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En aquest article Veronica Beechey planteja l'examen d'una selecció 
de textos feministes sobre el patriarcat (entre altres les contribucions de 
Kate Millett, Sheila Jeffreys, McKenzie, etc.), analitzant també la concep- 
tualització dualista de la societat implícita en aquests textos (sistema classe 
econhmica versus sistema classe sexual; mode de producció familiar versus 
mode de producció industrial, etc.). Beechey fa també referhcia als pro- 
blemes que es presenten quan el patriarcat i el capitalisme són tractats com 
a estructures diferents (per exemple, ús de diferents conceptes de repro- 
ducció; separació del patriarcat d'altres aspectes del mode de producció; el 
fet que tot mode de producció suposa producció i reproducció; etc.). 
Després d'una extensa i profunda anhlisi crítica dels diferents usos que del 
concepte patriarcal han fet diferents tebrics (Mitchell i els sistemes de pa- 
rentiu; Hartman i la dominació masclista; Eisenstein i la jerarquia sexual; 
etc;tera), l'autora apunta que caldria concretar una teoria específica del 
patriarcat i investigar les formes de patriarcat que existeixen en les institu- 
cions socials concretes. 

* Les idees contingudes en aquest article foren concebudes en ocasió de dues 
confersncies que vaig donar, la primera a la Universitat Comunista de Londres, el 1977, 
i la segona per a Feminist Review el 1978. Bea Campbell i altres membres del Collec- 
tiu de la Feminist Review em persuadiren perqut les escrivls coherentment, i per tant 
els haig de donar les grhcies pel seu encoratjament i suport. A més, Sally Alexander, 
Collen Ghesterman, Simon Clarke, el CoUectiu de la Feminist Review, Simon Frith, 
Stuart Hall, Richard Hyman, Terry Lovell i Barbara Taylor em feren comentaris sobre 
el primer esborrany que m'han resultat molt útils. Estic agra'ida a tots elis pel temps 
que hi esmercaren i tamb6 a MichPle Barrett i Elizabeth Wilson per la seva ajuda 
en el manuscrit final. La versió catalana d'aquest article és de Lluís Flaquer. 
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El concepte de patriarcat ha estat utilitzat dins el moviment feminista 
per tal d'analitzar els principis en quk es basa l'opressió de les dones. El 
concepte en si no és nou.' Té una histbria dins el pensament feminista, ja 
que fou usat per les primeres feministes com Virginia Woolf, el Grup 
de Dones Fabi& i Vera Brittain, per exemple. També fou emprat pel so- 
cibleg antimarxista Max Weber (Weber, 1968). En tractar de fer una 
avaluació critica d'alguns dels usos del concepte de patriarcat en el discurs 
feminista contemporani, convé fer avinent les menes principals de proble- 
mes que ha intentat de resoldre. Des del punt de vista pdític les feministes 
d'una gran varietat de  tendkncies diferents s'han emparat del concepte de 
patriarcat a la recerca d'una explicació dels sentiments d'opressió i subor- 
dinació i en un desig de transformar el sentiment de rebellió en una prhc- 
tica i una teoria polítiques. Tebricament el concepte de patriarcat ha estat 
utilitzat per tal de fer front a la qüestió de la base real de la subordinació 
de les dones i d'analitzar les formes particulars que adopta. Així, la teoria 
del patriarcat tracta de penetrar per sota de les experikncies i manifesta- 
cions particulars de l'opressió de la dona i de formular una teoria coherent 
de la base de la subordinació que els dóna suport. 

La noció de patriarcat que ha estat elaborada en els escrits feministes 
no constitueix un concepte únic o simple, sinó que té tota una varietat de 
significats diferents. Al nivell més general, hom ha emprat el patriarcat per 
referir-se a la dominació masculina i a les relacions de poder mitjan~ant les 
quals els homes dominen les dones (Millett, 1969). A difer5ncia de les auto- 
res feministes radicals com Kate Millett, que s'han concentrat únicament 
sobre el sistema de dominació masculina i subordinació femenina, les femi- 
nistes marxistes han intentat d'analitzar la relació entre la subordinació de 
les dones i l'organització dels diversos modes de producció. De fet, el 
concepte de patriarcat ha estat adoptat per les feministes marxistes en un 

1. Estic agrayda a Sdy Alexander per les dades que em va donar sobre la histbria 
del concepte en la literatura feminista. 
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intent de transformar la teoria marxista per tal que pugui explicar més 
adequadament la subordinació de la dona, aixi com les formes d'explotació 
de classe. 

Dins de la literatura feminista marxista podem discernir diversos usos 
del concepte de patriarcat. Per a posar alguns exemples: Juliet Mitchell 
(1974) empra aquest concepte per a referir-se als sistemes de parentiu en 
els quals els homes bescanvien dones, al poder simbblic que els pares 
tenen dins aquests sistemes i a les conseqükncies d'aquest poder per a la 
<cpsicologia ... inferioritzada de les donesw (Mitchell, 1974: 402). Heidi 
Hartmann (1979) ha conservat 1'6s feminista radical de  patriarcat per a re- 
ferir-se al poder mascuií sobre les dones i ha intentat d'analitzar la interre- 
lació entre aquest i l'organització del procés de treball capitalista. Eisenstein 
(1979) defineix el patriarcat com la jerarquia sexual que es manifesta en el 
paper de la dona com a mare, treballadora domkstica i consumidora dins 
la familia. Finalment, alguns articles de Women Take Issue (1978) han 
usat el concepte per a referir-se d'una forma específica a les relacions de 
reproducció existents dins la família. 

Les diferents concepcions del patriarcat en la teoria feminista contem- 
porhnia corresponen óins a un cert punt a les diferents tendhcies de la 
política feminista, El concepte de patriarcat que trobem a Sexual Politics 
i a altres documents feministes radicals i revolucionaris parteix de l'intent 
d'analitzar la base autbnoma de l'opressió de les dones en totes les formes 
de societat i fornir una justificació tebrica a l'autonomia de la política fe- 
minista. Les feministes marxistes han tractat d'analitzar no solament el 
*patriarcat)>, sinó les relacions entre el patriarcat i el mode de producció 
capitalista. Si ho fan així 6s perque no creuen que la subordinació de les 
dones pugui separar-se de! tot de !es altres formes d'explotació i opres- 
sió que existeixen en les societats capitalistes com, per exemple, l'ex- 
plotació de classe i el racisme; tanmateix, rebutgen la forma en qui: les 
organitzacions socialistes i marxistes ortodoxes han marginat les dones des 
del punt de vista te6ric i han considerat l'opressió femenina com un simple 
efecte secundari de l'explotació de classe. Tis clar que el socialisme no 
garanteix de cap manera I'alliberament de les dones, com revela I'experikn- 
cia de les dones dels pdisos socialistes. Des d'un punt de vista &ric les 
feministes marxistes estan engatjades en l'elaboració d'una estrategia femi- 
nista socialista que pugui relacionar les lluites de les dones amb altres 
lluites polítiques. En la prhctica, aquesta temptativa d'enlla~ar la teoria 
feminista amb la marxista ha estat difícil, per6 encara és més important 
de recordar que prové d'una postura política. El fet que hi hagi feministes 
que reconeguin que en la societat d'avui dia --el món en quk hem de 
viure i lluitar per tal de canviar-10- l'opressió de les dones és unida inex- 
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tricablement a l'ordre capitalista i que, per tant, comprendre l'opressió 
de la dona significa necesshriament que cal entendre també el capitalisme 
i participar en la lluita per canviar-10. 

