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PENSAMENTO Á MARXE.                                                                           
O COÑECEMENTO PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 
 
 
 
1. Algunhas achegas en relación ao pensamento  
 
Falar de pensamento nas nosas sociedades occidentais remite ás capacidades da 
mente. Da mente fronte ao corpo, unha escisión transmitida pola tradición xudeo-
cristiá, que subsistiu no pensamento da Ilustración e na maioría das correntes do 
pensamento moderno e que finalmente é unha das bases do pensamento neoliberal 
no que estamos inmersas/os. Unha dicotomía con connotacións patriarcais -e isto, 
coido, é importante- na que desde o sistema de dominación/submisión base da 
estrutura social, a mente segue a facer referencia ao mundo dos homes e do 
masculino (o criterio de referencia universal, válido e valorado)... e o corpo segue a 
facer referencia ao mundo das mulleres e do feminino (e polo tanto, invisibilizado, 
anulado e invalidado). 
 
Esta escisión aparentemente superada -e froito da estrutura social xerárquica- está 
presente no inconsciente colectivo occidental e na organización da sociedade toda. 
Tradúcese na organización social, na organización económica, na estrutura familiar... 
e tamén na organización do saber, do pensamento: tanto na definición de QUE é 
pensamento, como na definición de QUEN crea pensamento OU de cales son os 
LUGARES do pensamento (dos validados socialmente)...  
A visión integradora é allea a esta cosmovisión porque na construción occidental da 
realidade -e polo tanto da nosa linguaxe- non hai termos capaces de expresar a 
totalidade. Así, por exemplo, no campo da saúde precisamos dicir “psicosomático” ou 
“psicofísico”... (xuntando dous termos) e escíndese á persoa enferma en cachiños, 
pretendendo curar o brazo ou o corazón ou... sen ter en conta a globalidade do seu 
ser.  
 
Esta escisión, ademais de estar incorporada na estrutura social, tamén o está nos 
modelos de relación. E, ademais, está psicoloxicamente internalizada, interiorizada en 
zonas profundas do noso ser: nas nosas emocións. Deste xeito, ás mulleres 
apréndennos a cultivar emocións chamadas “femininas”: a conectar coa tristura e co 
medo (e a converter a cólera -que non debemos expresar- en tristura...); aprendennos 
a queixarnos e a chorar e, en cambio, estanos prohibido agredir... E en cambio, aos 
homes, apréndenlles a conectar máis inmediatamente coa cólera: é dicir a berrar ou 
mesmo pegar e agredir ante calquera situación.   
 

 
 



2. Pensamento fóra ou dentro da academia? 
 
A capacidade do poder financeiro, do poder político e dos medios de comunicación 
ligados a eses poderes para construír a realidade e transmitir pensamento único é 
inmensa. As multinacionais gastan millóns e millóns nesta empresa de construción do 
pensamento único. O pensamento único xorde do centro, do establecido, do 
socialmente aceptado como válido. Aí non se dá propiamente acto creativo, senón 
pensamento que o mercantiliza todo para a reprodución da orde establecida.  
 
Neste sentido, entender a universidade, o mundo académico, como principal xerador 
de pensamento pode non ser máis que unha ilusión, e mais nos tempos actuais en 
que, co Plan Boloña, o coñecemento e a investigación se buscan tamén privatizar e 
facer depender do financiamento da empresa privada. Cada vez máis, as forzas do 
mercado e das multinacionais determinan que se investiga, quen investiga e para que 
se investiga. Polo tanto, constrúen pensamento único. 
 
Fronte a estes intentos de mercantilizar o coñecemento desde o poder privatizador, eu 
sigo crendo no pensamento que xorde nas marxes. Creo que o mellor do pensamento 
da humanidade se ten creado nas marxes e se seguirá creando nas marxes. As 
marxes son lugares privilexiados para a creación de pensamento alternativo.  
Historicamente, os lugares do pensamento (iso que non é “pensamento dominante que 
serve e sustenta aos poderes establecidos”) sempre estiveron nos espazos periféricos, 
no que está fóra, no que diverxe, no marxinal... Neses outros mundos, neses 
multiespazos, neses multilugares capaces de mirar, de sentir, de amar, de crear, de 
construír, de soñar... e, polo tanto, de pensar desde outros sitios e de xeito diferente. 
Para min, falar de pensamento é falar de pensamento plural e multiforme fronte a ese 
pensamento único. É falar de acto creativo, de capacidade creativa; de construción 
persoal orixinal e única e a un tempo de construción colectiva para o alternativo e 
humanizado. 
 
