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masculina’, Marín explica que o 
campo social é coma un campo de 
xogo, no que a cada quen lle vén 
dada unha determinada posición. 
«Como non podemos pensar e re-
flexionar cada unha das nosas 
accións, toda masculinidade vai 
caer en contradicións de tipo pa-
triarcal», engade.

Nas novas xeracións a cuestión 
non difire sustancialmente. «Si é 
certo que estamos máis alerta ante 
a problemática do machismo, 
pero este non deixou de existir. 
Adoita outras formas», indica. De 
feito, Marín considera que os mo-
delos de identificación de xénero 
no caso dos videoxogos ou series 
de maior consumo son «perigosí-
simos, próximos aos modelos de 
masculinidade machista».

cambio xeracional? O pedago-
go pontevedrés Ramón Torrente 
imparte obradoiros de reflexión 
grupal sobre masculinidade en 
distintos concellos de Galicia e 
centros educativos. «Moitos ho-
mes consideran que non ten sen-
tido facer un curso deste tipo, e 
poucos se apuntarían se non fo-
sen público cativo nunha aula de 
bacharelato», indica. E xa dentro 
dela, «é moi difícil achegar a un 
adolescente a necesidade de cam-
bio, porque el se atopa nunha 
situación de privilexio. Moitos 
seguen pensando que é mellor ter 
boas abdominais, un bo coche e 
unha ‘barbie’ por moza», lamen-
ta. Aínda hoxe? preguntámonos. 
«Pero que esperamos, se na pu-
blicidade e nos referentes domi-
nantes hai unha carga de xénero 
tremenda», responde.

Disentir desa masculinidade 
hexemónica tamén ten un pre-
zo. «Poden chamarte nena, e ese 
é o peor insulto que hai para un 
rapaz. É triste dicilo», comenta. 
Triste, por revelador da restrición 
que supón o xénero no campo de 
posibles dunha persoa; da mes-
ma maneira que non se pode pa-
recer ‘nena’ ou ‘neno’, tampouco 
se elexirán profesións asociadas a 
un xénero ou outro. 

todos somos machistas? Sen 
embargo, máis perigoso que pagar 
ese prezo da disidencia da mascu-
linidade hexemónica é continuar 
co rol tradicional. «Estes estereoti-
pos son o xerme do maltrato. Cada 
ano son asasinadas 60 mulleres 
en España, e outras tantas sufren 
esta violencia. Non son elas as que 
teñen que mudar, somos nós. É 
unha barbaridade, e aínda é un 
tabú. Que pasaría se todos os anos 
foran asasinados homes a mans 
dun grupo terrorista? Sería un 
problema gravísimo», indica.

Nese sentido, cómpre a todos 
un proceso de reflexión. «Eu ta-
mén teño actitudes machistas, 
como home que naceu nunha cul-
tura machista. Tes que estar sem-
pre alerta, por iso digo que son un 
home que está en proceso 
de cambio», comenta Ra-
món Torrente.

Tareixa Ledo

«Precisamos un abano 
máis amplo. A vida das  
persoas non se corresponde coa 
bipolarización do xénero»

Ramón Torrente

«Os roles tradicionais 
son o xerme do maltrato, 
e os que temos que cambiar 
somos nós, non elas»

ro, nacemos cun sexo ao que se lle 
prescriben uns determinados roles 
de xénero», indica Jorge García. «E 
aínda hai teóricas, como Judith 
Butler, que sitúan o sexo tamén 
como unha construción», advirte. 
«Estas construcións están basea-
das nun modelo de desigualdade, 
nas que uns teñen o poder e outros 
non», engade.

De feito, ante a emerxencia de 
iniciativas vencelladas ás novas 
masculinidades, hai voces que 
alertan do risco de, con esa no-
menclatura, perpetuar a dicoto-
mía do xénero. «A min gustaría-
me falar dun mundo de persoas, 
non de homes e mulleres, pero in-
felizmente aínda non é así. É certo 
que se pode caer nun esencialis-
mo, pero non mobilizarse tamén 
me parece perxudicial, porque 
significa seguir respondendo a un 
modelo que a sociedade colocou 
para min», afirma.

A teoría, neste sentido, vai 
moi por diante dunha realidade 
social na que «apenas atopamos 
exemplos de homes igualitarios», 
lamenta Jorge García. El mesmo, 
que traballa en temas de igualda-
de, recoñécese como froito dun-
ha cultura patriarcal. A partir da 
teoría dos campos sociais de Pierre 
Bourdieu, autor de ‘A dominación 
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