
Este texto é continuación do artigo anterior, publicado na mesma revista 
no ano 2007… 
 
 
 

NUN REENCONTRO COA TERRA E COA VIDA:  

POR UN ECOFEMINISMO PARA TODAS E TODOS  

 

“Eu sinto como se toda eu estivese por dentro chea de terra. 
Unha terra liberadora, limpa e marabillosa ... Levo dentro o 
tesouro da terra e da vida. Levo dentro sangue e terra. O 
meu corpo é unha casa de terra. E gústame que así sexa.” 1 

 
 
 
1. A dominación masculina: un modelo destrutivo de viv ir 2 

 
Privilexios duns poucos e opresión de maiorías marxinalizadas. Fame e 
miseria, escravitude, masacres, xenocidios e guerras suicidas. 
Tecnoloxías de destrución máis efectivas e eficaces, máis masivas: o  
poder da guerra e os poderes guerreiros. Desaparición paulatina de 
especies animais e vexetais. Envelenamento da terra, da auga e do 
aire... 
  
Certas maneiras de vivir -certos modelos de desenvolvemento- non 
crean máis calidade de vida, senón contaminación e destrución do medio 
natural, enfermidades psíquicas e agresividade nas relacións, 
desestruturación e violencia social.  
 
Son xeitos de vivir que crean un medio inhabitable e inhumano, e un 
desenvolvemento que ademais é insostible. Insostible para o conxunto 
da poboación mundial e insostible a longo prazo.   

                                                           
1  Do libro “Fisteus era un mundo” de Lupe Gómez, libro que recomendamos 
vivamente como expresión fonda e sinxela da sensibilidade cara á muller e á terra; 
de sensibilidade cara á vida toda 
 
2 Un libro interesante para afondar no tema con perspectiva feminista, é o libro de 
Riane Eisler “El cáliz y la espada” da editorial Cuatro Vientos (1990). Nel 
desenvólvense dous conceptos para unha nova perspectiva de análise da historia da 
humanidade: “androcacria” (ou dominio do home) e “xilania” (ou relación de 
igualdade entre mulleres e homes). Recomendámolo moi especialmente. 



Segundo un informe recente de Adena “Planeta Vivo 2004, estamos 
chegando “ó teito”: o consumo no mundo é un 21 por cen superior ós 
recursos dispoñibles. Os seres humanos necesitaríamos 40 planetas no 
2050 para manter o ritmo actual de consumo. Máis e máis non é igual a 
mellor.  
 
Ademais, ducias de compostos químicos de orixe industrial forman xa 
parte da nosa vida cotiá. Están na alimentación, nos cosméticos, nos 
produtos de limpeza, nos plaguicidas, nos mobles, nos xoguetes, na 
roupa, nos plásticos... Algunhas desas sustancias son canceríxenas e 
provocan alteracións de todo tipo (a nivel hormonal, no carácter...).  
 
 
2. O Ecofeminismo: a aposta pola Terra e pola Vida desde a 

perspectiva das mulleres 
 

A finais dos anos setenta e xa nos oitenta, algunhas correntes do 
feminismo empezaron a afirmar que o que nos está conducindo a esta 
situación sen saída é a cultura masculina, autoritaria –violenta- e 
obsesionada polo poder: un modelo dominador e xerárquico de 
organización social, cunha estratificación social baseada no uso 
destrutivo da natureza e na dominación dos homes sobre das mulleres.   
 
Así, o home foi rompendo os lazos cos demais seres e foise alonxando 
da súa casa común, a Terra. Esqueceu a rede de interdependencias 
entre tódolos seres e colocouse nun pedestal. Pretendeu, a partir dunha 
posición de poder, someter á muller, a tódalas demais especies e ós 
elementos da natureza.  
 
A todas estas correntes de pensamento e de acción social é ó que 
chamamos “Ecofeminismo”. Representan o encontro entre o mundo do 
ecoloxismo e o mundo do feminismo. 
 
  
3. O reencontro coa Terra e coa Vida: por un mundo cooperativo, 

solidario e cheo de beleza 
 
@s ecofeministas úrxenos recupera-la memoria sagrada de que 
formamos parte da Vida, que é Unha, e irmos facendo camiño de 
reencontro coa casa materna: a Terra.  
 
Creando redes de igualdade solidaria entre mulleres e homes, e 
rematando así con calquera forma de dominación. 



