EL DESEMPODERAMENT DEL MASCLE ALFA
EL MITE DE LA SUPREMACIA DE L’HOME CAÇADOR

La interpretació de l’home caçador, que assignava una superioritat física masculina, ha
sigut rebatuda gràcies a les investigacions
antropològiques de les societats caçadores i
recol·lectores.
En la majoria d’elles, s’apunta al fet que les
principals aportacions d’aliment provenien
de les activitats de recol·lecció i caça menor
que duien a terme dones i xiquets. Les dones
triarien o preferirien aquelles activitats que po-

gueren combinar millor amb els seus deures
maternals.
La caça d’animals grans era una activitat
auxiliar. En ser més perillosa, havia de ser vista
com una activitat més prestigiosa però no es
corresponia amb les necessitats de la vida
quotidiana.
En definitiva, la supremacia de l’home caçador és un mite que ha sigut sostingut per una
visió androcèntrica de la prehistòria.

LA DOMINACIÓ

La dominació masculina és un fenomen natural i universal?
La veritat és que és més aviat una construcció
cultural col·lectiva, no sent tampoc un fenomen
universal. Quan les antropòlogues feministes
han fet el seu propi treball, han trobat societats
on el fet de ser home o dona no comportava
connotacions de domini o subordinació.
De fet, qualitats que han sigut valorades com
la força física, l’agressivitat, o la valentia, i que
van poder ser funcionals en el passat, són una
amenaça a la supervivència de la humanitat en
l’era nuclear.
En el transcurs de la història, encara que hi
haja hagut grans canvis (de civilització, de
cultura, de dominació entre els pobles...), s’ha
seguit i es continua tenint la concepció d’una
suposada realitat profundament compartida
entre el que has de ser un home i una dona.

Ha passat mes d’un segle des
que es va estrenar el curt de
Charles Chaplin His Prehistoric
Past, i els discursos generats
sobre la Prehistòria no han
canviat… L’home blanc occidental
heterosexual sempre ha tingut el
protagonisme simplement perquè
va ser ell qui va escriure la (pre)
història.

EL PATRIARCAT
Què és el patriarcat?

La base de l’estructura organitzativa de la societat,
el nucli de la qual és la família heteronormativa,
està assentada en una construcció social i cultural
anomenada patriarcat. Segons la RAE, l’etimologia
d’aquesta paraula entronca amb altres conceptes
com són: pare, pàtria o poder.
El patriarcat significa l’autoritat del pare, una creació
històrica elaborada per homes i dones, un sistema
de dominació de les dones per part dels homes.
El patriarcat com a sistema d’organització social
basat en el poder a hores d’ara ha, afavorit als homes (però s’està orientat ja cap a un model menys
basat en el gènere), i s’ha anat construint al compàs
de la història de la humanitat.
Són diferents els referents que podem trobar en la
història, vinculats a diferents èpoques, i connectats
amb diverses cultures. Tots ells posen de manifest
l’existència d’un patriarcat imposat.
Aquests són alguns exemples:
- Intercanvi de dones en el neolític, practicat per a
evitar guerres mitjançant la consolidació d’enllaços
matrimonials, i assentat en la idea que les societats

amb més dones contribuïen a aportar més xiquets
a la població,
- Va existir una llei romana que no permetia l’accés
de les dones a càrrecs públics i reconeixia que la
condició de les dones era inferior a la dels homes.
- La “explosió de misogínia” de la caça de bruixes
de l’Europa del Renaixement, en la qual totes les
dones van patir els efectes a través de l’exhibició
pública d’execucions i tortures.
- El matrimoni “lliure” i la imposició de l’amor
romàntic com a norma del segle XVIIII. Els valores
com la virginitat, el pudor i la passivitat sexual, van
ser considerats com a monedes de canvi per a
accedir als recursos econòmics.
Els homes estimaven a les dones de manera
obsessiva, reafirmant-se d’aquesta manera el sentit
de propietat sobre els seus cossos (“La vaig matar
perquè era meua”.)
- La normalització del dret de propietat de l’home
sobre el cos de les dones arriba fins als nostres dies,
i la seua principal manifestació és la pornografia.

