellores.
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Como é sabido, o estalido do coronavirus ocorreu inesperadamente a finais 
do 2019, e por iso case todos os chineses do interior pasamos unha Festa 
da Primavera pesada, triste e a máis penosa desde hai máis de 30 anos, en 
lugar de celebrar entregados ao aire festivo máis harmonioso e animado, 
á festa máis tradicional e importante da nosa cultura e facelo con maior 
felicidade e mellor vontade. Con todo, o pobo chinés tivo que enfrontarse en 
serio coa propagación do virus de maior rapidez e loitar contra esta enfer-
midade aguda.

O goberno chinés respondeu de inmediato fronte á grave epidemia. En fe-
breiro efectuouse un bloqueo completo en Wuhan e moi cedo ampliouse a 
toda a provincia de Hubei. É dicir, ninguén podía entrar nin saír desta zona 
epidémica sen obter o permiso oficial do goberno central da China. Grazas 
ás medidas de maneira urxente tomadas pola nosas autoridades, a me-
diados de marzo xa quedou controlada en certo grao a extensión do virus. 
O que nos impresionou moito a todos os chineses foi que o día 28 de abril 
suprimiuse o bloqueo executado en Wuhan e tamén na súa provincia, o cal 
significaba que o pobo chinés vencera na guerra anti-coronavirus. Aínda 
lembro que todo o país experimentou unha alegría que nunca tiveramos 
nos últimos decenios.

En canto á recuperación da produción industrial e da comunicación co-
mercial, o goberno chinés viña tomando solucións progresivas paso a paso 
desde que emprendeu a resistencia alongada á pandemia. Isto é, a finais de 
marzo unha mínima cantidade de fábricas chinesas relativas á loita contra 
o virus e á supervivencia nacional puxeron a produción en funcionamento; 
en todo abril as fábricas doutro tipo e algunhas empresas nacionais foron 
recuperando a actividade empresarial e desde o pasado maio a maioría 
das compañías chinesas volveron á rutina acompañadas da normalidade 
do coronavirus. 

Como puidemos vivir o confinamento? Cada un tería diferentes respostas, 
pero existiu unha resposta común que foi a que fixemos. No período máis 
perigoso quedámonos na casa sen saír fóra nin sequera para ir mercar co-
mida, bebida e outras cousas de necesidade cotiá porque a comunidade 
designou ao persoal para a distribución dos artigos a domicilio. Entre os 
meses de abril e maio pasados, o período menos perigoso, saímos ao super-
mercado ou a tenda para facer as compras, pero todos levamos a máscara 
e ata algunhas mulleres levaban as luvas de plástico transparentes para 
evitar o contacto directo cos produtos e as persoas de fóra.



17

yan 
zhang

Cidadá chinesa. Nada en 

Xinjiang, China. Doutorada 

en Lingüística Hispánica 

na USC, entre 2013-2017. 

Profesora de español e decana 

da Facultade de Español da 

Universidade de Heilong-

jiang (China). Interesada no 

estudo de ELE (Español coma 

lingua estranxeira) para os 

estudantes chineses. Destaca 

a publicación do seu traballo 

académico “Adquisición 

de la fonética de español e 

interferencias del chino sobre 

el aprendizaje del ELE en la 

Investigación de Lenguas 

Extranjeras” na revista acadé-

mica a nivel nacional. 

Non se limitou só a iso. Non puidemos reunirnos cos ami-
gos nin cos familiares nin visitar ao médico no hospital, 
o persoal médico foi capaz de consolar aos necesitados, 
visitándoos a domicilio ou repartindo a medicación con 
receita médica entre eles, etc… ademais dos enfermos que 
necesitaban un tratamento médico máis profesional. En 
realidade, case durante medio ano traballamos en casa 
valéndonos da internet. A compra en liña estivo de moda 
en todo o país, o que favorecía á facilidade da loxística: a 
ninguén lle facía falta saír fóra do barrio residencial para 
facer compras, enviar obxectos, ou facer máis cousas. 
Toda a vida fixémola na zona residencial. Claro, algúns 
chineses tiveron que perder para sempre o momento máis 
importante da súa vida por someterse ao control da pan-
demia, por exemplo, algúns remataron a súa carreira uni-
versitaria sen experimentar o rito de gradación nin facer 
fotos no campus, outros casaron sen ter ningunha cele-
bración ou foron ao outro mundo sen que os seus familia-
res se despediran deles. Con todo, cada un entendía o que 
era máis importante para todo o pobo chinés.

Nos últimos meses este virus produciu mudanzas na Chi-
na. Mentres tanto, de cando en vez aparecía un novo gro-
mo nalgunha provincia: isto comezaba coa aparición de 
afectados sen síntomas posteriormente contaxiando aos 
que estaban ao seu carón en pouco tempo. Menos mal que 
a expansión pode estar ben dominada na primeira hora 
porque xa están determinadas as precaucións previstas e 
está establecido o tratamento urxente ao virus. Unha vez 
descuberto o gromo, o goberno local pode tomar medidas 
urxentes para controlalo. 

Non cabe ningunha dúbida de que o coronavirus convi-
virá cos seres humanos no futuro tanto na China coma 
noutros países. En vista diso, hai que insistir en facer todo 
o que se poida:
- levar a máscara en lugares públicos
- lavarse as mans no caso que sexa posible cando un aca-
be de ter contacto coas instalacións públicas

En fin, hai que coidar a hixiene individual en lugares pú-
blicos.
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En xaneiro, a Covid-19 que se estendera de maneira temerosa en China 
desembarcou en Corea. O goberno respondeu rapidamente. En 2015, de-
bido á falta de resposta ao MERS (Síndrome respiratoria de Oriente Medio, 
en inglés Middle East Respiratory Syndrome) especialmente a ocultación 
da información, o gromo resultara en 38 mortes. Co fin de previr a propa-
gación desta enfermidade, no mesmo ano a Asemblea Nacional modificou 
a Lei de Control e Prevención de Enfermidades Infecciosas para divulgar 
a información dos pacientes confirmados con prontitude, como as vías de 
transmisión cando se produce unha epidemia. Ademais, o goberno prepa-
rou un sistema integral contra os virus infecciosos.

O sistema de seguimento para as persoas en contacto con persoas infec-
tadas a través dun GPS, transaccións con tarxetas de crédito e imaxes de 
CCTV, así como a rápida aprobación do uso de kits de diagnóstico para 
unha inspección exhaustiva, tamén a corentena e o tratamento fixeron posi-
ble que Corea do Sur mantivese o número de persoas infectadas ao mínimo.

Ata o de agora, o país respondeu eficazmente a tres infeccións de grupo (é 
dicir, a igrexa Shincheonji Daegu en febreiro, o club Itaewon en maio e o mi-

tin do 15 de agosto). Actualmente, existen aproximadamente menos de cen 
casos confirmados diarios.

Debido ao rápido aumento da infección causada principalmente polo brote 
na igrexa Shincheonji en Daegu, alentouse o traballo desde casa en todo o 
país, as escolas foron pechadas e moitas conexións aéreas foron cortadas. 
Con todo, non houbo ningún confinamento. Viaxar entre cidades era gratis e 
as actividades diarias eran posibles. Excepto polo uso da máscara, a rutina 
diaria parecía estar relativamente inalterada. A xente practicaba volunta-
riamente o distanciamento social. Houbo menos encontros cos amigos e 
tamén menos ceas xuntos. Noutras palabras, moitos coreanos renunciaron 
a súa vida social. Tamén en lugar de temer que outras persoas puidesen 
infectalos, usaron a máscara polo temor de que eles puidesen infectar a 
outros. En particular, dado que Covid-19 é mortal para os anciáns e as per-
soas con enfermidades subxacentes, a taxa de participación voluntaria no 
distanciamento social para protexer ás persoas amadas foi bastante alta.

Por unha banda, con todo, durante a prolongada situación epidémica, os 
problemas sociais que existían pero que eran tratados como inexistentes 
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Nada en Seúl. Especializou-
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na universidade de Corea. 

Estudos de Medios e Cultura 
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African Studies), Universidade 
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dá arte na Universidade de 

Leeds, Reino Unido. Participou 

na rodaxe de películas inde-

pendentes. 

apareceron, é dicir: a desigualdade de riqueza revelada a 
través das clases escolares en liña, a situación actual das 
malas condicións laborais dos traballadores temporais 
que tiñan que traballar contra o distanciamento social, 
a existencia de moitas seitas antisociais que ampliaron o 
seu poder; a través de actividades misioneiras enganosas 
(e inducían problemas sociais) a profunda conexión entre 
as mega-organizacións relixiosas coreanas e o Partido 
Conservador (liderando as protestas antigobernamen-
tais, por exemplo, a manifestación do 15 de agosto) ou 
os problemas dos socialmente desfavorecidos; nun punto 
cego de benestar que require medidas detalladas, emer-
xeron á superficie.

Doutra banda, a situación non necesariamente revelou só 
os retrocesos na sociedade. A confianza en que a política 
pode cambiar a vida cotiá reforzouse ao presenciar a dife-
renza de capacidade de resposta á crise, entre o goberno 
electo a través da “revolución á luz das velas”, e o antigo 

goberno que causou o brote de MERS (demostrouse coa 
maior nos últimos 30 anos nas eleccións da Asemblea 
Nacional en abril). Ademais, o eficiente sistema de seguro 
médico, os fondos de socorro de emerxencia para desas-
tres para todos os fogares e os fondos de apoio para a pro-
tección dos pequenos comerciantes serviron como unha 
oportunidade para confirmar a xustificación do pago de 
impostos. Tamén hai un interese crecente no cambio cli-
mático que ocasionou o virus impredicible.

A Covid-19 é un desastre que require dunha acción co-
lectiva para superalo xuntos. Neste punto, é necesario 
resolver as cuestións sociais que se expuxeron durante a 
epidemia, xa que o virus non distingue entre os fortes e os 
ricos ou os ricos e os pobres. Só un sentido de solidarieda-
de pode salvarnos mutuamente. A nivel nacional e mun-
dial, debemos cooperar para os desastres mundiais que 
nos agardan no futuro.
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A pandemia da Covid-19 en Xapón aínda non rematou, pero coido que a 
sociedade xaponesa está a normalizar o “anormal” coa vida en pandemia. 
Neste momento, o 3 de novembro, o número total de infeccións en todo o 
país é de 102.281 e o número total de mortes é de 1.780 segundo os da-
tos publicados polo Ministerio de Sanidade, Traballo e Benestar do Xapón. 
Vendo estas cifras, o contaxio do coronavirus parece controlado no meu 
país en comparación con outros países con máis habitantes do mundo. Non 
obstante, o número de novas infeccións segue flutuando entre 500 e 900 ca-
sos, e a erradicación do coronavirus aínda está lonxe. Imos ver o que pasou 
neste ano no Xapón…

O primeiro caso de coronavirus confirmouse o 16 de xaneiro de 2020 (unha 
persoa que viaxara a Wuhan, China e que regresou ao Xapón). O 3 de fe-
breiro, o cruceiro Diamond Princess, que sufrira un brote de coronavirus, 
entrou no porto de Yokohama. Creo que a finais de febreiro comezaron ou 
comezamos a preocuparnos polo brote de coronavirus. Finalmente, o en-
tón primeiro ministro, Shinzo Abe, solicitou a suspensión das actividades 
escolares a partir do 2 de marzo. O goberno prestou atención a evitar a 
aparición dun “clúster” e insistiu na importancia de evitar a situación de 
tres contextos “espazos pechados”, “lugares concorridos” ou “situacións con 
distancias curtas”.

Día a día, a preocupación medraba a medida que se propagaba o corona-
virus. Dixeron que terían que tomar medidas drásticas para controlar como 
fixeron noutros países, pero non o puideron facer nun primeiro momento. Por 
que? No Xapón non hai ningunha lei que autorice o confinamento obrigato-
rio. E ademais, Xapón preparábase para os Xogos Olímpicos de Tokio 2020 
que ía celebrar entre o 24 de xullo e o 9 de agosto.

No entanto, o goberno rapidamente tomou medidas en canto se decidiu a 
suspender os Xogos Olímpicos. Shinzo Abe levantou o estado de emerxen-
cia o 7 de abril para sete prefecturas e pediu á poboación que limitase os 
contactos interpersoais entre o 70% e o 80%, pero con “medidas volunta-
rias”. Grazas a estas medidas voluntarias, a primeira onda de coronavirus 
diminuíu pouco a pouco en maio e durante o mes de abril a maioría dos 
xaponeses aguantaron pacientemente, polo que puido evitarse unha situa-
ción grave.

Non obstante, os xaponeses non estaban satisfeitos co atraso das medidas 
e criticaron ao goberno xaponés. Un dos erros foi a distribución dunha más-
cara de tea non apropiada. O goberno comezou a distribuír só dúas más-
caras para cada familia o 17 de abril, pero tardou máis de dous meses en 
distribuílas (no meu caso, recibina a mediados de maio). Entre o goberno, só 
Shinzo Abe levaba a máscara de tea, polo que esta máscara chamábase 
“Abenomask” con ton de retranca.
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E ademais, o goberno moderou as restricións e anunciou 
novas medidas unha tras outra para recuperar a econo-
mía, como a subvención para as pemes e propietarios, a 
axuda especial de 100.000 iens (aproximadamente 816 
euros) para todos os habitantes, etc. Estas medidas axu-
daron a rescatar ás persoas que sufriron a Covid-19.

Mentres tanto e a pesar de que o coronavirus non foi erra-
dicado, o goberno anunciou programas “Go To” para xerar 
demanda. No programa “Go To Travel”, por exemplo, cu-
bre como máximo a metade da viaxe. Debido a este pro-
grama, os xaponeses comezaron a viaxar todo o país in-
cluso ata lugares onde non había coronavirus. O goberno 
tamén anunciou programas similares como “Go To Eat” e 
“Go To Event”. Podemos entender que estas políticas recu-
peraron a economía en certo punto, mais causaron confu-
sión, porque hai que previr o coronavirus, pero o goberno 
recomendoulle que viaxase, vaia ao restaurante e partici-
pase nos eventos...

A estratexia do goberno xaponés foi e é a combinación 
das actividades económicas e a prevención do Covid-19. 
Shinzo Abe anunciou de súpeto a súa intención de dimitir 
a finais de agosto debido á súa enfermidade, e Yoshihide 
Suga asumiu ser o novo primeiro ministro. O gabinete de 
Suga deulle continuidade á estratexia de Shinzo Abe. 

O ano 2021 será o segundo ano da guerra contra os co-
ronavirus. Non podemos ser optimistas ao ver o número 
de novas infeccións por coronavirus nos últimos tempos. 
Existe unha alta posibilidade de que chegue outra forte 
onda de coronavirus en 2021. Xapón puido evitar a situa-
ción grave en 2020, pero coido que non está moi prepa-
rado para as infeccións por coronavirus, así que hai que 
reforzar as medidas preventivas aínda máis para sobre-
vivir nesta situación. En canto ás medidas para recuperar 
a economía, é necesario pensar non só o remedio provi-
sional como se fixo en 2020, senón tamén a política que 
pode transformala nunha sociedade sostible e resistente 
ao contaxio.
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Un dos destinos turísticos máis populares, Tailandia, foi golpeada polo novo 
coronavirus ou COVID-19 moi cedo en 2020. O 8 de xaneiro, unha muller 
chinesa de Hubei, China, foi confirmada como o primeiro caso fóra de Wu-
han, onde comezou o brote. 

Desde entón, o número de pacientes seguiu aumentando a pesar do lema 
do Ministerio de Saúde Pública de aumentar a hixiene persoal ao “comer 
alimentos recentemente cociñados, usar culler cando se comían alimentos e 
lavarse as mans” e aos funcionarios de saúde pública animando continua-
mente ás persoas a usar máscaras faciais en todo momento.

Tres semanas despois, o 31 de xaneiro, informouse dun taxista como o pri-
meiro caso de infección local en Tailandia. O 25 de febreiro había un total de 
41 pacientes e 8 deles foron transmitidos localmente. Pero o peor estaba por 
chegar. Os casos aumentaron rapidamente no mes seguinte. Catro mortes 
e máis de 800 persoas en todo o país infectáranse a finais de marzo. Máis 
dun centenar foron vinculados a unha infección grupal nun estadio de boxeo.

A xente entrou en pánico cando os prezos da N95 e as máscaras médicas 
subiron. Os subminístros locais convertéronse en escasos. Os profesionais 
sanitarios imploraron por doazóns de equipos de protección e produtos 
desinfectantes…

O goberno ordenou múltiples toques de recoller e un estrito peche de lu-
gares públicos e mesmo algúns negocios concretos. Os concertos e vodas 
pospuxéronse indefinidamente, seguidos da prohibición de todos os voos 
internacionais de pasaxeiros. Estas medidas baseáronse na crenza de que 
mentres un se distanciara dos demais tanto como fora posible, o virus non 
sería capaz de propagarse.

As organizacións gobernamentais e as empresas alentaron a traballar 
desde casa ou a limitar o número de persoas nas súas oficinas mediante a 
creación de horarios rotatorios. Moitas persoas illáronse por mor do medo 
ao coronavirus. Por tanto, as empresas de entrega prosperaron, o que au-
mentou como resultado os residuos plásticos.

Bangkok adoitaba ser unha cidade vibrante con negocios e actividades re-
lacionadas co turismo - agora hai poucos turistas estranxeiros na cidade. 
A pesar de que un mandato gobernamental permitiu ás empresas reabrir 
en xuño, os hoteis e centros de entretemento atopáronse arruinados pola 
falta de consumidores. Moitos hoteis cambiaron o seu modelo de negocio en 
alugueres mensuais ou mantiveron os seus restaurantes abertos vendendo 
para levar, só para asegurarse de que os seus empregados tivesen un sa-
lario.



