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Referirse ao movemento feminista é falar de dúas etapas claramente diferenciadas no 
tempo. Un primeiro movemento, o sufraxista, que se desenvolve na segunda metade 
do século XIX e que se pode dar por liquidado para a Primeira Guerra Mundial, e o 
movemento feminista contemporáneo, que xorde case un século despois, na década 
do sesenta. O movemento sufraxista afunde as súas raíces ideolóxicas no liberalismo 
burgués: niso reside a súa forza e a súa debilidade. A súa forza, porque esixe 
coherencia á  filosofía política da igualdade, que non podía senón estenderse á 
igualdade entre os  sexos. A súa debilidade, porque o liberalismo dos anos posteriores 
ás revolucións  burguesas estaba obrigado a moderar os seus pasados "excesos" e 
porque a igualdade  formal, alí onde se alcanzaba, mostrábase máis ben infecunda e 
escasamente liberadora.  

O movemento feminista contemporáneo nace cortado pola tradición  decimonónica, 
nas últimas ondas revolucionarias en Europa e nos EE.UU.: os  movementos do 68, a 
rebelión dos negros, a guerra de Vietnam... Moitas das  mulleres que formaron o novo 
movemento feminista foran activas participantes nos movementos do Maio francés, no 
levantamento dos negros norteamericanos, nas loitas estudantís de Italia, do Estado 
español... A posición anticapitalista, antiimperialista e a formación marxista son 
constantes da maioría das novas feministas. O movemento que se vai conformando é 
un movemento de oposición -máis ou menos explícita- ao sistema social, un 
movemento subversivo que se nutre do marxismo, aínda que demasiadas veces choca 
fortemente cos marxismos e os marxistas presos da ortodoxia dogmática da esquerda, 
negadora de calquera autonomía á opresión das mulleres. "O camiño da liberación 
das mulleres -dicíase- está garantido coa abolición das relacións de produción 
capitalistas e a incorporación das mulleres ao traballo asalariado". O movemento 
feminista rexeita de plano esta simplificación, tan repetida pola esquerda tradicional. 
Pero tampouco a nova esquerda, tan activa á calor das loitas do sesenta, móstrase 
máis aberta ao recoñecemento da autonomía da loita específica das mulleres. Na 
maioría dos grupos que a conforman predomina a maior incomprensión.  

Por todo iso, o movemento feminista, desconfiado e sentindo a desconfianza da 
esquerda, vese -felizmente- abocado a marcar o seu propio camiño, a transitar por 
carreiros propios e novos. Hoxe, ao cabo dunha vintena escasa de anos de 
experiencia acumulada,  podemos afirmar que o movemento feminista, coa súa 
proposta emancipadora, expón uns cuantos desafíos á esquerda. Desafíos nos máis 
diversos terreos e da máis diversa natureza. Despois da irrupción do feminismo 
moderno, podemos exclamar con certeza: "Xa nada volverá ser como antes!". 

 

Unha forma de organizarse para a utopía feminista 
 

O feminismo como movemento social foi capaz de desafiar concepcións e hábitos 
certamente arraigados no seo da chamada esquerda social. Nas prácticas  
organizativas, nas reivindicacións e obxectivos de loita sociais e políticos, e en toda 
unha serie de ideas e hábitos que afectan á teoría e á estratexia revolucionarias. 

O feminista constitúese organizativamente como un movemento só de mulleres. Non 
acepta a presenza de homes nas súas organizacións nin nas súas asembleas, 



xornadas, encontros... Convencido de que un grupo oprimido debe tomar nas súas 
mans a súa propia liberación, vixía con particular celo a súa autonomía organizativa, 
política e ideolóxica. Desenvólvese, en todos os terreos, a partir das súas propias 
forzas e rexeita calquera  vinculación -que non colaboración- cos partidos políticos, os 
sindicatos e outras organizacións sociais.  

Esta autonomía -que hoxe parece, en xeral, admitida- suscitou nun primeiro momento 
-quizá aínda suscita- fortes receos e suspicacias,  especialmente nos partidos de 
esquerda e nos homes de ideas radicais, a quen custou aceptar este protagonismo 
das mulleres. É certo que nesta defensa da autonomía do movemento feminista 
manifestáronse, ás veces, posicións de gran desconfianza cara a todo o que teña que 
ver cos partidos políticos e cos homes. Tamén se deron apaixonadas e agres 
polémicas sobre o que se chamou "a dobre militancia". Sectores de feministas 
chegaron a expor o rexeitamento a mulleres que pertencían, ademais, a partidos 
políticos, por entender -de modo equivocado, na miña opinión-  que a súa presenza no 
movemento ía en detrimento de a autonomía do mesmo. 