L'interb de les feministes marxistes per analitzar tebricament la rela- 
ció entre el patriarcat i el mode de producció capitalista i la preocupació 
política de les feministes socialistes per explorar la relació entre el femi- 
nisme i les formes de lluita de classe no posen en qüestió de cap manera 
l'autonomia del moviment feminista. L'organització del moviment feminista 
com un moviment autbnom no pot deduir-se de les argumentacions tebri- 
ques sobre la naturalesa autbnoma de l'opressió de la dona. La decisió 
&organitzar-se com un moviment autbnom i en grups autbnoms és una 
decisió política basada en una anhlisi política de les formes de lluita femi- 
nista i de classe que existeixen en condicions histbriques concretes. Així, 
doncs, voldria emfatitzar que quan m'identiíico amb el projecte feminista 
marxista centrat en la relació entre la subor~dinació de la dona i altres as- 
pectes de l'organització del mode de producció capitalista, no poso en dubte 
el nostre dret &organitzar-nos políticament com un moviment autbnom 
de dones. 

En aquest article penso considerar uns quants enfocaments diferents 
de l'anhlisi del patriarcat. Cap publicació existent ens ofereix una forma 
satisfactbria de conceptualitzar el patriarcat, Aixb planteja les qüestions 
de si la recerca d'una teoria del patriarcat és una empresa errbnia i de si 
caldria abandonar el concepte. En valorar aixb, convé posar en relleu que 
les feministes han usat precisament aquest concepte en un intent d'obrir-se 
camí a través de problemes polítics i tebrics reals. Per tant, si abandonem 
e1 concepte, és essencial de trobar alguna altra forma més satisfactbria de 
conceptualitzar la dominació masculina i la subordinació femenina i, per 
al feminisme marxi,sta, de relacionar tot aixb amb l'organització de la tota- 
litat del mode de producció. Fins que no elaborem aquesta anPlisi alterna- 
tiva, continua oberta la qüestió de la utilitat del concepte del patriarcat 
per a la política i la teoria feministes. Com que l'elaboració d'una anhlisi 
feminista marxista adequada a la relació entre la subordinació femenina 
i l'organització del mode de producció capitalista és tan difícil, he decidit 
de consagrar aquest article a identificar una serie de problemes i plantejar 
qüestions partint d'algunes de les publicacions que usen el concepte de 
patriarcat En l'última part de l'article penso fer alguns suggeriments so- 
bre un intent d'exploració d'altres formes possibles de reflexionar sobre el 
problema. 
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Feminisme radical i reuducionari 

El feminisme radical ha estat extremament important en fer una anh- 
lisi de l'opressió de la dona que ha estat influent entre els altres corrents 
de la teoria feminista (per exemple, el feminisme revolucionari i el femi- 
nisme marxista). En aquest apartat parlaré d'alguns aspectes de l'anilisi que 
Kate Millett fa del patriarcat en el seu llibre Sexual Politics (1969) i de la 
forma més recent d'anilisi que ha estat desenvolupada a partir de la teoria 
feminista radical: el feminisme revolucionari. És clar que aquests no són 
els únics exponents de l'anilisi feminista radical i revolucioniiria. He pres 
el determini de concentrar-me en aquestes interpretacions per tal com és 
possible de plantejar una dr ie  de problemes crucials per a la teoria femi- 
nista radical i revolucionhria fent referencia a aqueixes obres. També par- 
laré breument de l'anhlisi de Christine Delphy que trobem a The Main 
Enemy (1977), la qual ha tingut una certa infiuencia entre les escriptores 
feministes contemporhnies. 

Sexual Politics de Kate Millett representa una de les primeres temp- 
tatives serioses d'enfrontar-se amb la natura específica de l'opressió de la 
dona dins el moviment feminista contemporani. Per a Millett el patriarcat 
fa referencia a una societat que és organitzada segons dos conjunts de 
principis: 1)  que els homes dominen les dones; 2) que els homes vells 
dominen els joves. Aquests principis regeixen totes les societats patriarcals, 
segons Kate Millett, encara que el patriarcat pugui adoptar una gran varie- 
tat de formes en les diferents societats. Millett se centra en el primer 
d'aquests principis, la dominació de les dones pels homes, i afirma que 
aquesta relaci6 entre els sexes exemplifica el que el socibleg Max Weber 
anomena la Herrschaft, aixb és, una relació de dominació i subordinació. 
També analitza els aspectes polítics de la relació entre els sexes, usant la 
noció de <(polític>> en un sentit ampli, tal com s'ha estat usant dins el 
moviment d'alliberació de la dona, per a referir-se a les relacions de poder 
entre els homes i les dones. Les dones es conceptualitzen com a un grup 
minoritari dins la societat dominant i les diferencies entre les dones es 
consideren insignificants si les comparem a les divisions existents entre dones 
i homes: es tracta de meres diferencies d'crestil de classe)>. La unitat més 
fonamental del patriarcat és per a Millett la família, que ella considera 
com una unitat patriarcal dins un tot patriarcal; les seves funcions són 
la socialització dels nens en rols, temperaments i status sexualment dife- 
renciats i el manteniment de les dones en un estat de subordinació. 

Per que, en opinió de Kate Millett, existeixen les relacions patriarcals 
i persisteixen al llarg de la histbria en totes les societats? Quins són els 
seus fonaments? Millett rebutja el punt de vista que les diferencies biolb- 
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giques entre els sexes puguin explicar temperaments, rols sexuals i status 
socials diferenciats pel que fa al gitnere. (Aquesta concepció és coneguda 
com a reduccionisme o determinisme biolbgics.) Si bé Kate MilIett rebutja 
aquesta explicació, no té altra teoria sobre els fonaments del patriarcat 
que una concepció forca generalitzada de les relacions de poder. Afirma que 
hi ha una divisió basica entre homes i dones que implica relacions de 
dominació i subordinació sense explicar quit és allb que en l'organització 
de totes les societats humanes comporta la institucionalització d'aquestes 
relacions de poder i les diferents formes que adopten en les diferents so- 
cietats la dominació masculina i la subordinació femenina. Hem de con- 
cloure que Sexual Politics ens dóna abans que tot una descripció de les 
relacions patriarcals i d'algunes de les seves manifestacions (per exemple, en 
la producció literaris), perb que és inca pa^ de fornir-nos una explicació 
satisfactbria dels seus fonaments. 

Així, doncs, el feminisme radical introduí el concepte de patriarcat en 
el discurs feminista contemporani, perb la seva anhlisi deixa sense explicar 
les formes específiques de dominació masculina i subordinació femenina. El 
feminisme radical tampoc no explica la relació entre les relacions socials 
patriarcals i les relacions socials de producció, és a dir, entre les classes 
sexuals i les classes socials. Des del punt de vista polític el feminisme 
radical s'ha centrat principalment en les lluites contra el poder masculí i les 
institucions socials mitjancant les quals es reprodueix (matrimoni, hetero- 
sexualitat, la família). El feminisme radical també s'ha esforcat a lluitar 
pel que fa al paper de la dona en la reproducció biolhgica, una preocupació 
que ha estat represa més a fons pel feminisme revolucionari. Quan les 
feministes radicals formulen reivindicacions coherents, ho fan contra els 
homes com a opressors sexuals. Tanmateix, no deixen gens clar qui. és el 
que fa que els homes esdevinguin opressors sexuals, ni tampoc, cosa molt 
més important, quines característiques de les formes particulars de societat 
situen els homes en posicions de poder per damunt de les dones. Aquesta 

2. Reduccionisme biolbgic: els conservadors polítics i els antifeministes han em- 
prat sovint aquest argument per a suggerir que, com que les dones poden donar a lium 
i alletar els seus filis, estan dotades biolbgicament de característiques emocionals i psi- 
colbgiques associades amb la maternitat com el lliurament i el sacrifici i que, com que 
el mascle sol ésser l'agressor en l'acte sexual, les dones són per tant passives tant 
emocionalment com psicolbgica. Sovint aquests arguments es veuen refor~ats pel sugge- 
riment que les hormones representen un paper clau en la causació d'aquestes difertncies 
psicokgiques. Tals explicacions negligeixen la important distinció entre sexe biolbgic 
i gknere, que és constru'it socialment. Aiii mateix, tampoc no expliquen perquk les dife- 
rhcies sexuals i genkriques adopten formes diverses en les formes diferents d'organit- 
zació social. 
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és una de les qüestions que hauria de plantejar una teoria adequada del 
patriarcat. 

