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Carta Oberta a les lluitadores incansables
“Hem comprovat que si ens organitzem i aixequem la veu els
hi tremolen les cames!
Paqui Camacho, sindicalista i militant d’Anticapitalistas de Cadis
En aquesta carta m'agradaria fer un homenatge i mostrar la més profunda admiració a totes les dones que van donar la
batalla per canviar les nostres vides així com a aquelles que segueixen desafiant amb la seva lluita el masclisme i la precarietat.
Un bon exemple és la meva companya Marisa Iglesias. Separada i mare de dos fills petits, que fa sis mesos que està lluitant
per tornar al seu centre de treball. La Marisa va guanyar el seu cas, de cessió il·legal i acomiadament improcedent davant el
jutge, i havia de ser readmesa. Però la seva tornada està frenada per un regidor del PP al Consell d'Administració d'aquesta
empresa pública. Mentrestant, està cobrant una ajuda de 425 euros, i d'això també en diem violència. Per això la seva lluita
també ha de ser la nostra, i hem d'estar orgulloses de dones lluitadores com ella. També en diem violència de les condicions
precàries que va patir mentre encara estava treballant, 4 anys per a una ETT i un any i mig per a una intermediària de
l’empresa Elèctrica de Cadis.
Aquest 8 de març no recordem només el seu sentit històric, la lluita d'unes treballadores que van morir cremades en una
fàbrica tèxtil de Nova York per lluitar contra la desigualtat salarial. Aquest vuit de març hem de menjar-nos els carrers.
Per què? Perquè encara hi ha moltes Marises, moltes dones que no es rendeixen, que lluiten cada dia per tirar endavant els
seus fills. Dones invisibles que, malgrat tot, son capaces de desafiar i posar potes enlaire als que ens roben dia a dia, sigui
des del govern o en el nostre treball.

A la vida et trobes amb situacions que tu mateixa vius des que neixes. Situacions que et passen a tu, a les teves i les que
passen pel teu costat. Si observes bé, són situacions que ens passen a totes en major i menor mesura. Només cal fixar-t'hi
per adonar-te de totes aquestes coses que semblen invisibles. Són coses que quasi semblen no tenir importància. Però quan
les uneixes, quan penses en les altres companyes, no poden tornar-se invisibles mai més. En el camí que he anat recorrent,
m'he trobat amb dones que no tenien ni la menor idea de la força que es té quan es treballa i es viu en equip: “SI ENS TOQUEU A UNA, ENS TOQUEU A TOTES”.
Les que escullen aquest camí es troben, després de lluitar contra els titans, un panell que, en lletres grans i amb imatges,
t'adverteix del que et trobaràs si segueixes amb la lluita: més desigualtat, més opressió, més assetjament, més precarietat....
És com si es tractés d'un càstig per sortir-te dels seus esquemes.
Amb la incansable lluita de dones anònimes hem anat aconseguint enderrocar part de l'enorme muralla masclista. Però
encara falta treure'n moltes pedres. Hi ha molts gegants que intenten aixafar-nos. Haurem de seguir fent front a la por que
s'amaga a qualsevol racó, esperant que estiguem soles per enverinar-nos i tornar-nos a l'espai del qual intentem sortir... Els
dos titans als quals ens enfrontem són el patriarcat i el capital.
Així que aquest 8 de març hem de menjar-nos els carrers, els centres de treball i estudi per tirar a terra aquest mur, lidiar
amb els titans, canviar el panell i escriure-hi amb lletres grans i amb imatges: SI ENS TOQUEU A UNA, RESPONDREM TOTES!!

