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génEro, dEsarrollo y globalización 
Presentació del llibre escrit Per  

lourdes benerÍa, Maria floro y günseli beriK

María Luisa Moltó Carbonell (directora de la càtedra 
d’economia feminista de la Universitat de València)  

i Carme Poveda Martínez (directora d’Anàlisi Econòmica  
del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures  

de la Cambra de Comerç de Barcelona).

11 de juny del 2018

Es va presentar el llibre Género, Desarrollo y Globalización de Lourdes Benería 
(catedràtica emèrita de la Universitat Cornell, dels EUA), Maria Floro y Günseli Berik 
(Edicions Bellaterra, 2018). És un llibre de 458 pàgines que tracta de l’economia 
feminista des de diversos angles: 1) introduint el tema «Dones i Desenvolupament» 
des d’una perspectiva històrica; 2) examinant les diverses corrents teòriques del 
feminisme; 3) analitzant les qüestions de gènere dins del desenvolupament i la 
globalització; 4) la feminització dels mercats de treball a nivell mundial; 5) el 
treball de les dones no remunerat i no comptabilitzat; i 6) les polítiques a seguir en 
qüestions de dones i desenvolupament.

El llibre va ser presentat per la catedràtica Maria Luisa Moltó, directora de la 
càtedra d’economia feminista de la Universitat de Valencia, i la Dra. Carme Poveda, 
directora d’Anàlisi Econòmica del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures 
de la Cambra de Comerç de Barcelona. Les dues van resumir algunes parts d’un 
llibre molt extens que era difícil resumir en poca estona. 

La Maria Luisa Moltó va ressaltar que el llibre era «una ventana abierta al 
capitalismo, tanto en el Norte como en el Sur global» i va recalcar els seus aspectes 
teòrics que distingeixen diverses versions de l’economia feminista: les que estan 
basades en l’economia ortodoxa —i els supòsits de «l’home econòmic»— així com les 
més critiques que les autores proposen, basades en l’anàlisi de classe, gènere i altres 
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factors rellevants com l’ètnia. La seva intervenció va ser estructurada entorn de tres 
parts: els objectius del llibre, la innovació en els conceptes de desenvolupament i 
globalització, i les propostes per a l’acció cap a un desenvolupament que «tingui 
en compte totes les persones».

Pel que fa als objectius, va destacar que el llibre és molt didàctic i adequat tant 
per a la docència —tant per assignatures de grau com de postgrau— com per 
la investigació i també l’activisme. Va assenyalar també que planteja preguntes i 
problematitza qüestions actuals molt importants, apuntant a les solucions i camins 
per on poden passar. Respecte a la innovació dels conceptes utilitzats en Dones i 
Desenvolupament, la Dra. Moltó va assenyalar la utilitat de l’anàlisi del llibre sobre 
l’enfocament de les capacitats per una banda i el dels drets humans per l’altra. 
Igualment va subratllar l’encert d’enfocar la globalització des d’un punt de vista 
crític, no sols des del gènere sinó també des d’un punt de vista de classes socials i de 
creixement de les desigualtats a nivell global. Tot això malgrat reconèixer des d’un 
punt de vista crític que, sobretot durant la dècada dels 1990, la globalització va 
representar un creixement molt important en la feminització de la força de treball 
global i també una font de creixement econòmic. 

La Carme Poveda va fer primer uns comentaris generals i es va concentrar 
en la utilitat del capítol 5 que descriu la història —iniciada els anys 1980— de 
com el feminisme va treure a llum la gran qüestió del treball no remunerat de les 
dones i com ha evolucionat fins a les polítiques de cures actuals, un dels grans 
temes del feminisme actual i de les polítiques feministes. També va mencionar 
com el llibre aclareix com la macro-economia ha anat evolucionant des de ser 
conceptualitzada com «neutral» respecte al gènere a ser un aspecte fonamental 
de les polítiques feministes, per exemple ressaltant com les dones pateixen, més 
que els homes, les conseqüències de les polítiques d’austeritat. Va subratllar 
la importància dels estudis de temps per a entendre i mesurar la subestimació 
generalitzada del treball de les dones. El llibre analitza amb detall la història 
d’aquest procés i com els estudis de temps i la millora de les estadístiques s’han 
generalitzat malgrat que el problema de subestimació persisteix, en alguns països 
més que en altres. També explica per què comptatibilitzar el treball domèstic i de 
cura, no sols per visibilitzar el treball de les dones sinó per a impulsar polítiques 
de conciliació del treball remunerat i no remunerat, i mesurar formes de benestar 
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(per exemple la «pobresa del temps» i la «intensificació del treball»), amb altres 
aplicacions pràctiques com en el cas de divorci. Per acabar, la Carme Poveda ho 
va illustar amb la presentació de la investigació feta per ella mateixa sobre el cas 
de Catalunya amb dades del 2010-2011. 