El feminisme revolucionari ha desenvolupat recentment I'anhlisi femi- 
nista radical de la subordinació femenina i assegura que les diferencies de 
ghnere poden explicar-se en termes de les diferhcies biolbgiques entre 
homes i dones. El feminisme revolucionari de fet elabora una teoria del 
patriarcat i de la classe sexual arrelada en les capacitats reproductives de 
les dones. Segueix l'anilisi de The Dialectic o f  Sex (Firestone, 1971), en 
qui. Shulamith Firestone tracta de resoldre el dilema plantejat per Sexual 
Politics declarant que la base de l'opressió de la dona radica en les seves 
capacitats reproductives en la mesura en qu; aquestes han estat controlades 
pels homes. Com a exemple de la tendkncia feminista revolucionhria m'es- 
tendré sobre alguns dels articles reprodu'its a Scarlet Women  (número 
cinc). 

Sheila Jeffreys ens diu a <(La necessitat d'un feminisme revolucionarin 
(Scarlet W o m e n  5: 10) que existeixen dos sistemes de classes socials: 1) el 
sistema de classe econbmic, que es basa en les relacions de producció; 
2) el sistema de classe sexual, que es basa en les relacions de reproducció. 
Segons Sheila Jeffreys, és el segon sistema de classe, el sistema de classe 
sexual, el que explica la subordinació de les dones. El concepte de patriarcat 
es refereix a aquest segon sistema de classe, a la dominació de les dones 
per part dels homes que es basa en la propietat i el control per part dels 
homes dels poders reproductius de les dones. 

Finella McKenzie en el seu article <(Feminisme i socialisme* (Scarlet 
Women 5)  esbossa les formes en qu$ la diferenciació reproductiva dóna 
lloc al poder i control masculins. McKenzie afirma que la primera divisi6 
del treball fou entre homes i dones i que si fou així va ésser a causa de les 
capacitats reproductives de les dones i a la forca més gran dels homes. Com 
que les dones al llarg de la histbria han estat supeditades a la seva biologia, 
segueix McKenzie, aixb les ha fet ésser dependents dels homes per a la 
seva supervivencia física, especialment durant la menstruació, el part, etc. 
Aquesta dependhcia femenina establí un sistema desigual de relacions de 
poder dins la família biolbgica: un sistema de classe sexual. Finella McKen- 
zie identifica així tres aspectes de la subordinació de les dones: les seves 
diferents capacitats reproductives, la seva manca de control sobre aquestes 
i la conversió per part dels homes de la dependhcia causada per la biologia 
de les dones en una dependhcia psicolbgica. Aixi, com assenyalen Jalna 
Hanmer, Kathy Lunn, Sheila Jeffreys i Sandra MacNeill a <(Classe sexual: 
Per qu8 és important anomenar les dones una classe?>>, no és la biologia 
femenina la que és opressiva, sinó el valor que els homes li donen i el 
poder que aconsegueixen a causa del seu control sobre ella. En opinió de 
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Sheila Jeffreys, les formes precises de control canvien en funció del període 
histbric i cultural i de les mutacions del sistema de classe econbmic. No- 
gensmenys, el que constitueix la base inalterable del patriarcat és la cons- 
tincia del poder i el control dels homes sobre les capacitats reproductives 
de les dones, segons les feministes revolucioniries. Des del punt de vista 
estratkgic el feminisme revolucionari esti engatjat a desenvolupar la cons- 
cikncia de classe de les dones, és a dir, la consciencia per part de les dones 
del funcionament del sistema de classe sexual. Els articles de Scarlet 
Women 5 destaquen la importincia de les activitats de presa de consciencia 
i de desemmascarament del poder mascle i el seu mode de funcionament 
mitjangant actes centrats sobre la violació, la violencia sexual i la violencia 
dins la família. 

L'anilisi feminista revolucioniria, que cerca les arrels del patriarcat 
i la subordinació femenina en les diferencies reproductives entre els sexes, 
planteja molts problemes. En primer lloc, és reduccionista biolbgica i per 
tant és incapac &explicar les formes que les diferencies sexuals adopten 
dins els diferents modes d'organització social, que considera com a donats. 
En segon lloc, defineix el concepte de reproducció d'una forma extrema- 
ment estreta i el limita a I'acte físic de la reproducció dels fills. Les dife- 
rencies reproductives entre homes i dones no queden situades dins de cap 
sistema de relacions socials i hom no dóna cap explicació de les caracterís- 
tiques de les formes particulars de societat que originen l'agressivitat i 
dominació masculina &una part i la passivitat i dependkncia femenina de 
I'altra. Segons aquesta anilisi, la causa de l'opressió femenina rau en l'insia 
intemporal de poder dels homes sobre les dones. En tercer lloc, el feminis- 
me revolucionari parteix de l'existkncia de dos sistemes autbnoms de classes 
socials, les classes econbmiques i les classes sexuals, i no ens diu gaire sobre 
les rG1ons  entre aquests. L'anilisi de la producció sobre la qual es basen 
les classes socials resta així inalterada tant pel treball tebric feminista com 
per les lluites de les dones que tenen per objecte la reproducció. Aixb té 
greus implicacions polítiques. No queda gens clar quina seria la concepció 
feminista revolucionkia d'una societat no patriarcal i com es reproduiria 
aquesta societat. Tampoc no queda clar quina estratkgia revolucioniria hau- 
ria d'adoptar el feminisme revolucionari per tal d'assolir aquesta societat. 
Finalment, si hom parteix del fet que els homes tenen un desig biolbgic 
innat de subordinar les dones, ¿com seria possible que les dones s'alliberes- 
sin prou del poder i del control dels homes per tal de lluitar en pro d'una 
forma no patriarcal de societat? 

