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A la memòria del meu pare,  

“Para darte las gracias por tus consejos para con mis hermanas, y por todo lo demás...” 

(21 d’abril de 1950 - 5 de maig de 2013) 
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L’ECONOMIA DE LES RELACIONS FEMENINES 
 

Economia de les relacions femenines. L'acció de teixir i estirar del fil. El compromís de 

trenar i buscar colors. Relacions que es forgen a través de la confiança, la superació i la 

il·lusió. Fets i realitats que configuren un nou, però no tan nou mapa de les sinèrgies en 

femení.  

 

La proactivitat de sentir a la panxa i posar-ho de manifest, en paraules, en detalls. 

Projectes individuals que es transformen en duals, grupals, col·lectius... Idees que 

prenen cos, que parteixen de mi i es connecten amb idees que parteixen de tu, del 

nostre saber fer, però, poderosament del nostre saber ser.  

 

Tresors convertits en força motora que reactiven l'economia pròpia, la del sou en 

metàl·lic i la del sou emocional. Una borsa pròpia de beneficis en la que les pèrdues no 

s'escapen a la consciència, ni a l'opció de superació.  

 

Pensar els entramats femenins d'economia no s’anomena "Economia submergida". 

Són espais relacionals de lliure mercat, de palanques que reactiven l’existent, el sentit 

de ser dona, el sentir ser dona.  

 

L’empresa relacional és el punt de partida d’extensió de les branques de creixement 

personal, una empresa que surt de les entranyes, de l’escolta, de la rendició a la 

diferència sexual. La pràctica política de començar per mi i compartir-ho amb tu, de 

generar una esfera entre les dues, un espai que no amenaça perquè compartim la 

visió, sinó del final, del camí.  

 

Emprenc, activo, remoc, conec, desfaig, atenc... Verbs en present que parlen del 

moviment, del desig de no passar de puntetes, del desig de petjada cap a allò que em 

fa feliç. La meva felicitat com a mesura dels èxits, del benestar, de la pau que vull.  
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S’està en relació. Jo vull ser en relació. Perquè ser en relació és molt millor. Les 

relacions t’economitzen perquè en l’existència en relació el guany supera tota pèrdua. 

La pèrdua no s’entén com a tal. Jo he perdut el meu pare, però no l’he perdut perquè 

ell sempre és en mi. Ser en relació no significa només ser amb mi, sinó ser en mi. 

 

Parlem de valors segurs, creixements exponencials, borses i mercats... tota una sèrie 

de mots que recobren un nou significat. L’economia no només fa referència al diner, 

també fa referència al temps, a l’energia.  

 

La manada et protegeix, et cuida, també et suggereix un espai, un moment, una 

oportunitat, un reforç. En manada feminista la intensitat rau en els nostres poders 

ocults, màgics, intuïtius, i també en el des aprenentatge de la competitivitat, l’enveja i 

l’ego, o a l’acceptació i posterior transformació d’aquests. Donar pas a un compartir 

diferent, a un escoltar des del cor. Reforço en mi gràcies a tu. Milloro jo perquè opines 

diferent. Creixo ja que m’acompanyes.  

 

La comprensió adquireix una nova dimensió. Un motor amorós que no s’encalla, una 

energia renovable i ecològica que dóna vida. La calma, la serenor es colen en mi i 

m’emboliquen amb un barnús de cotó i m’escalfen com els rajos de sol quan tinc fred. 

Abraço els errors, els punts i apart, i els punts i final.  

 

És un gran arbre. No sé quina fruita dóna però té molt bon gust. Potser no cal el nom 

exacte d’aquesta fruita, però m’alimenta, em nodreix. M’enfilo per les branques, 

m’adormo amb la soca com a respatller, i la frondositat de les fulles són dones. Dones 

que s’ajeuen en aquestes branques i donen forma a l’arbre. El volen venir a tallar, a 

treure’n resina, a contar els anys a partir dels anells, però les arrels són massa grans... 