Tamén caracterizou ao movemento a exploración de novas formas: o asamblearismo 
como funcionamento de maior e máis directa democracia, a procura de participación, 
aprendizaxe, autovaloración e incorporación a cantas máis tarefas mellor. O 
movemento manifestou, desde o principio, o seu rexeitamento a calquera indicio de 
burocratización. Nas organizacións que o conforman non hai carnés, cargos, 
organismos dirixentes, eleccións... As liñas de actuación, os ritmos, as dinámicas, en 
fin, todo decídese de forma asemblearia e dando un gran peso aos debates e ao 
intercambio de ideas e opinións. Sen dúbida, estas preocupacións e prácticas non 
eran moi frecuentes nas organizacións que conformaban a esquerda.  

O movemento feminista ten unha serie de características que o converten nunha 
realidade moi particular en relación con outros movementos. A súa forza depende de 
que sexa capaz de espertar as conciencias durmidas e acaladas de tantas mulleres 
que viven e sofren o que significa ser muller nesta sociedade, pero que non se atreven 
a expresar, nin tan sequera expresarse a si mesmas, as miserias que padecen e que 
son froito, tamén, das relacións que manteñen con tantos homes -pais, maridos, 
irmáns, amantes, fillos...- que as arrinconan ao papel das súas subordinadas. As 
dificultades para que as mulleres avancen, para que esperten ao feminismo, son 
dunha entidade distinta ás do espertar doutras conciencias. E iso non só é debido á 
ausencia de tradición de loita feminista, historicamente falando, senón tamén porque 
este espertar das mulleres vese obstaculizado polo desprezo, e, ás veces, oposición, 
aos que se ten que enfrontar. Os homes, revestidos pola autoridade que lles outorga a 
súa mera condición masculina, pola superioridade que lles concede a súa inserción no 
mundo extrafamiliar, pola prepotencia derivada da súa situación de posuidores de 
soldo, poden dificultar, e de feito dificultan, calquera forma de revolta. A interiorización 
desta minusvalía por parte das mulleres pode carrexar, tamén, que a elas mesmas lles 
sexa difícil dar pasos para os que non contan coa aprobación externa e que merecen a 
reprobación social.  

Para as mulleres, chegar a comprender de modo profundo a súa situación de 
oprimidas en tanto que xénero require unha introspección, require reflexionar sobre o 
que foron as súas vidas, tamén nos terreos máis íntimos, máis vivenciais. E isto esixe 
un tempo e uns camiños propios. Non se chega a ser feminista só a través dunha 
reflexión política sobre o que é o sistema social, senón, tamén, a través dun 
cuestionamiento do que foron as diversas opcións que as  mulleres han ir tomando 
nas súas vidas, das tensións que han ir xurdindo; dunha  comprensión de até que 
punto as súas vidas viñeron marcadas pola idea da feminidade que tan arraigada está 
nas conciencias de mulleres e homes, aínda na actualidade; de até que punto o 
masculino e o feminino marcan as posibilidades vitais das mulleres e os homes nesta 
sociedade e subordinan aquelas a estes. 



Comprender isto, comprender como os anhelos de liberdade e autonomía de cada 
muller entran tantas veces en contradición coa súa necesidade de protección e afecto, 
require diso que no movemento feminista chamouse autoconciencia: esa reflexión, ese 
cuestionamiento persoal e colectivo sen o cal ningunha muller chegou a sentirse real e 
profundamente implicada na loita feminista. 

Este tempo de maduración persoal esixe que os grupos feministas se doten duns 
espazos específicos, dunhas dinámicas internas que posibiliten a autoconciencia das 
mulleres que os integran. Sen iso, o movemento non sería o que é. Saber combinar a 
práctica da autoconciencia co que son necesidades imperioso de actuación pública do 
movemento non é cousa fácil. O peso a dar a unha e outra cuestión, o conseguir un 
equilibrio entre unhas e outras necesidades é extremadamente complicado, pero a 
reflexión sobre todo iso transciende, con moito, os marcos estritos do movemento 
feminista, xa que expón cuestións de enorme importancia para calquera organización 
ou movemento que queira manter o entusiasmo de quen o integran. 