En els seus assaigs publicats sota el títol The Muin Enemy, Chris- 
tine Delphy elabora una forma alternativa d'anllisi del patriarcat que 
anomena materialisme feminista. Com que les argumentacions de Christine 

77 
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Delphy han estat repassades sistemiticament en l'obra de Wchele Barrett 
i Mary McIntosh (1979), només en parlaré en aquest article en la mesura 
en qui. són pertinents als problemes tebrics que suposa l'anhlisi del concepte 
del patriarcat i de les relacions socials patriarcals. Les principals tesis de 
Christine Delphy són les següents: En la societat capitalista hi ha dos modes 
de producció: 1. El mode de producció industrial, que constitueix el cen- 
tre de l'explotació capitalista. 2. El mode de producció familiar, en el qual 
la dona presta serveis familiars, en el qual té lloc la crianga dels nens i en 
el qual es produeixen també alguns béns per a Ús i canvi, bé que aixb 
passi cada vegada menys a mesura que es produeixen més i més merca- 
deries dins el procés de treball capitalista. Així, segons aquesta concepció, 
l'explotació i l'opressió de la dona dins la familia és conseqiii.ncia del con- 
trol de l'home sobre les activitats productives i reproductives que tenen 
lloc dins el mode de producció familiar. Perb en afirmar que la familia té 
prioritat damunt totes les altres relacions socials (ja que en virtut del ma- 
trimoni les 'dones comparteixen una posici6 de classe comuna), Christine 
Delphy arriba a una postura tebrica en qui. el patriarcat i el capitalisme 
esdevenen esferes autbnomes, cadascuna amb el seu propi sistema d'explo- 
tació i classes socials. La conseqii&ncia d'aquest enfocament és que no apre- 
cia les complexitats i les contradiccions dels lligams entre el procés de 
producció i la familia i la forma en qui. en última instincia les relacions 
socials de producció transformen totes les relacions socials, incloses les 
relacions familiars, en el curs del desenvolupament del capitalisme. Aixi, 
té implicacions tant per a la seva andisi del treball assalariat com per a la 
seva visió de la família, atks que no parla de les condicions que prevalen 
a la indústria en gran escala, les formes de treball que exigeix el capital 
en determinades condicions histbriques i les formes en qui. les dones s'han 
vist atretes cap a la producció social fora de la família en resposta a algunes 
d'aquestes exigencies. Si bé assenyala correctament la doble cirrega que 
les dones han de suportar quan entren en la producció social com a tre- 
balladores assalariades, negligeix l'observació important que Barbara Taylor 
féu a <(El nostre treball i el nostre poder)> (1975-1976) que el treball femení 
adopta diferents formes en el procés de treball capitalista i en la familia. 
Les dones són explotades en ambdues condicions, per6 de formes diferents 
i amb diferents avantatges tant per al capital com per a llurs marits. Pre- 
sumir, com fa Christine Delphy, que el patriarcat resideix només en la 
família suposa fer una descripció unilateral que és incapag &explicar per 
qui., en última insthncia, les dones sofreixen explotació tant dins el procés 
de treball com dins la familia. 
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Feminisme marxista 

A diferencia de l'obra de les feministes radicals i revolucionhries, les 
anhlisis feministes marxistes del patriarcat s'encaminen cap a la temptativa 
de comprendre la relació entre el patriarcat i els altres aspectes de l'orga- 
nització del mode de producció. Així, el mateix problema que trobem als 
assaigs de Christine Delphy The Main Enemy, o sia el problema de relli- 
gar la família amb la producció, apareix també en el feminisme marxista. 
Les feministes marxistes han definit el patriarcat de diverses maneres i han 
explicat de diferents formes la relació entre el patriarcat i el mode de pro- 
ducció capitalista. Així mateix, dins la teoria marxista en general trobem 
una gran varietat d'enfocaments quant a la definició dels modes de pro- 
ducció. Per consegüent, les marxistes feministes prenen part en molts dels 
debats que tenen lloc en el si del marxisme aixl com en les controv2rsies 
tebriques feministes. 

En aquest apartat vaig a parlar de dues menes d'anhlisi feminista rnar- 
xista del patriarcat. La primera defineix el patriarcat en termes ideolbgics i 
basa l'anhlisi de la ideologia en conceptes derivats de la teoria psicoanalítica. 
La segona defineix el patriarcat en termes de les relacions de reproducció 
o del sistema de genere sexual. Tots dos enfocaments intenten &escatir la 
relació entre el patriarcat i el mode de producció capitalista. En aquest 
apartat he seleccionat una serie de textos i articles que al meu parer plan- 
tegen qüestions centrals per a l'anhlisi del patriarcat, per6 la meva revisió 
no pretén d'ésser exhaustiva. La meva intenció és de tractar d'examinar 
diversos enfocaments diferents de la qüestió i considerar alguns dels pro- 
blemes que plantegen més que no pas de subministrar una relació com- 
pleta de la literatura feminista marxista. Espero que alguns autors no en 
sofreixin injustament. 

1. El patriarcat com a ideologia: Juliet Mitchell, 
psicoanhlisi i feminisme 

Una de les partidhries més decidides de la concepció que el patriarcat 
pot definir-se com una ideologia és Juliet Mitchell, que exposa les seves 
teories en el seu llibre Psychoan~lysis and Feminism (1974). A un nivell, 
la psicoanhlisi constitueix una teoria del complex procés pel qual el nen 
amb una disposició bisexual és iniciat a la cultura humana, adquirint aixi 
les formes específiques de feminitat i masculinitat que són apropiades al 
seu lloc dins la ~u l tu ra .~  Una de les aportacions de I'obra de Juliet MitcheU 

3. No voldria menystenir la importincia dels escrits de Juliet Mitchell sobre el 
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ha estat la de fornir-nos una explicació tebrica del desenvolupament de la 
feminitat i de la constitució de la condició femenina basada en conceptes 
psicoanalítics i que ha estat de gran importincia en la formació de les teo- 
ries psicoanalítiques de la feminitat. En PsychoanaCysis and Feminism podem 
discernir també un segon nivell d'anhlisi que ha estat influent entre les 
autores feministes sobre la ideologia del patriarcat. Es tracta d'un intent 
d'interpretació dels orígens i fonaments del patriarcat dins la cultura 
humana. 

Juliet Mitchell lliga les dues parts de la seva anilisi amb l'asseveració 
que per a Freud el concepte psicoanalític de l'inconscient Cs un concepte 
de la transmissió i herencia de les lleis culturals de la humanitat. Mitchell 
ens diu que, en comprendre com opera l'inconscient, és possible &assolir 
un cert coneixement sobre el funcionament de la cultura patriarcal. La ca- 
racterística definitbria d'una cultura patriarcal és, per a ella, que dins d'a- 
queixa cultura el pare assumeix simbblicament el poder sobre la dona, i ens 
assegura que són els pares i els seus cirepresentantsn i no els homes (com 
diuen les feministes radicals i revolucioniries) els que tenen el poder de- 
terminat sobre les dones en la cultura patriarcal. Juliet Mitchell es drqa  
contra les formes biolbgiques d'explicació de les causes per les quals el pare 
ostenta aquest poder (és a dir, ataca les formes d'anilisi reduccionistes 
biolbgiques) i afirma que el pare assumeix aquest poder simbblicarnent als 
inicis de la cultura humana. Per qui.? Per a contestar aquesta pregunta fa 
servir l'anhlisi de Lévi-Strauss dels sistemes de parentiu (1969). Segons 
LéviStrauss, les societats humanes estan basades en relacions d'intercanvi, 
i una de les formes fonamentals d'intercanvi és el de dones per homes. 
Aquesta forma d'intercanvi explica la posició social que les dones ocupen 
en totes les societats humanes. A la base d'aquesta anilisi de les raons per 
les quals es fan servir com objectes de canvi les dones i no els homes hi 
ha la interpretació freudiana de la universalitat del tabú de l'incest (Freud: 
1950). Aquesta regla negativa dóna origen a la regla de l'exogimia, que 
dicta quines persones s'han de casar fora de la seva prbpia f a d i a  nuclear. 
Segons Lévi-Strauss, és aquesta necessitat la que determina l'ús de les dones 
com objectes de canvi. 

