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“Na sociedade capitalista,a sexualidade non é xa únicamente obxectivo dun discurso 

normativo e codificado,senón que, ao propio tempo, é fonte de beneficios a través da 

súa comercialización”. 

Jean Nicolas (1995) 
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1. Da revolta popular no Stonewall Inn ao nacemento das frontes de liberación: a 

interseccionalidade no centro da acción política 

2. Pinkwashing, homonormativización e manipulación da sexodiversidade por parte 

do imperialismo 
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Da revolta popular no Stonewall Inn ao nacemento das frontes de liberación: a 

interseccionalidade no centro da acción política 

Días despois do pasamento da mítica Judy Garland de Mago de Oz ningunha redada 

policial no bar Stonewall Inn sería igual cas demais. A finais de xuño de 1969 había 

ganas de revolta sexual e o contexto na rúa era propicio para un levantamento 

popular da sexodiversidade máis precarizada. 

As obreiras LGTBI desprazadas do rural profundo e en condicións de pobreza extrema 

eran as máis identificadas, multadas e encarceladas ao portaren un mínimo de dúas 

prendas do xénero non asignado ao nacer. A represión estética era aplicada con ma n 

de ferro contra a diversidade corporal. Neste sentido a comunidade trans* era a 

minoría dentro da minoría e xa estaba farta de padecer as políticas infames do 

militarismo e a dereitización da sociedade estadounidense que as botaba do exército 

cunha estigmatización social inmensa e as marxinaba nos extrarradios sen 

posibil idade de atopar unha vivenda e emprego dignos. 

No contexto imperialista e neocolonial da invasión de Vietnam as persoas trans*, e 

toda a comunidade LGTBI consciente, negábase a ser reclutada polo exército 

capitalista que masacraba a compañeiras sexodiversidas doutros pobos noutras 

latitudes. Ser ecopacifista no incipiente movemento da sexodiversidade era unha 

actitude de clase marcada por un forte internacionalismo. Tíñase claro que a 

inxerencia militar en Vientnam era antisoberanista, e as persoas LGTBI ben sabían 

daquelas que a soberanía era a base da emancipación social, sexual e nacional.  

O mesmo capitalismo que no 1969 invisibil izaba o inicio da revolta sexual agora 

visibiliza o acontencido no Stonewall Inn pero monopolizado por gais de clase media. 

Sádica actitude dun sistema económico que de todo saca negocio cando todo parodia 

¿por que o capitalismo imperialista se empeñe en edulcorar a historia da 

sexodiversidade mobilizada de 1969? ¿que gaña o sistema ao non falar das travestis 

revolucionarias que foron decisivas na revolta no Stonewall Inn? O heteropatriarcado 

mófase da nosa memoria histórica e borra todo contido de clase para deixar reducido 

o movemento LGTBIQ a un simple feito ahistórico e carnavalesco. 

O certo é que a revolta popular no entorno do bar Stonewall Inn extendeuse varios 

días polo barrio neoiorquino de Greenwich Village. Nas primeiras horas dos 



Sexodiversas, soberanistas e de clase 
 

 

5 

enfrontamenos policiais súmanse activistas de barrios obreiros; militantes  

pertencentes ao Partido Panteras negras, sindicalistas, ecoloxistas, comités de 

mulleres, etc. Da revolta sexual pásase á revolta antirrepresiva xa que moitos 

sectores marxinalizados pola mesma matriz opresora entenderon que o símbolo que 

encarmaba o Stonewall Inn era unha boa forma para seguir rachando co bloque 

informativo, a guerra mediática e o escurantismo. 

Drag queens obreiras, ecopacifistas de esquerdas, activistas LGTBI das Panteras 

Negras ou mozas/os LGTBI do rural asentados en barrios l imítrofes marcan a axenda 

combativa nos días posteriores do 28X e tensionan cos sectores LGTBI máis 

desclasados que tentaban reconducir pola vía sistémica a revolta sexual. A Sociedade 

Mattachine foi a organización LGTBI moderada que máis apostou pola vía moderada 

desclasada. 