Editorial

P

oder Popular és una revista per a l'agitació, per a totes aquelles que dia a dia
lluiten per transformar el món de base. Per això, hem decidit que aquest cinquè
número sigui un especial feminista. En un moment de retrocés generalitzat i
d'assentament del neoliberalisme més feroç i autoritari, el moviment feminista
està aconseguint llençar un horitzó d'emancipació. Des de les vagues a Argentina i
Polònia, la Women's March contra Trump i l'aturada del 8M a ningú li pot passar ja
inadvertit qui està sacsejant el món.
Precisament comencem aquest especial parlant de la vaga feminista del 8M amb la
Justa Montero. La vaga com a fita del moviment internacional, com a procés d'autoorganització i capaç de posar al centre del debat públic les cures, la bretxa salarial
i les violències, entre moltes altres demandes feministes.
A més a més, hem xerrat amb l'Isa Serra sobre mesures polítiques i els feminismes
en pugna, comentant les declaracions de la Inés Arrimadas. A debats anticapitalistes
Laia Facet aborda el paper estratègic del feminisme en les lluites anticapitalistes. Massa sovint una lluita de segona, avui pren la davantera en les resistències a
l'autoritarisme.
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A la secció en obert Soulaima Vázquez ens parla sobre islamofòbia, de quina manera
el racisme i el masclisme teixeixen una aliança criminal. Ens llença el repte de construir un feminisme inclusiu que pugui fer front a les diverses opressions que patim.
En l'apartat d'història comunista recuperem un episodi del movimient feminista
italià dels anys 70 amb la campanya pel salari domèstic. La Julia Cámara rescata
alguns dels debats entorn de la remuneració del treball domèstic, la visibilització del
treball reproductiu i la naturalesa de la família en el capitalisme que van travessar
aquesta experiència.
A la nostra secció cultural no podíem estar-nos de ficar cullerada a un dels fenòmens dels darrers anys: les sèries amb continguts feministes. Per a això, la Paloma
González fa una ressenya de The Handmaid's Tale (El conte de la criada) i assenyala
els perills dels quals ens alerta la sèrie: estats d'excepció, tancament de fronteres o
coerció cap a les dones. Lluita de passes dedica la seva secció, no solament a exposar
el masclisme del futbol d'elit, sinó també a visibilitzar les experiències alternatives
que s'estan gestant de tall feminista. Per últim, en el nostre diccionari marxista
la Tere Lobo explica la divisió sexual del treball, un dels conceptes centrals per
comprendre l'opressió de les dones sota el capitalisme.

Editorial
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“El moviment feminista sempre ha sigut, i és,
un moviment internacionalista”
Entrevista a Justa Montero, activista feminista.
Victoria García

Què opines d'aquest moviment internacional en favor d'una vaga? A l'Espanya
dels 70 vau arribar a plantejar-vos
alguna cosa així?
El moviment feminista sempre ha estat,
i és, un moviment internacionalista. Però
en cada moment històric es manifesta de
forma diferent. Fins al 1975 estàvem en
una dictadura i en aquells anys érem nosaltres, les dones de l'Estat espanyol, les
qui rebíem la solidaritat dels moviments
feministes d'altres països.
Posteriorment, a mesura que s'ha anat
desenvolupant el feminisme, s'han anat
creant xarxes, coordinacions, jornades i
reflexions compartides. Però fins al 2017
no han tingut una expressió tan forta. Té
a veure amb aquesta tradició i amb experiències prèvies de campanyes internacionals, pel dret a decidir per exemple. I
sobretot, amb una autèntica rebel·lió de
les dones enfront de les violències masclistes. Faltava que algú encengués la metxa, i van ser les feministes argentines les

nari d'aquest moviment és que posseeix
un caràcter clarament reivindicatiu i
mobilitzador, situant-se en un horitzó de
transformació antipatriarcal, anticapitalista i antiracista.

Com es relaciona aquesta organització per sota d'una vaga a escala estatal amb aquestes mesures per dalt
com la del pacte d'Estat contra les
violències cap a les dones?
Les violències masclistes són un dels
motius per a la convocatòria de la vaga
feminista. En “l’argumentari” que va elaborar la comissió feminista 8 de Març de
Madrid, es recullen els motius i els objectius pels quals es planteja la vaga que
també tenen a veure amb l'economia, amb
els drets sexuals i reproductius, i amb el
rebuig a les fronteres internes -el racisme- i les externes.
El pacte d'Estat és ja una entelèquia. Va
néixer amb moltes limitacions, sense
recollir les propostes que van plantejar

estudiantil. La del treball de cures i la del
consum dependran molt de com s'organitzin territorialment als barris i pobles. La
vaga d'ensenyament, si partim del nivell
de participació de les estudiantes en les
últimes manifestacions, segur que té un
seguiment altíssim. Per la seva banda, la
vaga laboral dependrà molt de l'interès
dels sindicats a mobilitzar realment. Tot
això sense parlar de les accions i concentracions al llarg del dia i de la tarda/
vespre.

Quins passos creus que ha de donar
el moviment feminista després del 8
de març?
Des del moviment feminista es planteja
que el 8 de març serà sens dubte una data
històrica per la mobilització que hi haurà.
Però des del principi s'ha dit que ni comença ni s'esgota en el 8 de març. La vaga
feminista no és la fi d'aquest extraordinari
procés de lluita. De fet, moltes propostes
concretes de com realitzar la vaga estan
pensades perquè tinguin continuïtat

“L'extraordinari d'aquest moviment és
que posseeix un caràcter clarament reivindicatiu i mobilitzador, situant-se en un
horitzó de transformació antipatriarcal,
anticapitalista i antiracista.”

qui, amb el lema “ni una menys, vives ens
volem” van encendre la flama.
A l'Estat espanyol aquesta convocatòria
ens va agafar molt mobilitzades. Fa anys
que es fan importants mobilitzacions, primer contra la llei Gallardón i pel dret a
decidir sobre els nostres cossos, després
contra les violències masclistes. El resultat va ser que les aturades simbòliques
del 8 de març i la mobilització d'aquest
dia van ser un autèntic èxit. L'extraordi-

moltes organitzacions feministes. Però
fins i tot l'aprovat és paper mullat, perquè
sense pressupost per als ajuntaments no
es poden engegar serveis i recursos. Per
tant, les propostes no serveixen de res.