Emparant-se amb Lévi-Strauss, Juliet Mitchell argumenta que la uni- 
versalitat del patriarcat esta arrelada en l'intercanvi de les dones pels ho- 
mes, la necessitat del qual es basa a la vegada en la universalitat del 

desenvolupament de la masculinitat i la feminitat i la influgncia que tenen sobre altres 
publicacions feministes. Ací, perb, no m'interessen aquestes qüestions, sin6 els argu- 
ments de Mitcheii sobre el patriarcat i la ideologia que formula d'una fonna un xic 
esquemhtica en la concIusi6 de Psychoanalysis aand Feminism. 
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tabú de l'incest. D'aquesta forma hom postula el patriarcat com una estruc- 
tura universal en totes les societats humanes. Tanmateix, la nostra autora 
sosté que cada mode de producció determinat expressa aquesta llei universal 
del patriarcat de diferents formes ideolbgiques. En aquest punt intenta de 
lligar la seva an&si amb la teoria marxista dels modes de producció. Segons 
ella, a la societat capitalista s'han desenvolupat les condicions per a la des- 
aparició del tabú de l'incest i les estructures de parentiu, pe& tanmateix 
aquestes estructures han romb. Per a Juliet Mitchell, el capitalisme ha 
fet que la llei patriarcal esdevingués redundant; hi ha una contradicció 
entre l'organització de l'economia capitalista i la continuació de l'existitncia 
del patriarcat. Al centre &aquesta contradicció hi trobem les dones en el 
seu paper reproductiu. Les dones continuen essent definides per les es- 
tructures de parentiu, mentre que els homes entren en les estructures de 
dominació de classe de la histbria. Juliet Mitchell apunta que cal que la 
lluita feminista sigui dirigida contra e! mode de patriarcat ideolbgic que ha 
esdevingut cada cop més redundant. Així, la lluita feminista és conceptua- 
litzada com una forma de revolució cultural l'objecte de la qual és de trans- 
formar els fonaments de la cultura patriarcal. 

L'anilisi de Juliet MitcheIl del patriarcat sembla problemitic en diver- 
sos aspectes. Ens referim sobretot a la seva utilització de la teoria social 
de la ideologia d'Althusser (1969, 1970, 197 1) com a marc sociolbgic bisic. 
Atits que el marc que empra per analitzar el patriarcat ha tingut una certa 
influkncia entre algunes autores feministes, voldria fer uns comentaris so- 
bre les implicacions que comporta el seu ús. Aquest marc no ens ofereix 
cap teoria satisfacthria dels fonaments del patriarcat, ja que es basa en la 
teoria vagament formulada que Freud elabora a Tbtem i tabú i en la tesi 
de Lévi-Strauss que les relacions &intercanvi constitueixen els fonaments de 
la cultura humana i de la subordinació de les dones. El problema és que 
Lévi-Strauss no ens dóna cap explicació del perquk són els homes que 
canvien dones i per consegüent dels fonaments de la dominació masculina 
sobre les dones? 

Una altra strie de problemes es refereixen a la concepció de Juliet 
Mitchell de la ideologia, concepció que deriva d'una interpretació althusse- 
riana de la societat. En els seus primers escrits For Mam (1969) i Reading 
Capital (1970), per exemple, Louis Althusser elabora una concepció de la 
societat que es resol en una serie de nivells o prictiques analíticament dis- 

4. A més, les proves empíriques ens donen a entendre que en les societats ma- 
trilineals són els oncles materns i no els pares els que <<bescanvien)> les dones. Aixb 
posa en dubte l'afirmació de Juliet MitcheU que la subordinació de les dones i les 
relacions socials patriarcals radiquen precisament en el poder del pare de bescanviar 
les dones. 
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tints: l'econbmic, el polític, l'ideolbgic. Althusser presumeix que I'econo- 
mia determina els altres nivells <(en última instlncian i que el nivell idee 
lbgic té una <<autonomia relativa)> de la seva base econbmica. En els seus 
assaigs Lenin and Philosophy (1971)' i especialment en l'article titulat <(La 
ideologia i els aparells ideolbgics de l'Estat)>, Louis Althusser elabora 
aquesta noció d'ideologia aprofundint-la en dos sentits. Primer, analitza les 
relacions funcionals entre les institucions ideolbgiques especifiques (que 
anomena els aparells ideolbgics de ?Estat), la reproducció de la forca de 
treball i les relacions socials de producció en el mode de producció capi- 
talista. D'aquesta forma, connecta el nivell ideolbgic del mode de produc- 
ció al nivell econbmic i manté que les estructures ideolbgiques -per exem- 
ple, les escoles- són necessiries per al capitalisme. Perb aquesta mena de 
teoria -el funcionalisme- no explica per quk les institucions i prhctiques 
ideolbgiques prenen una forma especifica ni tampoc pren en consideració 
la lluita de classes. Les <(necessitats)> del capital determinen tot el que passa. 

En segon lloc, elabora una concepció general de la ideologia. En aques- 
ta interpretació suggereix que la <(constitució de la subjectivitat*, és a dir, 
la forma en quk el subjecte es concep a si mateix i el seu lloc en el 
món constitueix el tret central de la ideologia, que no és sinó un conjunt 
de <(relacions viscudes),. Juliet Mitchell basa els seus propis arguments en 
aquest enfocament tedric i en la concepció del psicoanalista francks Jacques 
Lacan, envers el qual Louis Althusser estl endeutat per la seva forma de 
considerar la relació del que concebem correntment com a l'individu i el 
món. Tots tres creuen que la teoria de Freu'd pot oferir una interpretació 
materialista de la constitució de la subjectivitat. 

En el cos principal del seu text Juliet Mitcheli defineix el patriarcat 
com la llei simbblica del pare que, segons Freud i Lévi-Strauss, constitueix 
una llei universal que existeix a totes les societats. Perb no queda gens 
clar quk significa l'ordre simbblic i quina és la relació entre aquest i i'anh- 
lisi de la ideologia. Aquest problema es presenta d'una forma particularment 
greu en l'apartat final de Psychoanalysis and Feminism en qui: Mitchell 
passa de l'andisi de l'ordre simbblic a I'anhlisi de la ideologia, redefinint 
l'ordre simbblic com a ideologia en tractar de connectar la teoria freudiana 
amb la marxista. La interpretació de Mitchell del patriarcat es basa en la 
teoria de Freud que tracta d'explicar com és que els subjectes individuals 
esdevenen <(masculins)> i <(femenins)>. Aquesta teoria és essencialment uni- 
versalista i s'aplica a totes les formes de cultura humana. Resulta doncs 
difícil d'integrar satisfactbriament aquesta concepció amb una anhlisi mar- 
xista. En I'anilisi de Mitchell copsem una tensió entre una teoria univer- 
salista del patriarcat basada en la subordinació de les dones a la llei del 
pare i una interpretació marxista que pretén d'oferir una teoria histbrica- 



Sobre el patriarcat 

ment especifica dels modes de producció i de les formes d'Estat i ideole 
gia que apareixen dins els modes de producció específics. Mitchell sosté 
que els orígens del patriarcat tenen les seves arrels en el tabú de l'incest i 
en l'intercanvi de dones pels homes a qu6 dóna lloc aquest. Ignora el des- 
envolupament histbric del patriarcat i les formes concretes que adopta. 

