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Des de l’Escola Feminista d’Estiu 2012, ens hem proposat seguir amb la feina 
feta  des de diverses  voreres  feministes,  per  tal  de continuar  analitzant  amb mirada 
crítica  els  mecanismes  funcionals  i  simbòlics  d’aquest  sistema  Capitalista 
HeteroPatriarcal i Racista. Vull, per tant, aportar aquí la meva pròpia mirada, partint 
d’allò, que des de l’Antropologia Econòmica (seguint els postulats de Polanyi1), s’ha 
vingut a dir la “incrustació” de l’Economia a la Societat.

D’aquesta incrustació de l’Economia a la Societat i viceversa,  m’hi interessa 
parar  atenció  a  quelcom  més,  de  les  tres  clàssiques divisions  antropològiques 
d’aprovisionament, distribució i intercanvi, i consum. Des d’una perspectiva econòmica 
de l’aprovisionament, i molt especialment, des de l’Economia Feminista, ja fa temps 
que es produeixen discursos que tenen en  compte  la  reproducció2,  la  cura de les 
persones i del medi ambient, com a part integrant de l’Economia. D’aquest discursos, 
han  sorgit  conceptes  feministes  força  productius,  com  la  Crisi  de  les  Cures, 
Sostenibilitat de la Vida, o el  Deute Ecològic  proposat des de la convergència dels 
Ecologismes i dels Feminismes. 

Aquests discursos feministes, tenen una llarga tradició reivindicativa i exposen 
una forma integrada d’entendre les relacions econòmiques, contemplant-hi la totalitat 
dels moments econòmics de l’Economia clàssica, amb projecció global, i proclamant 
quelcom tant de sentit comú com que és fonamental  “treballar per viure” i no pas 
“viure per treballar” . Tot i així, al meu parer, sembla que les propostes feministes, al 
llarg d’aquests anys, han tingut força dificultats per arribar a ser tingudes en compte 
com perspectives  generals  i  serioses, per  part  d’una  audiència  clàssica  que mira 
l’Economia com quelcom que va més enllà de l’aprovisionament, i que sembla titllar les 
mirades  i  propostes  feministes,  d’estar  gestades/limitades  a/des  d’aquest  àmbit 
econòmic, i de tenir una incapacitat viciada d’abastir/explicar la resta de moments 
econòmics (distribució i intercanvi, i consum). 

No és d’estranyar, doncs, que al 2012, hi apareguin al mainstream contestatari 
català,  al  context  actual  de  Crisix(?),  conceptes  que  coneixem  molt  bé  des  dels 
Feminismes i que comencen a tenir ressò majoritari i per primera vegada, al conjunt 
dels  moviments  socials,  més  enllà  de les  òrbites  feministes.  Aprofitem,  doncs,  el 
moment actual, no només per amplificar tot aquell pensament que les feministes hem 
anat  discutint  al  llarg  dels  anys,  si  no  també  per  continuar  creant  noves 
mirades/propostes  compartides amb  una  única  fita:  desintegrar  aquest  sistema 
Capitalista Heteropatriarcal i Racista.

A alguna, li semblarà un nom una mica llarg, per a un sistema, el  Capitalista, 
que al llarg de la seva història ha fet córrer rius de tinta i de sang, però, al meu parer, cal 
anomenar-ho amb nom i cognoms, en tant que Heteropatriarcal i Racista, no actuen 
1 POLANYI,  K.  (1994) “La  Economía incrustada en la Sociedad”.  El  sustento del  
hombre. Hondadori, Barcelona
2 NAROTZKY,  S.  (2004) Antropología  Económica.  Nuevas  tendencias. Melusina, 
Barcelona
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com adjectius qualificatius del Sistema Econòmic/Polític/Social/Simbòlic Capitalista, 
si no que hi son consubstancials, és a dir, estan tan integrats a una Crisix(?) que es diu 
Capitalisme, com ho està la indivisible Economia Formal/Informal.

Es clar  que les Heterosexualitats Normatives,  els Patriarcats,  i  els Racismes, 
poden funcionar autònomament (de forma integrada i per separat) com a sistemes de 
poders  normalitzadors  dels  cossos/desitjos/gèneres/sexualitats/estatus/identitats,  més 
enllà  dels  Capitalismes  (recordem  totes  aquelles  revolucions  que  van  posposar 
indefinidament els drets de les dones, les llibertats sexuals, les llibertats nacionals, les 
llibertats dels pobles indígenes...), però,  els sistemes Capitalistes, a qualsevol de les 
seves  fases/evolucions,  no  poden  funcionar/existir  pas,  sense  un  ordre 
Heteronormatiu, Patriarcal i Racista, ja que aquests ordres hi son incorporats a la 
genètica capitalista.

