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– ¿Quién le servía el té a tu padre? 
– Mi madre. 
– ¿Y por qué dices que nunca viste a una mujer en este 
trabajo? Todas servimos. Tenemos tres ocupaciones: de 
día, trabajadoras; al anochecer, de sirvientas; y por las 
noches, más trabajo. 
 
Abbas Kiarostami, El viento nos llevará, 1999 
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INTRODUCCIÓ 
 

Alliberament de la dona i lluita de classes són dos principis polítics que sovint 
s’han presentat conjuntament. Tanmateix, no només no resulta evident la forma  
com articular-los sinó que en la seva conjunció surten a la llum nombrosos 
problemes. Es pot establir un paral·lelisme entre l’opressió de classe i l’opressió de 
gènere? És l’opressió de gènere una expressió de les contradiccions de classe? O al 
contrari, deriven les classes de la divisió i jerarquia sexual? L’opressió de les dones 
es recolza sobre unes bases materials pròpies? En cas afirmatiu, cal buscar-les dins 
les mateixes relacions capitalistes de producció o en unes altres relacions 
independents a la producció capitalista? Quina relació hi ha entre capitalisme i 
patriarcat, cal entendre’ls com un mateix sistema o com a sistemes autònoms?  

Des de diferents sectors feministes i marxistes s’han posat sobre la taula 
plantejaments distints que integren o combinen la lluita de classes i l’alliberament 
de la dona, conformant visions polítiques diferenciades i en diàleg. Aquesta 
investigació sorgeix de l’interès per aquest diàleg entre les diverses posicions 
polítiques respecte de la forma d’articular aquests dos elements i acota aquesta 
qüestió a l’anàlisi del debat sobre el treball domèstic de finals dels anys 60 i els anys 
70. La pregunta principal de recerca es concreta de la següent manera: de quines 
formes s’articula l’alliberament de la dona amb la lluita de classes en el feminisme 
de la segona onada? I aquesta qüestió s’analitza, doncs, fent una revisió bibliogràfica 
del debat sobre el treball domèstic. La recerca disposa, també, de tres preguntes de 
recerca secundàries: per què el treball domèstic va ser un tema tan central pel 
feminisme de la segona onada?1 Quines són les qüestions clau sobre les quals es 
debatia? Com es relacionen aquestes qüestions entre elles? 

La tesi d’aquest treball és que hi ha dos enfocaments en el debat sobre el treball 
domèstic des d’on el feminisme qüestiona el plantejament marxista tradicional 
respecte a la qüestió de la dona, que anomenarem posició ortodoxa. Els dos 
enfocaments defensen el moviment autònom de dones com a estratègia política però 
el sustenten sobre bases teòriques diferenciades. D’una banda, s’identifica un corrent 
teòric que justifica el moviment autònom de dones a partir de la posició de les dones 
com a classe. La posició de classe diferenciada es fonamenta sobre la categorització 
del treball domèstic com un treball situat en un mode de producció independent al 
mode capitalista de producció. Consegüentment, l’opressió de les dones s’analitza 
fora del sistema capitalista, sobre unes altres bases materials autònomes. Aquesta 
aproximació és la que anomenarem enfocament dual. D’altra banda, altres autores 
basen el potencial revolucionari de les dones com a subjecte polític en la seva 
conceptualització del treball domèstic com a treball productiu, tot i ser un treball no 
remunerat. Situen el treball domèstic dins la producció capitalista, entenent 
l’opressió de les dones a partir de la seva posició específica en el capitalisme i les 
mestresses de casa com a part integrant del proletariat. D’aquesta forma, defensen 
la importància de la lluita de les dones des de la seva posició de mestresses de casa, 
                                                   
1 Aquest tema s’analitza a la Contextualització del debat sobre el treball domèstic, que es pot 
consultar a l’annex. 
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sense necessitat d’integrar-se al mercat laboral per ser part activa de la revolució. 
Anomenarem aquesta segona perspectiva enfocament integrat. S’argumentarà 
també que l’origen teòric d’aquests dos enfocaments, encara que qüestionin la posició 
ortodoxa, està vinculat als dos llegats que identifica Vogel en la tradició teòrica 
marxista: la dual-system perspective i la social reproduction perspective (2013[1983]: 
134). Cal tenir en compte que aquesta tesi no pretén assenyalar una relació directa 
i unívoca entre la conceptualització del treball domèstic i l’estratègia política que es 
defensa. Tal com assenyala Vogel, la teoria és sempre forçosament abstracta, de 
manera que mai porta directament a una estratègia política determinada, sinó que 
proporciona les lents des d’on construir-la (2013[2000]: 186). 

Amb tot, podem determinar que l’objectiu principal de la recerca és estudiar les 
diferents posicions polítiques del feminisme de la segona onada respecte a la forma 
de vertebrar alliberament de la dona i lluita de classes des de l’anàlisi del debat sobre 
el treball domèstic. A més a més, la recerca compta amb dos objectius específics: 
explorar les propostes polítiques que es defensen des de les diferents posicions del 
debat i analitzar les implicacions que tenen les diferents conceptualitzacions del 
treball domèstic sobre l’estratègia política.   

Al tractar-se d’una recerca teòrica, no es disposa d’una metodologia. 
L’exploració bibliogràfica que s’ha dut a terme es pot dividir en la bibliografia 
primària, que inclou els textos més importants del debat sobre el treball domèstic, i 
la bibliografia secundària, que comprèn entrevistes exploratòries a Lise Vogel, 
Teresa Torns i Andrés Coco i bibliografia sobre anàlisis posteriors del debat. Les 
aportacions del debat sobre el treball domèstic seleccionades per a l’anàlisi són els 
textos de Margaret Benston (1969), Isabel Larguía (1977[1969]), Christine Delphy 
(1980[1970]), Mariarosa Dalla Costa (1979[1972]), John Harrison (1975[1973]), 
Wally Seccombe (2005[1974]), Jean Gardiner (2005[1975]), Susan Himmelweit i 
Simon Mohun (1977), Paul Smith (1978) i Maxine Molyneux (2005[1979]).  

El treball està conformat pel marc teòric, on s’introdueix breument el debat 
sobre el treball domèstic i es caracteritza la posició marxista ortodoxa respecte a la 
qüestió de la dona; l’anàlisi, en la qual es desenvolupa primerament l’enfocament 
dual i després l’enfocament integrat; i, per últim, les conclusions. 