 
3. Nas marxes sempre estivemos as mulleres...   
 
Ben, non sempre... Nas sociedades pre-patriarcais1 -das que empezaron a falar 
antropólogas como Marija Gimbutas a mediados do século pasado, parece que as 
mulleres como colectivo estiveron nalgún momento da historia no centro do poder 
social e político de sociedades pacíficas que se dedicaban á agricultura, á arte, ao 
comercio e á relixión, de sociedades que non construían armas de guerra e nas que -

                                                 
1 Algunhas investigacións sitúan as orixes das sociedades patriarcais arredor do 30.000 a.e. e 
ata aproximadamente o 6.500 - 3.500 a.e. (dependendo de estudos as datas varían). 
 
2 Riane Eisler, El cáliz y la espada. Nuestra historia, nuestro futuro (Santiago de Chile, Cuatro 
Vientos Editorial, 1990). Nesta mesma liña, existen estudos sobre pequenos territorios illados, 
case descoñecidos, organizados na actualidade con sistemas de xénero non patriarcais.      
Así, por exemplo Juchitán, a cidade das mulleres (cidade indíxena zapoteca do istmo de 
Tehuantepec en Oaxaca - México) ou as illas Bixagos (en Guinea Bissau) ou o lexendario 
reino das mulleres (en Lago Lugu) do grupo étnico Mosuo, unha sociedade matriarcal de 
47.000 habitantes ao sur de China (nas provincias de Yunnan e Sichuan).  
 

 



segundo evidencias funerarias- non había xerarquización de xéneros... Investigadoras 
contemporáneas como a norteamericana Riane Eisler2 achegan unha nova mirada á 
historia e a historia das civilizacións nesta mesma óptica. Parécenme relevantes estas 
novas perspectivas cara a ampliar os nosos referentes sociais e vitais; referentes que 
funcionan dentro de nós como mitos e referentes do posible á hora de pensar e 
construír sociedades.  
 
Nas sociedades do século XXI -neoliberais e patriarcais-, as mulleres como colectivo 
seguimos situadas nas marxes (e iso aínda a pesares dos numerosos avances 
conquistados). E precisamente por iso -por estar nas marxes- podemos ter  
capacidade para construír pensamento alternativo e alternativa social. Por iso, parte 
das alternativas ao modelo neoliberal van ir xurdindo, están xa xurdindo, do colectivo 
das mulleres. E aí habemos mirar con atención... 
 
 
4. Os liderados entrañables das mulleres 
 
De certo, como adianta Marcela Lagarde -activista feminista recoñecida 
internacionalmente, doutora en antropoloxía e ex-deputada en México- desde 
principios do século XX millóns de mulleres no mundo están a reinventar a maneira de 
ser e de estar na construción do colectivo. Comezaron a emerxer nas organizacións e 
nos movementos sociais cun papel propio, impregnando cos seus modos o xeito de 
liderar; un xeito de liderar que a autora denomina “liderados entrañables” 3.  
 
Son liderados cálidos baseados no recoñecemento ás persoas; que xeran 
credibilidade e confianza, e propician equipos. Liderados que facilitan, comunican, 
crean redes; que saben delegar poder e responsabilidades. Liderados que non 
exclúen nin crean xerarquías, senón que suman e inclúen desde a horizontalidade e 
crean espazos de negociación e alianzas. Liderados que entenden o poder como 
poderío, é dicir “poder para”, “poder con” ou “poder de”; fronte á concepción patriarcal 
que entende o poder como dominio, como “poder sobre”. Porque: 
 

“Os movementos de mulleres foron elaborando como alternativa, un tipo de 
poder que permite eliminar o poder de dominio da sociedade, particularmente o 
dominio de xénero: 
Trátase de eliminar poderes autoritarios, o poder como abuso, o poder de 
mancar a outros, o poder de expropiar as posibilidades de vida das persoas.  
As mulleres non queremos os poderes establecidos, senón outras formas de 
poder que nos permitan desarticular poderes alleantes, destrutivos e opresivos 
que están vixentes na nosa sociedade.  
O poderío, entón, é o conxunto de poderes para o desenvolvemento persoal e 