Com penses que sortiran les mobilitzacions del dia 8 a l'Estat espanyol?
Encara queda un mes per anar preparant
els quatre tipus de vaga que es proposen:
laboral, de treball de cures, de consum i

Però tornant a la pregunta, jo la plantejaria a l'inrevés. Crec que el moviment
feminista ha marcat una ruta molt clara
i l'important és que la resta de moviments
socials, i molt particularment els partits i
sindicats, pensin quins passos haurien de
fer per donar suport i connectar-se amb
aquest procés de mobilització feminista.n

“La vaga posa en qüestió tot el sistema
econòmic, polític i social”
Entrevista a Isabel Serra, diputada de la Comunitat de Madrid.
Mariña Sánchez Testas

s'han fet passos molt importants a diferents nivells, tant en allò que té a veure
amb visibilitzar el treball no remunerat
de cures realitzat per les dones, com en
l’àmbit organitzatiu: és una vaga internacionalista que s'està plantejant en uns
70 països.
El repte d'aquesta mobilització és que tot
el que s'està avançant en termes discursius es converteixi en organització estable
per al futur: xarxes de dones que donin suport a víctimes de violència masclista, que
ofereixin una alternativa habitacional.

Aquest 8 de març es planteja fer un
pas més enllà de l'aturada i organitzar una vaga. Quins són els objectius
d'una vaga feminista?

Pot el feminisme transversal anar
més enllà de la ideologia o la classe
social?
S'estan fent passos importants, però són
limitats per la correlació de forces. Hi
ha diferents exemples, com la iniciativa
aprovada a l'Assemblea de Madrid amb
els permisos iguals i intransferibles, la
Llei per ampliar el concepte de violència
masclista o el Pla de garantia habitacional
immediata. A pesar que suposin un avenç,
ni el govern estatal ni el de la Comunitat
de Madrid estan portant aquestes iniciatives a terme.

Pot el feminisme transversal anar
més enllà de la ideologia o la classe
social?
És necessari un ‘pacte de dones’ independentment de la ideologia? Sí. L'apoderament ha de sorgir de la lluita col·lectiva i
des de l'experiència personal. Transversal
també en el sentit de dones de diferent
nivell de renda, racialitzades o no, lesbianes o heterosexuals. Però el feminisme
és també un projecte de societat. Existeixen, per tant, molts tipus de feminismes.
Per exemple, un feminisme neoliberal,
que ens diu a les dones que podem alliberar-nos individualment i sota la lògica
de la meritocràcia, o també un feminisme
transformador que prova de fer front al

sistema econòmic. Per posar fi a la desigualtat i discriminació de les dones cal
explicitar l'aliança entre patriarcat i capitalisme.

Recentment Inés Arrimadas afirmava que “Algunes de les protestes de
la vaga del 8 de març van contra el
capitalisme”. Què penses sobre això?
Les declaracions d'Arrimadas tenen bona
part de raó, ja que el moviment feminista
està posant sobre la taula demandes que
xoquen amb el sosteniment del sistema
capitalista. Tant ella com Rajoy quan diu
“no ens hi fiquem, en això”, referint-se a
la bretxa salarial, posen en evidència la
disputa per l'hegemonia en la lluita feminista. Ciutadans tem quedar-se fora i per
això Arrimadas tracta de portar aquesta
lluita a posicions favorables: un feminisme individualista, que ven que una
dona sola es pot alliberar. Però això és
impossible, ja que dividides no es poden
trencar amb les condicions estructurals
de desigualtat.

Fa unes quantes setmanes que
col·lectius feministes, sindicats
i partits estan preparant el 8M. A
què podem aspirar el proper 8M?
De cara a la vaga del pròxim 8 de març

La vaga és un avenç en termes organitzatius i discursius, ja que posa en relació
la violència masclista amb la precarietat,
la bretxa salarial, visibilitza el treball de
cures i amplia les demandes a diferents
terrenys: des de la denúncia de l'abús sexual fins a la injustícia patriarcal. La vaga
posa en qüestió tot el sistema. La vaga
posa en qüestió tot el sistema econòmic,
polític i social. I tracta de demostrar que,
encara que hi hagi un treball de reproducció invisibilitzat, sense nosaltres no
es mou el món.