 

Aquest arbre sóc jo. Jo i les meves dones amigues, i les amigues de les meves amigues. 

Juntes fem aquest arbre, aquest bosc, aquesta extensa selva. Som l’oxigen, la 

fotosíntesi, la vida.  
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Les dones són la meva mesura. Les miro i m’hi vull assemblar, en les coses bones, en 

l’empenta, en la determinació, m’hi vull contagiar. Créixer en femení és recomençar 

partint del lloc on t’havies desconnectat.   

 

Emprenc un camí d’acceptació que el “no destacar”, el “no fer”, el “no visibilitzar” 

també és polític. I això, per mi és molt revolucionar-hi. Trencar el capitalisme que hi ha 

en mi és quelcom abismal, i em desvetlla per les nits.  

 

Sóc una bruixa 2.0. Combino el millor de dos mons. Sóc una bruixa intuïtiva i poderosa 

que volo amb la meva escombra 2.0 per la xarxa, faig pocions i beuratges... 

Disfunciono l’estructura com una formiga per no caure en l’engranatge àvid d’energia.  

Caic en alguns paranys, però una mà amiga m’impulsa a continuar, em passa un fil, 

càlid, tendre, una empenta, una llaçada, i continuem jugant. 

 

Les dones som joc. Un joc on les regles les teixim amb la paraula, amb l’acció, la mirada 

i el repòs. La resta no ens cal, no va amb nosaltres. Creem noves genealogies, noves 

branques, nous boscos. L’economia és tenir cura de la casa, del foc que cou l’aliment, i 

escalfa la família, responsabilitzar-se de l’interior, passar a les generacions futures 

aquesta torxa il·luminada de saber i força. Quan la mare et diu que tanquis l’aixeta 

mentre et raspalles les dents t’està passant aquesta torxa.  

 

Tributem Hekátē la reina de les bruixes, deessa grega de terres salvatges, parts, 

encreuaments, mortes, plantes i herbes... Som les “Hecates” del segle XXI i celebrem la 

diferència. Si la neguem el capitalisme patriarcal se n’aprofita folgadament. Les nostres 

escombres són els nostres vibradors, les nostres mans, les nostres càmeres de fotos,  

les nostres idees, tot allò que ens fa volar.  
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M’obro a la relació. M’obro perquè vull i el desig es fa realitat. Experimento al teu 

costat el que va néixer en mi, amb tu, en llibertat. Fundem portant el nostre món a un 

espai compartit, i el fem créixer, el reguem, l’acompanyem. Un món de fang, 

d’elements bàsics que donen forma als nostres somnis, als nostres sospirs. Potingues 

volgudes per tirar endavant les nostres vides, les nostres realitats, figures amb formes 

inimaginables en un entorn secret, acollidor, propi.  

 

Formes supremes de política invisible a les que no cal etiquetar. Ser sense sufix, sense 

–ismes. Intel·ligència intuïtiva que permet intercanviar sabers, treball manual, treball 

cuinat, treball sentit. Una identitat que ens vincula al grup, al cenacle, que fa que la 

vida continuï. 

 

Tergiversar el nom d’Economia per anomenar-la Econonostra, perquè no és “mía” o 

“tuya” sinó nostra. Ens ateny, ens compromet, ens posiciona. Una alternativa 

sostenible, com a alternativa de l’imperant, de l’hegemònic. Consciència ecològica per 

aturar les apropiacions del treball femení, dels recursos naturals. Mesurar l’èxit a partir 

de la cura, de la protecció, de l’empoderament, d’allò que ens és innat.  Mediar amb la 

terra, les llavors i el germinar. La Bioesfera és la Femesfera, una esfera femenina de la 

no violència, d’educació per a la transformació de la representativitat de la dona.  

 

Entesa del poder com a valor, un valor diferent, un poder conèixer, un poder ser. 

