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INTRODUÇÃO

A comunicação pretende estudar a presença do poético nos movimentos sociais galegos do século
XXI.  Para  estabelecer  algumas  hipóteses  de  trabalho  compara  três  períodos  ou  ciclos  de
contestação:

1. 2001-2005.  Mobilizações  contra  a  LOU  (Lei  de  Ordenação  Universitária,  2001-2002),
movimento  Nunca Mais  contra  a  gestão  política  do  afundamento  do  petroleiro  Prestige
(2002-2003), protestos contra a invasão do Iraque (2003) e pela saída de Manuel Fraga da
presidência da Junta da Galiza (2005).

2. 2011-2015. Processos e práticas ativistas e contra as políticas de austeridade da UE, com
centralidade do movimento 15M desenvolvido em todo o Estado Espanhol.

3. Atualidade.  Movimento  feminista:  renovação  de  repertórios  antagonistas  e  reforço  de
capacidade mobilizadora no espaço público.

A presença “do poético” é delimitada a partir de dois focos básicos: 

a) a comparecência e funções desenvolvidos pelos/as poetas nestes processos de movimentação
(enquanto agentes sociais reconhecidos como tais poetas)

b) a integração de práticas e resultados poéticos no conjunto de repertórios mobilizadores, num
sentido alargado (do convencional livro,  comprometido ou  político, a outros elementos de
difícil classificação)

HIPÓTESES DE TRABALHO

➢ Sobreposição de semiosferas galega e espanhola faz mais complexos os quadros de análise
e interpretativos. Só em relação ao movimento Nunca Mais, e em menor medida ao movimento
feminista  atual,  podemos  falar  de  um  processo  mobilizador  com  relativa  autonomia  e/ou
epicentro na Galiza. No ciclo de contestação contra a austeridade e em momentos pontuais das
mobilizações feministas (greve do 8 de março de 2018) podemos falar, ainda, de um campo de
pensamento e atuação internacionalizado.

➢ Distinguem-se três  instâncias de participação:  o poeta  enquanto  notável,  o partido e o
movimento.  Para  o  caso  galego  é  necessário  considerar  a  maior/menor  participação  das
estruturas partidárias do nacionalismo de esquerda.  Em geral,  a maior comparecência destes
partidos,  maior  comparecência  de  notáveis/poetas  com voz autorizada.  A comparecência  de
notáveis/poetas foi mais significativa no ciclo mobilizador 2001-2005 e menor ou marginal na
última década.

➢ Não podemos reduzir cada movimento ou cada ciclo a uma única forma de organização de
comparecências,  funções,  repertórios  e  práticas.  O  movimento  Nunca  Mais exemplifica  a
sobreposição de instâncias e repertórios:

✗ Poeta (notável, intelectual) comprometido clássico

✗ Plataforma ou rede de poetas (etc.) que aposta em trabalhos em rede e colaborativos
(Plataforma contra a Burla Negra, Arredemo, Redes Escarlata)



✗ Poetas (etc.) que diluem a sua autoridade na dinâmica movimentista

➢ Movimentos sociais criam e inovam em práticas e repertórios em ciclos concretos, mas
também  retomam  ou  descartam práticas  e  repertórios  precedentes  segundo  os  interesses
imediatos. Na comparação dos três ciclos percebe-se uma progressiva perda de centralidade das
noções de compromisso e resistência, tanto nas posições/autoridades assumidas pelos/as poetas
como nas práticas e repertórios. No interior do subcampo poético percebe-se uma progressiva
crise  de  muitos  dos  repertórios  políticos  clássicos  (alegoria  nacional  e  de  classe,  canto
mobilizador  de  base  comunitária),  enquanto  permanecem,  reformulados,  aqueles  ligados  à
capacidade constitutiva da linguagem, à definição de subjetividades críticas e à poesia como
espaço de pensamento antagonista.

➢ As conexões mais claras entre o poético e o político foram, na última década, reorganizadas
à volta de espaços de intervenção e resultados já não especificamente literários. As práticas
e resultados transitaram das práticas e resultados mais convencionais e protagonizadas/lideradas
por especialistas (o livro, individual ou coletivo; o recital para poetas/notáveis) para o vetor
colaborativo e de trabalho em rede. O modelo da plataforma – associação qualificada de poetas
(etc.) – perde relevância.

➢ No  ciclo  2001-2005  o  manifesto  como  prática  discursiva  e  o  recital  como  prática  de
intervenção recuperaram uma funcionalidade política difusa em décadas precedentes.  Nesse
ciclo  convivem  com  práticas  mais  inclusivas (participativas,  democratizantes),
verdadeiramente  constitutivas  do  movimento  e  desligadas  das  convenções  estéticas  e
institucionais próprias do subcampo poético. Estas práticas caraterizaram-se pela intervenção
direta nos espaços públicos (urbanos e rurais), pela alteração e mistura de códigos artísticos e
culturais  (quase  sempre  em  sentido  disruptivo  e  sarcástico-humorístico)  e  pelo  caráter
processual, menos planificado e de resultados efémeros (murais, cartazes, faixas, consignas,
disfarces, canções, ocupação de espaços, etc.).

➢ Na última década os espaços de criatividade ligados aos movimentos sociais continuam a
esticar  de maneira  significativa os próprios limites do poético.  As estratégias criativas  e os
resultados  produzidos  são  incompreensíveis  sem  um  pensamento  atualizado  sobre  o
performático, o interartístico e o transmedial.