Mais no Stoewall Inn houbo exemplo de autoorganización trans* revolucionaria. As 

activistas Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera fundan no 1969 o colectivo Acción 

Revolucionaria de Trans* da Rúa (STAR) para organizar a tódalas activistas trans* 

combativas. Nestas mesmas coordenadas xurde tamén o colectivo Gay Liberation 

Front (GLF) enmarcado na esquerda alternativa, antimilitarismo e o 

internacionalismo. O GLF mantén a súa actividade durante tres anos nos que non 

cesan as tensións internas cos sectores LGTBI aburguesados. Había activistas que se 

opuñan ás vivendas comunais que a organización artellou como alternativa 

habitacional en casos de expulsión do fogar familiar. Tamén certa xente -influenciada 

pola Sociedade Mattachine- estaba en contra da existencia do 'Radical Study Group' 

en torno ao cal se levaban a cabo espazos de reflexión e debate con outras activistas 

de esquerdas non LGTBI. O GLF durou pouco, mais foi un período de tempo no que 

deixaron moi claro que a revolta sexual tiña que enmarcar se no eixo da esquerda 

anticapitalista, máis alá da lóxica identitaria. Non querían loitar por pequenas cotas 

de liberdade disfrutadas individualemente en parcelas acotadas. A aposta estratéxica 

e táctica do GLF foi boicoteada por sectores da dereita que non querían unidade de 

acción e se negaban a partil lar espazos co Partido Panteras Negras, por exemplo. É esí 

como no 1970 Jim Owles e Marty Robinson crean o Gay Activists All iance (GAA) coa 

finalidade de rachar coa fronte de liberación que encarnaba o GLF e esí “poder evitar 

calquera participación en accións que non teñan relación directa cos homosexuais”. 

Tras o abandono dos sectores aburguesados o Gay Liberation Fron (GLF) definíuse 

como: 
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“un grupo revolucionario homosexual de homes e mulleres que se formaron 

co coñecemento de que a liberación sexual total para todas as persoas non 

poderá levarse a cabo até que desaparezan as estruturas sociais existentes. 

Rexeitamos o intento da sociedade de impoñer roles e definicións á nosa 

natureza. Fuximos deses roles e mitos simplistas. Seremos quen somos. Á vez, 

construímos novas formas e relacións sociais, é dicir, relacións que se baseen 

na irmandade, a cooperación, o amor humano e a sexualidade libre. 

Babilonia obrigounos a comprometernos cunha causa... a revolución”. 

O bar Stonewall Inn foi, sen dúbida, un dos epicentros chave na vertebración da 

revolta sexual mais non podemos pensar que antes de 1969 non houbo 

levantamentos populares protagonizados pola sexodiversidade consciente. Un bo 

exemplo é o comunista Héctor Anabitarte que fundou no 1968 o 'Grupo Nuestro 

Mundo' na cidade de Bos Aires.  

Neste sentido as activistas LGTBI occidentais debemos faguer un forte exercicio 

decolonial para desmitificar todo o que se crea e referencia dende o Norte global. De 

feito Joan Nestle (1997) vai máis alá en relacións ás orixes e afirma que: 

“non creo que a historia de gais e lesbianas empezara con Stonewalll... e non 

creo que a resistencia comezara con Stonewall. O que sí vexo é unha unión 

histórica de forzas, e os sesenta mudaron a forma en que os seres humanos 

soportaban as cousas nesta sociedade e o que se negaban a soportar... Sen 

dúbida ocurriu algo especial esa noite de 1969 e fixémolo ainda máis especial 

na nosa necesidade de ter o que chamo un punto de orixe... É moito máis 

complexo que decir que todo empezou con Stonewall”. 

O modelo frontista e interseccional que encarnaba o GLF axiña se espallou por todo o 

mundo materializándose de diversos xeitos en diversas realidades. Na veciña Portugal 

no 1974 faise público o manifesto do Movimento de Acção dos Homossexuais 

Revolucionários (MAHR) e en agosto de 1980 xurde o Colectivo de Homossexuais 

Revolucionários (CHOR). En relación ao estado francés cabe resaltar que durante o 

período 1971-1976 ten unha frenética actividade a organización de esquerdas Fronte 

Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) contando nas súas fi las co activista gai 

Guy Hocquenghem e coa ecofeminista Françoise d'Eaubonne. No Principado de 

Catalunya créase o Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) no 1 975 e dous 
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anos antes na Arxentina (1973) a Fronte de Liberación Homosexual (FLH). Neste 

sentido faise público o manifesto 'Sexo e Revolución' cuxo remate sentencia:  

“Somos conscientes de que o pobo mesmo abandonará os seus prexuízos, 

que constitúen unha traba concreta para o desenrolo revolucionario, na 

medida en que nós, os homosexuais, formemos parte activa e militante 

dunha loita que é tamén nosa. Chamamos aos homosexuais, ás mulleres, aos 

verdaderos revolucionarios a realizar o esforzo que supón cuestionar as 

pautas orixinadas no sistema de explotación, a fin de recuperarnos a nós 

mesmos como actores eficientes dunha revolución sen retrocesos”. 

