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Pensamos o mundo que nos rodea dacordo a unha serie de marcos. Estes, ben
sexan materiais, lexislativos, subxectivos, simbólicos mutan co paso do tempo.
Vemos violencias que antes agochábamos, emerxen inxustizas que ficaban
esquecidas;  a transgresión convértese nunha chamada en voz alta. Un berro
subalterno que demanda ser escoitado. A cegueira do privilexio obvia embates
emancipadores. Igrexas son queimadas no Cánada tras atopar fosas anónimas
de indíxenas, esculturas de colonos son vandalizadas ou derrubadas como
protesta ante a concepción de que os espazo público é un lugar para todas e
todos e non so daqueles que ostentan a hexemonía e que por tanto deciden o
que alumea.

Á vez e grazas a teoría decolonial tense abordado as limitacións e tensións da
pretendida universalidade das ciencias. Así, o pensamento de fronteira, a
transmodernidade ou o pluriversalismo convértense en propostas políticas e
epistémicas que presentan alternativas á modernidade eurocéntrica. Mentres
milleiros de persoas cruzan as fronteiras nun éxodo que convirte ao
Mediterraneo nunha enorme fosas común, como ten alertado a ONG Pro
Derechos Humanos. Ante estes procesos os populismos afortalan as exclusións
baixo a excusa da nación. Nacionalismos reaccionarios que usan o discurso do
odio para gañar adeptos mentres enmascaran que a única motivación que
teñen é a pervivencia dos seus privilexios persoais.

Mentres o Estado reivindica a soberanía, como si fora quen de facerlle fronte as
grandes corporacións que cada vez se expanden máis e máis ao longo do
planeta. E todo isto nun escenario de crise climática, na que semella que so é a
xuventude e que é quen de liderar un movemento para reverter o colapso ao que
nos leva este xeito de vivir e consumir o mundo.

Noutra escala, nas relacións persoais a distancia física é cada vez menos
relevante. O dixital facilita conexións. O marco territorial xa non determina á
comunidade. As amizades poden vivir a centos de quilometros de distanca, xa
non é o teu barrio ou aldea o que condiciona as relacións persoais, son os
desexos comúns, ou as identidades mutantes os que nuclean a comunidade. A
dimensión territorial sofre outro embate, mentres a idea do cidadá do mundo
sigue sen resolver as profundas inxustizas dos condenados da terra.
As identidades queerizanse, mentres que se rachan os binarismos que so
existiron baixo a forza da repetición. A complexidade do mundo non se limita ás
dicotomías, se non a unha continua performativización. Mais para aquelas
persoas que precisan de estructura isto complícase, se a certeza é unha
entelequíia, como podemos vivir nunha sorte de reequilibrios constantes?



Mentres, nun recuncho da península ibérica está o centro de moitos micro
mundos. Unha perfieria, mais europea. Un pais emigrante, no que dacordo ao
investigador Isidro Dubert so “durante o século XIX emigraon arredor dun
millón de galegos/as de entre 15 e 35 anos”. Galicia é un territorio que foi
colonizado, mais que a vez é colonia. A pregunta que sustenta esta reflexión é
ten Galicia un pasado colonial? Hai unha historia por facer? Como foi o seu
pasado extractivista no Sur e sobre todo, como se pode relacionar na
actualidade cos movementos emancipadores do Sur? Ou, pode unha idea
emancipadora replicar a fronteira-exclusión como aspiración?

Estas cuestións son as que sustentan a necesidade de crear un Grupo de
Estudos, co que pensar como o decolonialismo atravesa a Galicia, ao xeito que
temos de entendela. O enfoque será diacrónico, preguntarémonos que
supuxeron as migracións no pasado, tendo como referencia revistas como
Galicia Emigrante de Luis Seoane, mais tamén hai un convite a pensar o futuro,
facermos un exercizo de especulación. Trátase de facer unha invitación a unha
reflexión lenta, sobre un debate aínda pendente: que é ser perifería á vez que
centro? Que é ser colonia á vez que colonizado?

QUE É UN GRUPO DE ESTUDOS?
É un espazo de investigación experimental co que crear unha nova plataforma
de pensamento na Fundación Luis Seoane. O obxectivo deste proxecto é
habilitar un novo espazo de intercambio e produción de coñecemento. O Grupo
de Estudos será unha comunidade epistémica que se reunira unha vez ao mes e
que combinará relatorias e conversas, partindo dun afan reflexivo, mais tamén
didactico, partindo da idea do convite ao dialogo. Ademais das sesións públicas,
editarse unha publicación final.