ÁREAS DE DEBATE

✔ No  que  diz  respeito  à  hipótese  da  perda  de  centralidade  e  legitimação  do/a  poeta
resistente/engajado, podemos encontrar tendências similares em outros espaços culturais,
na atualidade?

✔ Que práticas e funções assumiu o poético no ciclo mundial de contestação social iniciado
em  2008?  Há  algumas  formas  específicas  nos  protestos  contra  a  austeridade  da  UE
desenvolvidos no sul da Europa?

✔ Em termos  investigadores,  é  possível  um  estudo  global (e  comparativo)  deste  tipo  de
práticas  sem  a  existência  de  um  arquivo que  tenha  também  alguma  ordem  ou
sistematicidade? 
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MOVIMENTO NUNCA MAIS (2002 - )

Site da Plataforma Nunca Máis: https://plataformanuncamais.wordpress.com/

Nota  sobre  a  Plataforma  Contra  a  Burla  Negra  e  Arredemo:  http://ayp.unia.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=134
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O mar chámase Burla Negra

... E será a épica da necesidade.
Os abandonados polos que deberan
levar o temón na fatalidade
un motín declaran. Furias xusticeiras.

Non ben apagaron as grosas mentiras
da caixa de imaxes que estaba a rosmar,
os homes da ría organizan a ira.
Son titáns anónimos lanzados ó mar.

O fuel lamacento agárdaos flotando
no lombo da ondaxe que o vento alporiza.
Só teñen as mans se queren pillalo,

e as mans van usar, con présa maldita.

Nubes estadías e un túrxido ceo
conspiran en contra ocultando o sol.
A mariñeiría vence entón o medo
prendendo no sangue lapas de furor.

Iluminan todo coa luz do facho
dos fusilamentos que Goya pintara.
As lanchas e os botes rañan nese asfalto
coa teimosía dunha Armada brava.

E hai nesa flota tamén bateeiros.
E teñen culleres que queren xantar
a crema podrida regalo do demo
que de nós se mofa, desde o seu altar.

A Armada máis brava, contra a burla negra.
En guerra sen mando, porque non existe
un goberno ausente que caza na serra
osiños e gamos. Pobo meu, resiste.

Deixáronnos sós na cerna do frío.
Mais vós non chorastes: o océano ten
demasiado pranto. Vós, aterecidos,
caloriña dades, obreiros da fe.

E ides á protesta con centos de miles
que din: “Nunca máis”, para que soñemos
que é bo o home, que o home vive
dentro da esperanza, contra o esquezo.

Así volveredes coller entre as mans
o mar destas praias limpo coma outrora.
E mollade a cara. A do mar é a paz
onde somos libres, alén da memoria.

Luís Rei Núñez

Contra a Mentira Negra

da combustión furtiva e da mordaza
nas bocas entupidas e das brandas
vontades que se entregan
e  da  ferida  incisa  sobre  o  rumor  das  voces
soterradas
e das materias podres da desidia
e do cerne infeccioso da mentira que se propaga en

[labirinto
e apreixa ao mentirán no pozo dun espello do que 

[nunca
ninguén regresa
e do crime voraz
naceu a cobra negra
a besta derrubada nun vómito de inferno
que  xa  trabou  nas  praias  e  na  cortiza  fráxil  da
tristura
que xa tocou no fondo
e o mar brúa por dentro
e somos nós quen brúa
e hai unha rede mundo desde a vixía brava do
Roncudo
aos socalcos da luz en Camposancos
desde os lindes da tarde en Touriñán
ás estremas do Eo firmemente
ferozmente unha rede un universo
contra o trafego mouro da razón contra a furtiva
consigna silandeira de veleno
e chumbo na palabra que apodrece
se non bruamos mar se non bradamos
contra a mentira negra
e na foz da impostura
naufraga o mentirán no seu espello
multiplicado en nada devorado
por un funil nocturno de petróleo

Xosé María Álvarez Cáccamo
28 Novembro 2002



CICLO DE PROTESTOS 2011-2015



CICLO DE CONTESTAÇÃO FEMINISTA (ATUALIDADE)



meu corpo é o meu templo

robusto –sabio -redondo
un templo pagano
un templo disidente
libertario- rebelde- 
onde outras entran e abren portas
revolven –morden -habitan

meu corpo é  meu templo
que encho de berros lilás 
a se espallar por canles ocultas 
a se tatuar faixas desde esta diáspora
desde esta condición de migrante 
de corpo lésbico 
de corpo mórbido
onde se articular desexos

Meu corpo é un templo
onde hai fouces da terra sempre erguidas
é un corpo inapropiado,
que molesta
corpo tollido
construíndose como corpo extenso
desdobrándose noutros corpos
un corpo que transita.

o meu corpo é o meu templo.
é a minha arma, o meu poder
non sempre limpo, non sempre sa.
mais sempre presto a me escoitar.
non é infinito- non é obxecto
posúe dubidas que van esgazando  
impostos milenarios - sociedades tristes-
racha coas normas
establece pactos

meu corpo é un templo –inmenso-
ábrese a ti - e as outras todas
as amazonas- as corsarias- as gatas -as candongas.

para que lle cantes- para que lle bailes-
para que loites- para que o lambas e o acarinhes- 
e así
borrarmos
entre todas
o peso do hetero-patriarcado.

 Andrea Nunes Brións

[Vídeo] Manifesto das Candongas do Quirombo (2015): https://vimeo.com/117934950

[Vídeo] María Rosendo apoia o Festival da Poesia no Condado (2013): https://www.youtube.com/watch?
v=ZVY71tPFLHo
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