
Este artigo foi escrito no ano 2007 para unha revista xuvenil da que 
non recordo agora o título… Velaí vai… 
 
 
 

MACHISTA?  FEMINISTA? 
 
 
 
- “E ti, Sandra ¿es desas feministas?”    
- “Ai eu non. A min non me vai que un tío me amarre, pero tampouco 
non estou polo contrario ... Eu de feminista, nada ... Pero ti, Fuco, ti si 
que es algo machista, que moito che vai iso de dominar ás tías ...” 
 
De seguro que temos escoitado en moitas ocasións conversas deste 
tipo entre nós ... machistas ... feministas ... Parece que ser feminista é 
querer darlle a volta ó machismo para que as mulleres dominen ... pero 
aclaremos algo as cousas ... 
 
 
1. Qué é iso do machismo? 
 
O machismo é un sistema de relacións entre a xente e na sociedade 
que fai que o home (polo único feito de nacer e de ser home) sexa 
considerado superior á muller e polo tanto viva con privilexios sociais e 
dominando á muller. Esa situación social de poderío e 
superioridade do home é o que se chama machismo (ou case co 
mesmo senso, sexismo, patriarcado ou falocracia).  
  
Algunha xente podería dicir que todo isto forma parte de tempos 
pasados, e que hoxendía mulleres e homes témo-los mesmos dereitos 
e que xa ninguén pensa nin actúa presupoñendo a inferioridade das 
mulleres ...  
 
a. É certo que moito temos adiantado neste sentido. .. Pensemos 
nas sufraxistas, aquelas mulleres de comezos do século XX que 
loitaron polo dereito ó voto para a muller ... Pensemos naquelas 
primeiras mulleres que decidiron saír das súas casas (onde se 
dedicaban exclusivamente a coidar do home, de fillos e fillas, de vell@s 
e enferm@s) e buscaron desenvolver unha actividade na vida pública: 
estudar en universidades, ser recoñecidas como escritoras, traballar 
como médicas ou investigadoras, ... (as primeiras tiveron que empezar 
en moitas ocasións disfrazadas de homes para poder desenvolver 



estas tarefas). Si, moito temos andado todos e todas neste 
recoñecemento do valor e da igualdade das mulleres  ...  

 
b. Aínda que tamén é certo que moito queda por face r… Aínda 
hoxe moitos (e moitas!) seguen a pensar que as mulleres somos máis 
débiles fisicamente, máis fráxiles emocionalmente, máis dependentes 
afectivamente, máis torpes ó volante... aínda que a realidade contradí 
os datos: millóns de mulleres están a soster soas ás súas familias en 
moitos países do mundo, moitas están en postos directivos, as 
mulleres temos menos accidentes de coche... A realidade está 
contradicindo moitos dos nosos prexuízos.                              
Aínda hoxe, as mulleres soportamos taxas de paro meirandes que o 
colectivo masculino, que os traballos peores e peor pagados son para 
nós, que gañamos menos por un traballo igual ... 
Non queda máis que recordar –por desgraza- o número elevadísimo de 
mulleres asasinadas a mans das súas parellas masculinas... Moito 
camiño nos queda a todas e a todos por facer ... 
 
  
2. E qué é iso do feminismo? 
 
O feminismo non pretende que as mulleres busquemos ser máis que 
os homes; non é que queiramos ser superiores, nin cambiar as 
relacións de poder para dominar. O feminismo non é a outra cara da 
moeda do machismo , como pensan moit@s. Non.  
 
O feminismo é un movemento de liberación  que busca  unha 
sociedade e unha vida onde ninguén domine a ninguén por razóns de 
sexo (de xénero) nin por ningún outro motivo.  
 
O feminismo é unha maneira de sentir, de pensar, de  actuar e de 
vivir que quere romper co poder que domina , e que busca un 
mundo onde as relacións entre homes e mulleres se vivan desde a 
igualdade de dereitos , o respecto ás diferencias  e a cooperación . 
 
O feminismo non vai nin en contra dos homes nin en contra das 
mulleres; máis ben, habería que dicir que o feminismo vai tanto a 
favor dos homes como a favor das mulleres , porque este novo xeito 
de ser e de vivir estanos dando a todas e a todos máis liberdade para 
ser creativ@s e orixinais coas nosas vidas, cos nosos soños e cos 
nosos proxectos. Porque nos permite vivir con máis liberdade. Coa 
liberdade de ser como somos. Coa liberdade de ser c omo 
queremos. 



 
As mulleres e os homes sabemos que somos diferentes, que temos 
características diferentes (como tamén somos diferentes unhas 
mulleres doutras, e uns homes dos outros); pero iso non nos fai nin a 
uns nin a outras mellores ou superiores. “Diferentes, si. Desiguais, 
non” , como dicía o lema da Marcha Mundial das Mulleres que se 
celebrou en Vigo en maio do ano 2.004. 
 