Paradoxalment, en temps de bonances econòmiques i magnificències culturals i 
polítiques, la cara amable dels Capitalismes, s’ha ofert a ser una illa paradís on els 
drets de les dones, les lesbianes i les trans, s’han  emblematitzat sota la bandera 
“Occident” , en equivalència semàntica amb “Primer món”, en equivalència semàntica 
amb  “Països  desenvolupats”,  en  equivalència  semàntica  amb  “Capitalocencrisme” 
(cor/locomotora/epicentre dels batecs rítmics i  concèntrics  del Capital).  Així,  doncs, 
fruit d’aquest miratge paradisíac, i com si fos una aplicació inclosa al paquet de l’Estat 
del Benestar, durant anys, algunes feministes, han fet/fan bandera d’aquest sistema 
Capitalista,  com  si  fos  l’únic  sistema  capaç,  no  només  d’integrar  una  sèrie  de 
reivindicacions assumibles de dones, lesbianes i trans, per part del sistema, si no també, 
d’integrar aquestes reivindicacions fins fer-les seves,  fins fer-les un signe identitari 
del  Capitalisme  primermundista.  És  més,  l’idil· li  entre  la  domesticació  dels 
Feminismes  i  l’oasi  del  Capitalisme  primermundista,  es  va  materialitzar/es 
materialitza  en  polítiques  específiques  de  Desenvolupament  a  països  “menys 
afortunats”,  com  a  prestigiós  instrument  quirúrgic  intervencionista  a  nivell  de 
polítiques de Gènere i projectes de “desenvolupament”  econòmic.

Així, doncs, les dones primermundistes del Nord, majoritàriament blanques, 
que  històricament  havíem  lluitat/lluitem  pels  nostres  drets,  varem  aconseguir/hem 
aconseguit no només una habitació pròpia on gaudir-ne aquests drets, en peu d’igualtat 
amb la resta de la societat, si no que ens varem topar/hem topat amb una campana 
de cristall que encapsula les realitats de poder viure vides vivibles/habitables, com 
a dones, com a lesbianes i com a trans. Una campana de cristall, dins la qual  hem 
estat les reines publicitades de la festa capitalista, reines però, no més, mentre la 
festa del creixement  dura. I sense menysprear,  en cap moment,  tot allò que com a 
dones,  lesbianes i  trans,  hem guanyat  a aquest  oasis  de convivència  capitalista,  les 
sacsejades dels mercats i les convulsions dels capitalocentrismes, ens recorden  quan 
fàcil, i quan ràpid és, de perdre els drets civils que han estat conquerits al llarg dels 
anys  i  al  llarg de moltes lluites,  escombrats  per  aquest  tsunami neoliberal  que amb 
tecnologies i verbocràcia moderna, hi aplica un receptari que sembla d’altres segles.

Però,  no ho és pas un receptari d’altres segles, si parem atenció a allò que 
tantes feministes han vingut  dient al  llarg dels anys,  es pot  contemplar  com aquest 
programari  de  retallades  i  ajustos  estructurals,  és una  medicina  receptada  pels 
organismes internacionals polítics, econòmics i financers, als  països del Sud, com a 
pastanaga  diària  per  “desenvolupar-se”  econòmicament,  que  moltes  feministes 
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d’arreu del món han escrit, descrit i denunciat com polítiques d’explotació dels recursos, 
de les gents, de les cultures i depredació accelerada del planeta.

Pot ser, alguna d’aquestes feministes que hi porten anys denunciant al FMI, a les 
polítiques intervencionistes dels Estats,  a les Transnacionals,  a altres feministes que 
amb  vocació  missionera  intervenen  en  polítiques  de  desenvolupament  alineades 
ideològicament  amb  aquells  organismes  que  les  hi  donen  feina,  alguna  d’aquestes 
feministes, doncs, que hi porten anys seguint la pista a la globalització dels capitalismes 
per tal de globalitzar les resistències, podria preguntar-se, doncs, com és que ara que 
ens toca aquesta Crisix (?) de ple, a algunes de les dones primermundistes, per fi, 
se’ns  remouen  les  consciències  aburgesades  i  se’ns  activa  la  crítica  i  lluita 
anticapitalista.