Es parla molt de la feminització de la
política. Tu, com a diputada de l'Assemblea de Madrid, quins penses que
són els reptes de les dones que fan
política?
No val amb posar més dones, sinó més
feministes. El repte fonamental és qüestionar els rols dins de les organitzacions
i dissenyar espais per potenciar l'apoderament de les dones.
Les dones estem constantment superant
obstacles i hem de fer el doble per tenir
la meitat de poder i de participació que
els homes. És fonamental que les dones
prenguem el poder i no que ens el donin,
ja que quan ens el donen és molt fràgil;
d'aquesta manera depenem de la persona que ens l’ha donat. Cal assumir que
aquest poder és nostre i que no hem de
deixar-lo anar..n

entrevista
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Feminisme per posar fi al capitalism
Tot i la radicalitat del feminisme, a l’imaginari general s’hi ha instal·lat la il·lusió de tornar a
l’edat daurada del «benestar».
Laia Facet

Lluita de segon pla durant bona part
de la història del moviment obrer, el
feminisme avui pren la davantera a
les resistències contra el capitalisme
austeritari. Moviment viu, radicalitat,
capacitat d’autoorganització, audiència de
masses i un llarg etcètera de potencialitats
per amarar la resta de les lluites.

sexualitat, …), com també un ventall
d’identitats plurals deslligades dels seus
substrats materials que les fan emergir

postergat a una cosa a resoldre després
del gran dia de la revolució, com si aquest
dia arribés de cop i anés a resoldre-ho

(i convergir!). Per altra banda, el segon
error, simètric amb el primer, és aquesta
visió estreta i homogènia de la classe, així
com de l’estratègia. Una visió on el fet
reproductiu ha quedat sistemàticament

tot. Més encara quan autoorganitzar el
treball reproductiu és condició necessària
per mantenir en el temps un desafiament
al capitalisme.
Tot i la radicalitat del feminisme, a

La capacitat de resposta a la crida del 8 de
març del 2017 per a la vaga de dones, així
com les rèpliques de la Women’s March a
tot el món van ser el tret de sortida d’un
nou cicle de mobilitzacions feministes.
Les primeres vagues i mobilitzacions
massives que van haver d’afrontar tant
Macri (Argentina) com Trump (EUA)
van ser feministes. I des de fa alguns
anys més, el paper de les dones a les
primaveres àrabs, a les mobilitzacions
en defensa d’allò que és públic o a les
protestes camperoles a l’Amèrica Llatina
no és pas casual.
L’ofensiva neoliberal i misògina de
la recepta austeritària s’està trobant
amb fortes resistències per part de
les dones. Dones que assumim les
càrregues reproductives dins i fora
de la llar, dins i fora del mercat, dins
i fora dels llocs de treball. Les seves
polítiques de retallades i deute suposen
un pas més per escanyar-nos en totes
aquestes esferes.
No obstant això, no totes les dones
transversalment patim igual els estralls
de la crisi. Les dones de la burgesia, de
l’establishment, de les classes dominants
o dels aparells de l’Estat no estan
travessades per les mateixes experiències
de despossessió. Així com a totes se’ns
exigeix un rol de gènere, no totes ho
resolem de la mateixa manera, ni a totes
se’ns exigeix el mateix.
Molts han estat els debats, tant a dins
del marxisme com del feminisme sobre
la relació entre gènere i classe. La
proposició que sostinc és que som un
sector estratègic de la mateixa classe i per
tant del combat anticapitalista. Aquesta
concepció comporta, per una banda, evitar
les anàlisis i les polítiques autocentrades
en la identitat. Tant aquesta identitat
«Dona, singular», on s’invisibilitzen
diferents opressions (classe, ètnia,
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me
l’imaginari general s’hi ha instal·lat la
il·lusió de tornar a l’edat daurada del
«benestar». Un «benestar» que no va
ser tal per a la majoria de les dones
però que continua funcionant com un
horitzó desitjable. La crisi està deixant
buits cada cop més grans a les funcions
de reproducció que anteriorment havien

es veuran realitzades en aquesta fase del
capitalisme i un canvi de cicle per al qual
no hi ha estratègies socioeconòmiques
suficientment madures.
En aquest xoc podem reprendre el fil que
Nancy Fraser ha començat a elaborar
recentment. Fraser explica de quina
manera, en el tancament de la segona