29

Supatra 
Kitjunla-

jarit
Budista chinesa tailandesa 

que creceu no centro de Ban-

gkok e foi a unha escola ca-

tólica. Realizou unha mestría 

en Administración Pública da 

Universidade de York e traba-

llou como investigadora para 

organizacións ambientais sen 

ánimo de lucro na súa cidade 

natal. Actualmente traballa 

para o negocio familiar, pero 

segue interesada en temas 

sociais e políticos en todo o 

mundo.

Moitos tailandeses dirixían negocios indocumentados 
non rexistrados e tiñan relativamente poucos aforros. Al-
gúns non recibiron ningún estímulo do goberno debido ás 
limitacións da documentación. E a xente que o fixo só re-
cibiu 15000 baht (ao redor de 410 euros) que foi suficiente 
para apenas alimentarse durante dous ou tres meses. En 
consecuencia, a COVID-19 aumentou a xa grande fenda 
de riqueza en Tailandia.

A pesar de que os funcionarios de saúde pública están a 
frear efectivamente a propagación do virus, o goberno co-
meteu múltiples erros no manexo da situación. Por exem-
plo, aos funcionarios e aos estranxeiros permitíuselles 
eludir a corentena recomendada de 14 días. As políticas 
económicas eran de pouco ou ningún beneficio. A débeda 
pública aumentou e utilizáronse impostos para a compra 
de armas.

Esta foi a pinga que colmou o vaso para moitos tailande-
ses, o que levou a protestas pro-democráticas pedindo a 

renuncia do Primeiro Ministro Xeral Prayuth Chan-ou- 
cha, a redacción dunha nova constitución e a reforma da 
monarquía que moitos crían que apoiaba ao goberno mi-
litar e tiña un gasto extravagante e desbaldidor.

É un período curto de rápidas mudanzas e medo para 
Tailandia, un país que valora enormemente a tradición. 
Hai un ano, ninguén se atreveu a esperar tal movemento. 
Actualmente, unha vacina pode aliviar o medo a 
COVID-19, pero o clima social e político nunca volverá ser 
o que unha vez foi.

Non importa quen dirixa o país despois da pandemia, to-
dos esperamos que a reparación da nosa devastada eco-
nomía non dependa tanto das exportacións ou o turismo, 
agardamos o desenvolvemento e a implementación de 
tecnoloxías avanzadas de comunicación nos nosos nego-
cios, e políticas que formen unha economía robusta e, por 
último, medidas para diminuír o impacto ambiental dos 
nosos plásticos.
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Taiwán desde 2003 despois do brote do SARS, fortale-
ceuse constantemente na defensa comunitaria. Así, en 
diversas ocasións dende a área da protección persoal 
coma na prevención de epidemias ten moita experiencia. 
Ademais, a rede comunitaria ten unha conexión máis pro-
funda, polo que hai máis capacidade para ofrecer unha 
resposta. Así que nesta crise da Covid-19, os residentes da 
comunidade de Taiwán tomárono moi en serio, e verían 
a situación como a necesidade de que toda as persoas 
traballasen xuntas para estar preparadas. Ninguén pode 
manterse fóra do camiño. En moitos países amosase un 
estado de perda constante de control, namentres Taiwán 
aínda é capaz de traballar e vivir con normalidade.

Aínda que este brote foi mudando e require un límite nas 
reunións e o número de persoas e moito traballo de pro-
tección, aínda temos as nosas expectativas para o futuro. 
Así esta pandemia mundial permítenos coñecer a impor-
tancia do equilibro entre os recursos internos, ao mesmo 
tempo que necesitamos apreciar máis a xestión dos ali-
mentos e non desperdicialos, porque a relación de auto-
suficiencia de Taiwán é de só o 34%, polo que sen submi-

nístroos internacionais teríamos unha crise de escaseza 
de alimentos. Ademais, é máis probable que descubramos 
que é necesario reciclar os recursos, polo que estamos a 
acelerar as políticas públicas e as accións para promover 
unha economía circular e unha enerxía verde.

A escala de implementación para a comunidade é tamén 
a escala da nosa vida diaria, na comunidade hai moi-
tos recursos, tales como humanos e recursos materiais, 
cuestións que pódense aplicar entre si, asistencia mutua, 
a posibilidade de promover o ciclo. Agardo fortalecer a 
economía circular comunitaria no futuro, utilizando os 
recursos dispoñibles para a comunidade, incluídos os re-
cursos humanos, materiais e financeiros, para resolver os 
problemas que afrontamos e mesmo crear máis postos 
de traballo. Non para elevar novas industrias, senón para 
poder conectar problemas e vínculos co desenvolvemen-
to existente, vinculado á sabedoría do terreo para atopar 
puntos de innovación, e crear desde a reciclaxe ou os re-
cursos locais de varios compoñentes. Este proceso tamén 
pon a proba a creatividade e a sabedoría da comunidade, 
pero será un proceso de exploración interesante.
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A pandemia da COVID-19 que comezou a finais de 2019 na China e se es-
tendeu por todo o mundo perturbou o funcionamento normal de todos os 
países ao longo de 2020. Ademais da irreparable perda de vidas sufrida por 
todo o mundo, a COVID -19 causou un dano considerable ás economías da 
maioría dos países, que tardará en recuperarse.

Coma en todo o planeta, a India tivo os seus propios retos en relación ao 
COVID-19. Os desafíos poderíanse dividir; primeiro na contención da pro-
pagación do virus impoñendo un confinamento, e logo tomando as medi-
das para superar as consecuencias económicas e sociais desta crise.

A propagación da COVID-19 e confinamento na India

A poboación de máis de 1.300 millóns da India foi o maior desafío na xes-
tión da pandemia. A poboación da India é 1,74 veces a de toda Europa, 
cuxa poboación é de 747 millóns. Conter a propagación e controlar a mor-
talidade sempre sería un desafío para a India.

Na India comezou o confinamento a finais de marzo e o confinamento total 
durou ata finais de maio. A partir de xuño, a India comezou a abrir activida-
des económicas de xeito escalado, mentres continúa con restricións como o 
toque de recoller nocturno durante os próximos meses. A normalización das 
actividades comezou en outubro.

Trala suavización das restricións desde xuño, os casos e mortes de CO-
VID-19 na India viron unha curva ascendente ata setembro. Polo menos 
polo de agora, o pico da India foi a mediados de setembro, cando durante 

aproximadamente unha semana houbo unha media de 100.000 novas in-
feccións ao día e arredor de 1.000 mortes ao día. Pero desde entón, a taxa de 
infección e de mortalidade foi diminuíndo. Despois de máis dun mes, agora 
en novembro, os novos casos diarios roldan os 50.000 e as mortes diarias 
roldan as 500 a 700.

Estas cifras aínda poderían considerarse altas en comparación con outros 
países. India ocupa o segundo lugar, por detrás dos Estados Unidos, en nú-
mero total de mortes. Pero en proporción á poboación da India, a situación 
mellora. Ademais, a taxa de mortalidade rolda o 1,5% mentres que a recu-
peración rolda o 92%, que son indicadores alentadores. A pesar do fin do 
confinamento, prohibiuse a celebración de festivais que requiren unha reu-
nión pública. Esta medida tamén foi importante para conter a propagación 
do virus.

A resposta da India á crise do COVID-19 e o camiño por diante

Para a India, a COVID-19 non só foi un desafío para a saúde. Foi un reto 
económico e estratéxico tamén. Aínda que o final da pandemia podería 
chegar nun futuro próximo, as decisións tomadas pola India estenderan-
se nun período de tempo máis longo. En definitiva, estas decisións veranse 
como unha oportunidade ben aproveitada, se a India é capaz de implemen-
talas de xeito eficaz.

A situación xeográfica da India e o seu lugar na política mundial xogaron 
un papel importante na súa resposta á crise do COVID-19. A India está en-
tre as cinco principais economías do mundo e é a segunda potencia militar 
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máis grande do mundo. Xeograficamente, a India é a ve-
ciña de China e os dous países comparten unha fronteira 
de 3.488 km.

A COVID-19 podería considerarse como un factor impor-
tante que fixo que a India restablecese as súas relacións 
con China en áreas económicas e estratéxicas. Mentres 
que os países sufriron perdas económicas, a interdepen-
dencia dos países entre si nunha economía globalizada 
tamén causou unha desaceleración económica.

Varios países, incluída a India, teñen profundos compro-
misos económicos coa China. A COVID-19 causou a in-
terrupción das cadeas de subministración en China xa 
que moitas empresas de todo o mundo sufriron perdas. A 
India tamén tivo un enorme déficit no comercio bilateral 
con China.

Para abordar as preocupacións económicas causadas 
polo COVID-19, o primeiro ministro indio Narendra Modi 
propuxo dúas medidas. A primeira foi a de autosuficien-
cia, que reduciría a dependencia de China e animaría ás 
empresas indias locais. O segundo foi diversificar as ca-

deas de subministración e convidar a empresas de todo o 
mundo a investir na India para reducir a súa dependencia 
de China.

Xunto coa pandemia e os desafíos económicos da CO-
VID-19, a India tamén se viu envolta nun conflito estra-
téxico coa China na fronteira. Paralelamente á pandemia, 
o conflito continuou desde maio e aínda non rematou.

O desafío da COVID-19 viu como a India contribúe coa 
súa parte na área da saúde. A principios deste ano, a In-
dia adoitaba importar equipos de protección individual 
para os seus profesionais sanitarios, xa que a capacida-
de de produción nacional era limitada. Pero desde entón, 
a India centrouse na produción autóctona e converteuse 
no segundo produtor de equipos de protección indivi-
dual.

A pandemia da COVID-19 foi un duro desafío para a In-
dia. Pero empregou este desafío como unha oportunidade 
non só desde a saúde senón tamén na súa área estratéxi-
ca e de asuntos exteriores, para afirmar o seu lugar lexíti-
mo na orde mundial emerxente.
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Como arranxas o teu andel? Permítame. Podes colorear os libros en dife-
rentes combinacións, aliñalos por tamaño (ascendente ou descendente, 
os libros ofrecen tantas opcións!) alfabeticamente (nome do autor ou títu-
lo, máis opcións!) ou por temas, que pode ser desafiante (pero con todo o 
tempo do mundo, tómese o seu tempo!). E oh, a cociña, sabías como podes 
arranxar a túa cociña? Permítame...

En marzo de 2020, Paquistán impuxo o peche. Despois de meses entre “Non, 
non pasará nada” a “O mundo está a acabarse”, o goberno finalmente dixo 
“Quédense na casa”. Contrariamente á crenza popular, non vivimos en cho-
zas de barro, senón no que se ve en calquera programa indio en Netflix, as 
nosas casas adoitan estar pechadas e as casas grandes contan con terra-
zas e extensos céspedes. Dado que o berce da civilización comeza desde 
aquí, o Val do Indo, somos un pobo que sempre gozou da Natureza e por 
tanto as nosas casas están deseñadas como tales para adaptarse ao clima.

Pero mesmo así, ninguén estaba preparado para a crise existencial que 
chegou, como as choivas monzónicas, e mesmo os céspedes verdes resul-
taron ser bastante aburridos despois dun tempo. A rutina de vida no con-
finamento establécese rapidamente, que consiste en cociñar e limpar o po; 
pasar o ferro e ordenar co son de fondo... Canto máis cambian as cousas, 
máis permanecen iguais.

A luz do día amarela fúndese en tardes laranxas e, finalmente, a pesadez 
dun ceo quente e negro envolve a miña masa o mesmo tempo que cruel-
mente, susúrrame “Aínda non terminou querida”. Xuro que neste momento 
a natureza é un home que non se rende. Como muller en Paquistán, a nosa 

é unha loita para deixar pegada na sociedade. As regras antigas e non es-
critas actúan como construcións sociais de como comportarse, vivir, comer, 
durmir, traballar e, con todo, as mulleres aquí son resilientes e valentes. As 
liberdades civís gañáronse despois das batallas e inicialmente houbo unha 
satisfacción vaidosa cando oiamos aos homes queixarse de estar atrapa-
dos en casa. “Oh, agora sabes o que se sente?”. Foi un sentimento delicioso 
ao principio, pero como o número dos infectados e dos que morreron ía au-
mentando, parecía unha vitoria oca sobre os homes.

Plans de vacacións? Estarei encantada se chego a carnicería local. Concen-
trarse no traballo e máis ou menos poñerse ao día cos correos electrónicos, 
re-ler mensaxes de whatsapp e facer malabares cos proxectos de arte esco-
lar no medio dunha reunión Zoom - quen dixo que o traballo desde a casa 
era fácil en Paquistán ou en calquera parte do mundo? E durante as presen-
tacións, cando Internet cae por enésima vez levántome en lembranzas nos-
tálxicas de sentarme no tráfico, inmóbil – en ambos os casos, a miña vida 
útil acúrtase con cada minuto que pasa porque a peaxe de espera toma o 
meu corazón. Con todo, esta soidade de confinamento é o sal das miñas feri-
das. Daría calquera cousa por escoitar o ruído do tráfico outra vez.

A medida que os días se converteron en noites, o reino dixital impulsou as 
redes coma fonte de conexión. Dalgunha maneira, o oco deixado pola falta 
de contacto humano está cheo destes novos amigos que sempre estiveran 
alí, pero que se mantiñan como ruído de fondo - Chrome, Youtube, Netflix. 
Videochamando amigos repartidos por todo o mundo, marabíllame como 
evolucionamos de MSN Messenger a Whatsapp e Zoom. Mesmas caras, 
diferentes aplicacións. Canto máis cambia a vida, máis permanece igual.
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Hai pequenas vitorias, por suposto. O meu lugar de tra-
ballo produce a primeira exposición dixital de Paquistán 
para artesáns rurais. Hai un renovado sentido de fe no 
futuro cando ves a unha muller que nunca foi á escola ou 
que non posúe ningunha cualificación formal, dirixir con 
confianza o seu camiño a través do ámbito dixital e facer 
vendas dos seus artigos feitos a man. Podemos superar 
isto, pero hai cambios substanciais, ou son estas emendas 
ás vidas existentes? A ironía da tecnoloxía que me fai hu-
mana non pasa desapercibida, pero son tempos estraños 
nos que estamos. O que é fascinante é a democratización 
da tecnoloxía, e este é un movemento tan poderoso, que 
abre vías para aqueles que non se atreveron a soñar máis 
aló das súas catro paredes. É humillante ser unha engre-
naxe neste cambio…

A vida pode parecer unha película de ciencia ficción, pero 
non está exenta de esperanza. Despois de todo, por iso es-
tamos aquí hoxe. A dependencia da humanidade da tec-
noloxía non está exenta dos seus perigos, pero certamente 
hai un aprecio máis profundo pola vida, como algo que se 
debe vivir, e un forte desprezo pola meramente existente. 
Ao ver que as estruturas capitalistas derrúbanse, os líde-
res políticos axeónllanse polos mortos, o cambio de pode-
res, e para min está claro que o mundo cambiou. O meu 
mundo cambiou. O destino, doume conta, non é para ser 
controlado, pero é para ser experimentado.

Unha nova era irrompeu, e con ela estase criando unha 
nova xeración de seres humanos que parecen estar a ma-
nexar esa fina liña entre a confianza na tecnoloxía, mais 
tamén un novo nivel de respecto pola natureza e a inte-
racción humana. As liberdades que tomamos como ruti-
na mundana teñen un valor precioso. Coñecerán os meus 
fillos a vida que vivín en Londres ou en Lahore? Sentirán 
o impacto que a cultura ten no proceso de pensamento? 
As palabras chave lánzanse ao redor - sustentabilidade, 
igualdade dixital, innovación - pero teñen o mesmo va-
lor? Unnha non estaría de acordo. Nun recente cume en 
Dubai, alguén me preguntou sobre o meu traballo no em-
poderamento económico feminino. Talvez é o impacto do 
confinamento, a estrañeza deste novo mundo, pero a miña 
resposta sorprendeume – xa non era sobre o empodera-
mento, entenderamos todo mal, a resposta estaba real-
mente na habilitación económica. Por suposto, produciuse 
un debate, pero sabía que eu cambiara.

Con todo, aquí estou sentada, na miña casa en Lahore, 
no meu xardín. Os meus fillos están na escola celebran-
do Halloween con máscaras e desinfectantes e eu estou a 
traballar noutro libro. Os meus libros aínda necesitan ser 
ordenados e arranxados no andel. Canto máis cambian 
as cousas, máis permanecen iguais.
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Lembro ler as noticias sobre un virus descoñecido en Wu-
han o pasado mes de decembro. Díxose que 11 persoas 
estaban enfermas. Comenteillo ao meu marido, pero dixo 
que non era nada serio. Un mes despois, a situación en 
China semellaba moi grave. Lin e observei ansiosamente 
as noticias de China. Había dúas razóns para a alarma: 
o meu embarazo e o meu traballo con alumnos chineses.

Vimos o que estaba a suceder alá, pero non esperabamos 
que isto nos puidese pasar a nós. Máscaras, prohibicións 
de viaxe, restaurantes pechados, centros comerciais, cine-
mas, todo parecía incríbel. A miña nai díxome a principios 
de xaneiro que comprase máscaras, pero non a escoitei, 
pensando que usar unha máscara era tan estraño!

En febreiro, tratamos de evitar lugares cheos de xente, non 
fomos a centros comerciais nin aos cines, aínda que non 
había enfermos en Rusia nese momento.

En marzo, cando apareceu información sobre os casos, o 
meu esposo insistiu en mercar máscaras. Un par de veces 
púxenme a máscara no metro e no traballo, sentíndome 
incriblemente estúpida. Por esas datas no noso e noutros 
países estabamos todos os días en vermello en relación a 
COVID e comprendemos que estaba a mudar o mundo. 