Al meu parer, les  respostes a aquesta mena de preguntes, s’hi troben a les 
anàlisis feministes de la mateixa Crisix (?), en reconèixer que Això no és una Crisi 
és el sistema, tal com diu Cristina Carrasco3, i en tant que la inèrcia capitalocèntrica 
està sacsejant, amb força, els móns habitables i els conforts primermundistes que 
la campana de cristall  proveeix/proveïa a dones, lesbianes i  trans,  moltes de les 
quals, comencem a viure en carns pròpies, aquells processos de desnonaments vitals que 
sobre  el  paper  tant  hem  analitzat  a  les  “altres”  societats,  a  les  pobres,  les  no 
“alliberades”. Moltes de les quals, comencem a viure a les nostres quotidianitats altres 
violències  impositives  (diferents  violències  a  les  que  hi  estem  acostumades  a 
respondre), d’un sistema Capitalista Heteropatriarcal i Racista, que ens hi treu o ens vol 
treure, a vegades de cop, a vegades dosificadament, totes aquelles polítiques, terrenys, 
recursos, discursos i lleis que han estat capaços de millorar sensiblement la vida de 
moltes dones, lesbianes i trans. Moltes de les quals, tard o d’hora, ens hi adonem que la 
campana  de cristall  era/és  una peixera de vidres trencats  i  que aquestes  sacsejades 
capitalocèntriques  que  trenquen  l’ordre  social,  vivible,  habitable,  és  quelcom,  que 
sembla, no té volta enrere.

El  Capitalocentrisme,  exerceix  pressió  i  enfonsa  la  línia  de  flotació de  la 
piràmide econòmica mundial, empenyent cap a nous horitzons de pobresa a les que fins 
ara,  havíem  habitat  (gràcies  a  les  lluites  històriques)  a  la  part  visible,  pública, 
vivible i desitjable  d’aquesta piràmide social capitalista global, i ens havíem cregut 
formar part del creuer amb discursos de flotabilitat social, és a dir, repartint “exemple” 
de com treure-hi el cap de les invisibles aigües on hi  viu per treballar una majoria 
mundial social,  dedicada exclusivament  a  sobreviure,  a  sostenir  la  flotació  de la 
punta de l’economia icebèrica que en parla Amaia Orozco4, i a donar rumb i serveis, a 
aquelles vides afortunades que hi viuen a la part visible i vivible de l’economia formal 
capitalocèntrica globalitzada. 

El  Capitalocentrisme,  amb aquest  enfonsar  a  tothom, ens  enfonsa  a  dones, 
lesbianes  i  trans,  que  ens  hem cregut  que  podíem nedar  al  nostre  gust,  a  les 
diferents peixeres primermundistes, treballant-hi per viure-hi, i ara, ens hi adonem, 
algunes encara més, i altres, pot ser per primera vegada, de com proven les aigües que 
ofeguen  les  vides  amb  precarietat  i  pobresa.  Ens  hi  adonem que  aquest  procés 
d’enfonsament social que trenca la baralla  de l’estat  de tantes vides, aquests  canvis 
vitals, son estructurals i no pas temporals. Sent-hi conscients, doncs, d’aquest canvi 

3 http://www.feministas.org/IMG/pdf/6-_No_es_la_crisis_es_el_sistema-_Cristina_Carrasco.pdf 
4 http://www.tierradenadieediciones.com/Laboratoriofeminista-transformacionesdeltrabajo.pdf  p.233
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de  paradigma  vital  als  països  catalans,  al  meu  parer,  les  lluites  antipatriarcals, 
antiheteronormatives,  i  antiracistes,  conflueixen, per necessitat  vital,  amb  les lluites 
anticapitalistes.

Però, aquest canvi, és un fet al que hi calen respostes, i pot ser, aquest és un bon 
moment  per  preguntar  sobre  la  capacitat  integrativa  i  biòtica que  té  un  sistema 
econòmic/polític/cultural/global  com  és  el  Capitalista,  que  integra  tot  allò  que 
necessita, desactivant el potencial contestatari, fent-hi alhora bandera i negoci, fins el 
punt de, marcar com pròpies, aquelles agències polítiques i poblacions viables que 
el podrien, potencial i fàcticament, exposar/contestar/desintegrar. 

Cal ser conscients, doncs, que de com actua aquesta marca primermundista 
estampada pel Capital a les seves resistències, ja que, ens hi agradi o no, hi forma 
part,  no  només  del  Sistema,  si  no  que  ha  esdevingut part  de  les  nostres  pròpies 
identitats. La marca “Europa” , des de la seva aliança econòmica, ens ha fet creure en 
la marca primermundista com a pròpia, i hem creat discursos feministes pensant-nos 
situades a primera línia de flotació. Cal ser conscients, doncs, no només que aquesta 
marca  hi existeix, si no també,  de  com ens ha afectat/afecta  a algunes feministes 
catalanes, i que, en enfonsar-se aquesta primera línia de flotació primermundista, la crua 
realitat, al meu parer, hi exposa de forma contundent la feblesa de l’èxit relatiu d’uns 
quants  discursos  feministes  que,  al  llarg  d’aquest  anys,  han  fet  una  feina  tant 
productiva com efímera. 

