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#WETOO, Brújula para jóvenes feministas (Planeta, 2019),
é un libro dirixido ás e aos máis novos, pero sobre todo aos mozos. A miña experiencia como docente universitario, así como
en faladoiros e obradoiros con alumnado de Secundaria, permitiume constatar que os adolescentes, e refírome singularmente
aos homes, andan especialmente perdidos nun escenario no que
o feminismo gaña espazo e no que as súas compañeiras cada
vez pisan máis forte. Escrito de maneira moi divulgativa, e coa
intención de que xere debates nas aulas e nas familias, #WeToo
aborda cuestións como as relacións amorosas, o sexo, a violencia de xénero ou a diversidade afectivo-sexual. Aínda que
as súas páxinas poden ser lidas por homes e mulleres, o foco
ponse de maneira especial nuns mozos que se atopan perdidos
entre a reacción neomachista que sacode o mundo e a ausencia
de referencias de masculinidades alternativas á patriarcal. Entre
outras cousas, porque como explico no capítulo que reproduzo
a continuación, seguen a socializarse nunha virilidade que nega
«o feminino» e que os converte en «estrinxidos emocionais».

SER «TODO UN HOME» PREXUDICA A SAÚDE

POR ISO É TAN IMPORTANTE QUE
TODAS E TODOS SEXAMOS EDUCADOS
PARA OS COIDADOS.
E ISO REQUIRE, DE
ENTRADA, QUE EMPECES A ABANDONAR
A REFERENCIA DO
SUPERHEROE E ASUMAS QUE TAMÉN ES
VULNERABLE.

O ideal de fortaleza ao que os homes sempre tivemos que
responder tivo consecuencias moi negativas para nós, e non só
por tratar de ser heroes musculosos.
Os homes sempre nos levamos moi mal co noso corpo, no
sentido de que sempre o concibimos como unha máquina (para
traballar, para competir, para foder), pero non quixemos asumir
que tamén é fráxil, que pode romper, que pode enfermar ou
fallarnos cando menos esperámolo. É como se sempre estivésemos obrigados a ser uns «tipos duros», como se queixarse,
mostrar debilidade ou sentirse fráxil fose cousa de maricas ou
de nenazas. Esta actitude acábanos pasando factura, entre outras
cousas, porque somos menos dados a revisar esa maquinaria
que é o corpo e sempre actuamos como se fósemos irrompibles. Por iso é polo que, por exemplo, en ocasións sexa máis
complicado no noso caso loitar contra determinadas enfermi-