Entender a emancipación sexodiversa dende un enfoque anticapitalisa e 

internacionalista é un plantexamento que sempre estivo atacado por faccións LGTBI 

antisocialistas, antiinternacionalistas e postmodernistas. O 'capitalismo rosa' reifica e 

cousifica o feito sexual e pretende estratificalo en compartimentos estancos 

rachando todo tipo de vínculo de clase, histór ico e de unidade popular. O 

postmodernismo incorpora dende os 90 certo desnorte que incrementa o 

individualismo e a guetificación. Tanto é esí que a feminista afrodescendente Barbara 

Smith (1997) chegou a alertar sobre os procesos de esencialización identi taria 

extrema:  

“Os activistas ‘maricas’ céntranse nas cuestións ‘maricas’ e, para eles, o 

racismo, a opresión sexual e a explotación económica non entran dentro 

desta categoría, a pesar de que a maioría dos ‘maricas’ son xente de cor, 

mulleres ou clase traballadora… Construir coalicións unificadas que desafíen 

ao sistema e finalmente preparen o camiño para o cambio revolucionario, 

sinxelamente non entra dentro dos plans dos activistas ‘maricas’ … En 1990 

lin o Manifesto de Queer Nation “Odio aos Heterosexuais” e escribín unha 

carta ao editor suxerindo que si os ‘maricas’ de cor seguíamos o seu 

liderazgo político axiña escribiríamos unha declaración titulada “Odio aos 

brancos”, o que incluiría aos ‘maricas’ blancos de orixe europeo”. 

Xa entrados os anos 80 as comunistas sexodiversas non podemos esquecernos do 

papel do movemento LGTBI da esquerda transformadora nas folgas mineiras de 

1984-1985 na Gran Bretaña. Daquelas tivo lugar un feito histórico protagonizado por 

Mark Christian Ashton -daquelas membro da Young Communist League (YCL)- 
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creando un comité de apoio aos mineiros e as súas familias. As caixas de resistencia 

das centrar sindicais resistían a duras penas os envites de Margaret Thathcher e as 

activistas LGTBI pensaron nunha estratexia de captación de fondos nos entornos 

“gayfriendly”. Mark Christian Ashton, xunto con máis camaradas, materializan a 

estrutura do Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) coa finalidade de 

recaudar cartos nos Orgullos de Londres, faguer festas temáticas para incrementar as 

colaboracións cidadás e colaborar de xeito activo na vida sindical cando se l les 

requerise axuda en cuestións de propaganda, convocatoria, axitación ou apoio 

mutuo. 

 

Pinkwashing, homonormativización e manipulación da sexodiversidade por parte 

do imperialismo 

O término 'pinkwashing' comezou a ser empregado orixinalmente polo Breast Cancer 

Action (BCA) para denunciar a manipulación, a comercialización e o uso retorcido que 

moitas empresas ianquis faguían en relación ás campañas de prevención de cancro 

de mama. Faguer campañas de sensibil ización ou prevención só coa finalidade de 

mellorar a posición dunha empresa en tal audiencia televisiva ou de incidir en tal 

sector poblacional. Este marketing de limpeza de cara ou este conxunto de 

estratexias estéticas configuran unha política moi empregada polo Estado de Israel 

para crear unha opinión pública favorábel aos intereses do sionismo e, sobretodo, 

para tentar humanizar as accións imperialistas e as inxerencias militares, ¿por que o 

Estado de Israel ten tanto interese en estar en Eurovisión dende 1973? ¿por que na 

edición do 2015 gañou unha cantante tártara antirrusa que critica o comunismo? 

¿Porque criticar dende Eurovisión ao exército soviético que erradicou o nazismo e 

non criticar ao exército ucraíno ou a OTAN? Eurovisión practica pinkwashing e a 

propaganda imperialista sabe moi ben dende onde e como incidir. O Estado de Israel 

creou escola nesta materia e mentres bombardea Gaza financia carrozas en moitos 

Orgullos europeos; ao mesmo tempo que encarcela a pers oas LGTBI palestinas 

financia festivais ou macroeventos LGTBI para as persoas sexodiversas  de Tel Aviv.  