Cal  ser  conscients,  també,  de  la  utilització  d’aquesta  marca  per  parts  de 
sectors contestataris que, compartint lògica amb el Capitalocentrisme, i autoerigint-se 
en  avantguardes  contestatàries,  titllen  els  discursos  Feministes  que  prioritzen  les 
vides de les dones, les lesbianes i les trans, com discursos que provenen de classes 
ocioses  que  han  permès  a  dones,  lesbianes  i  trans,  viure-hi  al  marge  de  les 
“experiències reals” de les poblacions mundials que hi viuen per treballar. Com si el 
miratge de l’Estat del Benestar, no hagués estat fruit d’una marca primermundista 
(la mateixa que s’estampa a les feministes) que ha afectat les formes de pensar/fer/ser 
de tots els sectors contestataris catalans.

Cal ser conscients, doncs, ara que tenim experiència real i visió pròpia d’allò que 
hi passa a sota la línia de flotació del Capitalisme Heteropatriarcal i Racista, de com 
actuen les principals dinàmiques capitalocèntriques que, repeteixo, malgrat el mirall 
integrador  d’aquests  anys,  aquestes  dinàmiques,  les clàssiques  i  les  modernes 
globalitzadores, es sustenten de forma integrada, a/sobre/des de una  marcada divisió 
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dels gèneres5, fonamentades per les naturalitzades  Heterosexualitats Normatives6, i 
pels Racismes que vivim7.
Desintegrant el Capitalocentrisme

D’aquesta integració de les categories de poder Gènere, Sexualitat, Etnicitat i 
Classe, esdevenen dinàmiques pròpies d’aquesta última, que regeixen la Globalització. 
Al meu entendre, doncs, el  Capitalocentrisme, és una força Centrípeta de Capitals 
que arrossega concèntricament fluxos migratoris i serveis, i genera alhora, una força 
Centrífuga que expulsa el més lluny possible del Capitalocentrisme el Deute,  la 
Precarització, i la Productivitat.

Gràficament, pot ser, ens hi podríem imaginar un huracà on, per on transita el 
seu ull, la calma hi és garantida, per on transiten les fronteres que defineixen Centre 
i Perifèria, dependrà llavors del grau de proximitat al centre, que l’àrea limítrof sigui 
arrossegada cap al centre (calma) o cap en fora (inestabilitat), i per on transiten els vents 
que anuncien la tempesta huracanada, la depredació hi és garantida. 

Però,  el  panorama  internacional,  hi  està  farcit  d’aquests  huracans 
capitalocèntrics que recorren el planeta, és a dir, al meu parer, no hi ha no més un 
huracà capitalocèntric globalitzat que divideix Nord (ull de l’huracà) amb Sud (tempesta 
huracanada), si no que hi ha una sèrie forces huracanades, algunes controlades i altres 
sense control,  competint amb les seves dinàmiques concèntriques/excèntriques, amb 
diferents intensitats gravitacionals i amb diferents escales d’actuació, que es mouen 
alhora variant les geografies i les vides, en generar constantment, nous/vells mapes 
de conforts/desolacions. 

Sobre el paper, aquestes  forces oposades que actuen en conjunt, que podem 
conèixer com Capitalocentrismes, i que, al meu entendre, regeixen la Globalització, 
es podrien entendre com:

      Centrípetes      Centrífuges

    Temps (anys)             Espai (geogràfic)