Os homes e as mulleres feministas soñamos cunha sociedade onde 
cada ser humano poidamos vivir segundo as nosas capacidades e 
características persoais, sen un molde ríxido que nos impida ser o que 
queremos ser. Sen un molde ríxido que nos impida -únicamente por ser 
homes- chorar en público cando o necesitamos ou ter gusto polo balé 
ou uli-las flores ... Sen un molde ríxido que nos impida -únicamente por 
ser mulleres- ter un emprego de camioneira ou ser xefa dun taller 
mecánico ou decidir non ter fill@s ...  
 
Os homes e as mulleres feministas estamos en soltar as ataduras que 
nos impuxeron séculos de sociedade patriarcal, e irmos facendo un 
camiño de liberdade e respecto mutuo. Un camiño de cooperación para 
a harmonía. 

 
a. Sempre houbo mulleres que ousaron romper moldes e re-crear 
modelos e formas de vivir , que se atreveron a vivir na transgresión e 
a conectarse con esa forza creativa que nos habita e nos capacita para 
inventar o novo e o humano.  
 
Recordemos, xa no ano 391, a Hipatia, matemática, astrónoma e 
filósofa de Alexandría, considerada como unha das máis grandes 
sabias de tódolos tempos e que acabou despedazada por “pretender 
ensinar ós homes”. 
 
Recordemos a Temistoclea ou a Diótima, sacerdotisas (a primeira, de 
Delfos e a segunda, de Mantinea) mestras respectivas de Pitágoras e 
Sócrates; ou á poetisa grega Safa que dirixíu unha escola para 
mulleres, ou ás hetairas Lashenia ou Axiothea, mulleres eruditas e 
incluso destacadas figuras públicas.    
 
Recordemos a Christine de Pisan que escribíu, xa no 1405, “A cidade 
das damas”, ou a Olympe de Gouges coa “Declaración dos Dereitos da 
Muller e da Cidadá” (1791), ou a Mary Wollstonecraft que asinou un 
ano despois a “Vindicación dos Dereitos da Muller”.  
 



Recordemos, no século XVII, a Amrita Devi, esa muller iniciadora do 
movemento Chipko da India ou tamén as sufraxistas británicas e 
estadounidenses do século XIX ou a Alexandra Kollontai, primeira 
muller dun governo ruso.  
 
Recordemos a Betty Friedam, fundadora en 1966 da “Organización 
Nacional para as Mulleres” de EEUU ou a constitución do “Movemento 
de Liberación da Muller” dos anos 60. 

 
b. E desde hai unhas décadas, estámonos sumando moitas mulleres 
e homes a este movemento que se está facendo masivo e que está 
concienciando e sensibilizando a toda a sociedade.  
 
Así, por exemplo a Iº Conferencia Mundial sobre as Mulleres que 
reuníu en 1995 en Beijing a máis de 30.000 mulleres participantes de 
189 paises.  
 
Ou a Marcha Mundial das Mulleres contra a Violencia, que se iniciou en 
Canadá no ano 2.000 e que hoxe reúne a máis de 3.500 asociacións 
de mulleres de 153 paises, con actividades permanentes entre nós1.  
 
Ou a Asociación de “Homes pola Igualdade de Xénero” (Ahige) de 
Málaga, así como as de Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid, Granada 
ou Xerez, unhas máis recentes, e outras creadas xa nos anos 80.  
 
Ou en Galiza tamén organizacións e colectivos como “Xanela”, 
“Buserana”, “Dorna”, “Mulleres Livres”, “Mulleres ensinantas do Rosa 
ao Violeta”,  “Liberanza”, “Mulleres do Sindicato Labrego Galego”, 
“Donas de Nós”, “Mulheres Nacionalistas Galegas”, “Alba”, “Alecrín”, 
“Donicela”, “Andaina”, “Mulleres Cristiás Galegas”, “Boga”, “Violeta”, ... 
e moitas máis ... todas elas, todas nós, participando para ir tecendo 
redes de relación, ir ampliando nexos de comunicación, ir buscando 
espazos de encontro e festa ...  de sociedade nova e pacífica e liberada 
con “pan e paz para tod@s”, obxectivo primeiro da Marcha Mundial das 
Mulleres2. 

                                                 
1 A última, a confección dunha colcha (patchwork) por parte de mulleres de todo o mundo, 
na que as asociacións galegas participamos recibindo a colcha das portuguesas o 20 de 
maio, sumando os nosos cachiños os días 21 en Vigo e  22 en Compostela, e deixándoa 
finalmente en máns das mulleres de Euskadi o 22 de maio. Isto para respaldar a lectura da 
Carta Mundial das Mulleres 
 

 



Con todo este traballo estanse dando pasos tamén en canto a 
lexislación, e así vemos que recentemente se aprobaron leis para 
favorecer a igualdade de xénero. 
 
A nosa felicidade, a felicidade de homes e mulleres depende de tod@s 
nós: da nosa capacidade para superar esquemas de relación que nos 
foron transmitidos desde a dominación, e do noso empeño por crear 
relacións desde a escoita e o diálogo, desde o consenso e o bo trato. 
Nas relacións entre nós e nas relacións entre os pobos. E, como non, 
nas relacións con nós mesm@s.     
 
 
 

        Tareixa Ledo Regal. 
         
       
 

         