Moitas empresas mercadean coa etiqueta “gayfriendly” para garantizarse 

rendementos económicos ou simplemente para especializarse nun “sector LGTBI” 

que lle garanta un ambiente homosocial onde a guetificación e os beneficios se 
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disparen. Certos sectores capitalistas empregan a sexodiversidade como unha forma 

de reciclaxe ou posta a punto. Estamos ante o que se denomina “capitalismo rosa” ou 

“diñeiro rosa”. Todo un conxunto de intereses económicos, políticos e 

xeoestratéxicos que sustráen plusvalías de xénero de calquer elemento que o 

capitalismo poida mercantil izar e inserir de cheo nas lóxicas do gran capital. O mesmo 

empresariado que mediatiza a transexualidade se amosa como profundamente 

cisexista, ¿cales son as condicións materiais de vida das persoas travestis en toda esta 

lóxica instaurada polo “capitalismo rosa”? 

En relación ao estado español cabe resaltar que será en 2007 cando o macroevento 

EuroPride aterrice da man da Asociación de Empresas e Profesionais para Gais e 

Lesbianas de Madrid e a súa Comunidade (AEGAL). Toda unha aposta política a prol 

da masificación en Madrid que durante os 10 días de EuroPride xeraron máis de 2,5 

millóns de euros na capital do Reino. A lóxica de acumulación tamén atopa un bo 

nicho de mercado na sexodiversidade porque a única lóxica que entende o 

patriarcado LGTBIfóbico é a do espolio e a desposesión. A nivel internacional o 

mercadeo gayfriendly é cada volta más suculento ante as consecutivas crises 

sistémicas dun capitalismo que xa non sabe que mercantil izar.  

No 2008 as activistas LGTBIQ quedamos abraiadas co Carnaval Gay Sydney xa que Air 

New Zealand lanzouse a toda presa cunha oferta de “voos rosados” nos EEUU co fin  

de unir macroeventos “gayfriendly” entre os EEUU e Australia. Fixéronse viaxes 

efectuadas por un Boeing 777 que creou un percorrido temático San Francisco -

Sydney centrándose só no “público homosexual masculino”. Daquelas Jodi Will iams 

(director de Marketing da aerolínea) defendeu a tematización gai porque “os 

homosexuais de alto voo desfrutarán dalgunhas especialidades divertidas que 

estamos a preparar, como ser atendidos por unha tripulación que viste boas 

emplumadas. Serviranse cócteles rosados e darásel le un toque de cabaret ao 

servizo”. Os intereses do grande capital caricaturizou a sexodiversidade con películas 

gais estereotipadas e festas temáticas no aeoroporto coa única finalidade de afianzar 

un cánon gai e un perfi l  moi concreto de cliente home cis homosexual. 

O capitalismo rosa camuflado cunha falsa apariencia gayfriendly néganos as 

referencias de clase na memoria histórica sexodiversa, manipúlanos feitos históricos 

para trocear contidos fundamentais e, ademais, uniformízanos a l inguaxe, os 

discursos, as praxes e a capacidade creativa á hora de organizar novas formas de 
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resistencia antipatriarcal contra a LGTBIfobia. O 'imperialismo soft' non visibil iza 

diversidades senón que as crea e televisa. Impón unha axenda desmobilizadora que 

non une loitas emancipatorias senón que as desmembra, ¿por que o barrio de 

Chueca está excesivamente xentrificado? ¿por que os Orgullos son cada volta menos 

combativos en termos de clase? ¿por que o movemento LGTBI estatal é cada volta 

máis españolizador? ¿por que en torno a eventos como o Mister Gai se alinean os 

sectores máis capitalistas e españolistas? 

Debemos loitar contra a alienación sexual se queremos derrubar tódalas lóxicas 

sádicas e propagandísticas que o heteropatriarcado capitalista lanza contra os nosos 

corpos e as nosas vivencias. Só dende un activismo sexodiverso, anticapitalista e 

soberanista, entendido sempre en chave internacionalista, seremos capaces de 

sentar as bases do noso Estado libre e soberano onde as violencias do 

heteropatriarcado sexan historia. 

Porque o socialismo sexodiverso suma á causa revolucionaria. Porque a República 

galega será transfeminista ou non será. 
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