5 “La prostitución y la migración derivada por la búsqueda de empleo están creciendo en importancia  
como modos de ganarse la vida. El tráfico ilegal de trabajadores y especialmente de mujeres y de niños y  
niñas para la industria del sexo, están creciendo en importancia como formas de obtención de ingresos. 
Las remesas enviadas por los/as emigrantes así como la exportación organizada de trabajadores/as son  
fuentes  de  ingresos  cada  vez  más  importantes  para  algunos  de  estos  gobiernos.  Las  mujeres  son, 
indiscutiblemente, el grupo de mayor importancia en los sectores de la prostitución y de la industria del  
sexo y se están convirtiendo en un grupo mayoritario en la migración derivada por la búsqueda de  
empleo. El empleo y/o el uso de mujeres extranjeras cubre una amplia gama, en crecimiento, de sectores 
económicos, algunos ilegales e ilícitos  –como por ejemplo  la  prostitución –,  otros legales,  sectores  
altamente  regulados  como  la  enfermería” (Sassen,  2003:44)  Sassen,  S.  “Contrageografías  de  la 
globalización. Género y  ciudadanía en los circuitos transfronterizos”. Traficantes de sueños, 2003
             http://www.caladona.org/grups/uploads/2011/04/contrageografias-de-la-  
globalizacion-saskia-sassen.pdf 
6  “I per molt que s’hagi admès a aquests últims anys que no hi ha natura, que tot és cultura,  segueix  
havent al si d’aquesta cultura un nucli de natura que resisteix a l’examen, una relació exclosa del social  
a  l’anàlisi  i  que  revesteix  un  caràcter  d’ineluctabilitat  a  la  cultura  com a  la  natura:  és  la  relació  
Heterosexual”   (Wittig, 2006:51) http://www.caladona.org/grups/?p=87 
7 http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2010/05/Dossier-EFE-2011.pdf 
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Capitals/Migracions/Serveis    ↔   Prestes/Precarització/Productivitat

                                          Capitals/Remeses/Capitals
  x

                                                         Dones

Cal,  doncs,  observar  aquestes  sinèrgies  binomials que  hi  tenen  lloc  entre 
aquestes dues forces  centrípetes/centrífugues, que  no es contraposen, si no que es 
complementen i  treballen,  a la par,  per  donar vida i  fer  créixer  un mateix sistema 
econòmic,  el  PostCapitalisme,  alliberat  per  un  neoliberalisme en  mans  de  les 
Transnacionals, orquestrat per les Agències Internacionals de Qualificació al servei 
dels batecs dels Mercats, i  sense cap mena de control compensatori degut a la falta 
d’amenaça, real, darrera la fallida d’un altre model econòmic/polític/social alternatiu, 
capaç de fer-li ombra. Cal entendre, doncs, aquestes sinèrgies capitalocèntriques com 
activitats permanents que generen canvis permanents,  als mapes de les relacions 
polítiques, econòmiques, socials, culturals, geogràfiques i humanes. Canvis que poden 
ser espaiats/concentrats a la variable temps i socialment consensuats/contestats.

Des  dels  Feminismes,  trobo molt  productiu  seguir  amb la  lògica  de Sassen 
d’analitzar les “Contrageografies de la Globlalització” 8, d’anar a la recerca d’aquells 
“nexes”, aquells “llocs estratègics” per a les mirades feministes, que sembla, no més 
hi apareixen quan les crítiques feministes tenen  la capacitat de transversalitzar els 
processos  de  globalització.  En  aquest  sentit,  voldria  posar  al  mapa  de  la  mirada 
feminista,  tal  i  com fa  Sassen,  els  circuits  de Distribució  i  Intercanvi ,  com part 
integrada  dels  circuits  de  Producció (situats  geogràficament  a  les  Perifèries  del 
Capitalocentrisme),  com a part  integrada dels  circuits  de Consum (geogràficament 
situats al Centre mateix dels ulls dels huracans capitalocèntrics).

Trobo  productiu,  des  dels  Feminismes,  estudiar  com és  relacionen  aquests 
mapes  de  circuits  canviats,  quines  rutes  i  dinàmiques  pròpies  prenen  cadascun 
d’aquests huracans capitalocèntrics, quins son els passadissos, aquells llocs fronterers i 
movibles  que hi poden ser observats com a llocs estratègics de connexió/desconnexió 
dels circuits integrats del Capitalocentrisme globalitzat.

Seguint, doncs, la lògica de Sassen, trobo important, continuar parant atenció al 
Tràfic de persones x Remeses (i viceversa) que ella anomena “circuits alternatius de 
supervivència”.   Sassen,  planteja  com opera  aquest  intercanvi  a nivell  local,  on el 
Tràfic , permet un  esmorteïment  de l’atur, mentre que les  Remeses, permeten una 
font  important  d’ingressos  assegurant-hi  les  reserves  de  moneda  estrangera i 
amortigua  el  Deute  extern.  L’autora,  planteja  aquesta  equació  en  un  únic  pla 
comparatiu9, però, al meu entendre, aquest fluxos de Microcapitals, no deixen de ser 
Capitals en sentit concèntric local, és a dir obeeixen a les forces huracanades locals que 
es relacionen alhora amb les forces huracanades globals dels Capitalocentrismes. Per 
tant, els tràfics entre diferents huracans capitalocèntrics es donen, en més d’una sola 