les demandes de redistribució i la crítica de
conjunt al sistema. El reconeixement que
es va dur a terme va ser el d’aquelles que
podien ascendir socialment. Aquelles que
podien agenciar-se de l’«empoderament
femení». Aquelles que encaixaven en
l’èxit neoliberal.
Exactament; el feminisme no és
necessàriament
anticapitalista.
Tanmateix, avui ens trobem en l’apertura
d’un cicle: ¿com l’aprofitem i evitem una
sortida individualista que afavoreixi
només unes poques? Com reprenem
la dialèctica entre reconeixement
i redistribució? Com reconstruïm
un programa anticapitalista i
una estratègia d’autoorganització
feminista?
Per sort, tenim quelcom del nostre costat:
les contradiccions inherents d’aquest
feminisme individualista i liberal.
Contradiccions de fons entre la defensa
dels drets de les dones i la lluita contra
les opressions que patim, i no plantejar
un horitzó que superi el sistema que
produeix aquestes opressions.
Moltes de les demandes clàssiques del
feminisme segueixen vigents. No obstant
això, moltes d’aquestes han de passar pel
tamís de les experiències transcorregudes:
la participació en el mercat laboral no
ha portat a la independència econòmica
promesa, ni a posar fi al Servei Familiar
Obligatori per a la majoria de les dones. Els
rols de gènere s’han reproduït als llocs de
feina, la bretxa salarial continua sent una
dada estructural i la conciliació ha anat
encarada només cap a les dones i a abaratir
la ma d’obra femenina. Reorganitzar el
treball assalariat segueix sent un dels
deutes pendents. Un deute pendent
després de dècades de neoliberalisme.

estat assumides per l’Estat (educació,
sanitat, serveis socials,...). I quines son les
receptes neoliberals per a aquests buits?
Mercantilització i «llarització». Ens trobem
en un xoc entre unes expectatives que no

onada, es va combinar el neoliberalisme
individualista amb la pressió perquè
el feminisme assumís demandes
estrictament de reconeixement. Una mena
de possibilisme que deixava subordinades

Posar en el centre la cura comuna per
sobre dels interessos privats en un
cicle d’acumulació per despossessió
és un puntal clau. La cura comuna – a
més d’una qüestió afectiva – també és
assegurar tot allò que fa possible la vida:
el menjar, l’energia, l’habitatge, la salut...
Si a més, defensem una «vida digna» com expressen les activistes de l’economia
feminista de l’ecofeminisme – el ventall
s’amplia. D’aquesta manera, els interessos
«de les dones», no són només «els
nostres» interessos, sinó els interessos
fonamentals de la majoria social i obren
un camp on llaurar aliances amb altres
sectors desposseïts pel capitalisme.n

En obert
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Feminisme per incloure: les dones
som totes
De la mateixa manera que necessitem una deconstrucció del patriarcat, també ens
en falta una del racisme i de la islamofòbia.
Soulaima Vázquez

El classisme, el racisme, la islamofòbia i el sexisme són quatre qüestions que
afecten de ple les dones racialitzades i/o
musulmanes. El capitalisme, de la mà de
l'orientalisme i les visions etnocèntriques,
ha creat generacions de persones que es
consideren en una superioritat cultural,
econòmica i racional. Com a conseqüència, és difícil acceptar que, de la mateixa
manera que necessitem una deconstrucció del patriarcat, també ens en falta una
del racisme i de la islamofòbia.
Segons l'informe de la Plataforma ciuta-

dana contra la islamofòbia, el 2016 es van
registrar 81 casos de violència de gènere
de caràcter islamòfob i 10 d’agressions
a homes musulmans a l’Estat espanyol.
Després de cada atemptat terrorista a
Europa, s’incrementen les agressions a
dones musulmanes. Això és un gran indicador que la islamofòbia de gènere ha
de tenir una resposta feminista.
Així mateix, un tema significatiu i del qual
amb prou feines es parla és la situació
de les portadores, dones marroquines
que creuen cada dia una de les nostres
fronteres com mules de càrrega i que, de
vegades, moren en l'intent. Dues dones
mortes el 15 de gener, en un incident gens
puntual, són una mostra clara de la femi-

nització de la pobresa i del racisme.
No obstant això, quan parlem de racisme
no solament ens referim a les agressions
físiques o a la discriminació laboral. També ens referim a una interpretació esbiaixada de certes tradicions o costums socials que porta implícita desigualtat racial,
ja que s'utilitza per justificar determinats
actes racistes. A les dones racialitzades
i/o musulmanes se'ns qüestiona la pertinença a Espanya per la nostra forma de
vestir, de pensar, de creure, de parlar o
d'actuar, fets pels quals no es qüestiona a

les persones no racialitzades. Cal tenir en
compte que darrere d'això hi ha un problema identitari, és a dir, veiem com allò
que s'entén per "espanyol" exclou àmplies
comunitats que viuen i formen part de
l'Estat Espanyol.
De la mateixa manera, una qüestió realment important és identificar el racisme
i/o la islamofòbia que es produeix diàriament. Per exemple, tractar les dones
musulmanes com a subjectes passius,
objectes d'estudi, per negar-los així el
dret a parlar o a lluitar. O dir a una dona
musulmana amb vel que per això no pot
lluitar pels seus drets, al·legant que en
alguns països és símbol d'opressió. És com
dir a una dona negra que no pot lluitar en

