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Sandra Ezquerra: 
“Reconèixer el treball de 
cures duria el capitalisme 
a fer aigües”
Financera, econòmica, laboral, social... 
L’habitual llista de qualificatius que 
ressona, a dreta i esquerra, per definir 
el que la sociòloga Sandra Ezquerra 
titlla –ras, curt i consistent– de crisi 
sistèmica manté invisibilitzat un prefaci 
de la fallida financera que n’evidencia 
l’arrel estructural. La dificultat creixent 
per tenir cura, cuidar-se o ser cuidada, 
així com l’impacte de la crisi de les cures 
en el precariat femení, és una peça 
del panorama que queda fora del pla 
d’anàlisi. La gestió neoliberal de la crisi 
econòmica ha aguditzat la repercussió 
del fenomen sobre la qualitat de vida de 
les dones i, alhora, ha delatat com els 
governs es recolzen en el manteniment 
d’un segon sexe per  mimar políticament 
el capital. Per Ezquerra, transformar 
l’economia i les relacions de gènere 
són reptes democràtics que exigeixen 
una relectura de la crisi sota la lent del 
feminisme, que inclou la “insostenibilitat 
de la vida” entre els atributs de l’esclat. 
És en aquesta direcció que l’experta 
en polítiques socials i laborals defensa 
que comprendre el fons de l’escenari 
actual passa per incorporar a la narració 
econòmica les línies escrites fora dels 
mercats.

Meritxell Rigol Barbarà
entrevista@directa.cat

Hem de llegir la crisi de les cures com un fenomen 
que, silenciat mediàticament, adverteix de la insos-
tenibilitat del sistema molt abans de concretar-se al 
mercat?
L’origen de la crisi financera és contemporani al de la crisi 
de les cures i les causes estan vinculades. Ambdues sorgei-
xen d’un mateix context, el triomf de la legitimitat del neo-
liberalisme, a la dècada dels setanta, quan té lloc l’inici de 
l’especulació del món financer i els atacs contra els drets 
laborals i socials. En paral·lel a l’hegemonia de la ideolo-
gia neoliberal i al conseqüent procés de retallades de l’estat 
del benestar, té lloc l’envelliment de la població i la gran 
incorporació de les dones al mercat laboral, que, en el cas 

espanyol, és molt més marcada. Serà als anys 2000 quan la 
convergència de tres factors –més gent gran que mai, un 
Estat que cada vegada té menys ganes de tenir cura de les 
persones i dones amb dues jornades laborals– s’aprofun-
deix. En aquest sentit, la crisi de les cures evidencia que la 
crisi actual és conseqüència de contradiccions intrínseques 
al sistema, com el precari equilibri entre la producció i la 
reproducció social. A més, en una societat on la cura tingués 
pes polític i econòmic i el benestar de les persones estigués 
al centre de la vida social, l’especulació que ens ha dut a la 
crisi econòmica seria inconcebible.

L’aposta dels governs per reduir la despesa social com 
a via de sortida de la crisi econòmica seria inviable 
sense pressuposar l’existència d’una quantitat il·limi-
tada de treball gratuït a les llars que, per norma, és 
una segona jornada en mans de les dones?

En temps de crisi capitalista, les dones treballen més que 
mai. Després que el sector privat hagi guanyat molt amb la 
mercantilització de les cures, el nou encongiment de l’Estat 
ha fet augmentar la càrrega de treball total de les dones. De 
fet, les retallades no provoquen un esclat social perquè hi 
ha un personatge principal a les famílies que s’encarrega del 
treball de cures a l’ombra. La reducció de les partides pres-
supostàries, que estan vinculades a les necessitats de cures 
de moltes persones –és a dir, educació, sanitat i serveis soci-
als– implica un retorn de les responsabilitats reproductives 
a la llar, un procés imprescindible per al funcionament dels 
mercats. Però l’economia convencional nega que el treball 
no remunerat també és treball real i oculta la despossessió 
del treball de les dones per part del capitalisme, que el va fer 
invisible i poc valuós políticament i socialment.

La crisi ha comportat una intensificació de la càr-
rega de treball diari de les dones a causa, també, d’un 
canvi en la distribució dels temps entre gèneres?
A diferència d’anteriors crisis econòmiques, l’actual s’ha 
caracteritzat per una destrucció d’ocupació en sectors 
molt masculinitzats, com són la construcció i la indústria, 
amb la qual cosa s’han escurçat les diferències entre l’atur 
masculí i el femení. Fins i tot, en algun moment, l’atur 
dels homes ha superat el de les dones, cosa que no havia 
passat mai. A més, moltes dones que havien estat molts 
anys inactives al mercat laboral o que no hi havien tre-
ballat recorren a feines infraremunerades i a l’economia 
informal per compensar la pèrdua d’ingressos. Ara bé, fins 
avui, l’home a l’atur no ha assumit el treball de la llar. És a 
dir, a pesar de l’augment de la taxa d’activitat de les dones 
al mercat laboral, no ha tingut lloc una redistribució de les 
tasques domèstiques i de cures entre gèneres. Tot i que la 
perspectiva feminista defensa que el temps és la manera 
més democràtica de mesurar realitats perquè moltes de les 
activitats de les rutines femenines no passen pel mercat, 
en el relat de la crisi és problemàtic plantejar la reestruc-
turació del temps productiu i reproductiu. A diferència de 
l’atur, el PIB o la prima de risc, molt poques estadístiques 
oficials la recullen i l’actualitzen.