Aquests són només alguns exemples de la dominació masculina. Lluny de formar part del passat, hui
dia les dones arrosseguen aquesta herència.
La bretxa salarial, la dificultat d’accedir a llocs de
direcció en el treball, la prostitució, la falta de lleis
de protecció contra la violència de gènere, la concepció de la llibertat sexual de la dona com una
desviació, entre altres, són proves que el patriarcat
permea fins als nostres dies.

EL GÈNERE
Què és el gènere?

El concepte de gènere s’ha desenvolupat per a
estudiar com les societats pensen, organitzen i
prioritzen la diferenciació dels sexes i normalitzen
el comportament sexual.
Planteja les categories de dones, homes, sexe,
sexualitat i les nocions de femení i masculí, com
a construccions socials i no com a dades naturals
inqüestionables.
Independentment del sexe biològic, el gènere
ens permet obrir noves perspectives d’exploració
de la nostra identitat.
- Els rols de gènere expressen conductes que
s’espera d’una persona en raó del seu sexe. Cada
societat té un conjunt d’idees sobre com s’espera
que les dones i els homes parlen, es comporten, es
visten...
- La identitat de gènere és la percepció que un/a
mateix/a té de si mateixa com a persona respecte
al seu propi gènere.
- El sexisme integra totes aquelles pràctiques i
actituds que promouen el tracte diferenciat de les
persones en raó del seu sexe biològic, però es refereix també a les actituds que promouen estereotips
de rols socials establits en diferències sexuals.
Des de la nostra interpretació
occidental, els indis d'Amèrica
del Nord tenien entre 3 i 5
gèneres. Les persones de
“dos esperits” per exemple
(individus que tenien els
patrons de conducta masculí
i femení) eren persones
molt valorades i realitzaven
funcions socials específiques
en les seues comunitats.

ELS ESTEREOTIPS
Construcció dels estereotips

Històricament, característiques com la força i
l’autoritat, accions com la guerra, o el propi fet de
ser una persona avesada al risc, són atribuïts al
masculí. Per part seua, la feblesa, la capacitat per
al diàleg, la pau, o la precaució, són conceptes
atribuïts al femení.
Un home vertader és evidentment blanc, occidental, heterosexual, autònom, actiu, competitiu i
possiblement violent.
Al llarg de la història, la virilitat és una constant
en la construcció de la identitat masculina.
Aquesta, es troba estandarditzada en el llenguatge quotidià ,trobant expressions com:
“Campió”, o “valent”.
Quin xiquet, al pati d’una escola, no va ser
objecte d’insults que qüestionaven la seua suposada virilitat? La llista pot ser llarga: “No hi ha ous?”
“Marieta!”, “panfilo” «figa molla»...

EL MASCLE ALFA
Un estereotip inventat?

Sí. Respon a una perspectiva d’home-científic (androcèntrica) de l’estudi del comportament dels animals. La visió
d’un individu alfa que domina el grup al final d’un procés
competitiu, ha seduït i servit a una masculinitat, que sempre ha tingut por de perdre l’hegemonia del poder.
No obstant això, diferents estudis ho desmenteixen.

EL PODER

El patriarcat és una qüestió de relacions de
poder i el poder no és sinònim de felicitat.
La proposta per a transformar aquesta relació
seria que reconeguérem serenament que és
hora de canviar i començar a treballar per això..
Els homes no hem de percebre aquest canvi
com un conflicte o una qüestió que atac al
nostre orgull (crisi de la masculinitat, símptoma
del mascle ferit), i transitar cap al nostre desempoderament.
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EL DESEMPODERAMENT
“El desempoderament no és més que fer un desistiment de poder (cap a l@s de baix i en harmonia amb l’entorn social i natural) que propicie una
construcció col·lectiva.”
Javier Encina, Dt. Ángeles Ávila.
El desempoderament permet millorar molts
aspectes de la nostra vida i del nostre entorn,
ajudar-nos a transitar cap a l’horitzontalitat en les
nostres relacions, abandonar la jerarquia entre els
gèneres, les ètnies, les espècies i deixar de creure
en la necessitat de dominar la naturalesa.