A finais de marzo, pasáronnos ao teletraballo. Alegrei-
me, debido ao embarazo, tiña moito medo de infectarme 
non tanto co coronavirus como coa gripe. E a principios 

de abril declararon o autoillamento xeral, cafés pecha-
dos, restaurantes, tendas, cinemas, ximnasios... E hones-
tamente case nunca saímos da casa, o meu marido ía á 
tenda dúas veces por semana, adoitabamos ir xuntos. Fun 
a recoñecementos relacionados co embarazo, tiven moita 
sorte de que os médicos traballasen con mulleres en es-
tado. Cada vez que saía da casa, poñíame unha másca-
ra e luvas, aínda que coa máscara era difícil de respirar 
por non estar acostumada, e as miñas mans suaban nas 
luvas. Ía ao médico en taxi, evitando o transporte públi-
co. Camiñei polo balcón e ao redor do apartamento. Era 
difícil afacerme a un estilo de vida tan sedentario, espe-
cialmente porque era primavera e realmente quería tomar 
un pouco de aire. E camiñar ao aire libre é unha das reco-
mendacións obrigatorias para as mulleres embarazadas.

Aos poucos adaptámonos á nosa nova vida. Dominamos 
as compras en liña. A máscara converteuse nun atributo 
común, deixei de notalo. Cando os parques abriron a finais 
de xuño, non había límite para a miña felicidade. Empecei 
a camiñar no parque todos os días, cunha sensación agu-
da da felicidade! En agosto, mesmo fomos ao noso restau-
rante coreano favorito. E tamén foi un evento!

Agora esta nova vida volveuse familiar. É costume non 
saír de casa. É costume non ir divertirse e non reunirse con 
amigos. É costume usar unha máscara e manter a distan-
cia. Pero espero que algún día esta nova vida se converta 
en vella!
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Hai tan só nove meses palabras como máscaras, distanciamento físico, 
desinfección, corentena ou toque de recoller, eran parte dos nosos idiomas 
pero non do noso léxico común. Unha nova era comezou e aínda estamos a 
tentar entender onde nos levará. 

Todo empezou cando un virus chamado SARS- CoV-2, o axente causal da 
síndrome respiratoria aguda grave, que todo o mundo coñece coma CO-
VID 19, alterou as nosas vidas, a nosa maneira de socializar e de percibir 
a realidade. 

Un cambio brutal e repentino chegado desde Oriente ao resto do mundo, 
entrado en Europa por Italia. 

Era o 30 de xaneiro cando todos os telexornais italianos daban a noticia 
dos dous primeiros casos comprobados de Covid en Italia: tratábase de 
dous turistas chineses hospitalizados no hospital Spallanzani de Roma. 

O país quedou atónito, ninguén imaxinaba o que isto podería supoñer. Italia 
tentaba reaccionar á posibilidade dunha propagación do virus e a súa pri-
meira resposta foi pechar o tráfico aéreo desde e cara a China. 

Despois dunha longa hospitalización, a parella china voltou ao seu país e 
con eles voaron cara a oriente o medo e a preocupación para este novo e 
descoñecido virus. Pechadas as fronteiras o problema acabara, isto era o 
que todos agardabamos. 

Pero non foi así e na noite entre o 21 e o 22 de febreiro foi ingresado no hos-
pital de Codogno en Lombardia o primeiro paciente italiano por Coronavi-
rus: Mattia, 38 anos.

Para Italia abriuse a emerxencia sanitaria, diante daquelo que ata entón 
só escoitaramos falar desde Wuhan, e que sentiamos como algo afastado 
e alleo a nós. 

Os maiores brotes rexistráronse na zona de Lodi e en Veneto. En Italia 
desátase a alarma, e coma primeiro país en Europa o goberno italiano ten-
ta liderar loita contra este gran e novo inimigo con medidas pioneiras. As 
xuntanzas entre o Primeiro Ministro Conte, Protección Civil e os ministros 
competentes sucédense de maneira frenética e xa na tarde do 22 ao 23 de 
febreiro tómanse as primeiras medidas de contención da difusión do coro-
navirus. 

En tan só unha semana os números de contaxios son tan altos que na noite 
do 9 marzo, cun novo decreto en vigor ao día seguinte, toda Italia convértese 
en zona vermella. Italia párase, os italianos quedan noqueados. O Primeiro 
Ministro Conte dirá aos italianos, nun dos seus directos televisivos: “É a crise 
máis difícil que vive o noso país desde a segunda posguerra”.

Todos en Europa ollaban para nós, e sen aínda entender o que acontecía, é 
arrasada polo Covid. As urxencias e os coidados intensivos dos hospitais de 
Europa énchense ata non poder máis. Ninguén é capaz de estar ao paso co 
avance do virus. O 17 de marzo, ás 12, a UE pechou as súas fronteiras exte-
riores. Unha longa e lenta tarde de domingo baixa sobre Europa. 

Italia espertará soamente en maio, cando aos poucos as medidas empezan 
a ser mais asumibles e a vida semella voltar devagariño a comezar. A xente 
a pesar de todo quere retomar as súas vidas cos seus traballos, os seus mo-
mentos de lecer, por fin o peor parecía pasar. 
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E cando todos volviamos das nosas vacacións (a mos-
tra mais forte dunha vida “normal”) entre máscaras e xel 
desinfectante na praia, o virus comeza a difundirse no-
vamente: desátase a segunda ola da pandemia. Hoxe en 
toda Europa e con medidas parecidas os gobernos están 
a tentar pórlle freos. 

O 25 de outubro o Presidente do Goberno español, Pedro 
Sánchez, declarou o estado de alarma nacional, Italia 
dividiu as rexións en áreas de tres colores diferentes con 
intervencións máis ou menos duras en función do nivel de 
risco de contaxio e Alemaña adoptou un confinamento 
parcial para o conxunto do país. En novembro, Portugal 
pechou dous terzos do país, Francia, Grecia, Reino Unido e 
Bélxica están confinados ata decembro. 

Decisións dolorosas que se toman ao mover o sutil equili-
brio entre a atención á saúde pública, a economía e o be-
nestar psicoemocional da poboación. É o punto nodal na 
xestión desta segunda ola da pandemia, polo estado de 
ánimo da xente que se lle escoita repetir en cada momen-
to: “a nosa saúde é importante, pero tamén salvar o noso 
traballo é necesario”. 

En Italia a xente ten ben en conta o virus e as consecuen-
cias sanitarias, pero ao mesmo tempo a xente non quere 
volver parar as súas vidas, polo medo sobre todo a perder 
os seus traballos. 

Un sentimento forte que terminou coas manifestacións, 
talvez violentas, das últimas semanas como reacción ás 
medidas de contención introducidas polo goberno.

Canto máis tempo pasa, máis cansada estará a xente. As 
persoas necesitan saber que os seus sacrificios son correc-
tos e obterán un resultado.

A frustración, a ira ou o malestar que acabou na protestas 
das prazas, hai que combatelos coa presenza das institu-
cións, que deben saber escoitar e apoiar aos que están na 
rúa protestando como os que están na casa medorentos 
polo seu futuro. 

Necesitamos dunha resposta política e social forte para a 
que se require unha análise máis profunda e menos super-
ficial, non só a nivel local ou nacional senón europeo. Eu-
ropa pode e ten que volver ser o gran protagonista deste 
difícil momento ao que nos enfrontamos. 

Agardamos, mais sobre todo traballamos xuntos para 
mellores tempos. 
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Levaba tempo seguindo a evolución da pandemia en China. Vino como 
algo afastado e pensei que sería devastador para a propia China e os paí-
ses da contorna. Agora son consciente de como a prepotencia eurocéntrica 
me xogara unha vez máis unha mala xogada.

Mesmo o mes de xaneiro, dous meses antes de que se decretara o confina-
mento, fixen un exame aos meus estudantes -eu son profesor universitario 
de Relacións Internacionais- pedíndolles que relacionasen a teoría do Fin 
da Historia de Fukuyama coas novas que nos chegaban do coronavirus de 
China. A maioría das respostas, coma se dunha soa voz de tratase, profeti-
zaban a fin do comunismo en China arrastrado pola “mala xestión” da pan-
demia. Ninguén pensou que o seu goberno se fortalecería nin o que podería 
acontecer en Europa. Ninguén pensou que se podería levar a cabo unha 
mala xestión, quizais porque se considerou imposible, algo máis propio do 
catálogo de Netflix. É máis, lembro as brincadeiras, os memes, os comen-
tarios racistas da xente sobre as persoas chinesas, a despreocupación e os 
sorrisos pouco empáticos cos chineses.

Pero un día, a soberbia desapareceu da noite para a mañá, cando apareceu 
o pánico, cando a nova da epidemia en Italia chegou ás televisións, alí o 
ton cambiou e os prezos das máscaras disparáronse, e a especulación e a 
economía de mercado (sinónimos). Moitos dos meus estudantes adolescen-
tes - son profesor pluriempregado - tiñan como principal preocupación que 
non anulasen as Fallas: queixábanse do catering xa pagado, do investimen-
to nos traxes, da súa semana grande, seguían ollándose o embigo. Pánico 
nos medios de comunicación, indecisión, covardía nos gobernos: cancelar 
as Fallas, semana santa, cancelar fútbol,   cancelar clases, confinarnos a 
todos, alimentar á oposición, perder o electorado, perder futuras eleccións; 

non pasa nada circulen normalmente... O luns anterior ao inicio do confina-
mento tiven que ir ao supermercado, quedara sen lixivia e polo. Entrar ao 
supermercado e experimentar a escaseza por primeira vez na túa vida: non 
hai papel hixiénico, nin carne, nin ovos, non importa onde vaias: non hai. Vai 
a casa e considérao en serio: sucederá.

Deixarse levar polo pánico. Novidades e rumores no lugar de traballo: 
unha mestra non leva dúas semanas aquí, onte unha rapaza marchou con 
febre e mareo, a residencia dos avós de varios estudantes pechou por mor 
dun brote. Por que non se cancelan as clases? Por que ninguén di nada? O 
mércores fun ao Decathlon, merquei unhas pesas e unha esterilla. Pros-
pectiva, acaparamento. Paso por 3 supermercados diferentes buscando 
iogures sen lactosa e polo. A Consellería de Educación deixa a discreción 
de cada centro cancelar ou non as clases, o mesmo día da entrega das 
notas. O meu centro decide abrir. O venres antes do estado de alarma no 
instituto eramos moi poucos profesores e moitos menos alumnos. Ao pa-
recer, comunicaron a través de Facebook que non viñeran a clase, pero 
esqueceron comunicarllo aos profesores interinos. Os poucos estudantes 
que veñen teñen algo en común: non teñen acceso a internet na casa, non 
coñecen o seu uso ou os seus pais non poden atendelos, a maioría dos ca-
les están en risco de exclusión social. Non ensinamos: xogamos ao tenis na 
aula cunha enorme bola de papel, xogamos ao xadrez, poñemos vídeos de 
YouTube. Teñen medo, pero non queren amosalo e a situación excepcional 
confúndeos. Pregunto cantos teñen libros na casa, moi poucos levantan 
as mans. Levo tres estudantes á biblioteca e dígolles que escollan un libro, 
que lles fará compañía. Un deles elixe a Robinson Crusoe. Toca o último 
timbre do curso -aínda non o sabiamos-. Marchade para casa rápido, des-
pídome así.
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Acendo a radio no coche e o Presidente do Goberno decre-
ta o estado de alarma. Chamo á miña parella que traballa 
fóra de Valencia, tomamos a decisión de pasar o confina-
mento xuntos na casa. O reto é facelo todo antes das 12 
horas, cando entra en vigor o estado de alarma. Viaxo a 
distancia de Valencia a Soria nunhas 3 horas, as estradas 
están baleiras, as poucas radios que se sintonizan non 
deixan de repetir o slogan do goberno: #yomequedoen-
casa ... incluso en Turbo3 da Radio 3 fan un programa te-
mático de cancións que teñen como tema “Volver a casa”. 
Non hai policía, non hai transeúntes, non hai ninguén, non 
paro para ir ao baño nin a poñer gasolina. Chego a So-
ria, alarmado, apresurado, axudeina a rematar de facer 
as maletas ás présas e marchamos de novo a Valencia, 
case sen poder despedirnos de ninguén. Chove. Graniza. 
Á altura de Molina de Aragón a noite é tan escura que pa-
rece que estamos atravesando un burato negro. 7 horas 
despois da improvisada viaxe vemos a Valencia ao lonxe. 
Chegamos a casa, desempaquetamos, o confinamento 
comezou.

Vacacións de Fallas confinadas, canceláronse as oposi-
cións e perdeuse a noción de tempo. Imponse unha nova 
rutina, a do encerro: todos os días o goberno anuncia aos 
infectados e aos mortos, para despois comer. Todas as 
mañás un pouco de exercicio na casa. Teletraballo. Os 
correos electrónicos chegan a calquera hora do día, as 
tarefas entréganse a calquera hora do día. Aprobado 

xeral polo goberno... e logo? Lecer. Alumnado perdido , 
pais nerviosos, chama a casa, estudantes nerviosos, pais 
desaparecidos: “Estamos sós en casa, os meus pais van 
traballar á fábrica, non temos Internet, estou entregando 
as tarefas a través do teléfono móbil do meu irmán, o te-
léfono móbil ao que estás chamado está apagado ou fóra 
de cobertura ”. Sei que son as 8 porque alguén aplaude. 
O exército patrulla polas rúas. Os veciños fan unha fes-
ta, de novo. Esta noite Starwars Marathon. Camiñantes 
de cans a horas estrañas, policías no balcón, desfiles de 
sereas para parabenizar o aniversario. Descarga o Zoom 
e a videochamada con cervexas e patacas. As UCIS satu-
radas. Guerra de números, guerras de chíos, de publica-
cións. Sexa como sexa, estamos encerrados e non pode-
mos facer nada. Derradeira procura no YouTube: receita 
de flan de cabaza.

Cada certo tempo vou ao supermercado a mercar cunha 
máscara que me regalou a miña nai e cunhas luvas de fre-
gar, que cando chegue o momento romperán. Poño a radio 
brevemente, din que suspenden os desafiuzamentos, pro-
hiben cortar a auga e a electricidade, que haberá ERTES, 
piden responsabilidade. Na rúa non hai ninguén, pódense 
escoitar os paxaros, non para de chover. Todos nos seus 
fogares. Aproveito e miro os edificios. A xente converteu os 
balcóns en algo diferente, fixéronos habitables, gañando 
espazo da nada, fixéronos habitables. Moitos están alí 
agora, mirando ao lonxe.
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Nada é previsível, mas era isso que parecia, parecia que eu sabia como seria 
minha vida no dia seguinte, mas aí veio a pandemia para mostrar o que eu 
já sabia, nada é previsível. Também, descobri que é tempo de desconstruir 
muitas coisas. Ficamos impactados emocionalmente, a clausura tem mui-
tos espelhos e fica quase impossível não pensar no espaço doméstico e suas 
consequências sociais, econômicas e psíquicas. 

Claro que todo mundo foi impactado com a pandemia, mas é sempre im-
portante fazer um corte de gênero, raça, de classe, de sexualidade e de ou-
tros indicadores para perceber que as desigualdades ficaram ainda mais 
gritantes. E como mulher comecei a refletir ainda mais sobre a nossa con-
dição nessa situação. 

Primeiro pensando na situação das inúmeras enfermeiras, que na maioria 
são mulheres, e passaram por diversas experiências difíceis, como não irem 
dormir em casa por medo de contaminar os filhos ou a família, e outras si-
tuações inimagináveis. Depois comecei a pensar nas cobranças de produ-
tividade, pois quando você nasce mulher já carrega o mito de que temos a 

capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, e essa cobrança de 
produtividade se multiplicou na pandemia. E quando se está em casa é fácil 
perceber que o trabalho doméstico não tem fim. Quando uma parte dele 
termina, como a finalização da lavagem de um banheiro, outra parte dele 
começa, enquanto a sujeira volta a se acumular. 

Se a pandemia fez mulheres, como grupo geral, restringirem seu convívio 
familiar e trabalharem em dobro dentro de suas casas, ela atingiu de for-
ma especial as mulheres que sofrem em relacionamentos abusivos. E o iso-
lamento social intensificou pontos muito importantes quando falamos de 
violência familiar. A mulher, nessa situação, passou a viver numa espécie 
de cárcere privado com o seu agressor e encontrou obstáculos na hora de 
denunciar pela falta de acesso ao mundo exterior. O isolamento tornou-se 
um empecilho para o pedido de ajuda com a sensação de que não há para 
onde fugir. 

Foi possível acompanhar a partir de dados oficiais que a violência contra 
mulher só aumentou nessa pandemia. O patriarcado e o capitalismo não 
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apenas servem à manutenção da opressão de gênero, 
mas também é bastante lucrativo. Ao falar de pande-
mia e feminismo, especialmente quando temos Bolsona-
ro e Trump no poder, tudo que se relaciona com o poder 
masculino e sua relação com autoritarismo, negativa de 
fragilidade e negligência de cuidados parece ganhar des-
taque. Essa é a masculinidade hegemônica, que ainda é 
colocada como admirada, e, infelizmente, imitada. É pela 
força, grosseria, indiferença e completa falta de empatia 
que muitos homens se reafirmam como homens. E a casa 
parece ser o espaço mais acessível para muitos dos caras 
que ainda enxergam o mundo como deles se manifesta-
rem e se validarem assim. 

Todas essas informações juntas me fizeram refletir ainda 
mais sobre a condição da mulher no mundo. Não acredito 

que a pandemia irá alterar o mundo, mas esse tempo de-
safiador terá que ser encarado cada vez mais como forma 
de reconhecer as várias formas de opressão feminina e 
suas vulnerabilidades agregadas. 