 
O persoal é político  
 

No que se veu chamando "a práctica política", o movemento feminista ten feito 
innovacións de certa transcendencia. Hai unha lema que o feminismo puxo en 
circulación desde os seus comezos ("o persoal é político"), por entender que en 
aspectos ben importantes da vida das persoas -que até  entón viñan considerando 
asuntos privados, alleos por tanto ao quefacer público- exercíase opresión, 
desigualdade e, en non poucas ocasións, tiranía. Consecuentemente, lanza á area da 
batalla social e política moitos deses elementos da vida "privada".  

A maior parte de consígnas feministas -por forza, sintéticas, como toda consigna- 
aluden á necesidade de considerar asuntos da vida cotiá das persoas como 
merecedores de ser considerados sociais, políticos, susceptibles, por tanto, da 
actividade central do movemento: "Manolo, a cea fascha ti só", "Eu tamén abortei", "De 
noite e de día queremos camiñar tranquilas", "Sexualidade non é maternidade", 
"Mulleres somos, mulleres seremos, pero na casa non quedaremos", "Somos 
lesbianas porque nos dá a gana", "Democracia na rúa e na cama"... Expresión, todas 
elas, de situacións moito menos privadas do que nos gustaría (porque nelas están a 
interferir continuamente as clases reitoras da sociedade, a través de centos de 
mecanismos en grao sumo variado), e, finalmente, porque as nosas vidas, a totalidade 
da nosa vida, e non a vida dividida en parcelas, é o que interesa ao movemento 
feminista. Deste xeito imprímese un xiro de moitos graos nas concepcións dominantes 
na esquerda, obrigando a considerar, a partir dese momento, como obxecto do 
quefacer social moitas das cousas que, baixo o selo do privado, encubrían opresiones, 
insatisfaccións, sufrimentos e miserias. Con iso, o movemento lanza un gran desafío a 
unha esquerda certamente anquilosada e pouco proclive á curiosidade, á crítica, a 
someter as súas ideas e prácticas a constante debate, estudo, crítica, renovación.  

Así, xunto ás grandes reivindicacións sociais -contra a explotación da forza de traballo, 
contra a guerra, os exércitos, o servizo militar obrigatorio, contra a OTAN, contra a 
represión...-, o movemento feminista expón con idéntica forza e co mesmo nivel de 
importancia cuestiones como o dereito ao aborto, a unha maternidade libremente 
decidido, a libre opción sexual, a liberdade persoal, etc. Xunto á explotación no mundo 
laboral expón a explotación no mundo doméstico, desvelando, deste xeito, o papel que 
xoga o sistema de familias no mantemento da orde social burgués e patriarcal, e o 
carácter arbitrario da adxudicación ás mulleres -polo mero feito de selo- das tarefas 
domésticas, que tantos beneficios reporta aos homes de todas as clases e categorías 
sociais. Non é gratuíto afirmar que, como resultado de todo iso, o movemento 



feminista fixo cambiar, en boa medida, a consideración do social e o político coa 
irrupción do persoal.  

 

Algúns problemas teóricos 
 

De todas estas concepcións postas en solfa, da procura, exploración, debates, críticas, 
estudos e investigacións, do rexeitamento de tantas ideas aprendidas, e da súa 
práctica organizativa, social e política, o movemento feminista foi construíndo outras 
seguridades e expondo novos interrogantes, novas dúbidas que necesariamente 
obrigan á esquerda a reformularse moitos dos seus argumentos teóricos e 
estratéxicos, de igual modo que a modificar as súas análises da historia e da realidade 
social. 

Fagamos un breve repaso dalgúns dos problemas teóricos máis importantes aos que o 
feminismo tivo que facer fronte e que deron lugar a importantes debates no seu interior 
ao longo destes anos. Algúns destes problemas tocan de cheo a análise da sociedade 
no seu conxunto, mentres que outros afectan máis á especifidade da opresión das 
mulleres. Entre os que afectan á análise social estarían, en primeiro lugar, os debates 
sobre as orixes e as causas da subordinación e opresión das mulleres. As razóns da 
pervivencia do dominio masculino e os mecanismos que o fan posible, así como a 
relación deste dominio coa estrutura social no seu conxunto. Dito doutro xeito: como 
se dá nunha sociedade estamental, por exemplo, ou nunha sociedade de clases, a 
subordinación das mulleres, que función cumpre, como se vai modificando ao longo da 
historia, etc.  