En 1947 el zoòleg Rudof Snenkel va estudiar els processos de competició i dominància
en el si dels ramats dels llops, introduint l’expressió d’animal ALFA. Aquest concepte el va
identificar amb una parella de llop mascle i femella.
Per part seua, en els anys 70 el feminisme ressorgeix amb una mobilització sense precedents, el zoòleg David Mech, publica un llibre divulgatiu de gran èxit en el qual segueix les
observacions de Snekel però s’oblida de la femella, donant l’estatut de dominant només al
mascle. A partir d’ací el concepte “alfa” serveix als homes per a redefinir la seua masculinitat,
com una cosa més natural que cultural, i reforçant els estereotips que defineixen els valors
pretesament masculins o femenins.
Els Zoòlegs que van desenvolupar la noció de mascle dominant ALFA, 30 anys més tard,
es van adonar que la seua visió havia estat un error.
Si s’ha demostrat que la noció de mascle dominant és errònia des de la visió dels
zoòlegs que la van desenvolupar, la idea en la seua acceptació vernacla aplicada a l’espècie humana ha fet el seu camí. La visió androcèntrica d’un individu alfa que domina el grup
al final d’un procés competitiu, ha seduït i donat un nou alè (un més) a una masculinitat ja en
“crisi” (una més). El mascle alfa existeix únicament a través del prisma de la visió dels homes
que han usat aquest contenidor per a omplir-lo amb diferents definicions segons el temps
i les persones que l’usen.

Com desempoderar-se?
Ser conscient dels seus privilegis i posar aquesta
presa de consciència al servei del bé comú. Fer
l’esforç de tractar de comprendre l’experiència
d’aquelles persones que no tenen aquests privilegis i no menysprear-les.

Trencar els estereotips.
- El concepte de gènere ens permet dissociar
el sexe biològic dels rols tradicionalment assignats per a homes i dones.
Introduir canvis en l’educació dels xiquets i
xiquetes en les primeres etapes educatives com
puguen ser:
- Desenvolupar pedagogies que se centren en
la prevenció dels estereotips. (Stop princeses vs
superherois)
- Controlar el vocabulari amb el qual són educats.- el llenguatge com a mecanisme de construcció del gènere (valent, campió...que bonica,
la meua princesa...)
- Lluitar contra l’analfabetisme sexual. El sexe
de la dona no és tabú ni vergonyós!
Hem de reconèixer el clítoris com un òrgan de
plaer per dret propi.

Reescriure les històries. Les representacions històriques sempre s’emmarquen
en els termes i interessos de les potències
dominants.
És essencial escoltar per a desaprendre
el que hem aprés i, a partir d’ací, tornar a
aprendre. És cabdal escoltar a les dones,
llegir textos feministes i treballar sobre una
mateixa.
Redefinir i valorar noves relacions amb
l’entorn social i natural. Desempoderar-se
és simplement una qüestió de supervivència, de canviar la nostra relació amb els
altres i amb el món.
Amb les seues 8.000 terminacions nervioses, el clítoris
és l'òrgan estrella del plaer femení (té dos vegades més
nervis que el penis).
Parlar de sexualitat de les dones és com entrar a una
dimensió desconeguda.
Més enllà de l'aberració de la mutilació genital femenina
(s'estima que l’han patit 200 milions de dones i xiquetes a
tot el món, de les quals 500.000 viuen a Europa), el clítoris
pateix d'una evident ablació cultural.
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