Perquè no sempre podem ser. Unes relacions del “o tot o res”, de dependència que 

produeix somriure i admiració vers nosaltres mateixes, propicia coneixement, 

satisfacció i  felicitat.  

 

La mort ens espanta, per això produïm a gran escala, per no pensar en petita escala. 

Esclavatge del temps, submissió a les tasques, resultats palpables. No ens permetem la 

bruixeria interna, el descans, les serps i les aranyes, no com a símbol poruc, sinó com a 

la sensualitat animal i lèsbica de la nostra essència.   
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Negoci. Neguem l’oci, la part lúdica, d’entreteniment, la part divertida d’aquest 

intercanvi etern que portem a terme les dones des de l’inici. Unió.  

—Manteneros unidas siempre con tus hermanas.— El gran consell del meu pare. 

Unides, ajudant-nos, sense enfadar-nos. Respectar la manada per formar-ne part, fer 

front comú.  

 

Economia de les relacions. Fer torns a l’hospital per quedar-se a dormir amb el pare 

que es mor, i cuidar-lo dia i nit; per dinar de dos en dos, per desfogar-se amb una 

abraçada forta i amiga... L’economia, la fas teva o no la fas.  

 

Vam estalviar temps i energia. Hem guanyat en comprensió, amor, entesa i unitat. 

Hem acceptat l’ajuda, l’hem demanada. Imperatius que et mantenen viva perquè 

l’altra està allà per possibilitar que tu els facis realitat: “Necessito un respir”, “Vull un 

consell”, “M’agradaria estar sola”. Un pare que mor envoltat de llàgrimes, llum i mans 

femenines, les d’una dona, amant, companya de viatge, punt de recolzament... la 

meva mare, la Montserrat, i les de les seves tres filles la Laia, l’Alba i l’Aran. 3 noies que 

ens vam quedar orfes amb profunda tristesa però que li donàvem les gràcies, li 

desitjàvem bon viatge, li dèiem que no tingués por, i li prometíem que ens 

mantindríem totes juntes, en relació d’amor, com ell volia.  

 

Les relacions són l’únic que tenim. Relació amb nosaltres mateixes i amb qui es vol 

relacionar amb nosaltres. Tenim temps, però no sempre temps de qualitat. És l’hora 

d’enderrocar els règims imperants i les dietes miraculoses, és el moment de prendre 

un te, de mirar per la finestra i olorar les flors. Sense remordiment ni culpa, fins i tot 

quan se’n va un ésser estimat. En què consisteixo? Quines són les complicitats que em 

conformen? Les plusvàlues amb les que em sento identificada?  

 

Arrelo els meus peus i les meves mans en confiança, i les deixo fer, sentir, investigar. 

Fa pessigolles. A poc a poc, amb les amigues, les companyes, les germanes. Creem i 

incorporem un enfocament de vincle estret amb la cura del planeta i l’ecovivència de 
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l’espècie, ja que la Mare Terra no és una fàbrica inesgotable de recursos. La dona és 

més vulnerable a la destrucció de la natura perquè la pobresa femenina la fa més 

dependent dels recursos que l’home acapara.  

 

L’amistat és una experiència humana emocional. De l’amistat femenina se’n parla poc 

però és la base de la societat econòmica. Les amigues s’ajuden a que les respectives 

vides i famílies prossegueixin. Són aliances teixides en silenci i en paraula. Un fet 

puntual, continuat.... Una trobada de llanes de colors que sargeixen peces que ens fan 

sentir bé.  

 

La meva àvia tenia una gallina, una lloca. Un au que no només posava els seus ous i els 

covava sinó que covava els de les altres gallines despistades. Les veïnes del poble 

portaven els ous a la lloca i aquesta els protegia i els convertia en pollets. A canvi, les 

dones donaven a la meva àvia allò que tenien millor, el pa, unes bledes, una manta... 

Aquest sistema d’intercanvi és el que em mou, és el flux econòmic que m’activa. Les 

dones fem això, ens conferim autoritat a allò que millor se’ns dóna, sovint sense ésser-

ne conscients, però fem de lloques en aquest corral on hi ha més agulles que palla.  