                                                 
 
3 Para afondar nos liderados entrañables das mulleres, desas outras maneiras de ser e de 
estar construíndo o colectivo, recomendamos o libro de Marcela Lagarde (2005), Para mis 
socias de la vida, Editorial horas y HORAS, Cuadernos inacabos 48, onde se recollen tres 
escritos seus:            
 - Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres       

- Claves feministas para los liderazgos entrañables  
- Claves feministas para las negociaciones en el amor 

 



colectivo baseado na cooperación solidaria entre persoas, institucións, 
estruturas, organizacións, etc.” 4 

 
As mulleres líderes, xa que logo, están a introducir algo novo na historia da 
humanidade: traducen á súa propia vida as propostas utópicas que buscan construír 
para a vida pública. Presentan, así, unha coherencia fonda entre a súa palabra e a súa 
vida; unha coherencia fonda entre o seu pensar, o seu ser e o seu existir. 
 
 
4. Nas marxes tamén estivo o mundo da aldea 5 
 
A percepción social xeneralizada en Galiza con respecto ao mundo labrego é a dun 
mundo sen futuro, abocado a unha case necesaria desaparición para dar paso a unha 
sociedade verdadeiramente avanzada. É o mito da modernización que o pensamento 
neoliberal nos transmite a través dos medios de comunicación, das institucións 
educativas, da maioría da xente técnica e profesional, da maioría das investigacións e 
de moitas axendas políticas tamén.  
É unha mirada “desde fóra”, que se centra nos baleiros da aldea (no que non hai) e 
impide captar a súa orixinalidade real; un espazo no que si “hai” -aínda hai!-: hai 
árbores, hai gando, hai terras, hai diversidade ecolóxica, hai alimentos, hai 
construcións intelixentes e de grande beleza, hai valores humanos de calidade 
inmensa, hai tradicións moi antigas de valor comunitario incalculable, hai concepcións 
da vida respectuosas co medio ambiente...  
 
Coido que o mundo labrego pode darnos pistas interesantes cara a construírmos 
alternativas ao neoliberalismo. Ten moito que achegarlle á filosofía da reutilización e 
da reciclaxe, por exemplo, e desde a cosmovisión e o quefacer colectivo labrego 
temos moito que aprender sobre decrecemento.  
Por iso, para ir atinando en alternativas ao modelo neoliberal (en alternativas ao seu 
pensamento único e en alternativas ás súas prácticas devastadoras), necesitamos 
mirar de novo e dun xeito novo para o mundo da aldea.  
 
 
5. As mulleres labregas, creadoras de alternativa s ocial  
 
Se o mundo das mulleres e o mundo labrego galego conforman dous mundos nas 
marxes capaces de crear discursos alternativos, coido que as mulleres labregas se 
nos presentan coma un colectivo cun inmenso potencial creador de discursos 
alternativos (e cando falo de discursos falo de pensamento e tamén de prácticas).  
 
Como se pode supoñer, esta afirmación non xorde dos saberes adquiridos nos libros 
nin no mundo académico, senón da propia vida, da experiencia persoal. E isto 
interésame subliñalo para axudarme a afondar na comprensión das orixes do 

                                                 
4 Tareixa Ledo Regal (2010), Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable, 
Edicións Laiovento, p. 31 
 
5 Este apartado e o seguinte apartado 5. As mulleres labregas, creadoras de alternativa social  
están tomados fundamentalmente do libro recentemente publicado: Tareixa Ledo Regal 
(2010), Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable, Edicións Laiovento 
 



“pensamento á marxe”; en efecto, se o “pensamento á marxe” xorde das marxes 
sociais, ten polo tanto moito que ver co lugar onde cadaquén estamos colocadas/os ou 
nos colocamos socialmente.  
 