8 http://www.caladona.org/grups/uploads/2011/04/contrageografias-de-la-globalizacion-saskia-sassen.pdf 
9 “el envío de remesas que en muchos países representa una fuente importante de ingresos de moneda  
extranjera para los gobiernos. Si bien el valor de las remesas puede ser  menor comparado con los 
movimientos diarios de caudales masivos de capital en los mercados financieros, con frecuencia son muy 
significativos para las economías en desarrollo en dificultades” (Sassen, 2003:61) 
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dimensió, en tan que les Remeses que la gent migrant envia als seus orígens locals, en 
arribar-hi  a destí, pot ser, deixen de ser Remeses i passen a ser Capital10. És a dir, al 
meu  parer,  és  aquesta  una  característica  pròpia  del  Capitalocentrisme,  els 
Capitals/Remeses/Capitals,  tot  i  que  semblen  tenir  una  direccionalitat 
Centrífuga/Excèntrica quan  es  consideren  Remeses,  en  realitat, sempre  transiten 
Centrípetament/Concèntricament cap un nou ull huracanat local capitalocèntric. De 
forma que, al meu parer, aquestes Remeses/Capitals, més que interpretar-les com ajuts 
econòmics locals,  fruit  del  Tràfic  de Persones x Remeses, son  part  integrada dels 
Capitalocentrismes,  al  igual  que ho és la  formalitat/informalitat  amb que operen 
aquests  circuits d’Intercanvi i Distribució  entre diners i persones, i molt especial el 
Tràfic internacional de Dones. Així doncs, cal contemplar el Tràfic internacional de 
Dones  com  un  d’aquells  nexes  principals  que  integren el  sistema  Capitalista 
Heteropatriarcal i Racista.

Des  d’una  mirada  antropològica,  Intercanviar  i  Distribuir  Dones,  té  una 
genealogia que transcendeix  els Capitalismes,  cal  doncs,  contemplar  el  Tràfic  de 
Dones com quelcom que ha funcionat/funciona mitjançant  transaccions comercials, 
però,  també,  com  transacció  social11,  a  nivell  històric  i  multicultural  que,  al  meu 
entendre, cal tenir en compte per tal de continuar ampliant la perspectiva analítica de 
Gènere12, a l’actual context de Crisix (?). Així doncs, sembla que la gran majoria de 
societats,  s’han  edificat/edifiquen  mitjançant  el  Tràfic  voluntari/i nvoluntari  de 
Dones (a la seva vessant sexual, reproductora, força de treball, aliança matrimonial...)13 

Així  doncs,  el  Tràfic  internacional  de Dones,  actuaria  com una d’aquelles 
glocalitzacions que  es  situen  tant  a  nivell  local  com  global,  un  d’aquells  nexes 
integrats  del   Capitalocentrisme integrat  als  Patriarcats,  a  les  Normativitats 
Heterosexual i als Racismes, en tant que son les Dones qui circulen majoritàriament 
(Gènere), de totes les Ètnies, bé per ser  explotades sexualment (Sexualitat), bé per 
ser  explotades  com a  força  de treball qualificada/no  qualificada  (Classe),  bé  per 
voluntat pròpia (migrants), bé per voluntat dels traficants (esclaves). 

Aquesta  visió  integrada,  permet  seguir  la  pista  geogràfica,  no  tan  sols 
d’aquests passadissos d’intercanvi Dones x Diners/Bens/Favors/Aliances, emmarcats a 
les actuals dinàmiques Capitalocentristes, si no que  permet concebre la Prostitució, 
com  a  nexe  integrant  del  Capitalocentrisme,  més  enllà  dels  debats  clàssics 
d’explotació centrada exclusivament en clau de Gènere i Sexualitat. Permet  mostrar, 

10 En diferents ordres de magnitud, allò que a escala global, o a escala d’un huracà capitalocèntric de gran 
“solvència”, es permet prescindir com a Remeses enteses com Microcapitals, per l’huracà capitalocèntric 
local receptor, aquestes Remeses poden ser rebudes com Capitals fonamentals, integrats a les dinàmiques 
capitalocèntriques locals.
11 “El resultado del regalo de una mujer es más profundo que el de otras transacciones con regalos, 
porque la relación que se establece no es sólo de reciprocidad sino de parentesco” (Rubin, 1975:109)
                http://www.caladona.org/grups/uploads/2007/03/El%20trafico%20de%20mujeres%20Rubin.pdf   
12 “Una mujer es una mujer. Sólo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de play-boy, 
prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones no es la ayudante  
del hombre igual que el oro en sí no es dinero” (Rubin, 1975:96)
13 Recordem que “legalment”, l’esclavitud es va abolir al 1927: “ A pesar de la entrada en vigor de la  