Sobre as causas ou orixes expuxéronse diversas hipóteses: desde algunhas, máis 
claramente bioloxistas, outras máis acordes cunha interpretación afastada do biolóxico 
e máis próxima a causas sociais, ou ben hipóteses que teñen en conta ambos os 
factores (sociais e biolóxicos). En calquera caso, un dos problemas co que se atopan 
as investigadoras feministas nesta cuestión é a escaseza de investigación empírica, a 
ausencia de fontes ou a parcialidade das mesmas. E así, podemos advertir tendencias 
á xeneralización excesiva, á historicidade na elaboración dos conceitos, a proxectar o 
presente no pasado... cuestións todas elas que favoreceron que as conclusións 
achegadas resulten pouco esclarecedoras. 

Sobre a relación da opresión das mulleres co conxunto social constátanse, en liñas 
xerais, dúas grandes tendencias: 

A) O chamado feminismo radical, que tende a dar prioridade analítica á contradición 
home/muller e a situar nesta contradición a raíz (de aí o de radical) de todo ulterior 
desenvolvemento social, converténdoa nunha constante histórica ao redor da cal se 
articularía a historia das sociedades humanas. 

Esta tendencia utiliza, case sempre, o concepto patriarcado, co que designan esta 
constante: todas as sociedades son, ante todo, sociedades patriarcais e defínense por 
selo.  

Na miña opinión, este concepto resulta de escasa utilidade pola súa xeneralidade, 
porque se resiste á exploración histórica, porque se tendeu a hipostasiar o que, en 
último termo, é pouco máis que unha palabra para designar a opresión das mulleres, 
pero que carece de carácter científico se se lle quere converter en algo máis, nun 
sistema social transhistórico. 

B) A outra tendencia estaría formada por feministas máis imbuídas de métodos  
materialistas e históricos, de maior formación marxista, que tratan de analizar a 
opresión das mulleres integrándoa nunha análise global da complexidade das 



formacións sociais, sen renunciar por iso a afirmar a autonomía dunha opresión 
milenaria.  

En calquera caso, abordar esta cuestión é un desafío permanente para quen se 
dedican á investigación social, á historia... especialmente para quen desenvolven os 
seus traballos desde unha perspectiva de esquerda e liberadora. E, con todo,  
desgraciadamente, estas investigacións son, aínda, no seu maior parte, traballo 
exclusivo de mulleres ou departamentos de estudos da muller nas Universidades, pero 
están ausentes doutros focos de investigación e elaboración social e política. 

 
Cal son "os intereses" das mulleres?  
 

Para a esquerda, máis urxente aínda que o anterior -ao meu modo de ver- sería 
afrontar unha análise cabal da sociedade  contemporánea, tendo en conta a posición 
das mulleres nela. O avanzado até agora polas feministas afecta as posicións políticas 
da esquerda e ás súas estratexias. Trátase, en definitiva, de establecer a relación das 
mulleres coas clases sociais, de responder á cuestión de cal son os intereses das 
mulleres. 

Pódese falar de intereses das mulleres no seu conxunto, como grupo diferenciado en 
virtude da súa pertenza ao xénero feminino? Constitúen, pois, as mulleres un grupo 
social homoxéneo cuxos intereses prevalecen sobre outros intereses de clase, etnia, 
nación, relixión, preferencia sexual, idade, etc.? Son, pola contra, outros intereses os 
que condicionan a conciencia social das mulleres e non os seus intereses específicos 
en tanto que xénero feminino? Ou ben, é inevitable ter simultaneamente en conta 
todos os factores (sexo, etnia, clase, ideas relixiosas, políticas, preferencias sexuais, 
habitat, etc.?).  

A esquerda nunca antes se expuxo a enorme complexidade da cuestión. Limitouse a 
asimilar ás mulleres á clase social dos seus maridos, equiparando os intereses duns e 
outras. 

Por outra banda, no movemento feminista hai sectores que consideran que as 
mulleres constitúen unha clase social ou grupo social homoxéneo, cohesionado por 
unha común opresión, e aínda cando recoñezan a existencia doutros factores, 
consideran que estes son secundarios, que é máis o que une ás mulleres que o que 
as separa. 