 

MARC TEÒRIC 
 

S’analitzaran les diferents articulacions de l’alliberament de la dona amb la 
lluita de classes en dues dimensions: una dimensió teòrica (l’anàlisi de la societat i 
el subjecte polític) i una dimensió pràctica (estratègica i organitzativa). Entenem, 
doncs, els conceptes d’alliberament de la dona i lluita de classes en aquestes dues 
dimensions i els plantegem com a principis polítics teòrics i pràctics o, en altres 
paraules, com a bases per a l’anàlisi i principis per a l’estratègia política.  

Es podria dir que l’alliberament de la dona és el principi polític elemental que 
conforma el feminisme. En la seva dimensió teòrica, l’alliberament de la dona se 
situa al centre de l’anàlisi feminista de la societat, que és caracteritzada com una 
societat profundament dividida en gèneres, no sent aquesta divisió neutral sinó com 
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una distinció que crea una jerarquia opressora per a les dones de la qual cal alliberar-
se2. Per altra banda, l’alliberament de la dona com a principi polític també marca el 
camí del moviment pràctic, justificant l’organització política de les dones en tant que 
dones: havent sustentat el subjecte polític dona, defensa el seu moviment autònom3.  

En el cas del marxisme, es podria considerar que el concepte analític i principi 
polític cabdal és la lluita de classes. Marx i Engels conceben la lluita de classes com 
la característica bàsica de tota societat i el motor de la història: “La historia de todas 
las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases” (1974[1848]: 
111). Aquesta concepció justifica la classe com a subjecte polític i, particularment, el 
proletariat com l’únic subjecte revolucionari: “de todas las clases que hoy se 
enfrentan con la burguesía, sólo el proletariado es una clase verdaderamente 
revolucionaria” (Marx i Engels, 1974[1848]: 120). Per altra banda, la lluita de classes 
també constitueix el principi bàsic per a l’estratègia política: es prescriu una activitat 
política de classe dirigida cap a la revolució del proletariat. 

Tanmateix, l’alliberament de la dona i la lluita de classes no són principis polítics 
aïllats sinó que s’han creat i nodrit mútuament, no sense contradiccions, en una 
pràctica i teoria revolucionària parcialment comuna però sovint també 
contraposada. És per això que és pertinent preguntar-nos de quina manera es poden 
articular. En el debat sobre el treball domèstic, com s’ha dit, es posen sobre la taula 
dos enfocaments des dels quals el feminisme de la segona onada vertebra aquests 
principis polítics d’una forma que qüestiona el plantejament marxista ortodox 
respecte a la qüestió de la dona. Cal estudiar, doncs, aquestes diferents posicions 
polítiques en la seva vessant teòrica i en la seva vessant estratègica. 
 

El debat sobre el treball domèstic 
 

Seguint l’anàlisi que en fan Borderías i Carrasco (1994: 25), podem diferenciar 
dos aspectes del debat sobre el treball domèstic – l’aspecte conceptual i l’aspecte 
polític – i concretar l’objecte de debat en quatre eixos: la naturalesa del treball 
domèstic respecte el valor creat (si és productiu o improductiu, si produeix valor, 
etc.), la relació del treball domèstic amb el mode de producció capitalista (si 
constitueix un mode de producció a part,  independent o subordinat al mode de 
producció capitalista), la posició de classe de les dones (si les dones conformen una 
classe a part o no) i el paper de les dones amb relació al moviment socialista (si s’han 
d’integrar al moviment socialista com a part del proletariat o si han de constituir un 
moviment autònom de dones). Aquesta estructura és la que es veu reflectida a la 
figura 1, que constitueix el model conceptual de la recerca.

                                                   
2 En paraules de Simone de Beauvoir: “La relación entre ambos sexos no es la de dos 
electricidades, dos polos: el hombre representa al mismo tiempo el positivo y el neutro, hasta 
el punto que se dice «los hombres» para designar a los seres humanos (...). La mujer aparece 
como el negativo, de modo que toda determinación se le imputa como una limitación, sin 
reciprocidad” (2018[1949]: 47). 
3 Com argumenta Juliet Mitchell, “it’s just that the reason for segregation has got so obvious 
that we forget the excuses. It’s simply that we are (in this case) the oppressed people and 
around this we organize” (1973[1971]: 57). 
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Figura 1: Model conceptual 
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Si bé el debat sobre el treball domèstic es planteja en termes marxistes, és a 
dir, utilitzant les nocions del marxisme (classe, mode de producció, valor d’ús, 
plusvàlua, etc.), també posa sobre la taula tota una sèrie de mancances del marxisme 
per analitzar la situació de les dones i aporta destacades novetats teòriques. Malgrat 
la divergència de posicions, es poden trobar certs punts que, en general, es 
comparteixen i que caracteritzen el debat. Allò que destaca més és el canvi en la 
concepció de la família, que passa de ser percebuda com una simple unitat de consum 
a considerar-se primàriament una unitat de producció (Molyneux, 2005[1975]: 47), 
desnaturalitzant així l’activitat domèstica de les dones i situant-la com a treball4. A 
més a més, se situa aquest treball específic de les dones, de diferents formes, en 
relació al mode de producció capitalista tot assenyalant la seva funció econòmica 
principal en el sistema capitalista entorn la reproducció de la força de treball 
(Larguía, 1977[1969]: 219; Himmelweit i Mohun, 1977: 16, Dalla Costa, 1979[1972]: 
40; Seccombe, 2005[1974]: 181; Harrison, 1975[1973]: 41). Encara que el debat 
transformi la visió marxista i una part substancial de les seves aportacions 
qüestionin profundament el seu plantejament polític clàssic respecte la qüestió de la 
dona, altres autors i autores participants acaben trobant nous fonaments per 
defensar-lo. 

Tal com mostra Vogel, no hi ha una sola tradició teòrica marxista homogènia 
respecte a la qüestió de la dona sinó que han conviscut dues perspectives altament 
contradictòries: les esmentades dual-system perspective i social reproduction 
perspective (2013[1983]: 134), que s’explicaran més endavant. Tanmateix, hi ha una 
estratègia comuna i un consens sobre qui és el subjecte revolucionari que ens 
permeten parlar d’una posició ortodoxa compartida. Aquesta posició es caracteritza, 
primerament, per defensar la necessitat d’incorporar massivament les dones al 
treball assalariat com a condició prèvia pel seu alliberament (Smith, 1978: 199), cosa 
que implica una major socialització del treball domèstic5. A més a més, es defensa el 
proletariat  com a únic subjecte revolucionari i la necessitat d’integrar les dones 
treballadores en el moviment socialista. No es reconeix, per tant, que les dones en 
tant que dones puguin conformar un subjecte revolucionari obrant al marge del 
partit i la classe, oposant-se així al moviment autònom de dones6. La verdadera lluita 
per l’alliberament de la dona seria, doncs, la lluita del proletariat per  l’emancipació 
(Kollontai, 2016[1907]: 79), que inclou les dones proletàries. Aquesta visió exposada 
és l’aproximació que anomenarem posició ortodoxa. 