La resposta neoliberal al panorama d’indigestió 
especulativa ha transformat o aprofundit la crisi de 
les cures?

MIRALLS

-
“Els neocons hispànics procuren 
recuperar la dona abnegada perquè 
reassumeixi les tasques de reproducció 
social que l’administració 
renuncia a fer”
-
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Les mesures polítiques davant la crisi econòmica provoquen 
un tancament reaccionari a la crisi de les cures. És a dir, tan-
quen en sec la possibilitat d’emancipació que havien obert 
l’entrada al mercat laboral i els avanços polítics en igualtat. 
L’impacte en la qualitat de vida de les dones que implica la 
pèrdua de suport públic en les tasques de reproducció social 
–i la resultant intensificació de la responsabilitat tradicional 
en la provisió de cures– és inevitable quan la societat dóna 
per suposat que, per naturalesa, ens agrada cuidar i que ho 
fem millor que els homes. D’aquí que assumim una doble 
jornada laboral, ens ocupem en un lloc de feina a temps 
parcial per arribar-hi o renunciem a entrar al món labo-
ral. L’efecte sobre els drets socials de carregar el treball de 
cures s’agreujarà amb la reforma de les pensions, que, de 
fet, segueix una lògica molt relacionada amb l’ocultació del 
treball de reproducció. Accentuar el principi contributiu, a 
la pràctica, és negar tot allò que no sigui considerat produc-
tiu, perquè els drets deriven de l’activitat econòmica que el 
sistema reconeix. El fet que els drets no derivin del fet de 
ser persones, part d’una comunitat, és problemàtic en ter-
mes democràtics, més enllà de la discriminació de gènere.

Una altra contrareforma que té prevista el govern 
espanyol, la del dret a l’avortament lliure, també s’ha 
de vincular a les decisions neoliberals que ancoren la 
dona al paper social de cuidadora?
Les mesures d’austeritat són la dimensió més material de la 
regressió, però també hi ha un acompanyament ideològic 
i discursiu, en el qual s’emmarca la negació del dret de les 
dones a decidir sobre el propi cos. La reforma de Gallardón 
retornarà el dret a l’avortament als nivells del franquisme, en 
un moment que l’spanish neocon governant procura recu-
perar la figura de la dona submisa i abnegada perquè reassu-
meixi les tasques de reproducció social que l’administració 

pública renuncia a fer. De fet, la contrareforma no es pot des-
vincular de l’auge de la reivindicació de la família tradicional. 
Ho evidencia el nou protocol de reproducció assistida, que 
diu, explícitament, que les dones soles i lesbianes no podran 
acudir a la sanitat pública. El govern del PP reparteix carnets 
de bones i males mares, de bones i males dones, per pro-
moure expectatives i comportaments socials afins a les idees 
que l’àmbit natural dels fills és la família nuclear heterosexual 
i que la maternitat és el que ens fa veritables dones.

Les etiquetes més mediàtiques sobre la crisi queden 
massa limitades davant l’escenari que planteges, on la 
desigualtat de gènere, a més de conseqüència, és una 
peça explicativa medul·lar.
Hem de qüestionar el relat hegemònic i reivindicar que la 
base de l’economia és la producció de vida i benestar. El 
reconeixement del treball de cures duria el capitalisme a fer 
aigües. Es pot debatre si el treball reproductiu hauria de ser 

remunerat, però el sistema demana acumular-lo de manera 
gratuïta per funcionar. Per això el capitalisme va excloure les 
dones del mercat laboral en els orígens del sistema i va deter-
minar que es dedicarien al treball reproductiu. Un cop acti-
ves dins el mercat laboral, el sistema és incapaç de garantir el 
benestar de les persones. Visibilitzar i posar en valor el treball 
domèstic i de cures és el canvi de perspectiva que ens duria a 
superar la competitivitat que ha abocat a la crisi i a entrar en 
un sistema on no prevalgui l’acumulació de benefici econò-
mic. Reconèixer que la reproducció està íntimament lligada 
amb la producció i posar les cures al centre de l’economia és 
una reivindicació que enllaça el feminisme amb altres lluites 
socials, com per exemple la reducció de jornada sense reduc-
ció de salari. És una alternativa que generaria ocupació per a 
joves, migrades, dones i, alhora, podria incidir en la distribu-
ció dels temps entre gèneres. Essent estratègiques i unint-nos 
en la reivindicació, tothom guanya vides més democràtiques, 
més lliures i més a prop de la cura.

-
“En una societat on les cures 
tinguessin pes polític i econòmic 
i el benestar de les persones 
estigués al centre de la vida social, 
l’especulació seria inconcebible”
-

- 
FOTOGRAFIES: 
Enríc Català