Mas, além disso, este é um bom momento para pensar-
mos a partir de uma outra perspectiva sobre o cuidado, 
que parta de uma visão feminista, antirracista e decolo-
nial. Fazendo o exercício de imaginar futuros melhores, 
mais iguais e livres, o cuidado deveria ser um lugar de po-
tência para as mulheres. É verdade que temos visto exem-
plos incríveis de solidariedade, gestos bonitos e emoções 
por trás da reclusão forçada pela Covid-19, assim, acredi-
to que é possível também considerarmos e pensarmos de 
forma mais coletiva nos problemas de gênero enfatizados 
com a pandemia. 
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No caso de Portugal, a primeira fase da epidemia de Co-
vid-19 foi vivida como a angústia perante o desconhecido.

A localização geográfica periférica do país, aliada a um 
confinamento decidido cedo, limitou o número de casos de 
contágio. A população, em Portugal, não sentiu os efeitos 
da crise sanitária de forma tão aguda como noutros paí-
ses da Europa, como foi o caso na Itália e na Espanha. 

A pandemia mostrou as hesitações, nas decisões públi-
cas e privadas, perante uma crise desta dimensão. Houve 
avanços e recuos, e as vezes contradições, no plano nacio-
nal, no plano local, ou entre esses dois planos. O mesmo 
aconteceu nas empresas e nas instituições públicas, como 
foi o caso nas escolas. 

Durante os primeiros meses da crise, a quase totalida-
de da comunicação social foi obsessivamente ocupada 
pelo tema da pandemia. Muitos outros aspetos da vida 
económica, social e cultural, ficaram em segundo plano. 
Nas questões relativas à saúde, as demais doenças des-
apareceram quase totalmente do debate nacional, salvo 
pela sua referência ao risco de fragilização frente ao novo 
coronavírus. 

A partir do verão, na fase de pós-confinamento, a popu-
lação começou a retomar uma vida quase normal. O uso 
de máscara, ou o distanciamento social, nunca tinham 
sido aplicados com rigor. No país de cultura latina, o con-
tato físico e o hábito da conversa social, são elementos es-
truturantes da identidade. 

O retorno a uma normalidade tão desejada dificultou a 
preparação e a reação à segunda vaga da pandemia, em 

outubro. Assistiu-se a uma crise económica real ou laten-
te, uma bomba-relógio do declínio anunciado de sectores 
como as viagens, os hotéis, a restauração, e os eventos 
culturais. 

As crises têm um efeito de mudança. Após a crise sani-
tária vivida, podemos antever algumas mudanças: pri-
meiro, na área da saúde, onde apesar das limitações de 
recursos, percebeu-se o potencial que existe quando a or-
ganização é melhorada. Segundo, no apoio à população 
mais idosa, onde as fragilidades das instituições da tercei-
ra idade foram evidentes. Terceiro, no uso das tecnologias 
digitais, e num dos seus lados mais positivo e ainda pouco 
explorado: as soluções à distância. No país excessivamen-
te burocratizado, o caminho da simplificação foi aberto. 
Falta saber se será seguido. 

Em geral, a população em Portugal reagiu bem a esta cri-
se. Contudo, não se pode dizer qual foi a parte de medo e 
a parte de resiliência, nesta reação. Observou-se, contudo, 
uma qualidade social valiosa, já observada durante ou-
tras crises: uma inclinação para a paz. Não houve mani-
festações violentas ou distúrbios, e a paciência foi segu-
ramente uma das virtudes que a crise fez crescer, mas que 
já existia. 

Não será difícil encontrar a palavra mais usada durante 
o ano 2020. Resta a saber qual será a palavra de 2021. 
Durante este anno horribilis, todas as outras palavras, que 
correspondem igualmente a muitas realidades humanas, 
ao sofrimento e à esperança, foram esquecidas. Seremos 
nós mais frios, depois da pandemia? Alguns afirmam que 
sim. Vale apena pensar que não. 
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A xestión da crise ocasionada pola COVID-19 en Alemaña estivo caracte-
rizada por tres elementos: (i) unha xestión descentralizada a nivel Länder 
(estados federados), (ii) unha perspectiva científica na avaliación e adop-
ción de medidas, e (iii) un cumprimento das mesmas baseado na respon-
sabilidade individual. Estes elementos, unidos ás características demográ-
ficas e sociolóxicas do país, fixeron que a primeira onda da COVID-19 fora 
moderada comparada cos veciños europeos do sur. Segundo datos de Our 
World in Data, a mortalidade por millón de habitantes no Estado español 
no pico da primeira onda (18,57) foi máis de 6 veces a rexistrada en Ale-
maña (2,78). 

A xestión descentralizada mais coordinada da crise permitiu que as medi-
das para controlar a pandemia se axustaran á incidencia de cada territorio. 
Deste xeito, limitouse a expansión do virus sen necesidade de paralizar por 
completo a actividade económica, coma foi o caso de Italia e España onde 
toda a actividade non esencial tivera que ser paralizada durante o pico de 

incidencia. Como exemplo, a cidade de Jena (do tamaño de Ourense, mais 
con grande presencia internacional por ser un centro de investigación moi 
relevante con institutos públicos de prestixio internacional coma o Max 
Plank e e privados coma Carl Zeiss), foi a primeira de Europa en facer obri-
gatorio o uso de máscaras en lugares pechados. 

A aposta científica da xestión da crise alemana maniféstase non só na 
toma de medidas efectivas, coma o testeo público e gratuito nos propios 
aeroportos aos viaxeiros chegados de zonas de risco ou a adopción pro-
gresiva de medidas dependendo nunha serie de criterios obxectivos defi-
nidos polo Robert Koch Institute, senón tamén no apoio á investigación 
científica para a descuberta dunha vacina contra a COVID-19. Isto tería 
sido imposíbel sen a estrutura e longa tradición de investigación científica 
alemana, e permitiu que os laboratorios alemáns sexan os máis avanza-
dos do mundo neste proceso de investigación (ver este artigo para máis 
detalles).

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=CA26FDD00A7C59521E4E2E57DB0D9C82.2_cid363
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/09/covid-19-vaccine-candidate-effective-pfizer-biontech
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Por último, e cecais o elemento máis controvertido, é o 
rol da responsabilidade individual no cumprimento das 
medidas. Mentres que en países asiáticos coma China e 
Corea do Sur, que lograron controlar a epidemia con éxito, 
o cumplimento das medidas é directamente supervisado 
polas administracións públicas, en Alemaña, así coma na 
maioría de países occidentais, o cumplimento é relegado 
ao plano individual. O exemplo máis claro é o caso dos ae-
roportos. Mentres que, por exemplo en Corea do Sur, todos 
os pasaxeiros deben pasar obrigatoriamente polo centro 
de test antes de saír, en Alemaña os pasaxeiros van volun-
tariamente. Mentres que no primeiro caso o cumprimento 
das medidas é absoluto e garantido polos mecanismos de 
control, no segundo caso o cumprimento é supeditado á 
responsabilide individual de cada persoa. Aínda que exis-
te un réxime sancionador en caso de incumprimento, as 

violacións identificadas a posteriori son probabelmente 
unha escasa porcentaxe de todas as producidas, aumen-
tando así o risco con respeito ao mecanismo de cumpri-
mento directo.

Alemaña está nunha situación intermendia entre os paí-
ses asiáticos que conseguiron limitar o impacto sanitario 
e económico da pandemia, e a maioría de países occiden-
tais onde o impacto está a ser significativamente maior. 
É todavía incerto en qué medida iso se debe aos elemen-
tos de xestión mencionados arriba, ou ás propias carac-
terísticas sociolóxicas e demográficas de cada país. É en 
calquera caso interesante estudar todas as experiencias 
para poder sacar conclusións que nos permitan tomar 
mellores decisións en futuras ocasións.
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A historia de Covid-19 na República Checa xa dura case un ano. Comezou 
en xaneiro de 2020, aínda que só comezou a gañar velocidade en marzo. 
Casualmente, en xaneiro de 2020 remataba de regresar de China, así que 
a miña chegada a casa coincidiu con outra chegada, é dicir, a da epidemia. 
Este ano, observamos coma a OMS asegurounos a todos que non era unha 
verdadeira pandemia, vimos a incerteza dos gobernos sobre como reaccio-
nar e tamén seguidamente o pánico na poboación. Pero comezamos o ano 
bastante ben.

En marzo, cando ninguén sabía realmente si se trataba só dunha gripe ou 
se trataba doutra peste, o meu país decidiu adoptar o uso de máscaras e a 
corentena selectiva como medidas para facer fronte á pandemia. Houbo es-
caseza de máscaras, así que moita xente desempoou a súa vella máquina 
de coser (moitos fogares aínda teñen algunhas) e comezaron a facer as súas 
propias. Os resultados foron bastante entretidos. Nas rúas de cada cidade, 
podíase atopar xente con máscaras ben feitas e menos ben feitas. Pero o 

que todos tiñan en común era que tomaban a iniciativa nas súas propias 
mans e, mentres o goberno aínda estaba a formular medidas específicas, 
eles tomábanse o problema en serio. Nese momento e ata finais do verán, o 
noso país tiña un dos aumentos diarios máis baixos de casos da Covid-19 
e a nosa historia utilizábase a miúdo como argumento para convencer ao 
público de usar máscaras noutros países.

As cousas comezaron a mudar a finais do verán, cando o goberno decidiu 
aliviar as medidas e basicamente volver ao estado anterior á Covid-19. 
Aínda que é difícil explicar que causou exactamente este xiro, unha das ra-
zóns poderían ser as seguintes eleccións rexionais e ao Senado. O partido 
gobernante probablemente considerou que a flexibilización das medidas 
era unha boa táctica de relacións públicas. Como explicou o noso primei-
ro ministro: “Todo o mundo quería ir a Croacia (de vacacións)”. Así que as 
fronteiras abríronse máis ou menos coma no estado anterior á Covid-19, 
as máscaras xa non eran obrigatorias, non había presión sobre os empre-
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gadores para facilitar o teletraballo, tendas, restaurantes, 
bares e cafeterías estaban abertas sen restricións, etc. O 
que seguiu foi un aumento drástico dos novos casos, que 
durou arredor de dous meses. O meu país xa non era un 
dos mellores de Europa no tratamento da pandemia, se-
nón un dos peores. Actualmente, estamos a vivir baixo 
confinamento de novo.

Mentres tanto, durante os últimos dous meses, tres per-
soas diferentes ocuparon o cargo de Ministro de Saúde. O 
segundo tivo que renunciar despois de rachar as regras do 
confinamento só un día despois de anuncialo - durante a 
noite, foi tomar unha cervexa con outro político, aínda que 
iso era exactamente o que as medidas de peche prohibi-
ran. Escándalos coma este, xunto co crecente desemprego 
ou non ter un plan claro, desenvolveron unha crecente des-

confianza pública cara aos nosos políticos.

Para un cidadán medio parece obvio que se o confinamen-
to vai ben e o goberno relaxa as medidas de novo, os casos 
de Covid voltarán incrementarse, o que podería poñer en 
perigo o sistema sanitario, o que á súa vez conducirá a ou-
tro confinamento. Doutra banda, se a economía non abre, 
o noso país enfrontarase a unha crise económica peor, po-
ñendo tamén en perigo á saúde colectiva e outros secto-
res. Con todo, a pesar de que estamos nun dilema, parece 
que non hai ningún plan, non hai prioridades excepto a de 
protexer o sistema de saúde, e semella coma que ninguén 
puidera saber que sucederá nun futuro próximo. A situa-
ción é bastante desmoralizadora. Agardo que esteades a 
facer mellor as cousas que nós, deséxovos a mellor saúde, 
ou como dicimos en checo: “ Pevné zdraví”!
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A continuación, esbozarei algúns acontecementos importantes que foron 
noticia en Canadá durante este ano. Esta columna non pretende ser ex-
haustiva, senón servir para ofrecer unha rápida visión dalgunhas cuestións 
significativas que deron forma ao curso da política canadense no 2020. Os 
seus efectos sen dúbida irán moito máis alá deste ano. 

A pandemia perturbou o mundo dunha maneira que raramente se viu. Polo 
menos nas últimas décadas. Aínda que sabiamos que se achegaba, a viru-
lencia da enfermidade seguiu tomando a todos por sorpresa, polo que to-
máronse medidas radicais para contrarrestar as súas consecuencias. Des-
afortunadamente, a aparición da COVID-19 dominou as noticias, facendo 
que o resto sexa difícil de lembrar. 

Mais vale a pena, a principios de 2020 realizáronse manifestacións ma-
sivas, sentadas e bloqueos por todo o país en protesta contra un proxecto 
de gasoduto multimillonario que está a pasar polas terras tradicionais dos 
Wet’Suwet’en, na Colombia británica. O que comezou como unha protesta 
localizada dos xefes hereditarios da tribo Wet’ suwet’en (os pobos indíxenas 
locais) contra un modelo de desenvolvemento que tamén podería ter impac-
tos ambientais significativos, pronto se converteu nunha loita a nivel na-
cional a medida que outras comunidades se unían tamén en solidariedade 
polo recoñecemento legal do seu territorio ancestral. En maio chegouse a un 
acordo para os títulos lexítimos, pero a explotación dos oleodutos segue en 
marcha…

Mais en marzo, o mundo occidental entrara nun frenesí mentres a pande-
mia arrasaba todo enviándoos a un estado de emerxencia colectivo. Ca-
nadá preparábase para a tormenta, pechando as súas fronteiras seguindo 
a todos os demais. Entrou no confinamento. Instalou varias medidas para 
aliviar os impactos socioeconómicos, distribuíndo fondos xenerosamente. 
Unha das primeiras medidas adoptadas foi o Canada Emergency Res-
ponse Benefit (CERB), creado para garantir o apoio financeiro básico aos 
traballadores que perderon o seu traballo debido á pandemia. O Canada 
Emergency Wave Subsidy (CEWS) foi unha medida para axudar ás em-

presas para evitar despedimentos masivos, volver contratar empregados 
ou crear novos postos de traballo. Tamén houbo unha forte inxección de ca-
pital na investigación en universidades e institutos de investigación da saú-
de. Mentres o goberno federal continuaba con estas iniciativas, a oposición 
trataba de facer ao goberno responsable mentres o país estaba a pasar por 
unha crise sen precedentes. Este período tamén viu o aumento dos novos e 
vellos desacordos, cos conservadores pedindo o voto de confianza ou desen-
cadeando unhas posibles eleccións. Xurdiron moitas preguntas sobre se era 
o momento axeitado para expor esas cuestións a medida que o país atrave-
saba unha crise sanitaria importante. Fixéronse novos plans a medida que 
a situación evolucionaba…

Mentres as cifras de mortos aumentaban en todo o país identificouse unha 
tendencia. Os principais brotes prodúcense nos xeriátricos e residencias de 
anciáns. As preguntas éticas sobre o tratamento da nosa poboación maior 
aumentaron e ao tempo os traballadores na primeira liña aparecen no 
centro de atención mentres se ocupan dos pacientes a contrareloxo. A pan-
demia arroxou luz tamén sobre unha situación que pasaría desapercibida 
doutra maneira: o traballo dos camilleiros, particularmente na provincia de 
Quebec. Mantiñan traballos difíciles en condicións deplorables, traballa-
ban longas horas e salarios indecentes. Aínda que se apareceu un “Bono 
COVID-19” mantívose preto do salario mínimo, que apenas é suficiente 
para satisfacer as necesidades básicas. 

Ademais, tamén desenterrou a realidade á que se enfrontan un gran nú-
mero de inmigrantes de baixos ingresos, refuxiados e solicitantes de asilo 
sen status. Día tras día, estes traballadores poñen as súas vidas en risco 
para axudar a un sistema de atención á saúde sobrecargado onde a mor-
te e o sufrimento son unha realidade cotiá. O Canadá recoñeceu as súas 
implicacións e acordou concederlles a residencia permanente polo servizos 
prestados ao país. 

Quebec, doutra banda, recoñeceu que son “anxos gardiáns”, pero non se 
comprometería a regularizar o seu status (Quebec é a única provincia en 
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Canadá que ten un control adicional– seleccionando ao seu propio futuro 
residente para vir ao seu territorio, sen o cal o goberno federal non pode 
outorgar o status). As axencias de recrutamento aproveitáronse tamén da 
situación, ás veces cobrando excesivamente aos centros de saúde que está 
a empregar aos seus novos empregados. Os protocolos de saúde tamén su-
frían a medida que os traballadores trasladábanse entre diferentes zonas 
de risco ou centros de saúde; debido á falta de empregados e á alta deman-
da de traballadores. Isto foise rectificando lentamente a medida que a se-
gunda onda comezaba a golpear. 

Tamén hai que apuntar que durante todo o 2020 América do Norte foi sa-
cudida por numerosos actos de racismo contra diferentes comunidades 
culturais. Ao principio, apuntando ás comunidades asiáticas que son consi-
deradas responsables da propagación do virus, teoría alimentada polo pre-
sidente estadounidense, renomeándoo pola súa suposta orixe. Posterior-
mente a atención desprazouse cara a comunidade negra, alcanzando o seu 
pico co asasinato de Georges Floyd. O movemento Black Lives Matter fíxose 
máis forte que nunca, tendo lugar en todo o mundo. Canadá non foi unha 
excepción, e unha onda de apoio rara vez vista trasladouse por todo o país. 
En Ottawa, miles de manifestantes reuníronse fronte a Parliament Hills, e 
logo marcharon cara á estación da policía local e a embaixada de Esta-
dos Unidos. Entre os participantes, o primeiro ministro de Canadá, Justin 

Trudeau, uniuse para axeonllarse. Tamén recoñeceu a cuestión do racismo 
sistémico e prometeu accións concretas para cambiar isto, mentres que o 
seu homólogo de Quebec segue negando a súa existencia, aínda que acep-
te que existe algún tipo de racismo. O caso de Joyce Echaquan, unha mu-
ller indíxena que morreu nun hospital de Quebec trouxo indignación entre 
a poboación, organizándose protestas para esixir xustiza. Saíu a luz unha 
gravación onde escoitábanse calumnias despectivas do persoal médico 
dirixidas a ela. Este é un exemplo rechamante de racismo sistémico, que o 
Primeiro Ministro de Quebec segue negando ata o día de hoxe, a pesar de 
condenar o incidente. Desafortunadamente, isto non é un incidente illado. 
Está profundamente arraigado dentro do sistema. 