                                                   
4 Es podria dir que aquest gir és el punt de partida del debat i és Benston qui el posa sobre 
la taula: “The family should be seen primarily as a production unit for housework and child-
rearing” (1969: 20). 
5 Engels ho exposa de la següent forma: “la emancipación de la mujer y su igualdad con el 
hombre son y seguirán siendo imposibles mientras permanezca excluida del trabajo 
productivo social confinada dentro del trabajo doméstico, que es un trabajo privado. La 
emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar en gran escala, 
en escala social, en la producción y el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo 
insignificante” (2018[1884]: 275). 
6 Kollontai planteja: “[e]n primer lugar debemos preguntarnos si un movimiento unitario de 
mujeres es posible en una sociedad basada en las contradicciones de clase”, resolent que “las 
feministas buscan la igualdad en el marco de la sociedad de clases existente, de ninguna 
manera atacan la base de esta sociedad” (2016[1907]: 71-73) 
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ANÀLISI  
 

Enfocament dual 
 

Una forma de justificar teòricament el subjecte polític dona és caracteritzant 
les dones com una classe antagònica a la classe patriarcal o els homes. L’anomenat 
enfocament dual suposa la simultaneïtat de dos sistemes autònoms d’opressió: el 
capitalisme i el patriarcat. En el debat, aquesta posició es justifica situant el treball 
domèstic fora de la producció capitalista, en un mode de producció separat. Partint 
de l’existència de dos modes de producció autònoms – el mode de producció industrial 
o capitalista i el mode de producció domèstic o patriarcal – es crearien dos sistemes 
de classes antagòniques: en el primer mode, els capitalistes i el proletariat; i en el 
segon, les dones i la classe patriarcal (homes). És així que es qüestiona que el 
subjecte revolucionari sigui el proletariat i es defensa el subjecte revolucionari dones 
i el seu moviment autònom sobre la base de la seva explotació comuna per part dels 
homes, oposant-se a la posició ortodoxa. 

Podem situar les bases teòriques de l’enfocament dual en el llegat marxista que 
Vogel anomena dual-system perspective. Aquesta tradició teòrica entén l’opressió de 
la dona com quelcom que deriva d’un sistema autònom de supremacia masculina i 
divisió sexual del treball (Vogel, 2013[1983]: 134), no directament del sistema de 
classes. Les divisions de sexe o gènere7 i de classe són tractades com a fenòmens si 
més no analíticament separables, cosa que la converteix una base teòrica adequada 
sobre la qual desenvolupar la idea de lluites autònomes. Vogel identifica l’Origen de 
la família, la propietat privada i l’estat d’Engels amb aquesta tradició8. 

La qüestió de la posició de classe de les dones és un element que es troba 
present des de l’inici del debat sobre el treball domèstic. El text de Margaret Benston 
(1969) planteja la necessitat d’elaborar una definició estructural del grup dones que 
en reculli les seves condicions materials diferencials i argumenta que les dones com 
a grup tenen una relació definida amb els mitjans de producció diferent d’aquella 
que tenen els homes (1969: 13-14). Benston busca la base material que defineix la 
posició de les dones en relació al treball domèstic, caracteritzat com un tipus de 
producció que roman en un estadi precapitalista (1969: 16). Així doncs, és Benston 
qui posa sobre la taula la possibilitat de definir les dones com una classe i situar el 
seu treball fora del mode de producció capitalista encetant així el debat sobre el 

                                                   
7 No tindria sentit fer distinció entre sexe i gènere en el context de la dual-system perspective, 
tractant-se d’un llegat teòric que sorgeix el segle XIX. 
8 Es pot veure en la famosa cita del prefaci a la primera edició: “Según la teoría 
materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción y la 
reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son de dos clases. 
De una parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de 
vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan; de otra parte, la 
producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden social en que viven los 
hombres en una época o en un país dados está condicionado por esas dos especies de 
producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra” 
(Engels, 2018[1884]: 44). 
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treball domèstic, sense declarar explícitament cap de les dues coses. Serà, però, 
Delphy l’autora que desenvoluparà plenament l’enfocament descrit.  

Christine Delphy es posiciona obertament en contra de la línia política 
marxista en referència a la qüestió de la dona: considera que no només no té en 
compte l’opressió comuna de totes les dones sinó que de fet no se centra en la seva 
opressió en si sinó en les seves conseqüències sobre el proletariat (1980[1970]: 23) i 
que el marxisme no ha analitzat pròpiament les relacions específiques de les dones 
amb la producció (1980[1970]: 24). Delphy busca les bases materials de l’opressió de 
les dones en la seva posició comuna en el treball que fan en el nucli familiar, exclòs 
de l’intercanvi i per tant també de la remuneració i el valor9. L’exclusió de les dones 
de l’esfera de l’intercanvi suposa una despossessió de la seva força de treball en favor 
de l’apropiació del seu treball dins la família pel marit (Delphy, 1980[1970]: 32). És 
així que Delphy desenvolupa l’anàlisi dels dos modes de producció, el mode industrial 
i el mode familiar, que alberguen l’explotació capitalista i l’explotació patriarcal 
respectivament (Delphy, 1980[1970]: 33). Partint d’aquesta base, manté que la 
posició de classe dels treballadors assalariats és diferent de la de les dones: l’opressió 
comuna de les dones consistiria en l’apropiació marital del treball domèstic dins el 
mode de producció familiar, una apropiació substancialment diferent de l’apropiació 
capitalista. La posició de classe independent de les dones es fonamenta, doncs, sobre 
aquest doble sistema d’opressions encarnat en els dos modes de producció. 
Finalment, Delphy defensa una revolució de totes les dones10 contra el sistema 
patriarcal de producció i reproducció (1980[1970]: 39).  