Eu parto dunha sintonía profunda co mundo da aldea e coas mulleres labregas, unha 
sintonía froito de anos de convivencia diaria e loitas compartidas, situándome 
vitalmente no contexto da aldea desde unha opción existencial e política, que fixo 
xurdir dentro de min unha atracción crecente polo mundo labrego. Unha cordialidade 
fonda que non pasa pola nostalxia ou a idealización dun tempo pasado (duro para as 
familias labregas e máis aínda para as mulleres), tecida de afinidade e simpatía 
básicas con ese mundo, e que buscou sempre comprendelo con ollada crítica. Unha 
comprensión que, ademais, nos últimos anos, desenvolveu unha clara perspectiva de 
xénero. Esta atracción e esta cordialidade non fixeron máis que acrecentarse na 
convivencia coas mulleres campesiñas de Centro América e coas mulleres indíxenas 
das aldeas de Altaverapaz -Guatemala- que me foron remitindo sempre ao sentido 
fondo da existencia. Por iso son tan queridas para min, mesmo mestras significativas 
para a miña vida. É desde esta experiencia persoal desde onde xorde o meu desexo 
de dar a coñecer a contribución das mulleres labregas á construción de discursos 
alternativos ao modelo neoliberal.  
 
En efecto, o estereotipo que se segue a transmitir das mulleres labregas galegas 
reflexa unha imaxe case inexistente na realidade actual pero que aínda pervive no 
noso imaxinario colectivo. Son un colectivo moi descoñecido, case ignorado; un 
colectivo invisibilizado, mesmo triplemente invisibilizado: por mulleres, porque o 
patriarcado como sistema de dominación social exerce unha  violencia  simbólica que 
distorsiona a imaxe das mulleres, desvalorizando e  mesmo  facendo  invisibles as 
súas accións, actividades e experiencias; por labregas, porque o mundo labrego na 
Galiza segue a ser considerado como un mundo marxinal; e por galegas, porque o 
noso país segue a ser visto como un territorio periférico ao oeste da península.  
Mesmo as labregas que participaron nas loitas colectivas foron engulidas por unha 
historia contada con sensibilidade masculina e desde os centros urbanos.  
 
No libro recentemente publicado, Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado 
entrañable, dedícase todo o Capítulo 2 -titulado Sanear a ollada para un novo modelo: 
da invisibilización das mulleres labregas ao recoñecemento do seu protagonismo6- a  
deconstruír este discurso patriarcal que invisibiliza ás mulleres labregas reais. 
Primeiro, rescatando do silencio o nome dalgunhas labregas de comezos do século 
XX,  e despois destacando o papel dalgunhas outras nas loitas agrarias dos primeiros 
anos da democracia7. Para amosar o seu protagonismo, un protagonismo mesmo 
decisivo en casos.  
Ademais, no apartado 5 do Capítulo 3  -A Secretaría das Mulleres e as primeiras loitas 
polos dereitos das labregas8- visibilizamos a autoorganización das labregas no 

                                                 
6 Remitimos ao libro: Tareixa Ledo Regal (2010), Lidia Senra Rodríguez. A historia dun 
liderado entrañable, Edicións Laiovento, pp. 45 – 67. 
 
7 Nas mobilizacións en contra da central nuclear de Xove, na loita en defensa da marisma de 
Baldaio e na loita das Encrobas.  
 
8 Remitimos ao libro: Tareixa Ledo Regal (2010), Lidia Senra Rodríguez. A historia dun 
liderado entrañable, Edicións Laiovento, pp. 97-110. 



Sindicato Labrego Galego (SLG), desde a constitución da Secretaría das Mulleres no 
ano 1990. Un percorrido no que foron realizando un traballo constante do día a día ao 
longo de máis de 20 anos. Foron moitas as accións promovidas polas labregas; 
algunhas das máis significativas foron a loita polo dereito á cotización na Seguridade 
Social Agraria, a loita pola  titularidade das explotacións agrarias e a loita pola 
titularidade compartida. Todo un traballo que as levou a acadar a paridade  aprobada 
no último Congreso e que xa é realidade nos principais órganos de decisión do 
sindicato: na Executiva Nacional e na Dirección Nacional. A finais deste mes de 
marzo, por non poñer máis que un exemplo próximo no tempo, celebrouse como en 
anos anteriores, o Encontro Anual das Mulleres convocado pola Secretaría das 
Mulleres do SLG; un Encontro de tres días no que se congregaron máis de 130 
labregas afiliadas para compartir experiencias persoais e colectivas, debater sobre 
políticas que lles afectan e ir perfilando propostas alternativas.  
O certo é que a loita pola Soberanía Alimentaria -unha das reivindicacións máis 
centrais do SLG, a día de hoxe, e un dos proxectos máis alternativos para Galiza- 
están abandeiradas por labregas. Ata o punto de que a mesma Lidia Senra Rodríguez 
-exsecretaria xeral do SLG, líder indiscutible do sindicalismo galego e referencia 
obrigada no movemento agrario europeo e internacional-   recoñece que o avance de 
moitas políticas está directamente ligado ao avance das labregas, situando así a 
cuestión de xénero no lugar central do discurso. Así, segundo Lidia: 
 

