
des para o cambio social’, vence-
llado ao Instituto de Ciencias da 
Educación da USC (Ice), unha das 
varias iniciativas en Galicia que 
traballan esta cuestión. 

Con xa catro anos de traxec-
toria, este obradoiro naceu pre-
cisamente da vontade de reunir 
«aos poucos homes que traballan 
temas de xénero, para tamén pen-
sar dun xeito multidisciplinar», 
engade. Hoxe, o taller está aberto 
a calquera persoa interesada, pero 
a presenza do propio alumnado do 
Ice é importante, sobre todo dos 
alumnos. «Cando vemos que un 
alumno ten sensibilidade nesta 
temática, fichámolo. Interésanos 
moito que os homes se cuestionen 
estas estruturas que eles mesmos 
contribúen a impoñer», indica.

Esas estruturas serían o pa-
triarcado mesmo, no que o mode-
lo hexemónico de masculinida-
de estaría «asociado á violencia, 
á inxustiza e ao poder». O taller 
tería como fin cuestionar esta 
masculinidade machista en favor 
doutra igualitaria, que non só re-
negue das categorías de domina-
dor e dominado, senón tamén da 
dualidade de home e muller como 
única posibilidade de ser.

«Nós non nacemos cun xéne-

mans/ máis honestidade na súa 
voz/ máis marabilla/ máis humil-
dade nos seus pés», escribe a poeta 
afroamericana Nayyirah Waheed, 
moi popular en Instagram. O poe-
ma, que deixa entrever un can-
sanzo sobre os roles asignados aos 
‘homes’, propón tamén outro mo-

delo. Ese outro xeito de ser home 
sería o que veñen traballando as 
‘novas masculinidades’. 

Estas novas masculinidades 
son, por sorte e por desgraza, 
unha cousa ‘nova’. A pesar de que 
o feminismo leva anos e anos 
cuestionando os roles asociados 

ao xénero e propoñendo novas 
formas de ser fóra da dicotomía, 
falar de ‘novas masculinidades’ 
é algo novidoso para moitos. «A 
muller, como dominada, sacou 
á luz a dominación masculina. O 
feito de que os homes non se in-
teresaran nisto é unha cuestión 
lóxica dende o punto de vista da 
dominación —non dende a igual-
dade—, porque non nos vai mal 
nese modelo», indica o lugués Jor-
ge García Marín, director do taller 
permanente ‘Novas masculinida-

Outras maneiras 
de ser home
As ‘novas masculinidades’ gañan terreo en 
Galicia, con diversas propostas enfocadas a 
cuestionar os roles de xénero.Por nieves neira

uero máis ‘ho-
mes’/ con flores 
caendo da súa 
pel/ máis auga 
nos seus ollos/ 
m á i s  t r e m o r 

nos seus corpos/ máis mulleres 
nos seus corazóns/ que nas súas 
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