Esta edición que comezará en febreiro e rematará en xullo do 2022 e abordará
cuestións como a encrucillada decolonal en Galicia, ou canto de pasado colonial
ten Galicia ou como pode un territorio europeo relacionarse na actualidade cos
movementos emancipadores do Sur. Á vez aspirase a tecer un debate sobre a
pertinencia ou non das aspiracións emancipadoras en tanto poden replicar
unha nova fronteira-exclusión. Para iso contarase coa participación de
investigadores como o teórico e profesor da Universidade de Berkeley Ramón
Grosfoguel, a activista e antropóloga da BAU Mafe Moscoso, a perfomer
Artemisa Semedo, a profesora da universidade de Bangor Helena Miguelez
Carballeira, a ensaista e activista Brigite Vasallo, a artista Lucia Egaña, a música
e investigadora Mercedes Peón, a profesora da Universidade da Coruña Antía
Perez Caramés ou o profesor da Universidade de Santiago de Compostela Xose
Manuel Nuñez Seixas.

As/os participantes han de comprometerse a participar ao longo do seis meses
nunha serie de sesións, como mínimo unha vez ao mes e cunha duración de
dúas horas e medio, unha hora de traballo interno e outra hora e medio de
debate publico coa persoa convidada. Os encontros desenvolveranse a modo de
conversa, seminarios, intervención poética ou obradoiros e habitualmente
terán lugar en tonro ás 20h. na sede da Fundación Luis Seoane.

COMO PARTICIPAR?
O Grupo de Estudos diríxese a todas as persoas interesadas nas inter relacións
entre arte e a investigación, a xestión cultural, a cuestión nacional, as
migracións, o pensamento decolonial e activistas e persoas vencelladas a
movementos sociais ou comprometidas coa transformación social. As sesións
de traballo serán unha vez ao mes de xeito habitual e haberá tamén traballo
online.

O obxecto desta convocatoria é atopar persoas que  formen parte da
comunidade epistémica coa que se desenvolverán as sesións de traballo
públicas, ais como se desenvolverán debates internos.

O Grupo de Estudos estará composto por 10 persoas, como máximo, que serán
seleccionados polo director do Grupo de Estudos e a directora da Fundación Luis
Seoane, aquelas persoas interesadas en participar deberán enviar un email a
info@fundacionluisseoane.gal axuntando unha breve carta de motivación de
non máis de 300 palabras sobre o seu interese en participar no Grupo de
Estudos.

A selección determinarase en función de:
● Adecuación coas liñas de traballo do Grupo de Estudos
● Perfís híbridos, búscase unha mistura entre coñecementos teóricos e

prácticos
● Incorporación de novas propostas teóricas

A data limite para o envío da proposta de participación é o 30 de xaneiro. Se lles
comunicará as persoas seleccionadas a súa escolla antes do 7 de febreiro.
Igualmente as sesións serán públicas, mais coas persoas seleccionadas haberá
un traballo máis intenso de reflexión e creación conxunta.



O Grupo de Estudos nace co obxectivo de concebir a Fundación como un centro
epistémico, que partindo do legado do artista é quen de tecer diálogos cos retos
contemporáneos

POTENCIAIS SESIÓNS DE TRABALLO
A continuación sinálanse de xeito orientativo as sesións de traballo, aínda que
poderán mudar de data, sendo avisado cun mes de antelación no caso de
mudanzade de data.  É posible que se incorporen novas sesións e persoas
relatoras.

10/02/22 O decolonialismo, implicacións políticas por Ramón Grosfoguel

24/02/22 A nación, suxeito adaptativo por  Xose Manuel Nuñez Seixas

10/03/22 Ser charnega, identidades mutantes por Brigitte Vasallo

7/04/22 Título por determinarpor Artemisa Semedo

5/05/22 Aca soy la que se se fue. Relatos sudakas por Lucia Egaña e Mafe Moscovo

26/05/22 Comunidades, xenealoxías e experimentación por  Mercedes Peón

17/06/22 A encrucillada decolonial en Galiza por Helena Miguelez Caballeira

30/06/22 Título por determinar por  Antía Perez Carames e Kenia Espilñeira

14/07/22 Práctica especulativa Galicia no future por Fran Quiroga

BREVE BIO DAS PERSOAS RELATORAS
Ramón Grosfoguel
Sociólogo nado en Puerto Rico, pertenecente ao Grupo
modernidade/colonialidade (Grupo M/C) que se desenolve na Universidad de
California en Berkeley. Entre as súas obras destacan Colonial Subjects. Puerto
Ricans in a Global Perspective. Berkeley: University of California Press. 2003. El
giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del
capitalismo global (comp, 2007).