OS MOZOS TAMÉN CHORAN

OS EFECTOS NEGATIVOS DESAS
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dades porque non fomos previsores e pensamos que a máquina
non nos ía fallar nunca. Facernos un simple recoñecemento, ou
simplemente ir ao médico ante calquera síntoma, fáisenos moi
costa arriba.
Os homes somos uns enfermos horribles. Quizais ti mesmo
poidas poñerte de exemplo. Vernos paralizados, cando temos
que permanecer na cama por unha enfermidade, sen poder
cumprir o papel que se espera de nós, ponnos de malas e en
moitos casos somos difíciles de aguantar. Como estamos afeitos
a ter sempre quen coide de nós, habitualmente mulleres (nais,
avoas, irmás, mozas, esposas), convertémonos nunha especie
de déspotas e non valoramos adecuadamente o penoso e sacrificado traballo que é coidar, e que é unha tarefa que por inxusta
tradición recae sobre as mulleres. Por iso é tan importante que
todas e todos sexamos educados para os coidados. E iso require,
de entrada, que empeces a abandonar a referencia do superheroe e asumas que tamén es vulnerable.
Os efectos negativos desas esixencias que nos presionan
desde que somos nenos multiplícanse ao negar toda esa parte
de nós que tradicionalmente se considerou feminina. É dicir,
todo o vinculado coas emocións, co que pasa por dentro, co que
sentimos. Coas nosas debilidades. É coma se nos sentísemos
obrigados a pechar os ollos a todo o que pode contradicir esa
visión heroica do que significa ser un machote. Somos unha especie de discapacitados ou estrinxidos emocionais. Isto, unido
á permanente necesidade que temos de ser e mostrarnos como
triunfadores, dá como resultado unha mestura explosiva. Para
nós e para quen nos rodea. Como ademais non estamos habituados a compartir esa parte nosa relacionada coas emocións e
os sentimentos, calquera dificultade, calquera momento no que
teñamos que elixir entre varias opcións, calquera obstáculo que
atopemos fáisenos moito máis costa arriba.
Os homes somos moi pouco dados a falar desas cuestións
máis persoais e íntimas. Adoitamos gardalas para nós e iso, en
ocasións, provoca que os problemas se agranden e que en moitos casos non saibamos ben como reaccionar. Por iso é polo que
con frecuencia a nosa reacción diante de determinadas frustra-
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cións sexa a ira ou a violencia. Estou practicamente seguro de
que é moi pouco habitual que entre vós vos contedes determinadas cousas, que vos mostredes dubitativos e vulnerables, que
se xere entre vós unha intimidade que vos permita coñecervos
mellor e axudarvos. Temo que moitos seguides pensando que
facer todo iso é das rapazas e que cando dous mozos teñen ese
nivel de intimidade é porque son gais.
Esa falta de predisposición a asumir os nosos medos e inseguridades, a compartilos e a falar deles, ten terribles consecuencias. Por exemplo, na nosa vida de parella. Esa incapacidade para
xestionar o que nos pasa por dentro, os nosos fracasos e frustracións, dá lugar a que en moitos casos os homes sexan violentos
coas nosas compañeiras. Por iso, estou seguro de que, se traballásemos moito máis estes aspectos, as nosas relacións de parella
serían máis saudables. En moitos casos, os conflitos poderían
xestionarse falando, sendo capaces de poñer sobre a mesa os
nosos puntos de vista, as nosas dúbidas e inquietudes, as nosas
imperfeccións. Temo que entre mozos e mozas segue fallando
esa comunicación. Quizais deberías empezar por considerar
que ser un mozo tenro non lle resta nada á túa virilidade.
Esa especie de minoría de idade que temos no emocional
pásanos moitas máis facturas do que pensamos. Aquí tes un
dato que eu creo que pon en evidencia os enormes custos que
acabamos pagando por ese concepto que temos do noso papel
na sociedade. Verás que, en calquera estatística sobre suicidios,
a porcentaxe de homes que se quitan a vida é máis do dobre que
a de mulleres. Por exemplo, nos recentes anos de crise económica, nos que tantos homes perderon o traballo ou se arruinaron, moitos deles, incapaces de enfrontar esa situación crítica,
quitáronse a vida. Cando falemos da violencia de xénero, tamén
comentaremos como moitos asasinos machistas, tras acabar coa
vida da súa parella, se suicidan. Creo que calquera destas referencias debería chegarnos para ter claro que ese modelo hexemónico de masculinidade é un serio problema para nós mesmos
e para a sociedade no seu conxunto.

OS MOZOS TAMÉN CHORAN
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UN MOZO DE VERDADE NON É UNHA NENAZA
O ARTISTA BRITÁNICO GRAYSON
PERRY DI QUE SOBRE
NÓS ACTÚA PERMANENTEMENTE
UNHA ESPECIE DE
MINISTERIO DA MASCULINIDADE,