Na escena internacional, a esfera canadense está estreitamente entrela-
zada cos Estados Unidos, xa que son o noso único veciño directo. Desde 
a elección de Donald Trump, a relación entre os dous países foi como ca-
miñar sobre una delgada capa de xeo para nós. Desafortunadamente, os 
dous son case indisociables e desiguais, xa que Canadá é un país de 36 
millóns de persoas onde o 75% da nosa economía depende do noso veciño 
do sur, que ten 228 millóns de persoas que non dependen tanto dos bens 
canadenses. No 2020 experimentouse unha crecente fricción no comercio e 
as represalias medraron ao longo dos anos a medida que o proteccionismo 
estadounidense creceu baixo a presidencia de Trump. A Covid-19 afectou 
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aínda máis esta relación, xa que o goberno dos Estados 
Unidos negou a importación das tan necesarias más-
caras N-95, o que deu lugar a que o goberno canadense 
adoptase unha postura firme, declarando que os profe-
sionais da saúde esenciais estaban a cruzar as fronteiras 
todos os días na entrada de Detroit para proporcionar 
atención aos pacientes estadounidenses e advertiu que 
se tomarían medidas para “defender os seus intereses” 
(Permítese só a utilización das fronteiras terrestres para 
as traballadoras esenciais. Isto segue sendo efectivo a 
partir de novembro de 2020). 

2020 tamén viu un aumento da tensión coa China coma 
resultado da detención do director financeiro de Huawei, 
Meng Wanzhou, por funcionarios canadenses en nome de 
Estados Unidos, que esixe a súa extradición por fraude e 
conspiración. Con todo, Canadá beneficiouse dunha bre-
ve tregua durante a pandemia con China enviando sub-
minístroos médicos como un xesto de boa vontade. Isto 
foi efémero xa que o inminente xuízo de Meng renovarase 
en breve. Actualmente atópase baixo arresto domiciliario 
en Vancouver. Mentres tanto, en Hong Kong, China en-

fróntase á axitación política a medida que levan a cabo 
manifestacións prodemocráticas. China acusa a Canadá 
de interferir cos asuntos nacionais, xa que apoia a “liber-
dade ás protestas pacíficas” na antiga colonia británica. 
A partir de novembro, Canadá indicou que acelerará o 
proceso de inmigración para os hongkoneses que solici-
ten traballo ou o estudo, así como o status de refuxiados 
políticos debido a preocupación pola autonomía e a li-
berdade desta rexión especial. Un aspecto a ter en conta 
durante o próximo ano será o desenvolvemento da rela-
ción entre Canadá e Estados Unidos, co presumible novo 
goberno de Joe Biden, como afectará o asunto Huawei e 
como evolucionará a relación con China no medio de to-
dos estes compoñentes. 

Como se mencionou ao inicio, este artigo non procura ser 
unha análise completa de todos os acontecementos oco-
rridos en Canadá no último ano, senón un resumo dalgúns 
deles, que son importantes e terán repercusións no futuro. 
Agardemos un futuro mellor e vexamos o que o 2021 nos 
depara...
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A Declaración de Arbroath, da independencia de Escocia, en 1320, di: “Non 
é en verdade por gloria, nin por riqueza, nin por honras polo que loitamos, 
senón pola liberdade, só por ela, que ningún home honrado entrega senón 
coa vida mesma”. Case medio milenio despois, en 1775, o colono Patrick 
Henry, na Segunda Convención de Virginia, avogando a favor do envío de 
tropas á causa da Revolución Americana, declarou “Dáme a liberdade ou 
dáme a morte!” Cada estudante en EE. UU. aprende estas frases, que nos 
socializan como cidadáns. Esta dicotomía, totalmente falsa, caracteriza a 
aproximación que moitos temos neste país á vida cotiá. A reacción colecti-
va diante da ameaza do coronavirus confírmaa.

Outra curiosidade da sociedade estadounidense é a nosa capacidade de 
reconciliar a tradición coa modernidade. Así naceu o estado. É un dos paí-
ses máis novos do mundo “occidental” mentres é unha das democracias 
máis antigas. Ás veces o sistema reacciona de tal maneira porque “sempre 
foi así”, mentres a necesidade do cambio xustifícase polo mesmo motivo. 
Digo reaccionar porque a sociedade non adoita ser proactiva, grazas a ou-
tra herdanza escocesa, a do empirismo de David Hume. Non anticipamos 
os problemas, senón que reaccionamos a eles. Dependendo do contexto, 
como cidadáns, acollémonos ao tradicional para xustificar o noso compor-
tamento e, ás veces, ao moderno.

Ambas dicotomías están plenamente en marcha na reacción colectiva á 
Covid-19. O noso amor pola liberdade xa foi causa da morte dun cuarto 
millón dos nosos compatriotas. E a xestión política, social, económica e 

científica, desde a Casa Branca ata os Capitolios estatais, desde a rúa ata 
as casas, amosa outro exemplo de como a tradición e a modernidade coe-
xisten catastroficamente nos EUA. 

Desde o primeiro instante en que se detectou a presenza do coronavirus 
en territorio estadounidense, politizouse. Non é culpa do actual e xa saínte 
Presidente Trump, per se. A polarización política non é endémica só a EUA. 
Pero é outro escenario binario que non nos axuda ante unha pandemia, 
cuxa resposta require a unidade social. A politización da saúde e da ciencia 
culminou en politización da verdade, que corre o risco de danar as mesmas 
institucións democráticas que supostamente fomos socializados en defen-
der. Baixo a sombra do Coronavirus politizouse o proceso de nomeamento 
dunha xuíza ao Tribunal Supremo, cuxa celebración na Casa Branca (con 
poucas máscaras) rachou con normas que os propios republicanos defen-
dían fai catro anos. Agora, a mediados de novembro cando escribo o pre-
sente texto, estamos “a debater” a veracidade das eleccións presidenciais, 
sen fundamento algún. Pero xa a verdade xa non se define polos feitos, se-
nón pola chaqueta política.

Só nunha ocasión, nunha visita ao hospital militar de Walter Reed, Trump 
empregou a máscara. Un par de veces afirmou que o seu uso é máis nada 
que unha suxerencia. Mentres, na rúa escóitase algo dun dereito constitu-
cional a non poñer a máscara (que non existe) é dubidoso que un mandato 
nacional a poñela sexa legal. Mais a nivel estatal e ao municipal, si. E a es-
fera social replícase na política. Dentro dun estado con gobernador repu-
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blicano, como Oklahoma, nos pobos, úsase menos. Dentro 
do mesmo estado, nas cidades, gobernadas en xeral por 
demócratas, como Oklahoma City, úsase máis. É unha ex-
tensión do famoso refrán da época revolucionaria, recicla-
do polo Tea Party durante a presidencia de Obama, “Don’ 
t tread on me” “Non me pises” con esa máscara. “Dá igual 
se morro sen ela, é o meu dereito e vivíronse pandemias 
desde os tempos bíblicos.”

Vemos o choque de dicotomías tamén na economía e no 
sistema sanitario. Por se se facía falla, esa pandemia subli-
ñou outra vez que a tradición do sistema sanitario privado, 
literalmente, prívalles da vida a moitos dos nosos veciños. 
Pero resúltame curioso comparar a última vez que se falou 
en serio de reformar ese sistema, coa situación do discurso 
actual. Fomos do “O estado quere desenchufarlle á avoa” 
declaración do Senador por Iowa, o republicano Chuck 
Grassley, en 2009 ante as propostas de reformas de Oba-
ma, a “Os avós deste país están dispostos a morrer para 
asegurar un futuro económico mellor para os seus netos” 
palabras do Vicegobernador de Texas, Dan Patrick, en 
marzo deste ano, diante da situación de confinamento. Ás 
veces hai que decidir entre a liberdade e a morte, ou o tra-
dicional e o moderno, segundo os factores económicos, si. 
Agora priman a economía moderna e a morte tradicional.

En canto á xestión científica, en termos absolutos, por 
mor do escrito, EE. UU. ten máis casos e máis mortos por 
Coronavirus que calquera outro país. A pesar do escrito, 
“grazas” ao ánimo de lucro (e uns 2.000 millóns de dólares 
do goberno) esta semana a farmacéutica Pfizer anunciou 
unha vacina dunha taxa de efectividade dun 90%. Así ve-
mos unha resposta moderna a un grave problema tradi-
cional. Mentres agardamos que a vacina catalice a volta á 
normalidade a nivel mundial, sabemos indubidablemente 
que a normalidade en EE. UU. amplificou a gravidade da 
conxuntura previa á pandemia.

Máis alá do 2020, co cambio de Presidente en xaneiro 
de 2021, conto con que vaiamos do “engano chinés” de 
Trump, á súa exoneración completa (pola xestión da pan-
demia ata o de agora) na mente dos seus seguidores máis 
cegos, a que todas as consecuencias do virus sexan culpa 
de Biden. Se descartamos os feitos, por que non a historia? 
Iremos da liberdade de enfermar á responsabilidade do 
estado ou, outra vez, do tradicional ao moderno, ata que 
teñamos outro Presidente republicano e/ou outra pande-
mia.
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Introdución

Porto Rico, unha colonia caribeña de España durante catro séculos, con-
verteuse en xurisdición dos Estados Unidos en 1898. Desde 1952 ten como 
réxime político o Estado Libre Asociado, unha semi-autonomía estableci-
da de común acordo. O país vive unha situación contraditoria e complexa 
diante da pandemia. As primeiras medidas tomounas o entón gobernador 
Wanda Vázquez, o 16 de marzo de 2020, dun goberno provisional xurdido 
porque os cidadáns fixeron protestas masivas ata que o gobernador electo 
dimitiu en xullo de 2019.

Porto Rico fronte á pandemia da Covid-19

As primeiras medidas, anunciadas por unha proclama executiva, tomáron-
se cando apareceron seis casos de infección de persoas que chegaran de 
viaxes desde os Estados Unidos ou desde Europa, a través dun cruceiro ou 
avión. O gobernador Vázquez só fixo parte do traballo necesario. Decretou o 
confinamento nas residencias de anciáns cedo, o toque de recoller nocturno 
e o peche de empresas non esenciais, e nun primeiro momento a xente coo-
perou sen moitas protestas, o que facilitou o control das infeccións durante 
uns meses. Non obstante, a xestión da pandemia complicouse coa apertura 
de praias, lugares de lecer, turismo e polo reto de grupos de mozos que asu-
miron comportamentos de alto risco en diferentes reunións e celebracións, 
resultando así ser o grupo de idade máis afectado pola pandemia.

En Porto Rico tamén foi unha deficiencia do goberno a falta de realización 
de probas suficientes, o descoñecemento sobre cantas probas existiron 
para cada cantidade de novos contaxiados, así coma o descoñecemento 
sobre o número de persoas curadas. Todo isto, a pesar de ser un país peque-
no con algo máis de 3 millóns de habitantes, impediu incluso facer confi-
namentos perimetrais en lugares con aparición de focos. O goberno central 
de Porto Rico tampouco rastrexou os contaxios, aínda que algúns munici-
pios fixérono por si mesmos, grazas á colaboración de epidemiólogos que 
prepararon modelos de seguimento. A isto engádese que o aeroporto e os 
cruceiros seguiron fomentando a chegada de persoas do estranxeiro, moi-
tas das cales chegaron infectados. De novo, foi o desamparo colonial o que 
impediu a Porto Rico eliminar as viaxes estranxeiras. Os datos epidemio-
lóxicos sobre onde están as principais fontes de contaxio son moi parciais e 
isto limita a correcta toma de decisións para controlar as infeccións. A isto 
súmase a falta de coherencia nas medidas do goberno interno provisional: 
relaxación das restricións cando aumentaban os casos positivos e incluso o 
recente despido do grupo de asesores médicos e científicos. Por outra banda, 
desde 1993 o sistema sanitario está privatizado, o que fai máis difícil para o 
goberno controlar unha ameaza como esta pandemia.

Unha consecuencia adversa da pandemia é o aumento do paro co peche 
de moitas empresas, o que agrava o paro estrutural de dous díxitos xa exis-
tente. A axuda dos Estados Unidos non proporcionou os suficientes recur-
sos, xa que os fondos de desemprego esgotáronse, e por outra banda, o mal 
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uso, incluíndo fraude e corrupción, non permitiu axudar 
aos máis necesitados. Todo isto deixou ao descuberto a 
pobreza existente en Porto Rico, co agravamento dunha 
recesión económica e un aumento astronómico da débe-
da pública. Durante máis de doce anos a clase política 
contraeu unha enorme débeda de máis de 73.000 millóns 
de dólares con préstamos mediante a emisión de bonos. 
Á bancarrota provocada pola malgastante clase política, 
o Congreso dos Estados Unidos respondeu eliminando 
a autonomía fiscal do Estado Libre Asociado. En 2015, 
o Congreso dos Estados Unidos aprobou unha lei para 
a supervisión, administración e estabilidade económica 
de Porto Rico, que obrigou ao goberno interino a seguir 
os regulamentos dun consello nomeado polo presidente 
dos Estados Unidos. Isto agravou o colonialismo esta-
dounidense en Porto Rico porque o seu goberno interno xa 
non pode manexar as finanzas por si só e tampouco pode 
aplicar todas as políticas públicas necesarias para xestio-
nar unha pandemia como a da Covid 19. Ademais deste 
agravamento, Porto Rico afrontara os danos do furacán 
María de 2017, tanto en casas particulares de cidadáns 
como en infraestruturas públicas e cultivos agrícolas. A 
isto engadiuse que a administración Trump foi moi lenta 
e descoidada ao axudar a Porto Rico. Trump afirmou que 
a administración interna era moi inepta e corrupta, o que 
é certo. Ademais Porto Rico tamén enfrontou varios terre-

motos na zona sur do país en 2020 e tivo que facer fronte 
á pandemia ao mesmo tempo. Nin o goberno interno nin a 
administración Trump abordaron adecuadamente os da-
nos ocorridos no sur. Entre outros actos neglixentes, com-
probouse que a axuda enviada desde fóra da illa para as 
vítimas dos terremotos non se distribuíra e estaba oculta 
en almacéns privados contratados polo goberno central. 
Estes factores agravantes intercaláronse con frecuentes 
casos de corrupción e ineptitude dos gobernos locais.

Conclusión

A 4 de novembro de 2020, o Instituto de Estatística conta-
bilizaba un total de 69.020 casos entre os positivos proba-
bles e os seguros, unhas 850 mortes, e calculou que o 54% 
dos infectados eran mulleres e só o 46% eran homes. Estes 
datos mostran que un país pequeno, que baixo outras cir-
cunstancias podería controlar o virus, non o fixo, con in-
feccións, hospitalizacións e mortes en aumento neste mo-
mento. Como demostramos, a corrupción e ineptitude do 
goberno interno, o colonialismo estadounidense, manten-
do o país aberto ao turismo para non afectar a economía, 
a privatización previa do sistema de saúde e os comporta-
mentos contrarios ás medidas de prevención dos grupos 
de mozos foron os principais factores que provocaron que 
aínda non controlemos esta pandemia.
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Coma en todos os países do mundo, cando a crise chegou ao México, non 
había moito coñecemento sobor das súas causas, coma foi que se estendeu 
e coma tiña que tratarse para enfrontala.

A primeira información arredor da aparición dun virus descoñecido na 
China tratouse con certo despegue, sen querer aceitar o que debería es-
tar moi claro: que só era cuestión de tempo que chegase ao México e que 
tivésemos que combatelo. Perdeuse o tempo a debater cal sería a resposta 
axeitada; entre os que pedían medidas de control estritas, que a forza leva-
ría a unha baixa, máis ou menos grave, das actividades económicas, con 
todo o que significaba dende o punto de vista económico e social, e os que 
se opoñían á imposición de medidas que afectan as liberdades e poden 
ralentizar a economía. Este foi un dilema universal, pero no caso do México 
foi e segue a ser especialmente grave, debido á magnitude da economía 
informal, o que dificulta moito a aplicación de medidas restritivas.

É difícil determinar en que medida esta ambigüidade contribuíu ao 
desenvolvemento da epidemia, pero para nós e claro que tivo un efecto 
negativo nos esforzos para controlar a enfermidade. Outro factor que 
contribuíu á propagación da pandemia en México foi a indisciplina social 
ou, por dicilo máis claro, a irresponsabilidade coa que se comportaron as 

persoas, especialmente no caso da xente moza, onde hai outra coincidencia 
cos outros países. A única excepción a esta actitude xeral pódese atopar 
na China, Xapón ou a República de Corea e por iso non é de estrañar que 
alí teñan obtido mellores resultados no control da pandemia.

Outro aspecto a analizar é o da xestión da información, tan deficiente aquí 
coma en moitos outros países, de tal xeito que a única fórmula práctica 
para ter unha idea máis preto da verdade, do que realmente está a suceder, 
é comparar as cifras de mortes que se publican, coas cifras corresponden-
tes ás mesmas datas do ano pasado.

Para os que cuestionan a globalización, debería ser un motivo de reflexión 
observar a coincidencia na que os diferentes gobernos e pobos fixeron, ou 
non fixeron, perante a crise.

Por se fora de interese, conto a miña experiencia persoal coma Reitor do 
Sistema Universitario Estatal de Oaxaca. O 2 de marzo, o prever a chegada 
da epidemia con forza, convocamos unha reunión de todos os responsa-
bles das áreas de docencia e investigación en temas de saúde, das univer-
sidades baixo a miña dirección, e convidamos á Coordinación Estatal de 
Protección Civil e o secretario de Sanidade, do Estado, para que estivesen 
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presentes e tivesen coñecemento das medidas que iamos 
tomar, así como dos recursos que tiñamos (persoal, insta-
lacións e equipos médicos) para afrontar a crise. 