Veiem, doncs, la relació entre un dels eixos de l’aspecte conceptual del debat 
sobre el treball domèstic – la relació amb el mode de producció capitalista – i l’aspecte 
polític: es fonamenta la revolució de les dones, com a classe antagònica als homes, 
situant el treball domèstic en un mode de producció diferent del mode de producció 
capitalista. Tanmateix, situar el treball domèstic fora de la producció capitalista en 
un mode de producció diferent no implica directament defensar el moviment 
autònom o la revolució de les dones.  

John Harrison, tot i identificar dos modes de producció, parla d’un sol sistema 
econòmic i social – el sistema capitalista – del qual el treball domèstic forma part 
malgrat situar-se fora de la producció capitalista11. Pel que fa a l’estratègia política, 

                                                   
9 A més a més argumenta que aquesta exclusió no forma part de la naturalesa del treball 
domèstic com a treball sinó de les relacions de producció que el determinen: “We maintain, 
on the contrary, that rather than its being the nature of the work done by women which 
explains their relations of production, it is these relations of production which explain the 
fact that their work is excluded from the realm of value. It is women as economic agents who 
are excluded from the (exchange) market, and not their production” (Delphy, 1980[1970]: 26). 
10 Independentment de la seva classe (entenent classe en el sentit ortodox de la paraula). 
11 Si bé el treball de les mestresses de casa conformaria un mode de producció distint – el 
mode de producció domèstic – aquest mode no seria autònom sinó que estaria subordinat al 
mode de producció capitalista (Harrison, 1975[1973]: 8), en seria, concretament, un mode de 
producció subsidiari: “hay modos de producción que, a pesar de no ser dominantes, no son ni 
reliquias del pasado ni anticipaciones del futuro. Son modos creados o cooptados por el modo 
dominante para cumplir ciertas funciones dentro del sistema económico y social. Su 
supervivencia depende de la continuidad del modo dominante porque su reproducción está 
ligada a la reproducción de este modo. Dentro del capitalismo, (...) el trabajo doméstico y 
amplias áreas de actividad estatal deben considerarse en este sentido” (Harrison, 1975[1973]: 
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argumenta que fa falta una sola revolució – la revolució socialista – que ha de 
substituir no només les relacions de producció capitalistes sinó també les dels modes 
de producció subsidiaris (Harrison, 1975[1973]: 44). Això ho diu explícitament en 
resposta a les posicions que mantenen que fan falta dues revolucions, la revolució 
socialista i la revolució feminista, perquè les revolucions socialistes històricament no 
han portat a l’emancipació de les dones. Així doncs, tot i no haver-hi una oposició 
manifesta al moviment autònom de dones, sí que hi ha una defensa d’una única 
revolució, la socialista, que inclogui la socialització del treball domèstic. És per això 
que Harrison no formaria part de l’enfocament que hem descrit sinó que seria un 
dels representants de la posició ortodoxa en el debat.  
 

Enfocament integrat  
 

L’altra forma de qüestionar la posició ortodoxa parteix de la premissa que el 
treball domèstic és productiu – crea plusvàlua per a l’acumulació capitalista – ja que 
produeix la mercaderia força de treball. El treball domèstic, doncs, se situa en aquest 
cas dins la producció capitalista. El fet que la producció i reproducció de la força de 
treball recaigui sobre les dones, siguin dones amb treball assalariat o sense, 
sustentaria la possibilitat de pensar les dones com un subjecte polític amb una 
posició comuna i específica dins el capitalisme: la posició de mestresses de casa, 
productores de la força de treball. Formant ja part de la producció des de casa, 
s’argumenta que les dones com a mestresses de casa tenen potencial revolucionari i 
que la seva lluita és una part essencial de la lluita de classes. Es qüestiona, doncs, 
que la incorporació al treball assalariat sigui una condició prèvia per l’alliberament 
de la dona, defensant la possibilitat i necessitat de lluita de les dones des de la seva 
situació present en un moviment autònom. És aquesta aproximació que constitueix 
l’anomenat enfocament integrat dins el debat sobre el treball domèstic.  

Els orígens d’aquesta perspectiva remeten també a la teoria marxista, 
concretament al llegat que Vogel (2013[1983]) anomena social reproduction 
perspective. La social reproduction perspective parteix de la premissa teòrica que la 
lluita de classes al voltant de les condicions de producció representa la dinàmica 
central del desenvolupament social en les societats caracteritzades per l’explotació, 
on es requereix una constant renovació de la classe productora per a l’apropiació de 
plusvàlua de la classe dominant (Vogel, 2013[1983]: 135). Des d’aquest punt de vista, 
caldria situar l’opressió de les dones en la seva posició diferencial respecte al procés 
de reproducció de la força de treball, on la seva capacitat reproductiva és central per 
a la regeneració generacional (Vogel, 2013[1983]: 135). Els orígens teòrics d’aquest 
llegat es troben a Das Kapital, on Marx situa la reproducció dins del sistema 
capitalista com un procés de valorització paral·lel al procés de producció12: si l’obrer, 
                                                   
19). Per Harrison, la funció que compleix el mode de producció domèstic en el sistema 
capitalista és el manteniment i la reproducció del treballador (1975[1973]: 41). 
12 Marx ho expressa així: “Si la producción reviste una forma capitalista, no menos la 
reproducción. En el modo de producción capitalista, así como el proceso de trabajo aparece 
tan solo como medio para el proceso de valorización, la reproducción no se pone de manifiesto 
más que como medio de reproducir como capital el valor adelantado, es decir, como valor que 
se valoriza a sí mismo” (2017[1867]: 655). 
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a través del seu treball, produeix constantment la riquesa com a capital, com a poder 
aliè que el domina i l’explota, el capitalista constantment reprodueix la força de 
treball a través del salari, que li permet al treballador accedir als mitjans de 
subsistència. Reprodueix, així, el treballador com a assalariat, una condició sine 
quanon de la producció capitalista (Marx, 2017[1867]: 660).  