En el curs de la seva obra l'anhlisi de Mitchell de la ideologia passa 
de ser una teoria de I'autonomia relativa de la ideologia a una teoria de 
I'autonomia absoluta de la ideologia. A més, com que creu que la subor- 
dinació de les dones dins les relacions socials patriarcals és ineludible, ja 
que els orígens de la seva subordinació són identificats amb els orígens de 
la cultura humana, no queda gens clar qu2 pot fer la lluita feminista per a 
canviar el destí de la dona. 

Alguns dels crítics d'dthusser i Mitchell, per exemple Hirst (1976) 
i certs articulistes de la revista m/f números 1 i 2 (1978), han reconegut 
que és contradictori adoptar ensems una concepció universalista de la cons- 
titució del subjecte gen&& derivada de les anhlisis de Frevd i Lévi-Strauss i 
una concepció materialista histbrica dels modes de producció. Aquests crí- 
tics han intentat de resoldre la contradicció a base de professar obertament 
allb que Juliet Mitchell només arriba a implicar. La revista m/f ha desen- 
volupat una forma de teoria del discurs per tal d'explotar aquest problema. 
La seva interpretació sosté que cal analitzar la construcció social de la dona 
en relació als discursos dins els quals es constitueix, amb la implicació 
que totes les formes de  prhctica es conceptualitzen com a discursos i que 
no hi ha una sola mena de discurs que tingui primacia sobre els altres. 
Encara que aquest no fóra sinó un mecanisme per a resoldre una construc- 
ció tebrica important que sotja Psychoanalysis and Feminism, la seva relació 
amb el materialisme histbric virtualment desapareix. Si analitzem totes les 
formes de discurs independentment les unes de les altres, la primacia de 
les relacions socials de producció, que ha estat un dels trets característics 
de l'anhlisi marxista, s'esvaeix del marc tebric. 

La concepció de Juliet Mitchell de la societat com a un conjunt de 
prhctiques distintes té implicacions tant per a la seva concepció del mode 
de producció capitalista com per a la seva anhlisi de la ideologia. Car, 
igual que Chrisdne Delphy i algunes de les autores feministes marxistes 
que tractaré al proper apartat, distingeix entre <tel mode de producció [i] 
el mode de reproducció ideolbgic> (Mitchell, 1974: 412). Encara que ens 
diu molt poc del mode de producció econbmic, és clar que la seva inter- 
pretació es basa en una definició econbmica del mode de producció, una 
definició formulada en termes d'una concepció estreta del procés de treball 
en comptes de ser-ho sobre les relacions socials de producció i l'organitza- 
ció del mode de producció capitalista en la seva totalitat. Les relacions de 

83 
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reproducció, que es deheisen com a relacions ideolbgiques, s'analitzen com 
a estructures independents que estan integrades funcionalment dins el mode 
de producció (econbmic). És veritat que Mitchell es refereix a una contra- 
dicció entre el mode de patriarcat ideolbgic i el mode de producció capi- 
talista quan sosté que les condicions de l'existkncia del patriarcat han deixat 
&existir, pe& aquesta contradicció és analitzada en termes més formals que 
histbrics i no és de cap manera central a la seva an&si. En el proper apartat 
de l'article tornaré a estudiar alguns dels problemes que planteja l'anilisi de 
la reproducció, ja que algunes de les qüestions que es presenten a Psycho- 
atzalysis and Feminism poden identificar-se més clarament en algunes de les 
publicacions feministes marxistes més recents. 

2. El patriarcat 1 les relacions socials de reproducció 

Algunes de les publicacions més recents de la literatura feminista mar- 
xista s'han centrat en les relacions socials de reproducció i han tractat del 
pes relatiu que caldria concedir a la producció i a la reproducció en la 
teoria feminista marxista. Crec que I'interks en estudiar l'opressió de les 
dones en termes del concepte de reproducció i en situar el patriarcat dins 
les relacions socials de reproducció deriva d'una skrie de factors: 

1. Noves línies &investigació dins l'anhlisi feminista radical, que han 
produ'it nombroses descobertes sobre aspectes específics de I'opressió de la 
dona relatius a la reproducció (part, avortament, maternitat, per exemple). 

2. Reconeixement que hi ha aspectes de l'opressió de la dona que 
desborden el marc de mode de producció capitalista. En algunes obres an- 
tropolhgiques feministes aquest punt pren la forma de l'afirmació de la 
universalitat dels papers domestics, maternals i reproductius de la dona. 

3. La creenga que les relacions socials patriarcals no poden derivar- 
se directament del capital i el desig consegüent de donar cos, de comple- 
mentar i de desenvolupar la visió marxista del procés de producció amb 
una visió del procés de reproducció. 

4. Un retorn a l'afirmació que fa Engels en el ¿(Prefaci>> a la pri- 
mera edició de L'origen de la família, la propietat privada i ?Estat que: 

<<El factor determinant en la histbria és, en última insthncia, la p r e  
ducció i la reproducció de la vida immediata [. . .] que té un carhcter doble. 
D'una banda, la producció dels mitjans de subsistencia L...] de l'altra, la 
producció dels mateixos éssers humans. Les institucions socials sota les 
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quals viuen els homes d'un país determinat estan condicionades per dos 
tipus de producció; per I'estadi de desenvolupament del treball dJuna part, 
i de la família de l'altra.)> (Engels, 1968: 455.) 

Aquests parhgrafs tan citats del prefaci d'Engels han ofert una justi- 
ficació clhssica dintre el marxisme per analitzar I'esfera de la reproducció 
en tant que un aspecte de l'anhlisi del mode de producció capitalista. 

5. La publicació a Franga del llibre de Claude Meillassoux Femmes, 
Greniers et Capitaux (1975) la preocupació central del qual és la qüestió 
d'esbrinar per que les relacions socials basades en la familia (o la comu- 
nitat domestica) continuen tenint una importhncia tan gran per al sistema 
capitalista. Uns quants articles elaborats recentment sobre la teoria de la 
reproducció tenen per objecte iniciar un debat crític amb les tesis de 
Meillassoux: vegeu O'Loughlin ( 1977)' Mackintosh ( 1977) i Edholm i al- 
tres (1977). 

Com Edholm i altres assenyalen a <<Com cal conceptualitzar les dones)>, 
el concepte de reproducció sJha emprat d'una forma extremament imprecisa 
dins la literatura feminista marxista. Pe& crec que molts dels escrits que 
usen el concepte de reproducció comparteixen, a un nivell general, una 
skrie de característiques, que voldria tractar breument aquí. 