Ao meu entender, a cuestión é máis complexa. Non é difícil constatar que as 
traballadoras asalariadas teñen moito en común cos traballadores (a explotación da 
súa forza de traballo), nin que as amas de casa das familias obreiras sofren todas as 
miserias da clase obreira na sociedade capitalista (baixo nivel de vida, escaseza de 
beneficios sociais, dificultades para atopar traballo digno, para acceder a unha 
educación superior...). Agora ben, a súa posición non é exactamente a mesma: as 
primeiras sofren unha explotación máis intensa e discriminacións laborais diversas; as 
segundas, pola súa condición de mulleres, ven agravadas as miserias descritas (o seu 
nivel de educación será menor, maiores as dificultades para atopar traballo... Ademais, 
a súa vida  circunscrita ao fogar e ao barrio fai que padezan máis directamente a falta 
de equipamentos sociais, que sufran máis intensamente as carencias, problemas, etc. 
dos seus fillos e fillas, que a escaseza do salario que entra na casa repercuta máis  
directamente na súa forma de vida ou nas súas preocupacións inmediatas, etc.). 
Unhas e outras ven enfrontadas, con frecuencia, aos homes da súa propia clase 
social, aos que están subordinadas, que as discriminan e, tamén con frecuencia, 
oprimen. 



Só se se recoñecen estas situacións, se se teñen en conta estas contradicións entre 
homes e mulleres, poderá a esquerda comprender as variadas razóns que moven ás 
mulleres, os seus porques diversos que non se explican nas visións reduccionistas ás 
que nos teñen afeitas as diferentes teorías da desigualdade social.  

Por último, e tamén dentro deste bloque de problemas, estarían os debates sobre as 
mulleres e o socialismo. Escribiuse moito e moito se debateu sobre a situación das 
mulleres na Rusia postrevolucionaria, nos países do chamado "socialismo real"; dos 
avances e retrocesos, do mantemento da subordinación das mulleres e da familia 
tradicional, da presenza ou non de organizacións feministas... 

Discutiuse, así mesmo, sobre as prioridades revolucionarias -en países como, por 
exemplo, a Nicaragua sandinista-. Sobre como e en que momento se deben abordar 
as reivindicacións das mulleres, sobre a imprescindible existencia de amplas 
organizacións autónomas de mulleres, nas que a compoñente feminista estea 
presente con forza, etc.  

En última instancia, estes debates teñen como pano de fondo a concepción do 
socialismo e da revolución e son, por tanto, de gran interese para todas aquelas 
persoas interesadas na construción de sociedades diferentes, máis libres, máis xustas, 
máis igualitarias, sen explotacións nin opresiones de ningún xénero. 

 

Sexualidade e violencia machista, preocupacións alleas á esquerda 
 

No segundo bloque de problemas, os relacionados coa especifidade da opresión das 
mulleres, os debates máis centrais do movemento feminista tense focalizado en 
asuntos relacionados coa sexualidade e a violencia machista. 

O sufraxismo decimonónico estivera, maioritariamente, marcado por fortes doses de 
puritanismo (non hai que esquecer que o seu berce é a Inglaterra da época victoriana).  
Insistíase nos perigos do sexo (embarazos múltiples, enfermidades de transmisión 
sexual...), o desexo sexual aparecía vinculado en exclusiva aos homes, mentres que 
para as mulleres o amor era unha inclinación espiritual. 

O novo feminismo, moi ao contrario, enfróntase rotundamente con esta concepción da 
sexualidade e reivindica, sen pudor, o pracer sexual para as mulleres. Afirma que as 
mulleres somos seres sexuais con desexos propios, que a sexualidade feminina é, 
tamén, activa, á vez que se critica a hexemonía masculina nas relacións sexuais, a 
súa agresividade e o modelo falocrático. Rompe a interesada equiparación entre 
sexualidade-maternidade e a non menos interesada entre sexualidade e 
heterosexualidad, cuestionando esta última como norma sexual imposta, explorando a 
condución do desexo sexual das persoas nunha única dirección e reivindica, así, o 
dereito a unha sexualidade libre e, por tanto, á lexitimidade do lesbianismo.  