contra del racisme perquè el color de la
seva pell ha estat utilitzat per discriminar.
No té cap sentit.
No obstant això, aquests atacs legitimen
polítiques que tornen a fer del nostre cos
un objecte sobre el qual legislar. Amb l'excusa dels drets de les dones es desenvolupen lleis que faciliten l'acomiadament o la
no contractació de dones que porten un
vel, sent aquesta una mesura clarament
islamòfoba i masclista.
Com a resposta farem servir "la sororitat

com a arma", el lema de la II Marxa contra
les violències masclistes de la província
de Cadis. Un feminisme que ens inclou
a totes és una força comuna que frena
aquest sistema. És per això, que intentem
crear unions difícils de trencar, però no
és gens fàcil en una societat patriarcal,
racista i islamòfoba on constantment ens
posen pedres al camí.
És impossible deslligar la lluita antiracista
del feminisme en situacions com aquestes. Simone de Beauvoir feia aquest plantejament que desgraciadament segueix
sent actual: "Burgeses, són solidàries dels
burgesos i no de les dones proletàries;
blanques, ho són dels homes blancs i no
de les dones negres". Totes juntes arribarem abans i més forts. n

"Ells en diuen frigidesa. Nosaltres
absentisme"
La campanya per un Salari per al Treball Domèstic a Itàlia.
Julia Cámara

El 10 de març de 1974 el municipi italià
de Mestre va ser testimoni de com la plaça que albergava els mítings i protestes
dels obrers de l'àrea industrial de Porto
Marghera, s'omplia de milers de dones.
Si els treballadors del port hi haguessin
estat presents, haurien pogut escoltar
una dona d’uns trenta anys en minifaldilla cridar: "No hem vist mai una vaga
general. Només hem vist sortir al carrer
homes, generalment homes de les grans
fàbriques, mentre les seves dones, filles,
germanes i mares seguien guisant a la
cuina". La dona que parlava era Mariarosa
Dalla Costa, la teòrica i activista feminista
de la qual Silvia Federici reconeix haver
recollit la idea que el treball reproductiu
és també treball, i una de les impulsores
de la campanya per un Salari per al Treball Domèstic a Itàlia.

econòmic: la mediació del salari negava
el treball domèstic com a expressió de la
naturalesa femenina i empenyia necessàriament cap a una reestructuració radical
de les relacions socials.
El debat sobre l'alliberament de les dones
del treball domèstic i sobre el paper econòmic del treball reproductiu no era nou,
però sí la manera d'enfocar-lo. En posar
l'accent en la qüestió del salari, la campanya va rebre importants crítiques per part
de sectors del moviment feminista que
creien que la translació dels canvis en les
relacions econòmiques al pla cultural no
era mecànica ni immediata. Per tant, es
corria el risc que el salari fixés les dones
al treball domèstic. Aquest encasellament
aniria òbviament just en el sentit contrari al de la buscada reestructuració de les
relacions socials.

La campanya pel Salari per al Treball
Domèstic, desenvolupada durant els primers anys 70, buscava visibilitzar la gran
quantitat de treball socialment necessari
no remunerat que les dones feien diàriament "dins" de les llars. Economistes com
Federici o Dalla Costa van sostenir que,
sota el capitalisme, la precondició perquè
un treball fos reconegut era l'existència
del salari. L'absència de salari, per tant,
arrabassa la llibertat d'elecció a les dones (que queden subordinades al criteri
masculí) i els bloqueja la possibilitat de
lluitar per millorar les seves condicions
materials.

Fins i tot amb totes les contradiccions, la
campanya pel Salari per al Treball Domèstic va tenir dues enormes potencialitats. La primera va ser la difusió de la idea
que la família (com a unitat bàsica de producció) i el treball de cures o reproductiu

Les dones, és clar, sempre han trobat maneres de respondre, però la majoria de
les vegades ho han fet de manera aïllada,
mitjançant negociacions o confrontacions individuals. La campanya pel Salari
per al Treball Domèstic buscava fer-ho
d'una manera política. Un salari propi, es
sostenia, permetria a les mestresses de
casa obreres no veure’s obligades a acceptar una doble jornada i desnaturalitzaria l'assumpció femenina de les tasques
domèstiques. L'objectiu immediat no era

(com a productor de la mercaderia força
de treball) eren dos pilars fonamentals
per al funcionament del capitalisme. Per
tant, la lluita contra la institució familiar i
contra el treball domèstic atacaven directament l'estabilitat del sistema. La segona
va ser la manera en què les dones van
ser capaços de trobar-se i de trencar amb
les subjectivitats socialment imposades.
Van construir una alternativa d'identitat
de dona no basada, paradoxalment, en la
vinculació a la llar ni al treball domèstic,
sinó en la lluita compartida.
Aquell 10 de març, Dalla Costa va finalitzar anunciant que només "quan assolim
cotes de poder que ens permetin reduir la
nostra jornada laboral de 13 o més hores
a 8 hores o fins i tot menys, quan puguem
alhora posar a l'ordre del dia les nostres
vacances ( ...), llavors, potser podrem parlar per primera vegada d'una vaga 'general' de la classe obrera". Cap a allò anem. n