Aprendendo a vivir o poder xa non coma control e poderío aplastante 
sobre dos demais (sobre todo dos homes sobre das mulleres), senón 
como capacidade e responsabilidade para o ben de todas e todos. 
 
Traballando e vivindo en forma participativa para o ben común.  
 
Inventando entre todos e todas unha organización social basicamente 
cooperativa; un modelo solidario e harmonioso de vivir en sociedade. 
 
Devolvéndolle a súa importancia ós detalles cotiáns, ó afecto e á beleza 
das cousas, e descubrindo así nelas a música, a danza e a poesía da 
vida. 
 
Recuperando o respecto e o coidado pola xenerosa fertilidade da terra e 
o resto dos animais e vexetais que viven nela (como tamén vivimos 
nós).3  
 
Non é a terra para nós, nós somos para a terra. Non é nosa a terra. Nós 
somos da terra4. 

  
 

4. Galiza: unha Terra feminina para o reencontro co a Vida 
 
En Galiza estamos nunhas condicións moi favorables para ir facendo 
este camiño feminista de reencontro coa Terra e coa Vida en clave de 
cooperación e solidariedade.  
 
En efecto, Galiza ten as súas raíces aínda ben vivas na Terra: segue 
sendo, en moitos sentidos aínda hoxe, moi rural, moi aldeá. Así, por 
exemplo, valores e saberes coma o amor da xente galega pola terra, 
pola nosa terra. A nosa sabedoría dos ciclos vitais e dos ciclos da 

                                                           
3 Moit@s produtores e produtoras están defendendo xeitos naturais de producir e de 
relacionarse coa terra. Sen explotala. Sen destruíla. E xente do medio urbano está 
pensando vivir na aldea. Algúns ata buscan alternativas para vivir producindo nela.   
Estamos todas e todos redescubrindo valores como o contacto coa natureza, a 
alimentación sana, as relacións non anónimas, as estruturas “a escada humana”, o 
uso do tempo e o seu sentido... En todo isto se xoga a vida. A propia e a do planeta. 
 

4 “ A Terra non é froito do noso desexo, nin necesita de nós para producir a súa 
inmensa complexidade e biodiversidade ... Nós somos o resultado de procesos 
cósmicos, planetarios e biolóxicos anteriores á nosa aparición ... Fomos @s últim@s 
en chegar, entramos en escena cando xa transcurriran o 99,98% da historia do 
universo.” (Leonardo Boff. “El despertar del águila”, Edit. Trotta, 2.000) 
 



natureza. O agarimo e os coidados que temos para o gando e os 
animais da casa. A capacidade e o saber facer para producir alimentos 
sans e saborosos. O coidado cheo de tenrura para @s nos@s velliñ@s 
e enferm@s... Todos eles -por certo- valores, saberes e traballos 
esenciais para a supervivencia da xente e da sociedade e, non obstante, 
ben pouco valorados socialmente. E case que sempre realizados por 
mulleres.5  
 
Reencontrarnos coa Terra e coa Vida en Galiza significa reencontrarnos 
coa nosas aldeas e coas mulleres das nosas aldeas6. Descubrilas (re-
descubrilas) e deixarnos asombrar pola súa fonda sabedoría. Amalas. 
Engancharnos á fonte de enerxía e vitalidade que correu e corre por 
elas.  
 
Significa reencontrarnos coas nosas nais, coas nosas tías, coas nosas 
avoas. E así, reencontrarnos con nós mesmas (con nós mesmos).  
 
Nós que somos Terra. Nós que somos Vida.   
  

 
       Tareixa Ledo Regal. 

 

 

                                                           
5 Feito este de moita importancia para entender o porqué a valorización da muller e 
do mundo que ela representou historicamente é esencial para a humanización da 
sociedade, para o reencontro coa Terra e coa Vida 
 
6 Para este camiño de reencontro, necesitamos coñecer e transmitir a nosa historia 
pequena e cotiá, e valorala como algo de importancia. Necesitamos utilizar a nosa 
fala, rememorar as nosas maneiras tradicionais de facer e de vivir, os nosos 
costumes (festas, romarías...), pisar os nosos lugares sagrados (cruceiros, muíños, 
fontes, penas...). Necesitamos coñecer e valorar as múltiples experiencias colectivas 
e de asociacionismo que poboan as aldeas e as comarcas e as están facendo 
vivas... 
 