Contareiche unha pequena anécdota da infancia do meu
fillo. Sucedeu cando non tiña máis de cinco ou seis anos. Era
unha tarde de verán e estabamos de piscina, co resto da familia.
Cando todas e todos estabamos relaxados tomando un café, de
súpeto oímos chorar un neno e enseguida nos alarmamos. O
meu fillo achegouse chorando, con esa forza da que só un neno
(ou unha nena) é capaz. Sinalaba o seu brazo e cando o miramos démonos conta de que lle picara unha abella e que o tiña
inchado. Non recordo se a súa nai lle puxo algo sobre a inchazón, pero nunca esquecerei o que a berros soltou un dos seus
tíos: Non chores, non sexas maricallas, que os tíos non choran,
home! Aquela simple frase doeume máis que se me desen unha
labazada. Claro que ten que chorar! Se lle doe, ten que chorar!,
creo que foi o que dixen.
Collino no colo, como cando era un bebé, e aos poucos foi
acougando. Estivemos así un intre, ata que lle pasou a dor e volveu á piscina, a xogar cos seus curmáns. Na frase que o seu tío
lle lanzou ao meu fillo, o clásico «os nenos non choran», está
presente un dos trazos esenciais da masculinidade. A palabra
non foi e é decisiva na definición do que implica ser un home,
porque habitualmente a masculinidade definiuse en negativo.
Ser un home implica non ser unha muller, e esa é unha lección
que desde moi pequenos a sociedade encárgase de lanzar sobre
nós. Se queremos ser homes de verdade temos que aprender
a non comportarnos como se supón que o fan as nenas. Non
só é que os nenos non choren, senón que tampouco visten de
rosa, non lles gustan os xogos que teñen que ver coa casa ou
cos coidados, non expresan as súas emocións, non se mostran
débiles, non son románticos, non actúan en público con forzado
recato e compostura, non se preocupan polo seu aspecto físico
ou a súa roupa, non adoitan estar calados, non adoptan unha
posición submisa, non gozan indo de tendas, non controlan as
súas paixóns… E así poderiamos seguir cunha longa lista.
O artista británico Grayson Perry di que sobre nós actúa
permanentemente unha especie de Ministerio da Masculini-
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dade, o cal nos vixía e nos sanciona se nos separamos daquilo
que se supón que debemos ser e facer. E todas as súas normas
están marcadas polo rexeitamento do feminino. Por iso tamén
se dixo que a homofobia, da que máis adiante falaremos, é un
ingrediente esencial da masculinidade hexemónica. Homofobia
entendida como expresión do temor dos homes «de verdade»
a ser considerados polos demais como similares a unha moza.
É dicir, como un traidor ao seu xénero.
O meu fillo, cando era moi pequeno, rebelóuseme un día
cando se negou a poñer unha camiseta de cor rosa. Apenas tiña
tres anos e sorprendeume velo afirmar de maneira tan tallante que aquela peza era de nenas. Aínda que afortunadamente
fomos rompendo esas fronteiras absurdas que sempre houbo
entre a roupa para home e a de muller, e cada vez hai máis pezas
andróxinas, aínda hoxe os mozos sodes remisos a poñervos determinadas pezas polas cores que teñen, polos estampados ou
polo tipo de tecido.
Quizá houbo unha maior relaxación en canto aos accesorios:
os pendentes xa non son só de mozas, un mozo pode levar un
pequeno bolso para meter as súas cousas, os chapeus e as gorras
fóronse facendo cada vez máis unisex… Con todo, aínda é pouco frecuente atoparse cun grupo de mozos que, por exemplo,
vaian de tendas xuntos, ou aos que vexamos gozar probándose
roupa ou elixindo que van a poñer un sábado pola tarde. Pensa
en cantos dos teus amigos, talvez ti mesmo tamén, seguen delegando nas mulleres que lles rodean —nais, mozas, irmás— a
compra de determinadas pezas, ou ben, no mellor dos casos,
seguen necesitando que elas os acompañen porque son as que
teñen máis criterio para estes temas. Cousa que non farían, por
exemplo, se saísen a mirar unha moto que desexan ter.

