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El feminisme i l’esquerra no sempre han estat bons aliats, no sempre han 
anat de la mà. Seria lògic pensar que l'esquerra, en la mesura que defensa 
la igualtat d'oportunitats, la solidaritat, la justícia social, etc., haguera 
assumit la igualtat de gènere com a pròpia i s'haguera oposat a qualsevol 
discriminació en este sentit. La història demostra que no ha sigut ben bé així, 
que els moviments emancipatoris que s'han anat succeint al llarg dels últims 
segles, que podríem englobar amb el nom genèric de progressistes o 
d'esquerra, no han tingut com a eix central del seu ideari la igualtat de 
gènere sinó només el reconeixement formal dels drets polítics de les dones i 
d'alguns altres drets (reproductius, d'herència, etc., segons estats i partits). 
Crec que l'esquerra del segle XX, concretament la que naix amb la 
revolució d'octubre, i els estats i partits que s'inspiren en les idees de la I, la II i 
la III Internacional, associaven el fet d'arribar a una societat 
socialista/comunista amb la desaparició de l'opressió de gènere. Este 
plantejament apareix fins i tot en escrits de famoses dirigents revolucionàries 
com Klara Zetkin. Hi ha, per tant, un error conceptual de partida, i és 
considerar que amb la superació del capitalisme i l'arribada d'una societat 
socialista s'aconseguirà la igualtat de gènere. Tot i que hi havia treballs de 
teòrics marxistes com Engels sobre l'origen de la desigualtat de les dones, la 
confiança en el fet que l'ideari igualitari de l'esquerra superaria totes les 
desigualtats va fer que no hi haguera un treball específic ni en els partits 
d'esquerra ni en els estats que s'anomenaven d'esquerra per a anar 
desmuntant les estructures patriarcals per a arribar a la igualtat de gènere. 
Així, podem observar que per molt que els idearis socialistes proclamaven la 
igualtat entre dones i homes i la reconeixien formalment, les estructures de 
desigualtat més profundes s'anaven mantenint i reproduint: en els 
parlaments dels estats de l'antic bloc soviètic i en la república xinesa hi ha 
hagut fins fa poc un 90% d'homes, igual que en els governs, en les 
direccions de les empreses, tant privades com estatals, en les estructures 
dels partits... i la càrrega domèstica i de cuidats en estos estats ha continuat 
recaient en les dones. 
El moviment feminista ha fet molt per acabar amb la desigualtat, i este 
treball ha influït més en els partits d'esquerra, molt més proclius als 
plantejaments igualitaris. Però també ha influït en totes les capes socials, 
perquè estem parlant de superar un sistema d'opressió que ve de molt més 
lluny, que té com a mínim 7.000 anys d'existència, des del començament 
dels estats arcaics agraris, i que s'ha d'anar desmuntant amb un treball 
específic, i no només amb un mer reconeixement de drets. El moviment 
feminista ha realitzat una tasca importantíssima de conscienciació de la 
societat sobre la necessitat de la igualtat, a pesar de les grans dificultats 
que ha tingut el feminisme en el seu avanç. Recordem que en la Revolució 
Francesa, on les dones foren co-protagonistes, no aconseguiren el vot i a 
algunes dones com Olimpia de Gouges els va costar la vida la reivindicació 
del vot femení. El mateix va passar amb el moviment abolicionista, en què 
les dones vam participar activament i després d'aconseguir l'abolició de 
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l'esclavitud se'ns va negar el dret al vot. La lluita pels drets reproductius 
també ha costat presó a molta gent. Margaret Sander va anar a la presó 
per voler obrir un centre de planificació familiar. I el metge Pere Enguix, 
encara en els anys 80 va estar a punt d'entrar a presó per fer avortaments.  
A partir dels anys 70 del segle passat el feminisme fa patent la necessitat de 
canviar l'ordre simbòlic patriarcal, que és el principal suport per al seu 
manteniment: la representació de les dones als mitjans de comunicació, en 
tots els aspectes de la cultura i l'ensenyament, la justícia, els cossos de 
seguretat , en els costums, etc. I és que el feminisme aporta una anàlisi del 
sistema patriarcal que no fa cap altra ideologia, i aquests plantejaments 
han anat calant més en els partits d'esquerra que s'han adonat que la lluita 
per la igualtat no suposa només incorporar les dones com a subjectes de 
ple dret, sinó també incorporar uns valors diferents a la societat, que són els 
que aporta el feminisme. 
Tal vegada, si les feministes haguérem tingut com a objectiu entrar en les 
estructures dels partits, especialment en els d'esquerra, els canvis s'haurien 
accelerat perquè hauríem pressionat més directament a qui tenia poder 
polític, però no ha sigut eixa l'opció principal del moviment feminista, 
perquè les dones necessitàvem tindre espais de trobada, espais de 
qüestionament de la inferioritat que se'ns havia atribuït, per a donar-nos 
suport mutu perquè estavem aïllades i no teníem espais propis. El moviment 
feminista també ha servit perquè les dones ens reunírem per a parlar dels 
nostres problemes com a dones, per a anar desconstruint allò que la 
ideologia patriarcal ens havia marcat amb foc: que érem inferiors 
intel�lectualment, que no controlàvem els nostres sentiments, que no 
estàvem capacitades per a gestionar res més enllà que la nostra casa, i 
això amb el permís del marit... etc., etc. Eixes idees, gravades a sang durant 
generacions, han fet que les mateixes dones les transmetérem a la nostra 
descendència i fórem subjectes actius de la dominació. I continua sent així 
on no hi ha un treball específic contra eixes idees, com ara en algunes 
societats islàmiques i també occidentals. Eixe ha sigut el gran triomf del 
sistema patriarcal: que com qualsevol altre sistema de dominació exitós fa 
que els dominats siguen els principals agents de transmissió de la submissió. 