Història Comunista
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Contra el patriarcat, futbol
feminista
lucha de pases

El futbol, com a reflex de la societat, no escapa al masclisme. Reprodueix rols, reflecteix valors com l'agressivitat o la competitivitat i relega el futbol femení a un lloc
subaltern. Si veiem la realitat del futbol jugat per dones,
descobrim fàcilment aquests elements discriminadors.
Molt poques jugadores de la lliga espanyola es dediquen
exclusivament a jugar. La capitana de la Reial Societat, Sandra Ramajo, comentava: "Nosaltres hem de cuidar-nos el doble perquè a part de jugar a futbol hem de
dedicar-nos a altres coses per arribar a final de mes".
Sandra compagina la seva carrera futbolística
amb el treball en una residència amb persones discapacitades, precisament un
treball de cures molt feminitzat.
El menyspreu dels mitjans de
comunicació és més que evident, ja que la cobertura al
futbol femení és pràcticament nul·la. El futbol masculí, molt més mercantilitzat, ocupa pràcticament
tota la graella televisiva
i d'aquest fet tenim molta
culpa les persones afeccionades. Però el futbol femení no hauria d'intentar
copiar tots els mecanismes
del masculí d'elit, un futbol
totalment venut al capital. Vero Boquete, una de les millors jugadores espanyoles de la història,
declarava: "Primer volem millorar la
situació del futbol femení, de les jugadores, de les seves condicions dins del futbol
i després tenir el reconeixement i respecte de la societat. Però quant a tenir el mateix que els homes, seria
l'ideal, però el que tenen ells fa molt de temps que va sobrepassar els límits. Per tant, tant de bo el futbol femení no agafi tot el dolent del futbol masculí, que conservi
tots els valors propis d'aquest esport."
La FIFA no s'ha interessat mai gaire pel futbol femení;
de fet l'expresident Blatter es dedicava a deixar anar comentaris masclistes pretenent ser graciós: "Les dones
haurien de jugar amb menys roba, com en el voleibol"
o "Podrien vestir pantalons més ajustats . Són guapes.
Ja tenen algunes normes diferents de les dels homes,
com la pilota” -cosa que no era certa-, “per què no canviar també la roba?" Les declaracions fastigoses d'aquest
personatge tan poderós com mancat de cervell són un
exemple de com es tracta el futbol femení.
Però comencen a aparèixer alternatives. L'exportera de
la selecció nord-americana, Hope Solo, ha presentat la
seva candidatura a convertir-se en la primera dona que
presideix la Federació Nord-americana de Futbol, tenint
com a objectiu aconseguir la igualtat de drets entre homes i dones, ja que, com assenyala: "som les millors del

món, tenim tres copes mundials i quatre campionats olímpics,
però als homes els paguen més solament per assistir que allò
que ens paguen a nosaltres per guanyar."
Potser el que necessita el futbol femení és deixar de moure’s en
els paràmetres d'aquesta societat masclista i transformar-se
en futbol feminista. Tenim com a exemple el col·lectiu argentí
Fútbol Militante, dones que s'organitzen i s'ajunten per jugar
a pilota i militar en el feminisme, participant en mobilitzacions contra les violències masclistes o donant suport a la vaga
de dones del 8 de març. A la pregunta: per què elles
juguen un futbol feminista i no femení?, responen que aquest “és una altra cosa, és
adaptar-se a un format establert des
d’un patró patriarcal, des dels homes com a amos d'aquest espai i com cedint un espai a
les dones. Nosaltres ens
l’obrim soles, el prenem,
ens reapropiem dels espais, no demanem permís, els posem altres regles".
El futbol feminista tracta que les dones ocupin
llocs que els són negats
en una societat i cultura
masclista. L’única opció
d'estendre la igualtat en el
futbol depèn de la transformació la societat en un sentit feminista, i un petit pas en
aquesta direcció pot ser disputar espais tan masculinitzats com el futbol. n