OS INVENCIBLES
A construción en negativo da masculinidade segue a ter unha
terrible consecuencia: o noso rexeitamento a todo aquilo que
teña que ver coas emocións e os sentimentos, unido á idea de
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que nós sempre temos que amosarnos duros, valentes e invencibles. Nunca podemos dar a imaxe ou a sensación de que somos fráxiles ou covardes (iso é de rapazas). Lembra: Invictus é o
nome dun coñecido perfume para homes, do que a súa publicidade constitúe o mellor exemplo de como hoxe en día se segue a
reproducir o modelo máis tradicional de varón. Estes mandatos,
os que controla o Ministerio da Masculinidade, fan que sempre
teñamos que renunciar a unha serie de emocións que non son
humanas e, polo tanto, non son exclusivas nin dos nenos nin
das nenas. É dicir, que non teñen sexo, pero ás que o patriarcado si que clasificou con criterios de xénero. Por iso, aos homes
en xeral cústanos tanto expresar o que sentimos, comunicar os
nosos afectos e ata ser agarimosos cos demais. E non é porque
non poidamos facelo, non hai nada en nós que nos predispoña
a ser secos, ariscos ou inexpresivos, senón que desde sempre se
nos educou para que renunciemos a toda esa parte de nós.
Esta mentalidade tivo dúas consecuencias terribles. A primeira, que os homes perderamos sempre moitos aspectos da
vida, das relacións, da nosa humanidade, de tal xeito que non
gozamos de todo aquilo relacionado cos vínculos emocionais,
co coidado dos demais, coa expresión dos afectos. A segunda
consecuencia foi que, como sempre fuximos desa parte emocional, en moitos momentos das nosas vidas convertémonos en
seres incapaces de xestionar os nosos problemas, as dificultades
que se nos ían presentando e as relacións afectivas con outros e
con outras. Neste sentido, os homes somos discapacitados desde o punto de vista emocional.
Hai uns meses, as redes sociais fixéronse eco de como o cantante británico James Blake se revolvía fronte aos moitos comentarios que, tras o seu último lanzamento, a canción Don't
Miss It, tachárono de «mozo triste». Blake explicouse nas redes sociais cunha mensaxe na que, entre outras cousas, dicía
o seguinte: «Estou abafado pola boa recepción que tivo Don't
Miss It, pola contra, non podo evitar darme de conta de que
cada vez que falo dos meus sentimentos nunha canción, as palabras ‘mozo triste’ úsanse para describila. Sempre considerei
que esta expresión, que se emprega para describir os homes que
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falan abertamente dos seus sentimentos, é insá e problemática.
O simple feito de pórlle unha etiqueta, cando xamais cuestionamos as mulleres que falan sobre as cousas polas que pasan,
contribúe á historicamente desastrosa estigmatización dos homes que se expresan emocionalmente». O modelo hexemónico
de masculinidade obríganos a que dalgún xeito renunciemos
a expresar ou a compartir sentimentos e emocións. E cando o
facemos, temos ata que xustificalo, que dar explicacións. Por
suposto, o mozo que se deixa levar por toda esa parte emocional, con frecuencia é cualificado de ‘brandiño’ e enseguida se
cuestiona a súa ‘masculinidade’.