Convención sobre la Esclavitud y de estar 'oficialmente prohibida' en casi todos los países, la  
esclavitud sigue existiendo en gran escala, tanto en sus formas tradicionales como en forma de 'nueva 
esclavitud'. Según un estudio publicado en el año 2000 podría haber unos 27 millones de esclavos en 
todo el mundo”  http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud 
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amb una  dimensió globalitzadora la integració estructural de Gènere i Sexualitat 
amb Etnicitat i Classe14, on les Dones, voluntària/involuntàriament, al igual que els 
Capitals/Remeses/Capitals, transiten sempre en direcció concèntrica cap a l’ull de 
qualsevol huracà Capitalocèntric. 

Des de la multidimensionalitat dels Capitalocentrismes, doncs, cal seguir la 
pista del comportament dels Tràfics de Dones que segueixen patrons estructurals de 
valor  de  canvi, al  meu  parer, similars  a  les  tendències  perennement 
Concèntriques/Centrípetes dels Capitals, en tant que ambdós, sempre tenen una única 
direccionalitat, i en tant que ambdós,  Dones i Capitals, es mouen amb més o menys 
intensitats/Tràfics,  segons  les  marees  dels  mercats/finances  globals en 
relació/interacció a les arrossegades de les economies locals. En aquest sentit, i partint 
del  context  de Crisix  (?) actual,  als  Països Catalans,  es pot  preveure  un augment 
considerable del Tràfic, tant de les Dones com dels Capitals15, entre els diferents 
centres  urbans  que  actuen  com  ciutats  globals i  on  s’hi  instauren,  com  a  hostes 
contextuals, els diferents ulls huracanats dels Capitalocentrismes. 

A aquest moment de Crisix (?), també és quan veiem com la cara més dura del 
Capitalisme, llença el llast de les polítiques d’igualtat de Gènere i les polítiques de no 
discriminació sexual, fent-les desaparèixer de les Institucions, de l’Educació, de la 
Sanitat... Fa anys, que des dels Feminismes, es ve denunciant la condició sistèmica dels 
Capitalocentrismes, i com les seves forces centrífugues empenyen, cada vegada més, la 
pobresa vers les Perifèries,  ajustades perennement de forma estructural, és a dir 
subjectes a una reducció a la  mínima expressió dels costos productius i socials que 
toca de ple la vida de les dones. Una reducció dels costos socials, en tant que Sanitat i 
Educació son àmbits internacionals, integrats a les identitats de gènere, on  les dones 
performen  com  a  mares  i  cuidadores.  De  forma  que  la  lògica  Capitalocèntrica 
centrífuga, delega una vegada més, a les Dones, la cura i educació de les vides de les 
persones,  que és com dir  delega a la  part  més informalitzada16 de l’economia.  Una 
reducció  dels  costos  productius,  en  tant  que  a  les  dinàmiques 
deslocalitzadores/relocalitzadores es  fonamenten  en  un  biaix  sexista que  està 
generant  un  proletariat  majoritàriament  de  dones,  altament  precaritzat i 
suposadament “controlable” .

Les feministes hem exposat/contestat/desintegrat els discursos capitalistes, en 
treure  a la  llum tot  allò  que les economies no ensenyen,  en  entendre  l’Economia 
Formal/Informal de forma global i biòtica .  Des dels Feminismes, hem denunciat el 
canvi d’estatus de l’Economia Informal, en tant que si fins fa ben poc, s’entenia el 
sector  Formal  de les economies com un baròmetre  de salut  econòmica i  la via per 
créixer  econòmicament,  a  l’actualitat,  l’augment  sense  control  de  la  precarietat 
vinculada a l’augment sense control de l’Economia Informal , al meu parer, s’està 
convertint en una via ràpida d’acumulació de Capital, de forma que les Economies 
Formals  passen  a tenir  el  centre  de gravetat  a  la precarietat  i  la  informalitat , 
augmentant-hi així la competitivitat,  la aparença de solvència,  així com el  prestigi  i 

14 Sassen,  mostra  una  relació  integrada  entre  Immigració/Turisme/Etnicidad/Precarietat/Prostitució  i 
Dones.
15 L’exemple més clar d’aquesta convergència direccional el tenim al projecte Eurovegas, pel qual dues 
ciutats globals Barcelona i Madrid competeixen posant sota mínims els drets sindicals fonamentals per tal 
de poder atreure concèntricament Capitals i Dones.
16 Informalitzada  en  tant  que  Classes,  ja  que  en  tant que  Patriarcats  la  cura  i  l’educació,  a  nivell 
internacional/intercultural, hi forma part de la part més Formalitzada de la construcció dels Gèneres.
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reconeixement internacional d’estar complint, al  peu de la lletra, amb els Programes 
d’Ajustaments Estructurals dictats des dels centres huracanats capitalocèntrics de més 
influència.