Marx, doncs, caracteritza la força de treball no com una qualitat innata de 
l’individu sinó com quelcom que ha de ser produït constantment, i a més a més 
reconeix el procés de reproducció com una part integrant de la producció de valor i 
de l’acumulació capitalista (Federici, 2018[2017]: 14). No obstant això, no vincula 
aquest procés de reproducció de la força de treball al treball de les dones a casa sinó 
que l’identifica directament amb el consum individual de mercaderies13. Identificar 
les dones com a agents principals encarregades de la funció de reproduir la força de 
treball i situar el treball domèstic com un pilar de l’organització capitalista serà 
l’aportació principal de Dalla Costa, desenvolupada posteriorment també per altres 
autores, moltes d’elles implicades en la campanya Salaris Pel Treball Domèstic. 
Federici ho expressa de la següent forma: “cuando Marx dice que la fuerza de trabajo 
se debe producir, que no es natural (...), a nosotras nos pareció muy acertado, pero 
pensamos «sí, es el trabajo doméstico el que produce la fuerza de trabajo». Ese trabajo 
no se reproduce solo a través de las mercancías, sino que en primer lugar se 
reproduce en las casas” (2018[2017]: 18).  

Malgrat ser Dalla Costa l’autora que desenvolupa plenament l’enfocament 
integrat en el debat, prèviament Benston (1969), Larguía (1977[1969]) i Delphy 
(1980[1970]) ja havien posat sobre la taula certs elements que obrien l’eix de 
discussió al voltant del valor i la productivitat del treball domèstic. Benston esmenta 
que les grans quantitats de treball no pagat de les dones són profitoses pels 
propietaris dels mitjans de producció i declara: “there is a material basis for women’s 
status; we are not merely discriminated against, we are exploited” (1969: 24). 
Larguía, anant més enllà, afirma “el obrero agitador y activista en su centro de 
trabajo no advierte que el patrón le arranca a su mujer (y por su intermedio; en eso 
cumple las funciones de capataz delegado) una parte de la plusvalía que capitaliza” 
(1980[1970]: 226), identificant el treball domèstic amb la reconstitució de la força de 
treball i la creació de plusvàlua. Per la seva banda, Delphy argumenta que no hi ha 
cap diferència en la naturalesa de les activitats anomenades productives i les 
activitats domèstiques anomenades no productives, ja que les mateixes activitats 

                                                   
13 Això es troba desenvolupat a Das Kapital a l’apartat de Reproducción Simple: “[E]l obrero 
gasta en medios de subsistencia, gracias a los cuales se conserva y reproduce a sí mismo, el 
dinero obtenido a cambio de su fuerza de trabajo. Es este su consumo individual, mientras 
que el proceso de trabajo, durante el cual consume medios de producción transformándolos 
en productos, constituye su consumo productivo y, a la vez el consumo de su fuerza de trabajo 
por el capitalista. (...) Pero si no se examina el proceso aislado de producción de la mercancía, 
sino el proceso capitalista de producción en su fluencia interconexa y en su escala social, el 
consumo individual del obrero sigue siendo también un elemento de la producció y la 
reproducción del capital, ya se efectúe dentro o fuera del taller, de la fábrica, etc., dentro o 
fuera del proceso laboral; exactamente al igual que lo que ocurre con la limpieza de la 
máquina, ya se efectúe dicha limpieza durante el proceso de trabajo o en determinadas 
pausas del mismo” (Marx, 2017[1867]: 660-661) 
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domèstiques fora de casa són pagades amb salari i els seus productes en molts casos 
es poden comprar al mercat: els valors d’ús produïts en diferents esferes no es 
distingeixen (Delphy, 1980[1970]: 29). Conclou, doncs, que tot treball que produeix 
productes per a l’autoconsum és productiu (Delphy, 1980[1970]: 29), inclòs el treball 
domèstic.  

A diferència de Delphy, Dalla Costa caracteritza el treball domèstic com a 
treball productiu no fent referència al seu valor d’ús sinó a la plusvàlua que crea la 
mestressa de casa, la qual cosa té fortes implicacions polítiques: mentre que per 
Delphy són els marits els qui s’apropien del treball de les seves dones, explotant-les; 
per Dalla Costa, si bé és la família l’instrument d’explotació de les dones, qui 
realment s’apropiaria del seu treball és el capitalista, que a través d’un salari 
explotaria dos treballadors. Així doncs, malgrat afirmar que les condicions de treball 
de les mestresses de casa són precapitalistes (Dalla Costa, 1979[1972]: 33), manté 
que la seva activitat forma part de la producció capitalista i és socialment productiva. 
Al contrari que en el plantejament de Delphy, les dones no conformarien una classe 
a part sinó que, com a mestresses de casa, formarien part del proletariat. Des 
d’aquest punt de vista, la seva opressió no se situa en una estructura autònoma al 
capitalisme sinó en la seva posició específica en el sistema capitalista, motiu pel qual 
s’ha optat per anomenar-ho enfocament integrat.  

Amb relació a l’estratègia política, coincideix amb el primer enfocament en la 
defensa del moviment autònom de dones però difereix en la seva visió política teòrica 
i també en l’estratègia concreta que ha de seguir tal moviment. Per Dalla Costa, la 
lluita de les dones pel seu alliberament s’inscriu en el marc de la lluita de classes i 
és cabdal per l’avenç del proletariat. Amb tot, ja que la seva explotació ha seguit un 
curs específic que no comparteix amb el proletariat masculí, li afegeix una nova 
dimensió (Dalla Costa, 1979[1972]: 52). El moviment autònom, doncs, es justifica 
sobre la necessitat d’incorporar aquesta especificitat14. Així mateix, Dalla Costa 
assenyala que l’entrada al mercat laboral no és un pas cap a l’alliberament sinó 
només una doble jornada de treball per a les dones. Caldria, en canvi, buscar 
l’alliberament en la lluita, i la possibilitat de lluita de les mestresses de casa 
emanaria del caràcter socialment productiu del seu treball (Dalla Costa, 1979[1972]: 
46). Partint d’aquesta perspectiva, posteriorment es desenvolupà una estratègia 
política més concreta amb la campanya de Salaris Pel Treball Domèstic, fundada per 
Dalla Costa, Silvia Federici, Selma James i Brigitte Galtier15. 

Amb aquest enfocament, trobem una altra relació entre la conceptualització 
del treball domèstic, aquest cop en l’eix de la naturalesa del treball respecte al valor 
creat, i l’aspecte polític del debat: sobre el precepte que el treball domèstic crea 
plusvàlua, sent així socialment productiu, se sustenta la possibilitat de lluita de les 

                                                   
14 També es justifica per la posició dels homes en relació a l’opressió de les dones: “los hombres 
están demasiado comprometidos en sus relaciones con las mujeres, (...) únicamente las 
mujeres pueden definirse a sí mismas y hacer progresar la cuestión de la mujer” (Dalla Costa, 
1979[1972]: 39). 
15 Aquesta campanya buscava bàsicament transformar les relacions socials i familiars a 
través de la lluita de les dones per obtenir un salari pel seu treball a casa, tot 
desnaturalitzant i desmitificant el treball domèstic i les relacions familiars i matrimonials 
(Federici, 1975: 2). 
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dones com a subjecte polític, inscrita dins la lluita de classes però en un moviment 
autònom i amb un caràcter específic liderat des de la posició de mestresses de casa. 
Altre cop, cal esmentar que conceptualitzar el treball domèstic com una activitat que 
participa de la plusvàlua o produeix la mercaderia força de treball no porta 
directament a defensar aquestes posicions polítiques.  