ESTRINXIDOS EMOCIONAIS
Os homes somos racionais, pero tamén emocionais. Temos
permanentemente a necesidade de crear vínculos emocionais
cos demais, sentimos e non só pensamos, os acontecementos
dóennos ou alégrannos; a vida por veces impresiónanos e outras
regálanos un subidón. Por supostos que temos dereito a estar
tristes, a chorar cando nos faga falta, a mostrarnos diante dos
demais vulnerables e fráxiles. Porque esa é a nosa auténtica natureza, non a dos heroes das películas ou da historia, senón a
dos seres humanos que tamén dubidan, non sempre teñen todas
as certezas, equivócanse, fanse moitas preguntas, angústianse,
deprímense, entristécense.
A min sempre me gusta lembrar aquel partido de tenis en
que Rafa Nadal derrotou a Roger Federer que, como un neno
cativo, chorou diante de millóns de cámaras. Expresou a súa
tristeza, o seu enfado, a súa desilusión. Pero o máis importante
non foi só iso, tan pouco habitual nun terreo tan masculinizado
como o deporte, senón que todas e todos vimos como Nadal se
achegaba a el, abrazábao con agarimo, consolábao e tiña cara a
el un aceno que ben poderíamos enmarcar niso que antes chamamos ética do coidado. Esa escena, insisto, tan pouco habitual
nun terreo tan competitivo como o do deporte, pecha todo un
programa de cal debería ser o futuro das masculinidades.
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DEBERIAMOS COMEZAR POR NON
CONSIDERAR NEGATIVO, NIN POR
TANTO, SENTIR
VERGOÑA POR ISO,
VIVIR CALQUERA
EMOCIÓN, EXPRESALA, CHORAR,
COMUNICAR O QUE
SENTIMOS E FACELO,
A SER POSIBLE, SEN
AGRESIVIDADE.