Tamén en relación á sexualidade daranse importantes debates no movemento 
feminista. Un sector do chamado feminismo radical (con forza, sobre todo, na  EE.UU.) 
adoptará unha posición diverxente da maioritaria, internacionalmente considerada. 
Para estas feministas a opresión das mulleres quedará reducida, case exclusivamente, 
á opresión sexual, delimitando así facilmente ao inimigo: os homes. O poder dos 
homes procedería do falo e os xéneros feminino e masculino construiríanse sobre as 
diferentes formas de vivir ou practicar a sexualidade: violencia na sexualidade 
masculina, pasividade na feminina. Con esta simplificación reduccionista queda, na 
miña opinión, descartado unha análise máis complexa e multifacético da opresión das 
mulleres e da súa integración nos mecanismos da sociedade de clases: o poder 
económico, a familia, a ideoloxía, os prototipos de xénero presentes de mil formas na 
sociedade... todo queda reducido ao poder do sexo. 



Simultaneamente, neste sector do feminismo radical maniféstase unha inseguridade 
ao redor da sexualidade. Inseguridade motivada, en parte, polo descubrimento -feito 
polo propio movemento feminista- da magnitude da violencia machista. Pero, tamén, 
pola presenza dun certo puritanismo herdado da tradición feminista decimonónica e 
por unha tendencia ao moralismo, a fixar "o que é correcto e o que é incorrecto", a 
establecer prescricións no que á práctica sexual refírese, e, finalmente, por un certo 
temor á disidencia, á diversidade de expresións da sexualidade -moitas delas 
satanizadas socialmente-. O sexo convértese, así, de novo, en "cousa de homes" e 
"un perigo para as mulleres". 

Estas dúas maneiras de concibir a sexualidade; esta tensión entre pracer e perigo 
centran hoxe gran parte dos debates do movemento e condicionan a súa actividade.  

Pero calquera que sexa a nosa posición ante a sexualidade, nada pode facernos 
esquecer a magnitude da violencia contra as mulleres nas nosas sociedades. 
Violencia sexual cuxo máximo expoñente é a violación, e violencia física, en xeral, 
testemuñada cotidianamente polos maustratos ás mulleres na familia. A magnitude 
desta violencia machista, as súas causas, as formas de combatela son hoxe os 
principais centros de debate e actuación dos movementos de mulleres. Tamén nestes 
debates sobre as causas da violencia masculina hai voces que denuncian a 
agresividade como unha forza -innata ou construída socialmente- xeral e incontrolable. 
Outras posicións sobre a cuestión insisten en que as causas desta violencia non 
poden separarse da análise máis global das manifestacións da opresión das mulleres, 
da súa dependencia económica e afectiva, do seu papel na familia, da desvalorización 
que o ser muller comporta aquí e agora, do desprezo cara a ela e cara ao seu papel 
social, dos compoñentes do xénero masculino no que son socializados os homes... 
Relacionado con todo isto faise necesaria a reflexión (aquí a sicología proporciona 
axudas moi estimables) sobre a construción social do desexo sexual cos seus 
compoñentes de agresividade e dominio. Se nos problemas que enunciaba no 
primeiro bloque -os relacionados coa análise social- o movemento feminista expuña 
novidades e esixencias, neste segundo bloque, a desconexión coas preocupacións 
habituais da esquerda aparece máis marcada aínda. Fóra dalgunhas influencias, xa 
afastadas, de H. Ellis e Carpenter, de W. Reich e, máis modernamente, de Foucault, a 
esquerda non se expuxo nunca a cuestión sexual como un asunto serio e de 
transcendencia social e política.  

E chegan as feministas lanzando ao aire estes asuntos, rompendo tabús e elevando o 
sexo á categoría de problema social e político. Aínda podemos facer outra reflexión. 
Cando as feministas falamos da orixe da opresión das mulleres, dos seus intereses, 
do socialismo ou do dereito ao aborto... os homes poden sentirse interesados, pero 
non directamente implicados. En cambio, se nos referimos ao terreo da vida persoal 
(traballo doméstico, violencia machista ou ao  modelo sexual) a implicación dos homes 
é máis evidente. 

Así, desde que o novo movemento feminista expuxo estes desafíos, certamente 
apaixonantes, á esquerda, temos que un home de conviccións democráticas,  
socialistas, de ideas radicais, de esquerda consecuente, non é xa só un home que non 
acepta a explotación, que rexeita o militarismo, combate a represión policial, defende a 
natureza, non ve con bos ollos ao Estado, oponse ao racismo e á xenofobia... É, 
tamén, un home que se reformula a vida privada, o seu trato coas mulleres, a súa 
propia sexualidade, porque o movemento feminista modificou, entre outras cousas, a 
ética revolucionaria. Non é realmente audaz? Non achega moita riqueza de rexistros e 
matices á Utopía? 