Així doncs,  la precarietat  es fa endèmica,  apareix com una nova referència 
integradora dels Capitalocentrismes, i es  vincula al treball de les Dones com si fos 
quelcom  nou  i  tecnològic17,  tot  i  que  es  fonamenta  a  la  utilització  dels  sabers 
tradicionals amb que les Dones  ens  socialitzem. Així,  una,  es  pregunta  si  aquesta 
precarietat/informalitat  que  majoritàriament  habita  el  món  de  tantes  Dones  de 
diferents cultures, sexualitats, nacionalitats, etnicitats, de tantes Dones, Lesbianes i 
Trans, si aquestes vides precàries/informals, tal i com diu Butler,  no son la “rúbrica 
que uneix a les dones, a la gent queer, a la gent transexual, a la gent pobre i a les  
persones sense estat” (Butler, 2009:335)18. 

A aquest moment de Crisix (?), quan els guanys històrics dels feminismes son 
material “no assumible/rendible” pels Capitalocentrismes, pot ser és hora de revisar 
l’efectivitat dels discursos feministes que han estat emparats  per la cara amable del 
Sistema, i adonar-nos que, amb més raons que mai, cal continuar plantar-li cara als 
Capitals/Mercats, des dels feminismes catalans. Cal continuar empoderant-nos com a 
Dones,  Lesbianes  i  Trans,  mitjançant  les  aportacions  dels  treballs  que  realitzem19 i 
continuar  desintegrant  els  Capitalocentrismes,  amb tota  mena  de discursos  que ens 
permetin, alhora,  teixir xarxes globals i  locals contestatàries,  que resisteixin a les 
dinàmiques Capitalocèntriques, des de les bases de treballs internacionals, encarnats 
majoritàriament per Dones, Lesbianes i Trans, variopintes, de variopintes vides 
precàries.

A aquest moment de Crisix (?), ens sobren raons per continuar interrogant els 
Capitalocentrismes, i  fer-ho,  des de les carns més rebels dels Feminismes,  sent-hi 
conscients que a cada dia que passi  som i serem moltes més, millor organitzades, 
molt  més  preparades  i  molt  més  indignades.   Cal  fer  saber,  doncs,  a  la  cara 
descoberta i crua del Capitalisme Heteropatriarcal i Racista, que moltes feministes, des 
dels feminismes catalans, hi treballarem per deixar clar que els temps dels Feminismes 
domesticats s’han acabat. 

A aquest moment de Crisix (?), moltes feministes des dels Feminismes catalans, 
avisem d’allò que anàvem cantant les joves feministes de l’Eix Violeta i Matarraskak fa 

17 “Los hombres blancos en las sociedades industriales avanzadas son hoy muy vulnerables a la pérdida 
permanente de sus empleos y las mujeres no están desapareciendo de las listas de empleo a un ritmo  
igual que los hombres. No se trata únicamente de que ellas son, en los países del tercer mundo, la fuerza 
de trabajo preferida de las multinacionales de base científica que se ocupan de los productos para la  
exportación,  especialmente  la  electrónica,  ya  que  el  cuadro  es  más  sistemático  y  engloba  a  la  
reproducción, a la sexualidad, a la cultura, al consumo y a la producción … La economía del trabajo en 
casa, en tanto que estructura organizativa capitalista mundial, es la consecuencia y no la causa de las  
nuevas tecnologías” (Haraway,1991:25) 
             http://www.caladona.org/grups/uploads/2006/11/MANIFIESTO  
%20CYBORG.doc 
18 http://www.caladona.org/grups/uploads/2011/04/performatividad-precariedad-y-politicas-sexuales-
judith-butler.pdf 
19 Grups  feministes  com  Dones  i  Treballs  de  Caladona, han  fet/fan,  una  tasca  valuosíssima  de 
desintegració  Capitalocèntrica.  http://www.caladona.org/wp-
content/pujats/2009/12/DECALEG_SOBRE_LA_CURA_DE_LES_PERSONES_caticast.pdf 
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30 anys  amb música de Belladona:  Cuidado,  os avisamos,  somos muchas más que 
cuando empezamos....

Noies Bona Escola Feminista d’Estiu 2012... i  Bon cop de falç!
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