La divisió sexual del treball
Mª Teresa Lobo de Dueñas

La divisió sexual del treball consisteix en el repartiment
de tasques diferenciat entre homes i dones. La divisió
sexual del treball és, sobretot, una relació de poder. Les
dones s'han dedicat històricament al treball domèstic no
remunerat, d'aquí el seu menor taxa d'activitat laboral.
N’hi ha qui intenta donar una explicació biologicista a
aquest fenomen al·ludint a la capacitat de procrear o
"les diferents capacitats". També es recorre a presentar
el treball d'homes i dones com a complementari -dins
d'un context heterocispatriarcal-, quan en realitat la relació entre les dues activitats és jeràrquica.
Hi ha una segregació horitzontal del treball. Existeixen
ocupacions que es consideren masculines (indústria) o
femenines (infermeria i altres serveis relacionats amb
les cures) i les dones i homes es distribueixen desigualment per branques i sectors d'activitat. També hi ha segregació vertical. És allò que es coneix per “sostre de
vidre” i és una separació per processos de treball, per
seccions, llocs i qualificacions laborals.
En tots dos casos les funcions atribuïdes a l’àmbit masculí - les tasques "productives" - es valoren més socialment
que les considerades femenines. Es margina socialment,
políticament i econòmicament l'esfera reproductiva en
contrast amb la centralitat de la productiva. Forma part
d'una estratègia que divideix l'economia en sectors 'visibles' i 'invisibles', i en la qual determinades activitats són
excloses de l'economia 'real' malgrat ser el seu fonament.
Això no és nou: les mestresses de casa en els països industrialitzats i les colònies a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina van funcionar i funcionen com a colònies internes
i externes del capital. Actualment, tots dos mecanismes
convergeixen en allò que s'ha anomenat crisi de cures.

exemple, en temps de guerra) i en funció del context
(per exemple, en diferents entorns culturals o socioeconòmics). L'assignació històrica dels homes a l'àmbit
productiu i de les dones a l'àmbit reproductiu no és ni
atemporal ni inevitable. Avui dia aquesta divisió és més
subtil: les dones ens hem incorporat en massa al treball
productiu, però els homes no s'han incorporat a la feina
dins de casa i les estadístiques ho confirmen.
Amb la divisió sexual del treball neix el patriarcat, encara que no se sap amb certesa quan ni de quina manera.
El capitalisme es va aprofitar d'aquesta divisió sexual
per fundar-se, privatitzant les activitats referents a la
cura i la reproducció. El capitalisme va modificar l'ordre
patriarcal ja existent i va accentuar la separació entre
el "privat" i el "públic". Les dones es van convertir en les
minyones de la força de treball masculina. Sotmetre el
treball i la funció reproductiva de les dones va permetre
el desenvolupament del mode de producció capitalista.
Invisibilitzar aquestes activitats facilita explotar-les i no
retribuir-les, tot i que la força de treball sigui sostinguda
i reproduïda pel treball domèstic i de cura. L'acumulació
originària genera també una acumulació de divisions
i jerarquies sexuals en el si de la classe treballadora.
Sobre aquesta base es diferencien no solament les tasques de dones i homes, sinó les seves experiències, les
seves vides, l'ús que fan del seu temps i la seva relació
amb el capital i amb altres sectors de la classe treballadora. Les dones no són despullades només del control
sobre els mitjans de producció, sinó també del control
sobre els seus propis cossos. n

Lluny de ser inamovibles, les activitats i responsabilitats assignades poden variar al llarg de la història (per

El conte de la criada
Paloma González

En poc més tres mesos podrem tornar a veure El conte
de la criada. La segona temporada de la sèrie d’HBO torna a les nostres pantalles el 25 d'abril amb la continuació de l'obra de la novel·lista de ciència ficció feminista,
Margaret Atwood, més enllà del final marcat pel llibre
amb el qual acaba la primera temporada.
El guió narra un futur distòpic en uns Estats Units en els
quals la crisi ecològica i reproductiva han estat l'excusa
per implantar un govern totalitari i fonamentalista religiós en el qual aquelles dones que encara poden donar
a llum són esclaves d'una casta política amb la finalitat
de donar-los descendència. Atwood esbossa així com un
sistema capitalista caduc, amb falta de matèries primeres i força de treball, derivaria en un aprofundiment del
sistema patriarcal i la màxima despossessió dels nostres propis cossos.
La protagonista, Defred, encarnada per Elisabeth Moss i

enclaustrada ja en aquest ambient misogin i vuitcentista,
ens explica com el que comença amb estats d'excepció,
racionament per a les classes populars i mesures coercitives cap a les dones - o amb 60 milions de persones
votant a Trump després d'afirmar que una dona que no
satisfà al seu marit no pot servir a Amèrica - pot derivar
en una règim teocràtic si ningú s'aixeca per impedir-ho.
Hauríem d'alegrar-nos perquè la gent visqui ficcions com
aquesta encara com una distòpia o lamentar-nos per no
saber reconèixer les nostres misèries passades i actuals?
Hi ha fets com el tancament de fronteres que ja ocorren
i que costen la vida a milions de persones refugiades.
Aquesta és la por que resa aquesta història: que un dia
ens despertem amb “la puntada de sentir les coses com
a habituals. Tal vegada ara el que no ens sembla normal
o just, amb el temps se'ns passi”. Almenys, de moment,
nosaltres seguirem veient aquesta exquisida producció,
tan crua pel que de realista i natural posseeix, amb una
esgarrifança recorrent la nostra pell.n

Diccionaris de conceptes marxistes
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