 

Les mans femenines són maques, lletges, netes, brutes, suaus, aspres, tant és. Són 

mans. Mans que agafen nadons, fils, verdures, colors, farina... mans que deixen anar 

quan és l’hora, mans que amaguen secrets, mans amb solcs vitals en les que hi 

regalima la suor del treball per l’altra. Mans que necessiten d’una altra mà per teixir 

formes, com el joc de les llanes de quan era petita, un fil a les meves mans que tu des 

de fora agafes i transformes en una altra figura.  

 

El dibuix que il·lustra el treball me l’ha fet una amiga artista1, expressament pel meu 

projecte, una idea que neix d’entendre l’economia com un arbre. Feia més de vint anys 

que no ens veiem. Érem les millors amigues a l’escola, ens dèiem igual i érem 

fantasioses i divertides. Jo ja ho sabia que seria artista, els dibuixos què feia eren 

                                                 
1 http://lairisars.blogspot.fi/2013/08/mans-dones-treball.html 
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preciosos i amb 8 anys ja ho sabíem. Em van canviar d’escola i no ens vam tornar a 

veure fins fa uns mesos. La vaig anar a buscar a la xarxa. Per on volaria aquella bruixa 

que com a escombra duia un pinzell? 

 

Un cafè al Raval i sembla que encara estem al pati de l’escola. Li explico la meva idea: 

Un web de dones catalanes emprenedores. Una pàgina virtual on les dones puguin fer 

créixer aquest arbre relacional d’economia en femení. Un espai a la xarxa on adreçar-

te la propera vegada que vulguis fer un regal i vulguis recolzar una amiga, o una amiga 

d’una amiga. Que el teu gest d’adquisició d’alguna cosa tingui un valor afegit, un 

pensament feminista, un tracte diferent. 

 

Escric sobre una economia de reforç i creença en el que jo faig, en el que tu fas, i ens 

ho valorem. Decidim intercanviar-ho, ajudar-nos, i ens ho paguem amb moneda 

tradicional o intercanviant el que sabem fer. L’important és que ambdues sentim que 

l’economia és emocional, és la potestat de la creació personal que ha estat donada a 

llum.  

 

Som dones rebels. En la rebel·lió està el gust, l’alè, el sospir. Ens aturem i avancem, 

moviments mesurats i desmesurats més enllà de qualsevol sistema mètric, i així el món 

es mou. Es mou en femení. Fa una dansa, la dansa del ventre. Acull al seu úter les 

guspires de les petites creacions, de les petites bactèries. De cada sinapsi que ens parla 

en silenci i és tan significant. Peces de trencaclosques que han trobat una parella, o 

dos, o tres, i configuren una nova imatge que destrueix l’anterior i es recrea de zero.  

 

Aliances i cadenes d’ADN rosa, o del color que ens vulguem pintar, que forgen acords. 

Aquelarres dels temps que corren... amb nous focs, noves brases, calentetes, 

acollidores. Dones lliuradores en la mesura que volem. Ens lliurem, ens alliberem. Ho 

donem tot, aquesta és la nostra mida. L’eco que ressona, la gana que s’apaivaga, la por 

amiga i el pas ferm.  
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Potenciem l'hibridisme. No separem entre nosaltres i elles. La dicotomia és una 

opressió contínua. Impuresa com a forma de resistència. Les tasques assignades a les 

dones no tenen perquè significar opressió, fem que esdevinguin nostres i acollim-les a 

la nostra falda.   

 

Nínxols de germanor. Una intel·ligència superior amb la que ens concedim l’estat de 

rendició. Ens rendim al moment present. No exigim l’impossible ni a la persona ni a la 

situació, i tot es respira més pacífic. Som natura passatgera i imperfecta, acció que es 

rendeix i que és poderosa perquè no lluita, sinó que flueix.  

 

 