Como medidas que estaban dentro das nosas facultades, 
nunha primeira fase, pechamos bibliotecas, cafeterías, 
auditorios, aulas de informática, etc. e pouco despois, 
ao ver o avance da epidemia e en sintonía coas normas 
adoptadas polos gobernos estatal e federal, suspende-
mos unha parte substancial das actividades presenciais, 
en termos de ensino, e pasamos á aprendizaxe a distancia 
usando medios dixitais, dos que xa tiñamos a experiencia 
dunha das nosas universidades, NovaUniveresitas, que 
está deseñada para traballar coas dúas fórmulas, pre-
sencial e a distancia. Mantivemos actividades de inves-
tigación científica, con medidas de protección especiais, 
e suspendemos actividades culturais que precisaban 
reunións masivas. Ao mesmo tempo, aplicamos estritas 
medidas de seguridade, co uso obrigatorio de máscaras e, 
nalgúns casos, viseiras, desinfección obrigatoria de per-
soas e vehículos ao entrar nas instalacións universitarias, 

etc. O resultado deste estrito réxime de seguridade é que, 
a pesar de manter a presenza dunhas 3.500 persoas nos 
distintos campus, non houbo un só caso de contaxio inter-
no. Os ocorridos estiveron nas casas dos traballadores e 
os contactos quedaron illados de inmediato.

Como observación xeral, engadiría que, aínda que esta 
crise foi desencadeada polo desenvolvemento da epi-
demia, vai mais alá e é algo moito máis grave do que se 
pensa xeralmente. Non é unha crise illada nin transitoria, 
xa que é unha crise sistémica e multidimensional, que 
hai que tomala moi en serio, para levar a cabo profundas 
transformacións no xeito de traballar da sociedade.

O máis grave é que poidamos caer na tentación do que 
chaman “volver á normalidade” de 2019. Ese era un mun-
do que non se podía soster e se volvemos aos vellos hábi-
tos, aceleraremos aínda máis a destrución da sociedade 
humana.
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A capacidade de movemento das persoas é un elemento intrínseco na his-
toria da humanidade. Máis alá dos constructos sociais como as fronteiras, 
o transnacionalismo erixiuse como unha constante acentuada dentro da 
globalización. De igual maneira, dentro deste proceso de globalización, os 
avances tecnolóxicos, así como os retos tornáronse cada vez máis desa-
fiantes. A velocidade na que se moven as persoas conlevou a que o virus 
SARS- CoV-2 conectase á humanidade; a partir da pandemia na que nos 
atopamos mergullados.

O mes de febreiro marcou a chegada da COVID 19 a México a través dun 
primeiro paciente que visitara Italia. Ao longo destes nove meses, as cifras 
para o país son de 979 mil casos con 95 mil 842 mortes, segundo datos 
de CONACYT (2020). Sendo o primeiro de agosto o pico máis alto da cur-
va, con máis de 9.500 casos. O proceso evolutivo da pandemia en México 
visibilizou a desigualdade socioeconómica dentro da poboación. A discu-
sión arredor dos privilexios foi unha constante na argumentación entre as 
distintas visións no colectivo mexicano. Este breve artigo procura rescatar 
catro puntos de reflexión deste proceso: a acción gobernamental e o seu dis-
curso, a vida económica, a discusión social e a chamada segunda onda da 
Covid-19.

Desde os primeiros meses da pandemia, o goberno mexicano mantivo 
unha postura morna e de contención limitada diante a precaria situación 
do sector da saúde no país, xa que o gasto no sector sanitario corresponde 
a un 5.5% do PIB. A este precario punto d partida hai que engadirlle a co-
rrupción, a burocracia, o desabastecemento de medicinas e o pouco persoal 
sanitario, así como a disparidade en custos entre a atención médica pública 
e privada. Neste último punto cómpre lembrar de acordo con datos da CO-
NEVAL (2020) que o ingreso medio mensual en México é de 182.95 euros. 
No caso da hospitalización por COVID 19, os custos por un tratamento de 
cinco días nun hospital de nivel medio ten de media uns 14,506.44 euros (O 
Financeiro, 2020). 

Diante deste escenario, a aposta da Cuarta Transformación, programa de 
goberno do Presidente López Obrador, foi nun primeiro momento tratar de 
non saturar os hospitais, xerando alternativas de tratamento desde casa, 
isto co obxectivo de non incrementar os contaxios. Sumado a isto, iniciouse 
unha campaña por semáforos e por entidade federativa para determinar 
as medidas de peche e confinamento, así como as medidas preventivas a 
través do distanciamento social. Todo isto tendo como embaixador merca-
dolóxico ao subsecretario de saúde, Hugo López- Gatell Ramírez. Durante 
os meses de maior contaxio, evidenciouse a falta de persoal, suministros, 
camas e infraestrutura para atender as enfermidades respiratorias, xa que 
como moitos países, a falta de respiradores foi un elemento determinante 
para salvar vidas. Este desabastecemento, levou a que os gobernos locais 
comezasen a crear normativas propias ou mesmo a procura de cooperación 
con outros gobernos a través da paradiplomacia, como é o caso de Baixa 
California coa representación chinesa en México. Cómpre mencionar que, 
de igual maneira, a Covid-19 abriu a porta a que o goberno mexicano utili-
ce este contexto para buscar cooperación con outros países, no caso chinés 
deuse un maior achegamento a través da subministración de material e 
equipo médico a través de pontes aéreas; e de igual maneira, o 10 de no-
vembro iniciáronse as probas da vacina chinesa en cidadáns mexicanos. 
Mentres que coa universidade de Oxford e o laboratorio AstraZeneca asi-
nouse un acordo en agosto para a subministración da vacina, ata a elabo-
ración deste artigo, sinálase un atraso nesta entrega. Con todo, outro dos 
puntos para cuestionar é a estatística oficial, xa que dentro da contabiliza-
ción de casos no país non se rexistran os pacientes asintomáticos.

Axuntado a isto, a pandemia deixou ver a ausencia de infraestrutura non só 
no sector saúde, senón tamén nas demais dinámicas socioeconómicas. Mé-
xico non puido desenvolver accións tan restritivas como Europa ou algúns 
países latinoamericanos, debido a un aspecto importante, a economía. 
Para finais de 2019, as MIPEMES (Micro-Pequenas e Medianas Empresas) 
representaban o 99.8% das empresas do país, achegando o 52% do PIB e o 



améRiCa92

72% do emprego formal (INEGI, 2019). Doutra banda, un elemento oculto 
dentro da economía mexicana corresponde á economía informal, que re-
presenta 25.6 millóns de persoas, dato que creceu nun 53% a partir da pan-
demia (Expansión, 2020). Estes datos levan a unha das grandes críticas ao 
goberno diante da non aplicación dun plan de rescate para este segmento 
de empresas, xa que o incremento da economía informal é consecuencia do 
peche de MIPYMES. Noutra cara da vida económica de México, no medio 
da pandemia relanzouse o novo acordo comercial de América do Norte, o 
TMEC, un evento que tamén estivo ligado ao complexo contexto estadou-
nidense en pleno ano electoral. Cabe mencionar que, aínda que o paro da 
produción en México estivo presente desde marzo a mediados de abril, o 
resto do meses mantívose activo o papel do modelo de exportación mexi-
cano nas cadeas rexionais e globais de valor, sendo a subministración do 
mercado americano un punto clave para a actividade económica do país.

A nivel social, a pandemia non só deixou ver a diferenza entre a vida rural e a 
urbana, senón a variedade de realidades dentro destes dous contextos. Por 
unha banda, na sociedade máis privilexiada identificouse unha tendencia 
á romantización da pandemia, tal como sucedeu na primeira onda en Euro-
pa; onde os contidos nas redes sociais deixaban ver o peche como un privi-
lexio en función dos espazos de vivenda dispoñibles e os servizos dentro da 
mesma. A realidade común das e os mexicanos radica no poder adquisitivo 
e nunha clase media incipiente que foi fortemente sacudida pola contrac-
ción económica. Doutra banda, está o groso da poboación que non puido 

parar diante da necesidade do ingreso diario, principalmente vinculado coa 
economía informal. Ao final, atopamos ás persoas invisibilizadas durante 
os últimos anos dentro da sociedade mexicana, que son as e os mexicano en 
situación de rúa, que hoxe son máis visibles que nunca nas grandes cidades 
do país. De igual maneira, a pandemia deixou ver os problemas sociais a 
nivel saúde da poboación mexicana, xa que os contaxios foron representa-
tivos en casos vinculados coa morbilidade: hipertensión 18.78%, obesidade 
17.15%, diabetes 14.78% e tabaquismo 7.29% ( CONACYT, 2020). Outra 
brecha de desigualdade recae na educación, onde a adaptación en termos 
de profesionalización foi de maneira empírica. Con todo, o aspecto de co-
nectividade vólvese un tema evidente. En México hai 74.3 millóns de usua-
rios da internet e 18.3 millóns de fogares con conexión a este servizo ( SCT, 
2019). Este aspecto deixa en desvantaxe á educación rural e aos cintos de 
pobreza dentro das zonas urbanas. En temas de xénero, previo á pandemia 
México atopábase con alertas de xénero en 19 entidades federativas. Para 
abril de 2020, o peche levou a un incremento da violencia de xénero no país, 
con respecto ao número de asasinatos a cifra aumentou a 11.2 mulleres por 
día, mentres que a atención a chamadas por violencia sexual, doméstica e 
contra as mulleres foi de 143 chamadas por hora (XE, 2020).

Por último, cómpre indicar que o último trimestre de 2020 referénciase xa 
como a segunda onda de contaxios. Tendo presente o escenario relatado, 
a pregunta é se nalgún momento México saíu da primeira onda? Aínda 
que desde setembro algunhas entidades federativas comezaron a transitar 
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cara a un semáforo amarelo con respecto ás medidas de 
distanciamento social, desde febreiro non houbo un só día 
con cero casos de novos contaxios. Para principios de no-
vembro, xa algunhas cidades e estados comezan a aplicar 
medida de confinamento, como é o caso de Jalisco e o cha-
mado “botón de emerxencia”. Para comezos de novembro, 
Chihuahua e Durango son as dúas entidades que perma-
necen en semáforo vermello. A maneira de conclusión, 
esta breve radiografía do contexto mexicano permite ver 
a espiral de desigualdade acentuada dentro do país. As 
consecuencias da segunda onde a nivel global marcarán 
o contexto económico, político e social dunha poboación 
que se sostén con pinzas.
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Tiven un profesor de Socioloxía que sempre dixo que Nicaragua era un país 
no que a súa xente tiña queixas sen resolver... Primeiro foi a ditadura de So-
moza ... Despois foi a guerra civil dos 80, logo houbo furacáns, crises econó-
micas ... ata chegar ao último ano, onde o coronavirus chegou a golpearnos 
no medio dunha crise sociopolítica que comezou no 2018.

Persoalmente, a miña crise comezou anteriormente, en 2015, cando me 
diagnosticaron cancro e tiven que deixar un traballo que adoraba pola im-
posibilidade de continuar con el e o tratamento médico ao mesmo tempo. 
Foi unha decisión difícil, pero levoume a un terreo sen explorar pero emocio-
nante: a Comunicación.

En 2017 morreu a miña nai e perdín todo o que fora a miña vida durante 27 
anos. Cando perdín o traballo aproveitei para especializarme en comunica-
ción para ONG e, aínda que non atopei un traballo estable, seguín coa idea 
de traballar nunha organización da sociedade civil...

En 2018 Nicaragua sufriu unha crise socio-política e económica que cau-
sou máis de 347 mil parados (segundo os datos de FUNIDES) 600 falecidos 
e miles de exiliados. As organizacións non gobernamentais tamén se viron 
afectadas por todo isto, moitas desapareceron e cada vez é máis difícil soli-
citar fondos de cooperación.

A principios deste ano, tendo en conta as evidencias claras de que non era 
posible atopar un traballo, fixen moitos plans para dedicarme á comuni-
cación, contactei con emprendedores locais, establecín coordinación cos 
propietarios de restaurantes para ter lugares onde formar xente e adiquei-
me a estudar, agardando pacientemente que as sementes plantadas dean 
froito.

Mais non contaba co feito de que a vida tivese outro revés á volta da es-
quina, aínda que esta vez era algo máis global “Unha pandemia mundial”. 
Todos os meus plans esvaeceron, os empresarios deixaron de pagar a pu-
blicidade e, de súpeto, as reunións con máis de 10 persoas multiplicaban 
exponencialmente o risco de contaxio, polo que máis e máis nicaragüenses 
perderon o traballo, o que significaba que había poucas ou ningunha posi-
bilidade de que un negocio puidese sobrevivir... Así e todo, uninme a varias 
iniciativas para informar á poboación (xa que en Nicaragua o goberno non 
ten en conta oficialmente as recomendacións da OMS, como a corentena ou 
o uso de máscaras faciais) comecei cunha revista na que os empresarios da 
zona podían anunciarse de balde, e apoiei aos pequenos empresarios das 
zonas rurais de Madriz na creación de material gráfico.

Toda a corentena foi un balance de emocións que comezan por tristeza, 
impotencia e desesperación. Así as cousas estaba no meu momento máis 
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escuro cando decidín que unha porción de buñuelos de 
mandioca me axudaría a ver o mundo mellor... O único 
problema é que non tiña nin idea de como facelos e non 
había ninguén que os vendera. Sen pensalo, procurei un 
vídeo en Youtube de como facelos e empreguei os meus 
escasos aforros para mercar os ingredientes. Ese foi o co-
mezo da miña nova vida... Os buñuelos foron un éxito coa 
miña familia e, de súpeto, xente que non coñecía pediume 
que lles vendese buñuelos de mandioca. Seguín experi-
mentando con outras receitas tradicionais e aumentou o 
meu número de clientes... Aí naceu Antojitos Tita.

Cada vez que saio a mercar os ingredientes para as mi-
ñas sobremesas síntome esperanzada. As crises que vivín 
desde hai algúns anos non desapareceron, a situación 
mundial non mellorou (de feito, creo que é peor) o fura-
cán ETA empeorou a situación dos máis pobres (de feito 
calcúlase que a finais de 2020, 3 de cada 10 persoas en 
Nicaragua sobreviven con menos de 3 dólares ao día), as 
colleitas danáronse e centos de persoas perderon as súas 
casas ... pero en Somoto, o meu pequeno pobo de 30 mil 
habitantes, cuxa economía está baseada na agricultura 

de subsistencia e no turismo (ambos afectados) séntese 
un ambiente dinámico, cheo de vida ... onde a xente sacou 
todo o seu talento... De súpeto nas rúas apareceron pe-
gadas pequenas sinais ás portas que anunciaban que se 
vendían doces, piruletas, froitas, inxeccións, reparábanse 
zapatos, vendían recargas, facíanse piñatas, cortábase o 
pelo... e aínda que non hai moito diñeiro circula en todas 
partes... Facebook encheuse de esperanza, de chamadas 
para apoiar iniciativas locais e entre todos os emprende-
dores compartimos as publicacións doutros.

Quero ser positiva e pensar que incluso cando hai máis 
xente pobre e os empresarios non teñen o apoio necesario 
para levar a cabo as súas empresas... O futuro ten mellores 
cousas para nós.

Debo recoñecer que foi unha sorpresa... Nunca pensei 
atopar un fogar fóra das organizacións sen ánimo de lu-
cro, pero atopei un lugar onde, para min, os límites non 
existen.
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Colombia achégase hoxe a cifra de 1.200.000 contaxiados. A cifra de fale-
cidos está en 34.031 e hai 57.014 casos activos. O país mantense en fase de 
Illamento selectivo ata o próximo 1 de decembro de 2020. O Ministerio de 
Saúde espera que o comportamento cidadán axude a que non se teña que 
pechar ou levar a unha corentena estrita polo aumento de casos.

A capital do país é a rexión máis afectada pola pandemia. Ata o momento 
rexistra 346.711 casos positivos, é dicir, máis do 25% dos casos rexístranse 
en Bogotá. Nas últimas semanas presentouse un incremento nas cifras de 
contaxios. As cidades máis grandes, Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla 
-que concentran o 85% da economía do pais-, xunto cos municipios próxi-
mos a estas cidades, son as máis afectadas pola pandemia. Esta situación 
xerou un impulso á oferta de vivenda en cidades medianas e pequenas ou 
en zonas rurais. 

Desde un inicio foi evidente o contraste entre a Bogotá do norte, a habitada 
polos sectores podentes, a obediente e coas rúas abatidas, mentres o sur 
vive coma se non existise a Covid-19. Pero maior aínda é o contraste coas 
rexións mais esquecidas polo Estado. Itsmina, unha poboación situada no 
Pacifico colombiano, mostra que vive baixo a auga, como sucede cada vez 
que aparecen as choivas torrenciais. Baixo a auga, sen traballo, nin másca-
ras nin distanciamento, os habitantes de Itsmina, Chocou, prefiren bailar 
para esquecer.

No medio da emerxencia sanitaria, a Covid-19 espiu unha realidade que 
o goberno non quería recoñecer: a abismal desigualdade existente no pais. 
Ao momento que o erroneamente denominado “distanciamento social” -en 
lugar de distanciamento físico-, tan reiteradamente solicitado en todos os 
decretos, comunicados e declaracións en medios de comunicación coma se 
fose unha nova medida, é o costume nun pais altamente dividido pola clase 
social, as diferenzas rexionais, a fragmentación política, os grupos raciais e 
a abrupta xeografía do territorio colombiano que illa as zonas selváticas do 
sur e occidente, das montañas dos Andes e a planicie dos chairos orientais, 
e nin que dicir do illamento dos vales interandinos e a falta de infraestrutura 
necesaria para acceder ás sabanas e costas do Caribe.