Wally Seccombe defensa que el treball domèstic contribueix directament a la 
creació de la mercaderia força de treball, que adquireix valor en el moment de la seva 
venda, a la vegada que es manté com a treball privat i per tant fora de l’àmbit 
d’aplicació de la llei del valor (2005[1974]: 185). Així doncs, el treball domèstic 
generaria valor16 que quedaria incorporat a la força de treball allà on hi ha salari, 
però per tractar-se d’un treball mancat d’una relació directa amb el capital, no seria 
un treball productiu (Seccombe, 2005[1974]: 188). Tot i defensar, doncs, que el treball 
domèstic contribueix a la producció de la mercaderia força de treball, argumenta en 
canvi que la possibilitat de lluita de les mestresses de casa és altament limitada i 
així també el seu paper en la revolució socialista (2005[1974]: 205), concloent: “[L]as 
amas de casa no proveerán la fuerza motriz decisiva de la lucha de las mujeres. (...) 
Las mujeres asalariadas y estudiantes que luchan por una plena equidad con el 
hombre dentro de los sindicatos y las escuelas se hallarán a la vanguardia de las 
luchas que disminuirán las divisiones entre los sexos de la clase trabajadora” 
(Seccombe, 2005[1974]: 207). A més a més, l’autor considera la incorporació a la  
producció social com una precondició per a la lluita revolucionària: “la 
transformación revolucionaria sólo será posible en la medida en que el proletariado 
se halle involucrado directamente en el trabajo socializado y por lo tanto reúna como 
clase los prerrequisitos de un modo socialista de producción” (Seccombe, 2005[1974]: 
205). Així doncs, seria pertinent situar a Seccombe dins la posició ortodoxa17.  

També Larguía s’hauria de situar dins la posició ortodoxa. Si bé esmenta que 
el treball domèstic contribueix indirectament a la plusvàlua que acumula el 
capitalista, defensa que l’alliberament de les dones exigeix com a precondició la 
reincorporació de totes les dones a la indústria social (1977[1969]: 228-229) i manté 
que el moviment de dones pren un caràcter verdaderament revolucionari únicament 
sota la reeducació de les dones per part del partit (1977[1969]: 234), identificant el 
moviment autònom de dones amb la tendència reformista del moviment femení 
mundial (1977[1969]: 232). 

  

                                                   
16 El valor no és el mateix que la plusvàlua però afirmar que el treball domèstic crea valor 
també implica concebre que no només genera valors d’ús 
17 En una de les crítiques més importants, se li retreu, per un cantó, no reconèixer el sexisme 
en les relacions en la classe obrera i, per l’altre, no preguntar-se què pot aprendre el 
proletariat masculí sobre les lluites de les dones o bé com les dones poden trobar modes de 
lluita col·lectiva específica contra la seva opressió sinó només si la contribució de les 
mestresses de casa pot ser útil pel progrés de la lluita de classes (Gardiner, 2005[1975]: 97). 
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CONCLUSIONS 
 

La pregunta principal de la recerca era de quines formes s’articula 
l’alliberament de la dona amb la lluita de classes en el feminisme de la segona onada. 
Analitzant el debat sobre el treball domèstic, s’han trobat dos enfocaments des d’on 
el feminisme articula aquests dos principis d’una forma que qüestiona el 
plantejament tradicional marxista respecte a la qüestió de la dona (la posició 
ortodoxa): l’enfocament dual i l’enfocament integrat. A més a més, s’han situat les 
seves bases teòriques en els dos llegats marxistes que identifica Vogel, la dual-system 
perspective i la social reproduction perspective. A continuació, es mostra una graella 
on es classifiquen una part important de les aportacions del debat sobre el treball 
domèstic en aquestes tres aproximacions18: 
 
Enfocament dual Enfocament integrat Posició ortodoxa 
Benston (1969) 
Delphy (1980[1970]) 

Dalla Costa (1979[1972]) 
Federici (1975) 
James (1974[1972]) 
Fortunati (1995[1981]) 

Larguía (1977[1969]) 
Harrison (1975[1973]) 
Seccombe (2005[1974]) 
Himmelweit i Mohun (1977) 
Smith (1978) 

 
Els objectius de la recerca consistien en estudiar les diferents posicions 

polítiques del feminisme de la segona onada respecte la forma de vertebrar 
alliberament de la dona i lluita de classes des de l’anàlisi del debat sobre el treball 
domèstic, explorar les propostes polítiques que es defensen des de les diferents 
posicions en el debat i analitzar les implicacions de les diferents conceptualitzacions 
del treball domèstic sobre l’estratègia política. A tall de resum i responent a aquests 
objectius, es caracteritzarà les tres aproximacions descrites del debat en els següents 
eixos: on es situa el treball domèstic amb relació al mode de producció capitalista? 
El treball domèstic crea valor? Qui s’apropia del treball domèstic? Qui és el subjecte 
revolucionari? Quina és l’estratègia política? Quines propostes polítiques es 
defensen? 

La posició ortodoxa comparteix aquelles posicions tradicionals del marxisme 
amb relació al subjecte revolucionari, l’estratègia i les propostes polítiques. 
Difícilment, però, es podria anomenar ortodoxa qualsevol posició en els eixos de la 
relació entre el treball domèstic i el mode de producció capitalista, el valor creat pel 
treball domèstic o qui se n’apropia, ja que no hi ha cap mena de posicionament 
respecte a aquests elements en els textos clàssics del marxisme. Tampoc hi ha acord 
en aquests eixos entre els autors i autores que s’inclouen en aquesta aproximació. 
Aquesta recerca estava enfocada a estudiar les perspectives del feminisme de la 
segona onada i per tant no s’ha dedicat a analitzar les diferents perspectives dins la 
posició marxista ortodoxa.  