“A  toma  de  conciencia  e a incorporación das mulleres labregas á vida sindical 
apréciase cada vez máis como condición para o avance de políticas agrarias 
decisivas tales como a soberanía alimentaria, unha das cuestións centrais no 
traballo sindical actual, tanto a nivel galego como europeo ou internacional. 
... as mulleres somos moito máis sensibles á agricultura labrega. Os homes 
teñen un concepto da agricultura... ligado ao negocio, a manexo de mercado, a 
volume de cartos... as mulleres estamos moito máis pegadas ao concepto da 
alimentación, ao valor da alimentación. Por iso, na medida en que as mulleres 
coñezamos o que implica a loita pola soberanía alimentaria, imos tirar moito 
máis por esa vía...”9 

 
As labregas comprenden vitalmente a agricultura labrega e a agroecoloxía e algunhas 
están a tomar palabra pública e iniciativa sindical. Remítennos á alimentación, básica 
para a vida e para o sustento da vida.  
De aí xorde un discurso novo que é un discurso que parte do concreto, do cotián e do 
coidado. Un discurso narrativo centrado na vida e no coidado da vida. Un discurso que 
racha coa escisión corpo/mente e que recupera, polo tanto, o valor do corpo. Ese 
discurso -que é o das mulleres labregas-, ao facerse colectivo e palabra pública, 
impulsa políticas como as da Soberanía Alimentaria. Ou loitas como a iniciada en 
contra da privatización da auga, promovida polo goberno actual da Xunta coa nova Lei 
de Augas10.  

                                                 
9 Tareixa Ledo Regal (2010), Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable, 
Edicións Laiovento, pp. 117-118 
 
10 Remitimos á Lei 9/2010, aprobada polo Parlamento galego (DOG nº 222) e tamén á loita da 
Plataforma contra a lei de augas, impulsada inicialmente polo SLG (www.sindicatolabrego.com 
ou tamén blog da Plataforma).  
 



Ao igual que na Galiza, os intentos de apropiación da auga están a provocar conflitos 
sociais en todos os continentes. Na “Guerra da Auga” de Cochabamba (Bolivia) -na 
chamada “primeira rebelión do século XXI”- a “Coordinadora del Agua y de la Vida” 
conseguiu expulsar á multinacional que pretendía facerse dona da auga no país11. 
Estas loitas polo dereito colectivo á auga amosan que as loitas locais son capaces de 
cambiar desde abaixo o embate do libre mercado, e nelas as mulleres están a 
desenvolver un papel fundamental desde a súa visión de racionalidade e coidado na 
xestión da auga, da saúde e da vida.   
 
Si, as labregas -e máis en concreto as labregas galegas, coa súa capacidade de loita 
social e de autoorganización- fanme crible que hai vida fóra do modelo neoliberal 
actual, aparentemente invencible. Máis aínda, que a única vida posible está fóra do 
neoliberalismo, neses outros mundos posibles... 
 
Non será que precisamos mirar de novo e de xeito novo para a aldea, para ir atopando 
respostas a un sistema sen saída aparente? Non será que -a nivel persoal e 
colectivamente como pobo- necesitamos mergullarnos nas nosas orixes de terra para 
reinventar un futuro fóra das claves do neoliberalismo?  
 
Quizabes precisamos rastrexar na nosa xenealoxía de aldea e recuperar os sons 
esquecidos das nosas avoas e a palabra sabia das nosas nais...   
 
Eu así o creo...                                                       

Tareixa Ledo Regal 
Compostela, 16 de marzo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Remitimos -entre outros- á película “También la lluvia”, dirixida por Icíar Bollaín e producida 
por Vaca Films, coa que nos adentramos na Guerra da Auga de Cochabamba que tivo lugar 
entre xaneiro e abril do ano 2000 provocada pola privatización do abastecemento da auga 
municipal. Nesta viaxe, a película lévanos da man á crúa realidade do intento de usurpación 
privatizadora -do roubo- dos recursos básicos e colectivos pretendido polas multinacionais e 
da loita dos pobos por eles.  
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