Un bon nombre d'autors, com ara McDonough i Harrison (1978), di- 
versos signants dels articles apareguts a Women Take Issue (1978), Hart- 
mann (1979a i 197913) i Eisenstein als seus articles de Capitalist Patriarchy 
and the Case for Socialist Fenzinis~ (1979) comparteixen el supbsit que 
l'especificitat del patriarcat radica en les relacions de reproducció, que a 
la vegada estan localitzades dins la família. Nogensmenys, uns quants 
autors defineixen les relacions socials de reproducció com a relacions ma- 
terials derivades, per exemple, del control del treball de la dona i al t ra  
com a relacions ideolbgiques o culturals. Així, per a posar l'exemple d'un 
article que defineix les relacions de reproducció en termes materialistes, 
McDonough i Harrison sostenen que el patriarcat es basa en el control del 
treball de la dona en la família i en la fidelitat sexual i la procreació de la 
dona. En un passatge que s'assembla molt a una formulació de Delphy a 
The Main Enemy, McDonough i Harrison diuen que les formes específi- 
ques de control sobre la reproducció que caracteritzen el patriarcat aparei- 
xen amb el matrimoni, en que la dona dóna a canvi la seva f o r ~ a  de treball 
i la seva capacitat de procrear durant un determinat període: tota la vida. 
Encara que les formes del patriarcat vari'in segons la classe -afirmen-, 
a t b  que el control de la sexualitat i la fecunditat de la dona en la família 
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burgesa es refereix a la producció dels hereus, mentre que en la família 
prolethria es refereix a la reproducció de la forca de treball, la forma bhsica 
de les relacions patriarcals continua essent la mateixa. McDonough i Harri- 
son mantenen que el desenvolupament ulterior del concepte de patriarcat 
ha de girar entorn de la interrelació entre les relacions de producció i les 
relacions de reproducció. De tota manera, la seva argumentació tendeix a 
perpetuar una mena d'escissió analítica que separa l'esfera de la reproduc- 
ci6 de l'esfera de la producció, com iUustra el passatge següent: 

<<Bé que com a marxistes creiem que és essencial de donar prioritat 
analítica a l'esfera de la producció, com a feministes creiem que és igual- 
ment important de concedir una gran atenció al concepte de reproducció 
humana per tal de comprendre la naturalesa especifica de l'opressió de la 
dona.* (1978: 28.) 

Alguns articles, per exemple el de Lucy Brand et al. <<Les dones "dins i 
fora" les relacions socials de producció)> (1978) consideren la relació entre 
el paper de la dona en les dues esferes, perb aixb ho fan solament les con- 
seqükncies que té per al trebali assalariat de la dona el seu paper reproduc- 
tor. Així, doncs, la família és considerada el lloc privilegiat de la subordi- 
naci6 femenina i el mode de reproducció és tingut per funcionalment ne- 
cessari per al capital, pel seu desig de foqa de trebali barata i flexible. 

Zillah Eisenstein, per la seva banda, creu que la qüestió es resol en 
com s'ha de <{formular el problema de la dona com a mare i treballadora, 
reproductora i productora)> (1979: 1). Les relacions cabdals que determi- 
nen l'opressió de la dona són la superioritat masculina i el capitalisme: 

<<La [. . . ] dinimica de poder [ . . . ] deriva de les relacions de pro- 
ducció de classe i de les relacions socials de jerarquia sexual), 
(1979: 1). 

Eisenstein concep la societat integrada per dues esferes: d'una banda, 
el procés de treball capitalista, en que es dóna l'explotació, i de l'altra, la 
jerarquia sexual patriarcal, en qu2 la dona és mare, treballadora dombtica 
i consumidora i en qu2 es dóna l'opressió de la dona. En la seva concepció, 
el patriarcat no és analitzat com un resultat natural de la diferenciació 
biolbgica, com en l'obra de Shularnith Firestone The Diatectic of Sex (1971), 
ni com una conseqiitncia de l'existtncia universal del complex d'Edip, 
com en P~ychwnal~sis and Feminism, sinó que és conceptualitzat com un 
resultat de les interpretacions ideolbgiques i polítiques de la diferenciació 
biolbgica. Aixb és el que vol dir quan empra les expressions de relacions 
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socials de reproducció o de sistema gen4ric sexual.' Per a Zillah Eisenstein 
aquestes relacions de reproducció no són especificament relacions capitalis- 
tes, sinó relacions culturals que són arrossegades d'un període a un altre. 
Si bé l'organització econbmica de la societat canvia, el patriarcat, que se 
situa en les relacions socials de reproducció, constitueix un sistema d'orde- 
nació i control jerhrquics que ha estat usat en diverses formes d'organitza- 
ció social, entre elles el capitalisme. 

En els dos exemples de teories de la reproducció social que he exami- 
nat, en el primer cas aquestes es defineixen en termes del control sobre el 
treball de la dona, la seva fecunditat i la seva capacitat de procreació, és 
a dir, en termes materialistes, i en el segon cas com a relacions ideolbgiques 
que participen directament en la transformació del sexe en genere. En amb- 
dós casos hom dóna prioritat a les relacions de reproducció a l'hora de defi- 
nir l'opressió de la dona. Aquestes relacions poden tenir conseqü2ncies per 
a l'organització de la producció, o poden estar relacionades amb ella des 
del punt de vista funcional, perb l'especificitat de l'opressió de la dona és 
percebuda principalment en termes de les relacions de reproducció. En el 
proper apartat intentaré d'assenyalar alguns dels problemes que planteja 
aquesta mena d'anhlisi. 

Una nota sobre la producció, la reproducció i el patriarcat 

Un dels temes que he tractat de subratllar en examinar una selecció 
de les publicacions sobre el patriarcat és que en moltes hi predomina 
una forma d'anhlisi que conceptualitza la societat en dues estructures se- 
parades. Segons els autors, aquestes estructures són denominades de formes 
diverses: sistema de classe econbmic/sistema de classe sexual (el feminis- 
me revolucionari i Firestone); mode de producció familiar/mode de pro- 
ducció industrial (Delphy); capitalisme/patriarcat (Hartmann, 1979a); re- 
lacions socials de producció/relacions socials de reproducció (McDonough i 
Harrison, Women Take Issue). Així mateix els diferents autors conceptua- 
litzen aquestes estructures separades com a clars determinants del canvi his- 
taric que interaccionen entre si, s'acomoden l'una amb l'altra o entren en 
conflicte mutu (Hartmann, Einstein) o bé que estan relacionades funcional- 
ment entre si. (Bland et al.) 

Voldria, a guisa de conclusió, escatir alguns dels problemes que es 
presenten si el patriarcat i el capitalisme, o les relacions socials de repro- 

5. El terme <<sistema gensric sexual, fou usat per Rubin (1975) i és adoptat en 
alguns dels altres assaigs recollits a Eisenstein (ed.) (1969) com un mitjl alternatiu 
de conceptualització de les relacions de producció. 
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ducció i les relacions socials de producció, es tracten com a estructures 
independent s. 

Primer, com han assenyalat Fdicity Edholm, Olivia Harris i Kate 
Young a <(Com cal conceptualitzar les dones)>, hom ha emprat el concepte 
de reproducció de maneres molt diferents. Aquestes autores proposen dis- 
tingir tres formes de reproducció: 1. La reproducció social, és a dir, la re- 
producció de les condicions de producció totals; 2. La reproducció de la 
forca de treball; 3. La reproducció biolbgica. Entre els marxistes els debats 
sobre la primera d'aquestes formes de reproducció, la reproducció social, 
han estat forca associats amb els debats sobre el concepte de mode de pro- 
ducció, mentre que l'anhlisi de la reproducció de la forca de treball ha 
estat una de les preocupacions centrals de les feministes marxistes imbri- 
cades en el <<debat sobre el treball domestic>. Crec que és forca difícil de 
donar un significat rigorós dels diversos usos del terme <creproducciÓ)>, 
d'escatir, per exemple, si cal incloure la reproducció biolbgica dins la cate- 
goria de la reproducció de la forca de treball i de comprendre com cal 
explicar el control de la sexualitat de la dona en termes del concepte de 
reproducció. Penso que si ens hem interessat per l'estudi de la reproducció 
ha estat per tal d'evitar una versió mecanicista del marxisme que posa 
2mfasi només en la producció i el procés del treball i per tal de tractar 
específicament les activitats familiars de la dona, que el marxisme ha igno- 
rat repetidament. De tota manera, com diuen Felicity Edholm, Olivia Harris 
i Kate Young (1977: l l l ) ,  potser estem equivocats quan icadvoquem pel 
desenvolupament de tot un conjunt de nous conceptes amb la intenció 
de comprendre la reproducció humana)>. Possiblement el nostre desig d'a- 
vancar en aquest sentit no fa més que reflectir la forma en que fetitxitzem 
la reproducció. 