CADERNOS DE PSICOLOXÍA · 101

Se fósemos quen de superar o vello modelo de homes invencibles e insensibles, as consecuencias serían positivas non só
para nós, senón en xeral para a sociedade. Hai uns anos púxose moi de moda falar da intelixencia emocional, co obxectivo de
romper con esa visión tan racionalista do ser humano. Ten en
conta que neste aspecto tamén primou unha división binaria e
xerárquica, que non é outra que a que dividiu a realidade entre o
racional —que sempre se entendeu masculino— e o emocional
—por suposto, feminino. Esta distinción serviu, por exemplo,
para argumentar, como xa comentamos, que as mulleres, como
seres emocionais, non debían participar en política.
Unha das grandes revolucións que temos pendente é asumir que todos os seres humanos, con independencia do noso
sexo, temos razón e emocións, e que ambas as dimensións son
fundamentais para construírnos, para entender o mundo e, por
suposto, para relacionarnos. E que vivir con toda a intensidade
o emocional é fundamental xustamente para o que falabamos
antes: para entender o outro e a outra, para recoñecelos como
iguais, para sentir como propia a humillación ou a discriminación do próximo.
Só asumindo esa parte emocional será posible que teñamos
relacións persoais moito máis ricas e, sobre todo, con máis posibilidades de que non acaben por ser tóxicas ou prexudiciais. En
moitos casos, o fracaso nas nosas relacións prodúcese porque
moi singularmente os homes somos incapaces de xestionar o
que ten que ver co que sentimos. De aí que me pareza tan contundente a expresión que usa Grayson Perry para referirse a esta
carencia tan masculina: somos estrinxidos emocionais. En que
consiste ese estrinximento? Pois, entre outras cousas, en que
non adoitamos falar dos nosos sentimentos, cústanos poñer en
palabras as nosas intimidades, é habitual que traguemos o que
nos doe, o que nos desconcerta, todo aquilo que non controlamos. Cales serían as tarefas que deberíamos poñernos para
evitar esas malas dixestións?
Deberiamos comezar por non considerar negativo, nin por
tanto, sentir vergoña por iso, vivir calquera emoción, expresala, chorar, comunicar o que sentimos e facelo, a ser posible,
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sen agresividade. Porque un dos problemas que tamén temos
habitualmente os homes é que, diante desa incapacidade para
xestionar as emocións, reaccionamos de xeito agresivo cara aos
demais, cando no fondo o problema é noso ou cando non somos
quen de asumir o noso fracaso, ou que estamos perdidos, ou que
nos equivocamos. Neste sentido, cómpre puntualizar que non é
tanto que nós non expresemos emocións, senón que máis ben
damos prioridade a algunhas sobre outras. Por exemplo, a ira
é unha emoción marcadamente masculina. E a ira adoita traducirse en agresividade cara aos demais, en violencia a miúdo.
Pensa en cantas veces reaccionaches deste xeito iracundo cara
aos teus pais, amigos ou parellas. Como máis adiante veremos,
nesta mala xestión do noso interior atópanse con frecuencia as
raíces da violencia de xénero.
E tampouco podemos esquecer que, nos últimos tempos,
moitas mozas están comezando a asumir determinados comportamentos e actitudes que teñen que ver con ese referente
masculino. É dicir, comeza a haber rapazas que reaccionan de
maneira violenta, agresiva, iracunda. De entrada, porque diante
dun mundo no que elas son as principais vítimas de violencias
e de ataques de todo tipo, algunhas mozas comezan a aprender
que teñen que defenderse usando as mesmas armas. De feito,
cada vez hai máis publicidade ou series e ata películas nas que a
mensaxe que se nos lanza é esa: a igualdade para por que as rapazas sexan igual de fortes, violentas e agresivas que os rapaces.
Por outra banda, o modelo de comportamento que maioritariamente vemos na sociedade como o que triunfa, como o que
sempre sae coa súa, como o que é máis admirado, segue a ser o
masculino, o que aquí estamos a explicar como tradicionalmente masculino: o machito chulo, violento se cómpre, o invictus de
toda a vida. Non é de estrañar, xa que logo, que mozos e mozas
se miren nesa referencia e entendan que é a que deben asumir se
queren triunfar na vida. Creo, aínda que isto é algo que me gustaría debater con vós, lectores e lectoras, que os dous factores
anteriores nos levan a un mundo con máis violencia e problemas. Non creo que a igualdade real pase por que as mozas fagan
as mesmas parvadas que os mozos levamos facendo toda a vida.
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Como home que fun educado nese modelo de estrinximento emocional, sei ben que a tarefa que temos por diante non
é fácil. E non o é porque o que se nos reclama é facer xusto o
contrario do que durante séculos nos dixeron que tiñamos que
facer. Trátase de ir asumindo e incorporando á nosa forma de
ser, á nosa vida, todo o que explicabamos sobre a ética do coidado. Estou convencido de que é un dos retos que teríamos que
poñernos se de verdade queremos converternos en mellores tipos, ou sexa, tamén en mellores fillos, mellores amigos, mellores
mozos, mellores amantes. No canto de fuxir de todo iso que nos
dixeron que era feminino, aprendamos a reconciliarnos con iso.
Sería unha magnífica estratexia para comezar a desvincularnos da manada da que, sen sabelo, ti tamén formas parte.
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prensa como El Diario.es, El País ou HuffingtonPost.es. Trátase de publicacións principalmente dedicadas á igualdade de xénero, á participación
das mulleres, ou ao papel dos homes na demanda dunha sociedade máis
igualitaria.
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Os seus libros de divulgación máis recentes, El hombre que no deberíamos
ser (Planeta, 2018) e #Wetoo, brújula para jóvenes feministas (Planeta,
2019) teñen cobrado particular sona nun momento de eclosión da
mobilización feminista na rúa e nos medios de comunicación. En
boa medida, este éxito deriva da súa capacidade para transmitir nun
estilo sinxelo e próximo, nomeadamente para os homes máis novos, a
reflexión sobre a toxicidade dos roles masculinos tradicionais e sobre o
feminismo como corrente de pensamento e acción social liberadora para
o conxunto da humanidade.
Como sinala o autor, #Wetoo diríxese aos mozos e mozas, pero particularmente aos primeiros, para animalos a reflexionar e incorporarse á
reivindicación feminista. Convidado a colaborar neste número de Cadernos dedicado ás novas masculinidades, Octavio Salazar propúxonos
a reprodución do capítulo do seu último libro que vimos de presentar.
Nota: a información para este perfil extraeuse principalmente da ficha do autor na
web da Red de Hombres por la Igualdad e nalgúns dos medios de comunicación cos
que colabora, así como da base de datos Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/).