Helena Miguélez Carballeira
É catedrática de Estudos Hispánicos no departamento de Linguas Modernas da
Universidade de Bangor. É directora do Centro de Estudos Galegos en Gales e
editora fundadora da revista Galicia 21: Journal of Contemporary Galician
Studies.Forma parte do proxecto Espaço Clara Corbelle. Entre as súas obras
destacan Galiza, um povo sentimental?: Género, política e cultura no
imaginário nacional galego.

X. M. Nuñez Seixas
Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Até o  2017 ocupou a
cátedra de Historia Contemporánea de Europa (séculos XIX e XX) na
Universidade Ludwig-Maximilian de Múnic, Alemaña, onde desenvolveu o seu
labor docente e investigador. Dende xullo de 2018, é tamén vicepresidente do
Consello da Cultura Galega, onde dirixe o Arquivo da Emigración Galega.

Antía Perez Caramés
Profesora contratada doutora na facultade de Socioloxía da Universidade da
Coruña e integrante del Equipo de Investigación Sociedades en Movemento
(ESOMI), así como do Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF) da
UDC. Recientemente editou, xunto con Renée DePalma o libro Galician
Migrations: A Case Study of Emerging Super-diversity (Springer, 2017).

Keina Espiñeira
Investigadora asociada no Equipo de Investigación Sociedades en Movemento
(ESOMI), da Universidade da Coruña. A súa formación e liñas de traballo
transitan entre a ciencia política, a xeografía humana e os estudos de cinema.
Entre os seus intereses se atopan as fronteiras e as mutacións físicas, funcionais
e simbólicas das mesmas.

Brigitte Vasallo
É unha escritora e activista antirracista, feminista e LGBTI, conocida
especialmente pola súa defensa do poliamor nas relacións afectivas. Filla dunha
familia galega migrada a Francia e despois a Catalunya, reivindica a súa
identidade charnega. entre as súas obras cómprre destacar Mentes insanas.
Ungüentos feministas para males cotidianos.

Artemisa Semedo
Naceu en Cabo Verde, pero dende os 5 anos vive en Burela, Galicia. o seu afán
pola literatura comezou a temprana ideade,. como os seus escritos, ainda que
non decide compartilos ata quje nunha tiomab po´çetica animase a subir ao
escenario. Pertence ao colectivo Afrogalegas que loitan pola visibilidade das



mulleres negras e en contra dos prexuizos e estereotipos que se xeneran sobre
os seus corpos e persoas.

Lucía Egaña
Ten formación en artes, estética e documental e é doutora en Comunicación
Audiovisual. Escribe e investiga sobre temas relacionados cos feminismos e o
transfeminismo, a representación, a postpornografía, a tecnoloxía, o software
libre ou o erro. Foi organizadora del festival nómada Muestra Marrana hasta su
octava edición e formou parte da dirección académica do Programa de Estudios
Independientes (PEI) do MACBA.

Mercedes Peón
Naceu en 1967 e aos 13 anos oíu algunhas mulleres cantando na Costa da Morte.
O tocar de pandeiro e o cantar o ribeirana foron as detoantes para escoller as
cancións, danzas, historias e experiencias dos seus contemporáneos. TDespois
de afondar na tradición por máis de 25 anos, no 2000 gravou o seu primeiro
álbum chamado Isué .. O último traballo, Deixaas é o resultado dun intenso
período de investigacións sobre as posibilidades da arte do son, campo en que é
referente internacional.

Mafe Moscoso
Investigadora trans-disciplinar. Foi Tercer Premio Nacional de investigación
Marqués de Lozoya en España (2011). Actualmente é profesora titular en BAU,
forma parte de Gredits (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social) e de
Alteraciones (metodologías trans-disciplinares e críticas). Participa en
diferentes espazos de investigación dentro e fora da universidade (seminario
Euraca, red Miseal de la Freie Universität Berlin, Grupo de investigación
Medaccions, Research Collective on Digital Media & Culture de la UOC).

Fran Quiroga (dir.)
Ten dirixido investigacións experimentais como Ruraldecolonizado
(MUSAC-CGAC), Gabinete de Imaxinación Política (Concello de A Coruña),
Fiestas Raras (Imagina Madrid, Matadero), ou o  #salóndoMARCO (MARCO de
Vigo), Tamén é mediador e coordinador de Concomitentes, un proxecto de arte
cidadá que se desenvolve ao redor do parque do Pasatempo (Betanzos). É
coautor e coeditor das obras Mutaciones en el espacio público (Bartlebooth,
2021), Pensar y Hacer en el Medio Rural. Prácticas culturales en contexto
(Ministerio de Cultura y Deporte, 2020), A través das marxes (Bartleboth, 2018)
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