Amb referència a la pregunta sobre el subjecte revolucionari, sens dubte caldria 
respondre que és el proletariat. Com a estratègia, es defensaria una sola revolució – 

                                                   
18 Es pot consultar la justificació d’aquesta classificació a l’annex. 
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la revolució socialista – i la integració de les dones en el moviment socialista. Les 
propostes polítiques es concretarien en la completa incorporació de les dones al 
mercat laboral i la socialització del treball domèstic i la cura dels infants.  

L’enfocament dual situa el treball domèstic en un mode de producció autònom 
al mode de producció capitalista (el mode de producció familiar o patriarcal), on els 
homes s’apropiarien del treball domèstic de les seves dones, un treball productiu en 
tant que crea valors d’ús pel consum immediat. Com a estratègia política, es defensa 
la revolució de totes les dones contra la classe patriarcal (els homes), sent les dones 
el subjecte revolucionari. En aquesta investigació no s’han trobat propostes 
polítiques més concretes que s’identifiquin clarament amb aquesta aproximació.  

L’enfocament integrat situa el treball domèstic dins la producció capitalista, 
donat que produeix la mercaderia força de treball, cosa que implica que no només es 
produeixen valors d’ús sinó també plusvàlua, i argumenta que qui se n’apropia 
realment és el capital a través dels homes. El subjecte revolucionari s’identifica amb 
el proletariat, entenent les mestresses de casa com una part essencial d’aquesta 
classe amb un caràcter específic. Com a estratègia política es defensa el moviment 
autònom de dones19 i les propostes polítiques associades a aquest enfocament són els 
salaris pel treball domèstic20 i la socialització del treball domèstic i la cura dels 
infants21.  

És important assenyalar que, si bé el treball domèstic va convertir-se en un 
tema central de debat justament per les seves profundes implicacions polítiques, 
aquestes implicacions no s’haurien d’entendre d’una forma determinista. Les 
diferents conceptualitzacions del treball domèstic serveixen per fonamentar 
diferents anàlisis i estratègies polítiques però no les determinen directament. De fet, 
el criteri que s’ha utilitzat per classificar els autors dins la posició ortodoxa són 
només les posicions en l’aspecte polític del debat, però aquesta categoria alberga 
conceptualitzacions molt diverses del treball domèstic. En una recerca més completa 
es podria classificar les aportacions del debat en dos eixos, resultant en quatre 
espais: un eix teòric que fes referència a la dual-system perspective i la social 
reproduction perspective; i un eix pràctic pel que fa a la defensa de la posició marxista 
ortodoxa o la posició feminista (en favor del moviment autònom de dones).  

  

                                                   
19 Argumentant que tot i que la lluita de les dones s’inscriu en la lluita de classes, li aporta 
una nova dimensió que es sustenta sobre la base de l’especificitat de seva explotació 
20 Tot i que des de la campanya s’insisteix que no són els salaris en si allò realment 
transformador sinó la lluita pels salaris pel treball domèstic 
21 Per contra, es nega “el mite de l’alliberament a través del treball” (Dalla Costa, 1979[1972]: 
63), és a dir, s’argumenta que la incorporació de les dones al mercat laboral no les condueix 
cap al seu alliberament. Aquest és l’element que diferencia més l’enfocament de Dalla Costa 
de la posició ortodoxa. 
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ANNEX 
 

Justificació de la recerca 
 

Què ens pot aportar en ple 2019 el feminisme de la segona onada? Per què és 
rellevant estudiar els debats feministes i marxistes dels anys 70 a l’actualitat? Estem 
vivint un moment històric de revitalització del feminisme similar al ressorgiment del 
feminisme a finals dels anys 60 i els anys 70. Aquest moviment pràctic ens planteja 
la necessitat d’una sèrie de tasques teòriques: cal plantejar-nos cap on dirigim tota 
aquesta energia, quina anàlisi fem de la nostra opressió, quins són els nostres 
objectius i quina és l’estratègia a seguir. Si el feminisme vol evitar ser completament 
absorbit i canalitzat pel capitalisme perdent el seu potencial transformador, és 
urgent restaurar els objectius revolucionaris i l’anàlisi materialista. Per a aquesta 
tasca, una mirada retrospectiva als diferents enfocaments del feminisme de la 
segona onada i els debats sobre les bases materials de l’opressió de les dones dels 
anys 70 pot ser de gran utilitat. És en aquest context on aquesta recerca se situa, 
amb la sola pretensió d’analitzar la vessant política d’aquests debats, concretament 
del debat sobre el treball domèstic. Cal emfatitzar que aquest treball no defensa 
traslladar directament les perspectives dels anys 70 i recuperar els seus debats 
intactes a l’actualitat, ignorant les aportacions dels corrents posteriors. Fer una 
síntesi entre els vells objectius revolucionaris i les aportacions més recents, però, és 
una tasca que clarament sobrepassa les capacitats d’aquest treball. Així mateix, fer 
prescripcions per la pràctica política feminista també queda fora de l’abast del 
treball. 
 

Contextualització del debat sobre el treball domèstic 
 

Les dècades dels 60 i 70 són anys de gran efervescència dels moviments socials. 
A finals dels anys 60 sorgeixen nombrosos episodis de revoltes i reivindicacions arreu 
del món, destacant, entre molts altres, les revoltes estudiantils i obreres a França o 
el moviment pels drets civils als Estats Units, així com el renaixement del moviment 
feminista en diverses zones del món. Gran part d’aquests sectors mobilitzats té el 
marxisme com a referència política principal, però s’incorporen nous elements i 
visions que van més enllà de la tradició i la teoria marxista, en molts casos arribant 
a qüestionar-la. A partir dels anys 70, el feminisme amplia enormement la seva 
influència (Hobsbawm, 1998: 314) i afloren també altres moviments socials, com el 
moviment homosexual, l’ecologista o el pacifista. Tots aquests moviments socials, 
que ja no s’articulen al voltant de la classe, són anomenats nous moviments socials 
(Boltanski i Chiapello, 2002[1999]: 258).  

Si la qüestió de la dona havia estat un tema més aviat relegat en el marxisme, 
a partir dels anys 60 la situació es reverteix, ampliant-se enormement el volum de 
textos sobre l’anàlisi de l’opressió de les dones. Això en part es deu a la renovació que 
experimenta el marxisme en aquest període però també al sorgiment d’aquests nous 
moviments socials autònoms, particularment al renaixement del moviment 
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feminista (Carrasco, 1991: 158). És en aquest context que apareix el debat sobre el 
treball domèstic, inaugurat el 1969 amb un text de Margaret Benston.  