A Covid-19 tamén espiu a crúa realidade da violencia intrafamiliar, violen-
cia sexual e de xénero neste pais. Foron longos meses sobre todo para nenos, 
adolescentes, mulleres e anciáns que padecen esta clase de violencia nos fo-
gares. A violencia das rúas e campos de Colombia é apenas o pálido reflexo 
da violencia silenciosa pero rampante que se vive no interior das familias. 
Recentemente, a vicefiscal xeral, Martha Janeth Mancera, revelou que só no 
que levamos deste ano, a Fiscalía rexistrara máis de 60.000 denuncias de 
violencia de xénero. A campaña “Non é Hora De Calar” documentou 202 
feminicidios entre o 1º de xaneiro e o 16 de outubro pasado. O 76% de ví-
timas de violencia intrafamiliar e o 86% de vítimas de violencia sexual son 
mulleres, segundo a Fiscalía, a diferenza dos homes que na súa maioría son 
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asasinados por violencia interpersoal, sociopolítica ou 
económica.

O confinamento golpeou a todos os sectores, pero entre 
os mais afectados están nenos, novos e persoas de idade 
avanzada. En días pasados en reunión coa profesora de 
Español do meu fillo adolescente e diante as dificultades 
que representou a pandemia para os estudantes, ela di-
cíame en ton de manifesta preocupación: -É moi difícil 
transmitirlles a eles a través da pantalla que estamos con 
eles, que estamos preocupadas por como se senten ani-
micamente… eles dinme “é que estamos angustiados, xa 
non nos interesa o colexio, o colexio pasou a un segundo 
lugar, estamos con ansiedade polo país, pola nosa propia 
saúde… preocúpanos a vida mesma, non nos preocupa ler 
O Quixote…”. 

A pandemia permitiu tomar distancia do circunstancial 
e priorizar o vital tanto no nivel micro da vida individual 
como no nivel macro das grandes decisións da vida nacio-
nal. Significou tamén pronunciarse en contra dos abusos e 
as inxustizas sociais, o que se evidenciou nas protestas de 
rúa durante este ano, particularmente as dos mozos en re-

lación cos altos prezos da educación. Un logro evidente foi 
a redución nos custos de matriculas nas universidades pú-
blicas. Aínda que a gratuidade non é unha política pública 
oficial en Colombia, a pandemia contribuíu a que os mozos 
poidan estudar co menor custo posible nas universidades 
públicas, contrario ao que se cría pola pandemia. Isto dé-
bese especialmente aos subsidios que reciben as propias 
universidades públicas e os gobernos municipais, depar-
tamentais e nacional, e a presión dos estudantes, que per-
mitiu importantes descontos de matrícula. Isto impulsou a 
que o abandono educativo estivese por baixo da esperado.

A pandemia a pesar dos estragos que vai deixando ao 
seu paso, vai significar logros e conquistas sociais, como 
sucedeu tras a peste negra que iniciou en 1340 e acabou 
coa terceira parte da poboación europea, pero lonxe de si-
nalar a morte de Europa, serviu para a súa consagración. 
O gran logro foi unha redistribución da riqueza que deu lu-
gar a unha sociedade máis equitativa. Está nos cidadáns, 
máis aínda de países con tan altos índices de desigualda-
de e de violencia como Colombia, aproveitar esta como 
unha oportunidade de ouro para xerar cambios realmente 
estruturais.
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Em um país marcado por tantas diferenças regionais e desigualdades so-
ciais como o Brasil, qualquer pretensão de relato da pandemia de covid19 
deve partir do reconhecimento de sua parcialidade, ou seja, da assunção 
dos limites de sua capacidade descritiva. Isso porque além de sua realida-
de estrutural, a condução do governo federal brasileiro, responsável pela 
coordenação federativa junto aos Estados e municípios, foi simplesmente 
vexatória. 

A meados de março, recebemos as primeiras notícias do avanço do vírus e 
a configuração de uma situação de pandemia no Brasil. Este primeiro mo-
mento foi marcado por certo receio da população brasileira e uma intensa 
campanha televisiva/midiática para que as pessoas ficassem em casa, o 
que até então era apoiado e incentivado pelo Ministro da Saúde, o médico 
Luis Henrique Mandetta. Entretanto, a atitude do Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, foi travar uma verdadeira batalha com seu mi-
nistro, criando uma falsa dicotomia economia x saúde. Além da ausência 
de medidas efetivas e de um plano de ação pelo Ministério da Saúde, que 
apesar de defender a campanha “Fique em Casa”, poucos respiradores, 
testes e equipamentos trazia inicialmente, a estratégia de Bolsonaro foi 
politizar a pandemia e rivalizar com os governadores dos Estados. Desde 
o principio, o presidente minimizou a covid19, por ele batizada como uma 
“gripezinha”. 

Ficaram conhecidas as discussões entre o presidente e os governadores 
sobre a necessidade de lockdown, sendo constantes os ataques do presi-
dente a seus rivais políticos, sobretudo àqueles de Estados com importante 
força política, como o caso de São Paulo, capitaneado por João Dória e o 
governador do Maranhão, Flavio Dino, que conseguiu driblar a Receita Fe-
deral e evitar o confisco de 107 respiradores comprados da China. Em geral, 
eram brigas que tocavam principalmente o comércio, ficando conhecidas 
as disputas para “abrir as portas” de estabelecimentos comerciais, também 
apoiadas por entidades de classe, que pela grande abertura concedida por 
Bolsonaro, conseguiram listar quase todas as atividades comerciais pensá-
veis na famosa e longa lista de “atividades essenciais”. 

Para quem assistia desde casa e conhecia o histórico de Bolsonaro com as 
campanhas de fake news, era claro que o presidente buscava se desvenci-
lhar da pandemia, prevendo também um certo desgasta na economia do 
país, para ao final do período jogar a responsabilidade no colo dos gover-
nadores e dizer que havia alertado – como, de fato, tem feito recentemen-
te. Foi necessária pressão da oposição para que uma renda emergencial 
fosse aprovada, a princípio a contragosto de Bolsonaro, que após perceber 
os efeitos positivos em termos eleitorais, parece ter mudado de ideia. É im-
portante dizer que o projeto que deu origem a lei que estabeleceu o auxílio 
emergencial é do ex-senador Eduardo Suplicy do Partido dos Trabalhado-
res, cuja pauta de vida foi a defesa de uma renda básica de cidadania.

Entre decretos, portarias e conflitos federativos, não tivemos um padrão 
único de atuação contra a pandemia. Mandetta durou poucos meses, sendo 
substituído pelo médico Nelson Teich, o breve, já que ficou menos de um mês 
no cargo. Teich inclusive participou da reunião que teve seus áudios e vídeos 
divulgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a denúncia do ex-
-aliado de Bolsonaro e então Ministro da Justiça Sergio Moro (conhecido 
pela operação Lava-Jato) de tentativa de interferência na Polícia Federal 
por parte do presidente, cujos filhos são investigados por peculato, lavagem 
de dinheiro e organização criminosa, entre outros crimes. Foi também o mo-
mento em que o presidente aumentou a onda de rivalização com o STF e 
com o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia, figura 
do chamado “centrão”, quem segurou mais de 48 pedidos de impeachment 
e tentava estabelecer alguma espécie de diálogo institucional com o presi-
dente. 

Após um ápice desse mal-estar, que contou inclusive com visita-surpresa de 
Bolsonaro ao STF e ameaças de quebra da ordem democrática via forças 
armadas ou até mesmo de um impeachment, houve uma total mudança de 
postura do presidente, talvez acuado por numerosos motivos. De principal 
crítico do que chama de “A Velha Política”, Bolsonaro fez acordo com o tão 
por ele criticado centrão e passou a moderar mais seu discurso com os ou-
tros poderes. Entretanto, publicamente suas declarações continuaram la-
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mentáveis, aderindo e fomentando campanhas de negacionismo científico 
e de apoio à hidroxicloroquina como medicamento eficaz no combate a co-
vid19 a despeito da falta de qualquer indício de eficácia científica. Quando 
contraiu a doença, reafirmou sua crença na eficácia da hidroxicloroquina, 
apesar do típico inchaço de quem recebeu corticoides. 

As falas do presidente beiraram o absurdo que lhe é peculiar por diversas 
vezes: de afirmações para descrever a pandemia como “uma chuva, uma 
hora vai pegar você” ao despudorado “é o destino de todo mundo”, quan-
do o país atingiu a marca de trinta mil mortos, o presidente participava de 
aglomerações e seguia seu rumo. Vale dizer que após meses de indefinição, 
hoje temos um Ministro da Saúde que vem das forças armadas e que até 
então nunca tinha se envolvido com o campo da saúde pública. Este é nosso 
Ministro da Saúde no momento de maior calamidade de saúde pública no 
país: um eterno interino submisso aos devaneios presidenciais. 

Quando atingimos a marca de cem mil mortos, lembro-me de assistir a pri-
meira ou segunda partida do Derby Corinthians x Palmeiras pela final do 

campeonato paulista. Algo que faz parte do meu cotidiano em São Paulo 
não tinha mais sentido algum, era uma sensação estranha de impotência e 
de medo que uma situação de mortes diárias se colocasse como “novo nor-
mal”. Hoje, com 566 mortes por dia, ainda há quem diga que a pandemia 
está passando e que este é o chamado “novo normal”. 

Por último, acredito ser importante comentar a situação da vacina covid19. 
Brasil tem grandes institutos de saúde com capacidade tecnológica de 
produzir vacinas, como a FIOCRUZ e o Instituto Butantan. dois exemplos 
da capacidade tecnológica do país, apesar dos recentes cortes orçamentá-
rios à educação e à ciência. A FIOCRUZ opera hoje no desenvolvimento da 
vacina de Oxford e fica no Rio de Janeiro. O Instituto Butantan, localizado 
em São Paulo, optou por acordo com a empresa chinesa SINOVAC. Hoje 
esta última vacina, prometida pelo governador de São Paulo aos seus re-
sidentes e também ao brasileiros em geral, é centro de nova polêmica, pois 
Bolsonaro depois de confirmar a compra de 46 milhões de doses iniciais, 
voltou atrás. Os motivos? Políticos! Além de Dória ser um forte nome para 
a corrida eleitoral de 2022, alguns dos eleitores de Bolsonaro, dizem que 
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a Coronavac faz parte de um plano de ditadura chinesa 
a la Qanon, de delírio argumentativo similar ao guru da 
chamada ala ideológica, o “filósofo e astrólogo” Olavo de 
Carvalho. 

Para o próximo ano, é difícil frisar o que ocorrerá. O que é 
certo dizer é que a estratégia de aproximação com os EUA 
e de disputa com nossos maiores parceiros comerciais, 
Argentina e China, sendo esta inclusive desrespeitada 
pelo antigo Ministro da Educação na reunião ministerial 
que teve seu vídeo divulgado (o trecho de tão grave, foi 
cortado). Caso ganhe Trump, a estratégia de submissão 
política de Bolsonaro se mantém. Entretanto, em caso 
de vitória de Biden, é certo que haverá piora na situação 
do país internacionalmente, posto que não suficiente a 
pandemia, o país vive também o recorde de incêndios e 
desmatamentos em seus principais ecossistemas, como o 
Pantanal e a Amazônia, que além da desgraça ambiental 

que nos impõe, dificulta também negociações como a do 
acordo com a União Europeia, por exemplo. 

De todos modos, Bolsonaro deixa um legado de mortes e 
de destruição ambiental, marcados pela radicalização de 
um discurso conservador. É claro, que apesar de exceções 
numa doença dita “democrática” nas formas de contágio, 
quem mais sentiu essa situação de pandemia no país fo-
ram os mesmos setores marginalizados de sempre, pra 
quem a discussão saúde ou economia talvez nunca tenha 
feito sentido na falta de recursos próprios para lidar com a 
situação. Para um leitor europeu se familiarizar, vale lem-
brar que o auxílio emergencial de 600 reais na cotação 
atual se aproxima do valor de 90 euros.
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O golpe mais baixo da chegada do coronavírus no Bra-
sil foi ele ter chegado no começo do ano, nem in medias 
res e nem no final. Chegou quando ainda tínhamos muito 
frescas as nossas resoluções de ano novo, quando ainda 
tínhamos areia no cesto de roupa suja de quando pula-
mos as nove ondas em homenagem à Iemanjá à meia 
noite nas praias do Rio de Janeiro, quando estávamos no 
auge do nosso carnaval, quando tudo é festa, é liberdade, 
é colorido e parece que o mundo está reunido aqui: entre a 
praia e o morro. Nos últimos onze meses não houve um dia 
sequer no qual eu não tenha falado sobre a pandemia ou 
que não tenha sido atingida por alguma notícia através 
da mídia. E ainda assim, aqui no Brasil, a pandemia não é 
protagonista das nossas vidas. Num primeiro momento, o 
Covid-19 parecia uma ameaça distante e um pouco fictí-
cia. Quando aprendemos sobre as medidas emergenciais 
-distanciamento social, o confinamento, as precauções 
- nos demos conta de que já estávamos contaminados 
pela desigualdade e confinados num Brasil para poucos. 
Contaminados por um governo que não se responsabili-
zou pelo nosso bem estar, contaminados pela segregação 
entre os que podiam deixar de trabalhar para seguir as 
regras de quarentena e aqueles que as infringiram por-
que tinham mais medo de morrerem de fome do que de 
um vírus. E experienciamos um luto individual: dos nossos 
planos, dos nossos sonhos, da nossa liberdade. E o egoís-
mo da individualidade nos foi roubado porque em quanto 
nossas casas caíam (com a redução dos salários, com a 
precarização dos serviços, com um auxílio emergencial 
que não nos permitia comprar nosso sossego) olhávamos 
para o lado e nos dávamos conta de que algumas pessoas 
nem tinham casa para cair sobre suas cabeças. E de re-

pente, a ameaça invisível nos espreita, porque ela enxerga 
a nós melhor do que a nós mesmos: óbito de um vizinho 
de um conhecido, óbito do homem que trabalhou na sua 
rua durante dez anos, do seu colega da universidade. E a 
pandemia parece tentacular: se não morremos pelo vírus, 
adoecemos pela instabilidade emocional e psicológica, 
por causa da nossa demasiada humanidade que não nos 
permite aversão total à vida social, pelas contas que não 
fecham no final do mês e você precisa decidir se paga o 
cartão ou a internet, pela sua casa que parece um útero 
hostil e amaldiçoado e você se pergunta se sempre foi 
assim tão desconfortável viver numa casa pequena com 
mais pessoas que cômodos, com as paredes mofadas, 
sem grandes janelas, será que nunca entrou luz aqui an-
tes? Desde pequena ouço meu pai dizer que o Brasil é um 
dos países mais ricos do mundo mas que é povoado por 
ladrões. O coronavírus pode ser invisível, mas quem está 
nos roubando não, roubam-nos diante dos nossos olhos 
e do de vocês também. E este foi o maior saque da his-
tória brasileira: roubaram o nosso amanhã e um tempo 
que nem mesmo as pessoas mais ricas podem comprar 
de volta e nenhuma vacina poderá nos ressarcir. Pela pri-
meira vez sentimos que o Brasil é pequeno e frágil, não se 
parece com o gigante do hino patriótico. O Brasil é uma 
formiguinha aceitando migalhas e sendo enganado por 
uma trilha de açúcar envenenado pelo (des)governo atu-
al, a pandemia no bom dialeto carioca “é fichinha”, difícil 
mesmo é o dia-a-dia da desigualdade é sentir que vivemos 
num país de “ananos” como nos poemas de Celso Emilio 
Ferreiro. O luto é constante, o tic tac do relógio implacável, 
11 meses, 161 mil vidas e todas as promessas de um bom 
ano boiando numa lista de papel no mar de Copacabana.



  



  

uruguai

informe aproxima-
do sobre a situaçom 

do coronavírus  
no uruguai

josé maría monterroso devesa



améRiCa114

Descrevamos o país. Área equivalente a dois Portugal (seis Galizas) -me-
diano para as Europas, pequeno a teor das magnitudes americanas- com 
1/3 da populaçom do país luso, é de advertir, entom, a despopulaçom que 
o define como país valeiro... Sendo como é fértil para a agricultura e amigá-
vel para a gandaria e ultimamente entregado a umha crecente forestaçom, 
tem-se laiado de antigo como viável para manter umha demografia tripla 
da actual: assi é como os seus três e pico de milhons de vizinhos, a metade 
na capital, Montevidéu, bem poderiam ser dez milhons.

Ora, rodeado de dois gigantes, o Brasil e a Argentina (45 e 15 vezes maio-
res), dois gigantes sobre-infectados, tamém perigava, por isso, a sua inte-
gridade sanitária, algo separado desta pelo viçoso rio Uruguai, mas nada 
separado daquel, do que o seu território, geograficamente, constitúe umha 
continuidade natural.

Justamente aí está a vulnerabilidade da República Oriental del Uruguay, 
pelo trasego cotidiano de gentes de umha à outra banda, nomeadamente 
no caso dos dois núcleos gémeos, duas cidades em umha: Rivera (Uruguai)-
-Livramento (Brasil), que começam por terem um espaço central comum, 

a Praça Internacional... De onde é doado deduzir que a confussom e o des-
contrôlo da populaçom circulante ida-volta som a tónica. Outro exemplo 
similar é o das pequenas vilas Chuí-Xuí.

País sui generis na América Latina, distinguiu-se de sempre no terreo da 
saúde pública (tanto humana como animal) como território limpo, livre de 
epidémias, com a parêntese da ditadura 1973-1985 -temporalmente no 
meio de umha agudiçada crise económica que vinha já de antes (década de 
60) e replicou-se depois (anos 2001 e seguintes)-. O Uruguai goçou e goça de 
umha infraestrutura sanitária de primeiro nível.