Per això, per a l'avanç del feminisme ha sigut imprescindible que les dones 
ens juntàrem i reelaboràrem juntes el nostre paper en el món, les nostres 
experiències vitals, per a traure-les de la subalternitat i reivindicar la igualtat 
a tots els nivells. 
I reivindicar esta igualtat ha sigut la gran tasca "externa" del moviment 
feminista, i també d'hòmens que al llarg de la història han posat de manifest 
la injustícia de la discriminació de les dones, i de partits d'esquerra que han 
anat incorporant les reivindicacions feministes i que s'han sumat a la 
defensa de la igualtat. 
A pesar de la lluita del moviment feminista, la desigualtat continua, i crec 
que la societat no és conscient de fins a quin punt la ideologia que empara 
l'opressió de les dones i que ha impregnat les relacions socials humanes està 
apuntalant este estatus quo; perquè el patriarcat té molt a vore amb el 
belicisme, amb l'explotació dels recursos naturals sense límit, amb la no-
valoració de les tasques de cura i reproducció... amb les principals 
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característiques de la nostra organització social. Per això, arribar a una 
igualtat efectiva no només és important perquè és de justícia, sinó que és 
fonamental per a que altres valors, als quals som molt més sensibles les 
dones per la nostra posició en la societat, emergisquen i siguen patrimoni 
de la nova societat que volem construir. 
Són valors que hem d'incorporar homes i dones i que tradicionalment 
s'havien identificat com a femenins: respecte i cura en lloc de domini i 
explotació, servei dessinteressat associat a la compassió, de solucions de 
conflictes amb una visió més empàtica, més sentit de la interdependència 
enfront de la independència i autosuficiència, de la tendència al concret, 
el petit i el local... Uns valors que l'esquerra ecosocialista necessitem 
eixamplar si volem canviar profundament la societat. Crec que en Iniciativa 
falta un debat sobre què és l'ecosocialisme, sobre la profunda vinculació 
que té amb el feminisme, i concretament amb l'ecofeminisme, i sobre la 
potencialitat revolucionària d'este nou paradigma de pensament. I també 
ens falta més implicació en la nostra pràctica política en la lluita per la 
igualtat. 
És cert que s'han donat passos cap a la igualtat en diversos àmbits. Les lleis 
d'igualtat, amb l'establiment de quotes, han suposat la incorporació de 
moltes dones a càrrecs de representació política. La llei de custòdia 
compartida ha suposat un avanç important cap al reconeixement dels dos 
progenitors en la responsabilitat de la cura dels fills. La llei contra la violència 
de gènere també ha fet que esta xacra haja eixit a la llum... Però la 
desigualtat persistix: només un 13% de dones són alcaldesses a l'estat 
espanyol; les dones continuen cobrant menys pel mateix treball; al País 
Valencià hi ha màfies que aprofiten buits legislatius i trafiquen amb dones 
sense cap escrúpol; i el que és més preocupant: centenars de dones són 
agredides cada dia per les seues parelles al nostre territori, la demostració 
més palpable de les relacions desiguals i violentes que encara persistixen i 
que desgraciadament també es donen en xics joves que han interioritzat el 
sexisme. I a tot això se sumen les mesures del Partit Popular pel que fa a la 
limitació del dret a l'avortament o la segregació d'escolars per sexes. Un 
retrocés que demostra que els avanços no estan consolidats i que podem 
perdre molt del que hem aconseguit. 
A Iniciativa compartim el convenciment que les dones i els homes hem de 
participar per igual en la vida política. De fet, les nostres dos diputades són 
dones, i també la meitat de regidores. Esta situació canvia un poc en els 
responsables locals i comarcals, on la majoria són homes, i en l'Executiva 
també hi ha majoria d'homes (més del 60%). Esta realitat vol dir que també 
nosaltres hem de reflexionar sobre la necessitat de la igualtat de gènere en 
la vida del partit i sobre la necessària complementarietat entre les propostes 
de l'ecosocialisme i del feminisme. El feminisme no ha de ser com una àrea 
més, sinó un eix transversal que impregne la nostra acció diària i que 
tinguem en compte en totes les nostres polítiques, igual que fem amb 
l'ecologisme (per ex. pressupostos de gènere, valorar l'impacte de gènere 
en propostes de millores en serveis socials en els ajuntaments, fer plans 
d'igualtat en els ajuntaments, etc.).   
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Per acabar, una reflexió: si volem que els canvis cap a la igualtat avancen 
més, crec que cal que donem totxs un pas més enllà. El feminisme ha de 
demanar més implicació als homes en la defensa activa de la igualtat. Estic 
convençuda que només una implicació massiva de tota la societat, dones i 
homes, podrà accelerar els canvis que fan falta per a arribar a una igualtat 
efectiva i a incorporar els valors del feminisme en la nostra societat. Perquè 
no només parlem de reparar una injustícia que dura milers d'anys sinó de 
construir una societat diferent entre dones i homes lliures i iguals que tinga 
com a objectiu la supervivència del planeta i de la major quantitat 
d'espècies -entre altres, la nostra- garantint una vida digna per a totes les 
persones en uns sistemes de democràcia participativa.  
 