Sent les feministes una força destacada i el marxisme, la referència principal 
de gran part dels sectors radicals, l’opressió de la dona passa a ser un gran centre 
d’interès analític i d’entrada es busquen les claus per a la seva comprensió en el 
marxisme. Tanmateix, la tradició teòrica marxista respecte la qüestió de la dona 
resultava ser força limitada: tenia importants mancances i era altament 
contradictòria (Vogel, 2013: IX). L’adopció de l’enfocament materialista per 
comprendre l’opressió de les dones va portar a centrar l’anàlisi en el seu treball 
específic, o sigui el treball domèstic. Com bé assenyala Smith, “domestic labour was 
seized upon the key to an historically concrete understanding of women’s oppression, 
in that housework could be thought as the central point at which women’s specific 
subordination in capitalism is articulated” (1970: 198). Però justament el treball 
domèstic constituïa un gran buit teòric del marxisme, ja que no estava inclòs en la 
seva anàlisi econòmica (Seccombe, 2005[1994]: 177). El debat que es planteja en 
aquell moment, doncs, podria respondre a la necessitat de construir una anàlisi 
adequada de les bases materials de l’opressió de les dones en el capitalisme 
(Molyneux, 2005[1979]: 13) per cobrir aquest gran buit teòric del marxisme entorn 
el treball reproductiu. Aquesta necessitat es faria palesa tant des del feminisme, que 
buscava consolidar unes bases teòriques fent ús en molts casos de nocions marxistes, 
com des del mateix marxisme. Així, la pregunta al voltant de la qual es dialoga en el 
debat sobre el treball domèstic és com conceptualitzar el treball domèstic amb les 
categories econòmiques marxistes. No obstant això, una altra inquietud d’índole 
directament política es troba subjacent en el debat: el paper de les dones en la lluita 
pel socialisme (Molyneux, 2005[1979]: 14; Borderías i Carrasco, 1994: 26; 
Himmelweit i Mohun, 1977: 16). Aquest treball busca posar llum sobre aquest altre 
aspecte del debat, analitzant com des de diferents posicions respecte a la 
conceptualització del treball domèstic se sustenten estratègies polítiques 
diferenciades. És justament per aquestes profundes implicacions polítiques del debat 
sobre el treball domèstic que és un cas d’estudi adequat per estudiar la pregunta de 
recerca. 
 

Justificació de la classificació  
 

Es fa palesa la necessitat de justificar certes decisions pel que fa a la 
classificació anterior. Per començar, crida l’atenció que s’hagi classificat a Margaret 
Benston dins l’enfocament dual, ja que s’ha argumentat que aquesta perspectiva no 
es desenvolupa plenament fins a l’aportació de Delphy (1980[1970]), que és posterior 
al text de Benston (1969). Tot i això, s’ha cregut pertinent situar-la aquí perquè els 
seus plantejaments porten la llavor d’aquest enfocament i concorden altament amb 
la perspectiva descrita.  

A banda d’això, convé fer ressaltar l’absència de Jean Gardiner i Maxine 
Molyneux a la classificació. Es podria afirmar que Gardiner (2005[1975]), 
Himmelweit i Mohun (1977), Smith (1978) i Molyneux (2005[1979]) tenen un paper 
similar en el debat entorn el treball domèstic: les seves aportacions apareixen cap al 
final del debat i assenyalen les limitacions de conceptualitzar el treball domèstic a 
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través de les categories marxistes lligades a la teoria del valor. No obstant això, 
aquesta reflexió es fa des de perspectives diferents, per la qual cosa uns han estat 
inclosos a la classificació dins la posició ortodoxa, i els altres han quedat fora.  

D’una banda, Gardiner es pregunta si, en comptes d’intentar integrar el treball 
domèstic a la teoria de Marx, no faria falta una reavaluació més radical d’aquesta 
teoria a la llum de la crítica feminista (2005[1975]: 97), qüestionant així les línies 
generals del debat entorn el treball domèstic. En una línia similar, Molyneux 
assenyala que “el entendimiento de la subordinación de las mujeres no puede ser 
reducido sólo a factores económicos y materiales” (2005[1979]: 43) i que “la 
subordinación de las mujeres se halla (...) por diferentes niveles de la formación 
social y asimismo se halla inscrita en el interior de una serie de relaciones diversas; 
dicha subordinación no es reducible a ninguna causalidad simplista y ciertamente 
no es reducible sólo al problema del trabajo doméstico” (2005[1979]: 50). A més a 
més, argumenta que, en enfocar el debat sobre el treball domèstic al voltant de la 
qüestió de la contribució econòmica d’aquesta activitat, sovint s’havia obviat 
l’antagonisme entre sexes, centrant-se exclusivament (amb l’excepció de Delphy) en 
la relació entre la mestressa de casa i el capital (Molyneux, 2005[1979]: 42). Aquesta 
perspectiva no concorda ni amb la posició ortodoxa ni en cap dels dos enfocaments 
descrits. 

D’altra banda, Paul Smith argumenta que el treball domèstic no és problemàtic 
per la teoria de valor de Marx perquè no és part del seu objecte (1978: 211), mostrant 
també els límits d’intentar encabir el treball domèstic dins la llei de valor però 
defensant en canvi la correcció i pertinència de la teoria marxista: “it’s not Marx’s 
theory of value which marginalizes domestic labour, but the capitalist mode of 
production” (1978: 215). Amb un plantejament semblant, Himmelweit i Mohun 
justifiquen la invisibilitat del treball domèstic per Marx al·legant que Marx analitza 
la força de treball des del punt de vista del capital i no des del punt de vista del 
proletariat, la qual cosa sí que permetria visibilitzar la producció i la venda de la 
força de treball (Himmelweit i Mohun, 1977: 22). Argumenten, però, que la 
perspectiva del capital és el punt de vista adequat: “Marx analysed capitalism from 
the standpoint of capital because capital is both the self-expansion of value and the 
continuous reproduction of the coercive social relation that defines capitalism as a 
mode of production. An analysis of domestic labour from the standpoint of the 
proletariat underestimates its importance because it misses its relation to capital” 
(Himmelweit i Mohun, 1977: 22). Per aquest motiu, s’ha optat per situar aquests 
autors dins la posició ortodoxa mentre que Gardiner i Molyneux no han estat inclosos 
en cap de les categories desenvolupades.  
 
 
 