El segon problema és que la separació de la reproducció o del pa- 
triarcat d'altres aspectes del mode de producció ha fet que el pensament 
feminista no es dediqués a criticar ni a transformar l'anhlisi marxista de la 
producció. I tanmateix, des del punt de vista tebric, l'anilisi marxista del 
procés de producció ha estat forca insatisfactbria, ja que les anilisis de la 
producció són sovint economicistes, el procés de treball ha estat divorciat 
de les relacions socials de producció com a un tot i hom ha exclbs sovint 
d'aquestes anhlisis el treball assalariat femení. 

Aquesta deficiencia tebrica té greus implicacions polítiques. Els homes 
que professen el marxisme defineixen generalment la classe obrera fent 
refelencia al procés de treball (és a dir, els treballadors assalariats que no 
tenen en propietat els mitjans de producció i subsistencia) i alguns d'ells 
ho fan &una forma encara més restrictiva fent refer2ncia als treballadors 
productius que produeixen directament plus-vllua dins el procés de treball 
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capitalista. Aquesta concepció de la classe deriva &una concepció del 
mode capitalista de producció que només es fixa en el procés productiu. No 
obstant aixb, és impossible de copsar la complexitat de les relacions dife- 
rencials que els homes i les dones tenen envers la producció, i les diferents 
formes que adopta la seva consciencia, fent solament referencia a la pro- 
ducció. Cal situar l'anilisi de la producció dins la totalitat de les relacions 
socials de producció, ates que la posició de totes les categories del treball 
no pot ésser compresa satisfactbriament sense fer referencia a la família i 
a l'Estat. Estudis recents sobre les respostes diferencials dels treballadors 
masculins i femenins en els conflictes laborals han comengat a illustrar- 
nos un xic sobre aquest procés. En <{Vaga de zeln (1978) Beatrix Campbell 
i Valerie Charlton comenten les diferents reivindicacions que els homes i 
les dones treballadors feren a la fAbrica Ford. Els homes demanaven sous 
més alts, pe& les dones volien l'escurgament de les hores de treball setma- 
nals, l'abolició de les distincions contractuals entre treballadors amb dedi- 
cació plena i parcial i la concessió de llicencies. Aquestes reivindicacions 
només es poden entendre si conceptualitzem la posició dels treballadors dins 
el procés de producció més Ampliament del que és corrent en la teoria mar- 
xista. En la meva opinió, quan les feministes marxistes treballen sobre 
qüestions d'ideologia, reproducció i patriarcat, tant si volen com si no, este- 
nen les implicacions de la crítica feminista a l'anilisi marxista de la pro- 
ducció. 

En tercer lloc voldria fer l'observació que és impossible una noció de 
la producció que no impliqui al mateix temps una noció de la reproducció. 
Tot mode de producció suposa la producció i la reproducció, tant des de1 
punt de vista histbric com lbgic. Per tant, convé que tractem de compren- 
dre les interrelacions entre la producció i la reproducció com a part d'un 
procés únic i que considerem les formes en que aquestes s'han transformat 
histbricament. Crec que és necessari d'analitzar el desenvolupament de1 
procés de treball, la família i l'Estat, i la relació entre ells a mesura que 
s'ha produ'it l'acumulació de capital. Així com el capitalisme no va crear 
el procés de treball capitalista, sinó que el va desenvolupar al llarg &un 
procés prolongat i desigual en el si de formes &organització de la f o r ~ a  de 
treball histbricament determinades: tampoc no va crear la família patriar- 
cal, perb la va desenvolupar a partir de l'economia domestica patriarcal que 
ja existia. Cal que analitzem el desenvolupament histbric &aquestes insti- 
tucions, les interrelacions entre elles i les formes en que s'han transformat 
l'estructura de la família i la nostra experiencia de la vida familiar a me- 
sura que s'ha anat desenvolupant el mode de producció capitalista. 

6.  Veure Samuel (1977). 
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Al principi d'aquest article he afirmat que el discurs feminista contem- 
porani va adoptar el concepte de patriarcat en un intent de contestar im- 
portants qüestions sobre la nostra experihcia de l'opressió i fornir-ne tota 
una anPlisi global. Al llarg d'aquest article he comentat algunes de les 
versions de la teoria feminista que, al meu entendre, no ho aconseguei- 
xen. De tota manera, convé posar en relleu que el marxisme no ha re- 
sultat ésser totalment inadequat per a la tasca de l'anilisi de l'opressió de 
la dona. Com ha assenyalat Heidi Hartmann, el marxisme ha fet una mA- 
lisi de la aquestió de la dona),, perd ha tractat el tema de la <(qüestió fe- 
minista)> d'una forma insatisfactdria? Encara que he criticat alguns dels 
usos del concepte, m'agradaria de concloure subratllant algunes de les for- 
mes en qui. crec que podria ésser útil d'elaborar-10 i fer-ne ús. En primer 
lloc, crec que una teoria satisfacthria del patriarcat hauria d'ésser histbri- 
cament específica i que hauria d'explotar les formes de patriarcat que exis- 
teixen dins els modes de producció concrets. Aixb vol dir que pot ésser 
que les formes de patriarcat que existeixen en la societat capitalista siguin 
diferents de les formes existents a les societats precapitalistes o socialistes. 
No crec que l'existencia d'una diferenciació biolbgica dels sexes en els di- 
versos modes de producció pugui invalidar aquesta argumentació, ati.s que 
la diferenciació biolbgica és menys significativa que les diferents formes de 
construcció social del genere i les formes d'institució social en q d  es dóna 
el patriarcat en les diverses societats. 

En segon lloc, cal investigar les formes de patriarcat que existeixen 
en les institucions socials concretes. Penso que estem equivocats en creure 
que la dominació adopta la mateixa forma en totes les formacions socials 
i en tots els tipus d'institucions socials que hi ha dins la societat. Per 
exemple, les formes de dominació patriarca! que existiren quan I'economia 
domhstica era la unitat primaria de producció són diferents de les formes 
que sorgeixen a mesura que el capital s'empara del control sobre el procés 
de producció. Les dones, que abans havien estat sotmeses al control dels 
seus marits dins la llar, si són treballadores assalariades esdevenen sotmeses 
al control capitalista. Així, esdevenen subjectes a la dominació dels seus 
marits dins la família i a la dominació del capital i els seus agents si tambC 
realitzen treball assalariat. Crec que cal esperar trobar que les formes de 
dominació i l'experihcia que les dones en tenen siguin diferents en les 
diverses institucions, segons el paper de la institució en qüestió dins I'orga- 
nització de l'economia capitalista en general, la forma de la seva organit- 
zació material i la forma de les relacions ideolbgiques i de poder que hi 

7. Amb aixb vol dir que el marxisme no s'ha preocupat de les formes de dorni- 
nació masculina i de subordinació femenina. 
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són p~valents .  Finalment, em sembla que ens enfrontem amb una tasca 
difícil. ¿Com podem utilitzar un mktode materialista d'anilisi de tal forma 
que puguem integrar satisfactbriament la producció i la reproducció com 
a part d'un procés únic, i que reveli que les diferenciacions de genere 
són inseparables de la forma de l'organització de l'estructura de classe? 
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