Aquele país vazio -com a excepçom de Montevidéu, a fim de contas umha 
das menos densas capitais de Sudamérica- e este sistema público de saú-
de fortemente aggiornato -pelos governos de esquerda de três lustros- fo-
rom umha invalorável avantagem para quase conter a pandémia actual, 
que o flamante executivo de direitas de hogano soubo, segundo se admite 
universalmente, aproveitar... e isto sem recorrer a confinamentos obrigados, 
somente aconselhando manter-se na casa -a médio de teimosas campa-
nhas publicitárias e algum que outro helicóptero e corpos de polícia pruden-
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temente persuasórios: ”Quedáte en casa”- e só obrigando 
a levar mascarilha -tapaboca ou barbijo- para penetrar 
em espaços fechados (sem falarmos aquí do tema econó-
mico, tam dramático no Uruguai como em qualquer país 
do mundo)...

...Superando mesmo o outono-inverno (Março a Setem-
bro) no que lhe tocou a peste, podemos visar uns poucos 
dados: 2.663 casos activos -0 positivos na semana 7/14 
de Junho- e 53 mortos -o primeiro o 28 de Março, gua-
rismo a compreender na sua maioria homens (39 contra 
14), residentes na capital e contando entre 60 e 70 anos. E 
constituindo mais os recuperados do que os contagiados 
activos. Tudo isto à data 22 de Outubro. A quantidade de 
tests -hisopados- realizados -em 14 de Agosto o máximo 
diário, rondando os 3.900- determinam, curiosamente, que 
as mulheres e os jovens contagiam-se mais (173 féminas 
contra 156 másculos e isto na franja etária 25/34 anos) 
cifrando-se a taxa de letalidade no Uruguai num 1’99 %. (*)

Tudo o anterior explica que este país, junto com Canadá, 
fossem os únicos das Américas com voos admitidos por 
Espanha a partir de Julho passado. Implicará o dito o pro-
verbial civismo dos cidadáns uruguaianos? (Civismo de-
mostrado, hai umha década, com a aceitaçom geral das 
normas anti-tabaco, por pôr apenas um exemplo).

Pela contra, pareceria que justamente nestes días se está 
dando um aumento nos casos. Assim, o país arrojou um 
1’17 de contágios por cada 100.000 habitantes, primeira 
volta em que se superou o valor 1, indicador epidemioló-
gico desenvolvido polo Global Health Institut de Harvard 
(USA). (**)

(1)  O autor presentou o texto na norma da AGAL (Associaçom Ga-

lega da Lingua) creada polo Profesor Carvalho Calero.

(*) www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus

(**) ladiaria, Montevideo, 22-10-20.
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A pesar de ser o país máis afastado xeograficamente de China, Arxentina 
non estivo exenta da circulación de SARS-CoV-2. De feito, en resposta á 
presenza do virus orixinado en China, o presidente Alberto Fernández de-
cretou o Aillamento Social Preventivo e Obrigatorio (ASPO) o 20 de marzo 
de 2020, adoptando posteriormente medidas territoriais segmentadas. O 7 
de novembro, o presidente anunciou o fin da ASPO e o comezo do Distancia-
mento Social, Preventivo e Obrigatorio (DISPO).

A chegada tardía do virus á Arxentina e as medidas adoptadas polo gober-
no permitiron gañar tempo para fortalecer o sistema sanitario público e 
privado, evitando a saturación e o desbordamento na atención a pacientes 
coa Covid-19 como sucedeu noutros países, aínda que os datos provisio-
nais amosan resultados non desexados en canto ao número de infeccións 
e mortes.

A difusión da Covid-19 e as sancións previstas pola lexislación para os que 
infrinxen os decretos do Poder Executivo Nacional restrinxiron os dereitos 
individuais e sociais dos arxentinos, como a liberdade de circulación ou o 
dereito ao traballo, coa suspensión de todas as actividades externas, agás 
as definidas coma esenciais, dentro dos cales a educación non figurou.

Cando o Ministerio de Educación suspendeu todas as clases presenciais, a 
Universidade Nacional de Rosario estableceu o carácter opcional das acti-

vidades curriculares na modalidade virtual, deixando a decisión de dar as 
clases en mans dos profesores. A Cátedra de Historia das Relacións Inter-
nacionais Contemporáneas, que teño a honra de presidir desde hai case 
dúas décadas, optou polo ditado virtual e, ao tratarse dunha materia con 
máis de 350 estudantes, constituíu unha verdadeira contribución á nosa 
Casa de estudo, ao continuar as clases de forma regular, establecendo os 
tribunais examinadores nas datas previstas.

A transición acelerada da aula presencial á docencia virtual foi un cambio 
importante. Aínda que as clases e outras actividades académicas xa tiñan 
lugar a través de Internet, a súa intensificación afondou na aprendizaxe e no 
uso acelerado das redes sociais asociadas á educación. En particular, dada 
a experiencia no ditado virtual e na xestión de redes sociais nacionais, occi-
dentais e chinesas, non houbo cambios no seu acceso e uso, pero observou-
se que varios colegas universitarios e investigadores atoparon severas difi-
cultades que impediron a as clases virtuais, mentres que outros rexeitaron 
a virtualidade en apoio das posicións políticas asumidas polos sindicatos 
universitarios en defensa dos seus dereitos.

A realización do Home Working produciu un cambio brusco na docencia, 
mentres, continuaban as actividades de investigación e difusión realizadas 
durante a presencialidade. Por exemplo, a cátedra editou máis de 100 cla-
ses de vídeo, que constitúen un activo importante para a entrega do tema 
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en modo virtual. Deste xeito, a pandemia produciu o brus-
co aumento do tempo de traballo, a pesar da redución do 
tempo investido no traslado a lugares de traballo, como 
viaxes periódicas á universidade ou viaxes a congresos e 
conferencias, nacionais e internacionais.

A característica introvertida dos investigadores fixo que 
a pandemia pase dun xeito máis agradable que para ou-
tros profesionais. Ao mesmo tempo, as investigacións fo-
ron influenciadas pola Covid-19, que se presentou como 
un tema prioritario, tanto de institucións nacionais como 
privadas. A aparición do coronavirus en Wuhan e a súa 
expansión a toda China e o mundo é un feito biolóxico-
-sanitario que abre numerosos temas de investigación 
para as ciencias políticas e as relacións internacionais. 
Esta mudanza brusca nos eixos da investigación social 
foi coetánea á continuidade da liña de investigación que 
se viñan desenvolvendo. Nalgúns casos intentouse crear 
unha simbiose entre o suxeito investigado e a Covid-19 
como novo obxecto de estudo.

Baseándose na experiencia da gripe española, considéra-
se que a pandemia será temporal. Lembre que durou polo 

menos dous anos, polo que as expectativas para 2021 
non son tan diferentes ás de 2020, aínda que a finais deste 
ano as actividades económicas, educativas e culturais na 
Arxentina xa comezaron a recuperar a súa dinámica pa-
sada. Partindo desta experiencia do século XX, enténdese 
que continuarán as restricións no campo da educación 
universitaria, especialmente para profesores con alum-
nado masivo, o que levará, sen dúbida, a continuar coa 
docencia virtual ou, polo menos, cunha mestura de apren-
dizaxe presencial e virtual.

En resumo, as restricións aos dereitos individuais e sociais, 
o cambio cara ao traballo no fogar e a virtualidade nas 
clases, a influencia do estudo do COVID-19 na investiga-
ción, xunto coa caída dos salarios reais e as expectativas 
de a continuidade da pandemia en 2021, son algunhas 
das consecuencias causadas polo virus e as decisións 
gobernamentais, que tiveron un impacto decisivo nos pro-
fesores e investigadores arxentinos, unha grande parte 
delas continuará no 2021.
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 “… Para as minhas filhas Lisa, Mira e Bruna Lopes …”

Cabo Verde, nação de ilhas do atlântico médio conheceu no seu percurso 
existencial, várias crises e epidemias: as fomes, paludismo, dengue e outros 
mais, flagelos “geolocalizados” do século passado, exclusividades dos paí-
ses do sul, os mais pobres, os subdesenvolvidos, que, também, independen-
temente da luta activa contra o malfadado Covid-19 que abalou tudo no 
socioeconómico apontando o “iceberg” profundo das fragilidades sanitá-
rias, e desigualdade social, próprias a países sem recursos. Mais ainda, os 
países pobres do sul, sofrem, drasticamente na pele, os efeitos devastadores, 
do desregulamento climático global que, associado aos males da Covid19, 
não convida a optimismo relativo ao futuro que ficou francamente incerto 
e abre a ideia da necessidade de “instalação” duma nova ordem mundial 
diferente, centralizada nas pessoas e no bem-estar ambiental, no fim da po-
breza no mundo e no desenvolvimento de serviços de saúde universal.

A mundialização foi o motor de base, de ajuda na propagação e dissemi-
nação deste novo coronavírus, a esperança e ansiedade de praticamente, 
todos os povos do planeta, é que a própria globalização é portadora de ex-
pectativas de que a ciência irá controlar esta nova pandemia. Não há dú-
vida alguma que a conectividade da comunidade científica internacional, 
trabalhando intensamente em equipa, para materializar a ou as vacinas 
e medicamentos para debelar esta terrível doença, vive-se momentos de 
profunda angústia para países pequenos, pobres e sem recursos … como é 
o caso de Cabo Verde…

No día de hoje atingimos mais de 90 óbitos devido à pandemia e ultrapas-
sou os oito mil casos de infectados pelo novo coronavirus, o que obrigou esta 
nação de ilhas a viver um confinamento global de quase sete meses, que 
perdurou especialmente em duas ilhas, a de Santiago, albergando a Praia, 
cidade capital do país, que mantem até a data da redacção desta crónica o 
papel de ser, o super epicentro da propagação do contagio em Cabo Verde, 
e a ilha turistica do Sal. As ilhas que temporariamente melhor resistiram 
á propagação do novo coronavirus foram as ilhas de São Vicente e Bra-

va, mas a realidade é que ultimamente, o virus invadiu todos os cantos do 
arquipélago... O arquipélago de Cabo Verde atingiu na quarta-feira, 21 de 
Outubro 2020 mais de 8 mil infecções..

Como assinalamos já, a Covid19 continua a avançar em várias ilhas, com 
foco continuo na cidade da Praia, ilha de Santiago, que já soma 4.735 casos 
acumulados. Os numeros de novos casos diarios andaram perto de uma 
centena. A faixa etaria dos 20 aos 30 anos, continua a ser a mais afecta-
da com 2.112 casos, seguida da população 30 e 40 anos com 1.774 casos 
registados e entre 10 e 20 anos com 1.033 jovens infectados pela doença 
em Cabo Verde, na maioria assintomáticos. 99% da população afectada 
pela doença é de nacionalidade caboverdiana. Para inverter a escalada da 
Covid19 no arquipélago, o Parlamento caboverdiano aprovou no dia 24 de 
Outubro 2020 a “utilização obrigatória” de máscaras na via pública, tanto 
para quem circula como para quem permanece nos espaços públicos. As 
máscaras ja eram obrigatorias nos transportes publicos, lojas, comercio e 
empresas, e instituiçoes públicas e privadas.

A democracia funcionou tão bém que mal. Atendendo a situação sanitá-
ria o Presidente da Republica Jorge Carlos Fonseca, decretou o Estado de 
Emergencia, que foi prorrogado na Ilha da Praia e na ilha do Sal.

O parlamento nacional, trabalhou com a maioria dos deputados online e 
foram realizadas no dia 25 de Outubro, em condições ineditas, as Eleições 
Municipais, que foram favoraveis ao PAICV em relaçao ao declinio das 
anteriores eliçoes autárquicas (Partido Africano para a Independencia de 
Cabo Verde). O PAICV conquistou Municipios relevantes: Praia, Cidade Ve-
lha, Santa Cruz, São Domingos e Tarrafal, na Ilha de Santiago; o Municipio 
da Boavista, e os de São Filipe e Mosteiros na ilha do Fogo. De 2 municipios, 
o PAICV passou a governar 8 e o MPD (Movimento para a Democracia) que 
governava em 20 municipios, regrediu para 14.

Os aeroportos mantiveram-se fechados até o dia 20 de Outubro,a ficando 
também todo esse tempo anterior, paralisado o transporte de passageiros 
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interilhas, influenciando nagativamente o comercio, o aprovisionamento e 
mesmo a prestação e acesso a serviços de saude, nos dois principais hospi-
tais: Hospital Agostinho Neto na Praia, na ilha de Santiago e Hospital Bap-
tista de Sousa na ilha de São Vicente...

O ano escolar 2019-2020 em todos os níveis ficou comprometido e termi-
nou, com formações online, radio e TV. O ano escolar 2020-2021 começou, 
em todas as ilhas e regiões, excepto Praia, com algumas aulas presenciais, 
mas a maioria das aulas passaram ao formato online, radio e televisão. 

O inicio das aulas, para os estudantes da região Praia capital, está progra-
mado para o dia 3 de Novembro 2020, devido á situção de papel epicentro 
da contaminação reinante no primeiro polo economico e politico de Cabo 
Verde, citamos a região da Praia, a cidade capital.

Inumeras empresas fizeram falencia, aumentando o desemprego que é es-
sencialmente jovem, o Estado fez intervenção financeira para evitar despe-
dimentos, assumindo 35% do salario dos trabalhadores em qualquer area 
e dominio, os empregadores deviam assumir também 35% do salario, en-
viando para casa seus empregados, em vez de despedi-los. Os funcionarios 
públicos de serviços não indispensáveis foram para casa com a garantia 
de seus salarios, pagos pelo Tesouro Publico, a 100%. O arquipélago, pela 
primeira vez, na sua história recorreu-se ao tele trabalho online.

A pandemia fez emerger a pobreza no sector primario e mesmo nos ser-
viços, nos independentes, nos trabalhadores ambulantes a quem o Estado 
prometeu pagar a cada trabalhador uma indemnização de 10.000$00 (Es-
cudos CV) 1 Euro equivale a 110$00 (cento e dez escudos)

O Parlamento legislou o regime “Lay Off”, proibindo despedimento por cau-
sa da pandemia, que foi prolongado para além do tempo confinamento até 
o fim de Dezembro 2020...

As classes que mais sofreram e sofrem ainda com a pandemia Covid-19, 
são os Artistas e Músicos que ficaram sem meios de ganharem as suas vi-
das, com a proibição de espetaculos, concertos, encerramentos de Hoteis, 
Espaços de Música, Bares e Restaurantes. A economia caboverdiana, fez 
Cabo Verde regredir de pelo menos dez anos atrás, o pais ficou mais pobre e 
a divida publica soberana aumentou para tetos insuportaveis... mas os de-
cisores politicos apostaram mais nas pessoas, na saúde e sobrevivencia do 
povo nas nove ilhas habitadas. Cabo Verde está a viver, necessariamente a 
sua pior e mais grave crise económica destes ultimos vinte anos.

A economia cabo-verdiana depende das remessas enviadas pela diáspora 
nos Estados Unidos e Europa para as suas famílias. Estes recursos repre-
sentam uma boa percentagem do PIB cabo-verdiano, que na sua maioria e 
essência, é usada para cobrir as necessidades básicas (alimentação, saúde, 
renda de casa, pagamento de propinas, etc. …) Tudo indica que esta fon-
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te de receita, sofrerá contração, com efeitos negativos no 
consumo interno e impacto, provavelmente, no aumento 
da pobreza, neste país arquipélago. 

Independentemente da luta contra A Covid-19, acredi-
tamos que todos os habitantes deste planeta Terra tem 
como tarefa urgente o dever de salvar o mundo, insisto, 
contra o desastre ecológico, interpelando todas as nações 
para a prática e exigência planetária de uma diplomacia 
de paz amiga do ambiente e assim trabalhar para efec-
tuar na pratica, a materialização das alternativas da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, integrando tambem a 
“justiça do género” como política interior e exterior feminis-
ta. Nesta área Cabo Verde regozija-se com a nomeação 
na França, como Ministra-adjunta ao Primeiro-ministro, 
da Elisabeth Moreno, de 46 anos, que é franco-cabo-ver-
diana e nasceu na localidade e município do Tarrafal, da 
ilha de Santiago.

O Estado Cabo-Verdiano tanto o central como o local tem 
de continuar a praticar, ainda ja que é uma necessidade, 
uma politica “assistencialista”, intervindo onde for neces-
sário, preservando o interesse colectivo, protegendo mais 
e melhor a classe social mais frágil, assumindo com von-

tade politica o seu papel “insubstituível” de promotor, re-
gulador e incentivador da economia, com a cara voltada 
sempre para a economia produtiva. Não subestimando a 
macro economia mas tendo em conta os parâmetros des-
ta com os da economia produtiva, como forma, sobretudo, 
de se poder criar condições para o surgimento (não vejo 
outra expressão) do “capitalismo autóctone cabo-verdia-
no” com capacidade para controlar os factores de produ-
ção e a própria economia e nao depender totalmente de 
investimentos estrangeiros.

Salta-nos á cara, neste pequeno país de parcos recursos 
uma fossa profunda que se desenvolveu exponencialmen-
te depois da crise de 2008, e cresceu com esta pandemia 
que persiste… Verifica-se que há uma desconexão entre o 
lucro humilhante de um punhado de indivíduos, enquanto 
a maioria dos cidadãos cabo-verdianos vivem a realidade 
de pobreza alarmante.

A luta para um Cabo Verde melhor não pode ser unica-
mente contra Covi-19, mas deve sim ser orientado, sobre-
tudo, para criar melhores condições de existencia para 
toda a população destas nove ilhas habitadas do atlân-
tico médio.

Cabo-verdiano, engenheiro 

informático, com estudos de 

sociologia na Bélgica. Foi o 

primeiro responsável da infor-

mática de Cabo Verde Airlines 

(TACV), miljvdav@gmail.com
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