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APregunta de recerca: De quines formes s’articula l’alliberament de la dona 

amb la lluita de classes en el feminisme de la segona onada?

Objectiu: Estudiar les diferents posicions polítiques del feminisme de la se-
gona 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 de finals dels 
anys 60 i 70.

Bibliografia primària: 
Principals textos del debat

Bibliografia secundària: 
Anàlisis posteriors sobre el 
debat i entrevistes explora-
tòries a Vogel, Torns i Coco

Enfocament dual Enfocament integrat

Hi ha dos enfocaments des d’on es qüestiona la posició ortodoxa en el debat sobre el treball domèstic:

Existeixen dos modes de producció autònoms:
 El familiar      Explotació patriarcal
 L’industrial      Explotació capitalista

Les dones constitueixen una classe antagònica als ho-
mes, que s’apropien del seu treball domèstic

Arrels teòriques:
Llegat marxista dual-system perspective

El treball domèstic és socialment productiu (crea plusvà-
lua), produeix la mercaderia força de treball. 

Les dones com a mestresses de casa són part del
proletariat i la seva lluita s’inscriu dins la lluita de classes 

però afegint-li una nova dimensió

Arrels teòriques:
Llegat marxista social reproduction perspective

TESI

Moviment
autònom
de dones

La incorporació total de les dones al mercat laboral és una precondició pel seu alliberament
Cal socialitzar el treball domèstic i la cura dels infants
L’únic subjecte revolucionari és el proletariat
El moviment autònom de dones no és revolucionari, cal integrar les dones treballadores al moviment socialista

Posició marxista ortodoxa respecte a la qüestió de la dona

MARC TEÒRIC

DEBAT SOBRE EL TREBALL DOMÈSTIC

Aspecte conceptual

Relació amb el 
mode de producció 

capitalista

Posició de classe de
les dones (teòric)

Naturalesa del 
treball domèstic 

respecte al valor creat

Relació de les dones
amb el moviment

socialista (estratègic)

Aspecte polític
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Classificació de les aportacions rellevants del debat:

 El treball domèstic va ser en un tema central de debat per les seves profundes implica-
cions polítiques: les diferents conceptualitzacions del treball domèstic es fan servir per 
fonamentar diferents estratègies polítiques. Tanmateix, no les determinen directament.
 L’enfocament dual justifica la revolució de les dones situant el treball domèstic en un 
mode de producció separat, on les dones i els homes conformen classes antagòniques.
  L’enfocament integrat justifica la possibilitat de lluita de les dones sobre el precepte 
que el treball domèstic és productiu i el moviment autònom de dones sobre l’especificitat 
de la seva explotació dins el capitalisme.
  La posició ortodoxa només comparteix les posicions en l’aspecte polític del debat 
però engloba diverses conceptualitzacions del treball domèstic.
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