
»
truturas cognitivas que afianza-
mos do que é ser un home, e que-
brar ese icono de dominación», 
indica. Neste sentido, ademais 
da violencia que un xénero exer-
ce sobre outro, sitúase a violencia 
que é o propio xénero en si para a 
persoa.

iniciativas. En Galicia xa hai 
grupos de homes organizados co 
obxectivo de formarse en novas 
masculinidades, como os Micro-
machinhos, de Santiago de Com-
postela, que constantemente or-
ganizan cursos, talleres e outras 
actividades para dar corda a este 
proceso.

O seguinte, subvencionado 
pola concellería de Igualdade de 
Santiago de Compostela, come-
zará o día 24 de novembro e será 
guiado pola chantadina Tareixa 
Ledo, politóloga, socióloga, exper-
ta en xénero e facilitadora destes 
procesos de cambio. Para ela, as 
novas masculinidades refírense a 
todos aqueles homes que procuran 
«outras maneiras de ser home, 
fóra do modelo tradicional restric-
tivo, no que non podes chorar, tes 
que ser o xefe da casa... e todos 
eses mandatos externos tan duros 
para homes e mulleres», indica.

Neste sentido, Tareixa Ledo 
destaca que a dicotomía dos xé-
neros que xerarquizou a estrutura 
social é algo que nos manca a to-
dos. «Dende as mulleres, é longa a 
historia de poñer en cuestión esta 
formulación, polo que moitas ve-
ces enfermaron, encerráronas ou 
matáronas. Os homes, na situa-
ción privilexiada, tentaron man-
ter o privilexio. Pero hoxe tamén 
se dan conta de que ese privilexio 
é relativo, e que esta é unha pers-
pectiva nefasta para a vida, deles 
e das mulleres. Precisamos un 
abano máis amplo. A vida real das 
persoas non se corresponde con 
esta bipolarización», expresa.

«A violencia de xénero é só a 
punta dun iceberg. O que está 
no sustrato son todas estas cues-
tións. Traballar para que non 
haxa mulleres asasinadas, día si 
día tamén, pasa por buscar xeitos 
de vivir en paz coas nosas múlti-
ples formas de ser, que non son só 
dúas. Dende a terapia do reencon-
tro traballamos este modelo de bo 
trato, para que as diferenzas entre 

Para isto, «os homes 
temos que saír tamén do 
armario persoal, das es-
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«Interésanos 
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un avance na 
procura da xustiza e 
da igualdade»

as persoas non xeren xerarquías 
de máis e menos», explica.

Neste sentido se enmarcan ini-
ciativas como as de Micromachin-
hos —e outros que botaron a andar 
no Estado dende finais do século 
XX—, por seren «homes que se 
están atrevendo a escoitarse, a re-
definirse, a revisarse e a colocarse 
nas relacións doutro xeito», indi-
ca. O obradoiro preséntase, deste 
xeito, como un espazo vivencial, 
que tamén aporta chaves teóricas. 
«Por suposto é necesario cambiar 
a lexislación, pero se non facemos 
un proceso persoal, é posible que 
reproduzamos relacións de poder. 
O obradoiro é ese espazo», indica.  
Un espazo que xa ten lista de espe-
ra, e do que é moi posible que se 
abran novas convocatorias.

A experiencia de Tareixa Ledo 
no Sindicato Labrego, que cul-
minou coa publicación de ‘Lidia 
Senra Rodríguez. A historia dun 
liderado entrañable’, tamén ache-
ga a visión do rol do líder, asumi-
do tradicionalmente por homes, 
aínda a día de hoxe. «Os lidera-
dos tradicionais son patriarcais, 
nos que unha persoa decide por 
riba das outras, e teñen por base 
a xerarquía», indica. Cando fala-
mos de ‘lideradose entrañables’, 
concepto que difundiu Marcela 
Lagarde, estamos poñendo en 
cuestión eses roles patriarcais e 
entendendo ao líder como a per-
soa que saca o mellor dos outros, 
que lles dá espazo. Por iso son en-
trañables, porque non necesitan 
que o outro estea abaixo para eu 
estar arriba», explica. 

nova perspectiva. O deseñador 
e artesán lugués Bieito Miranda 
Garrido é un deses homes que se 
apuntou a un obradoiro de no-
vas masculinidades, impartido 
en Lugo por Micromachinhos e 
organizado a través de Lugonovo 
dentro dunha serie de grupos con 
temática de xénero.

Ata ese momento, nunca oíra 
falar dese concepto de ‘novas mas-
culinidades’, que agora entende 
como «unha resposta, por parte 
dos homes, á toma de consciencia 
feminista que cada vez está máis 
presente na sociedade».

Nese sentido, indica que dende 
que se produce esa toma de cons-
ciencia tamén recoñece máis acti-
tudes que rechaman, asociadas á 
masculinidade. «Sucédeme sobre 
todo cando me relaciono en am-
bientes de homes máis maiores, 
nos que aparecen os chistes de 
sempre, e hai algo que salta aí», 
comenta. «E é que vivimos nun-
ha sociedade machista. Aínda que 
cadaquén recibira unha educación 
diferente na casa, fóra dela com-
partimos moitos referentes nese 
sentido», comenta.

Para el, un curso de novas mas-
culinidades é unha ferramenta 
máis nun proceso de emancipa-
ción que considera «algo impara-
ble», e que pasa por «abandoar os 
clichés tradicionalmente masculi-
nos, ou para amosar outros tipos 
de afecto. É un avance na procura 
da igualdade e da xustiza». Esas 
son as palabras. E non teñen xé-
nero.
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