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Neoliberal Feminism: An Oxymoron?

Resum: En el present escrit tractem d’aproximar-nos al concepte de “feminisme 

neoliberal” per tal d’identificar-ne les principals característiques i contradiccions. 

Així doncs, l’objectiu principal que ens plantegem tracta de discernir si és possi-

ble, atenent al context actual de desenvolupament del moviment feminista en un 

marc neoliberal, parlar de “feminisme neoliberal”, o si pel contrari, es tracta d’un 

concepte que és en sí mateix un oxímoron. Partint del sentit de transformació 

social cap a la justícia intrínsec al moviment feminista, tractarem de veure com la 

lògica neoliberal ha condicionat o influenciat en aquest moviment en l’actualitat. 

Alhora establirem una hipòtesis que es formula com segueix: l’existència d’una 

identitat feminista neoliberal conviu amb un ressorgiment de l’arrel política del 

feminisme, cosa que converteix l’escenari actual en un context ple de reptes i 

dilemes per a aquest moviment. Concloem que en aquests temps el compromís 

crític del feminisme s’ha de mostrar més fort que mai front a les immanències del 

sistema neoliberal.

Abstract: In this paper we approach the concept “Neoliberal Feminism” in order 

to identify their main characteristics and contradictions. The main objective of this 

paper is to discern whether it is possible to talk about “Neoliberal Feminism” in 

response to the development of feminism in a neoliberal framework, or on the con-

trary, whether this concept is just an oxymoron. Departing from the sense of social 

transformation towards justice intrinsic to the feminist movement, we address how 

the neoliberal logic has conditioned or influenced this movement at present. At the 
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same time, we establish a hypothesis that is formulated as follows: the existence 

of a neoliberal feminist identity coexists with a resurgence of the political roots of 

feminism. This reality turns the current scenario into a context full of challenges 

and dilemmas for the feminist struggle. We conclude that nowadays the critical 

commitment of feminism must be stronger than ever in front of the immanence of 

the neoliberal system.

Paraules clau: feminisme neoliberal, postfeminisme, neoliberalisme, governabilitat.

Keywords: Neoliberal Feminism, Postfeminism, Neoliberalism, Governability.

1. Un marc de sentit: el temps postfeminista

Per tal d’emmarcar la reflexió que ací es tracta de desenvolupar, hem 
d’endinsar-nos primer en el concepte de “Postfeminisme”, que ha estat àm-

pliament estudiat en els estudis de gènere i la teoria política feminista (Mod-
leski 1991; Coppock, Haydon i Richter 1995; Brooks 1997; Projansky 
2001; Gamble 2004; McRobbie 2004; Gill 2007; Tasker i Negra 2007; 
Ferriss i Young 2008; Genz i Brabon 2009), però que es caracteritza per 
una certa falta d’especificitat (Negra 2009; 2014), fet que provoca que hi 
existeixen diferents formes d’enfocar-lo. A continuació abordarem les quatre 
concepcions principals.

En primer lloc, el postfeminisme es podria entendre com una ruptura 
epistemològica en el marc feminista, un canvi que produeix el trencament del 
feminisme hegemònic i anglo-americà i dóna pas a altres veus feministes que es 
desenvolupen arreu del món (Alice 1995; Brooks 1997; McRobbie 2009a). 
En segon lloc, aquest terme també s’empra per fer referència al període que 
s’obre pas després de la segona onada del feminisme desenvolupat en la dècada 
de 1970 en el marc nord-americà. Això provoca que en moltes ocasions s’uti-
litzi com a sinònim del feminisme de la tercera onada (Hollows 2000; Gillis, 
Howie i Munford 2007). En tercer lloc, el postfeminisme també pot fer 
referència a un backlash against feminism (Faludi 2006), és a dir, una reacció 
negativa cap al feminisme que pren diverses formes. Aquesta reacció formaria 
part del que avui podem anomenar la identitat postfeminista. 

No obstant això, com assenyala Rosalind Gill (2007a), posar el focus 
d’atenció en la negació del feminisme que caracteritza a aquest moment histò-
ric ens pot fer perdre de vista altres qüestions importants referents a les actuals 
representacions sobre del moviment. És a dir, es pot arribar a perdre de vista un 
tret crucial dels discursos actuals al voltant del moviment feminista: l’encreua-
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ment que es dóna entre les idees feministes i les antifeministes dins de la cons-
trucció de les identitats contemporànies. Això ens porta a la quarta accepció: 
el postfeminisme entès com una sensibilitat, una subjectivitat o governabilitat 
(Gill 2007a).

El treball d’Angela McRobbie (2004; 2009b) ens aporta una visió inte-
ressant en aquest sentit, ja que basant-se en la teoria butleriana, entén que el 
tret distintiu de la cultura postfeminista és la manera en què selectivament els 
diferents subjectes defineixen el feminisme com assumit i repudiat a la vega-
da, és a dir, la invocació del feminisme per part dels subjectes serveix per fer 
i desfer aquest moviment. Així, la importància d’entendre el postfeminisme 
com una sensibilitat recau en la seva constitució com a objecte d’anàlisi crític 
(McRobbie 2011, 4), fet que ens permet desenvolupar la present reflexió. Per 
aquesta raó, ens basarem en la quarta accepció, que posa el focus en els pro-
cessos de conformació de les subjectivitats i les seves relacions discursives amb 
el feminisme.

En termes generals es pot assenyalar que dins la sensibilitat postfeminista 
s’emmarquen diferents qüestions de gran complexitat i ambigüitat, com les 
que s’enumeren a continuació: una noció de feminitat entesa com a propietat 
del cos (Ringrose, Harvey, Gill i Livingstone 2013; Koffman, Orgad i 
Gill 2015), èmfasi en l’autosuficiència femenina (Salmenniemi i Adamson 
2015), èmfasi en l’individualisme, l’elecció i l’apoderament (Banet-Weiser 
2012a; 2012b; 2015), el domini del paradigma del maquillatge (Jermyn 2016; 
Jermyn i Holmes 2015), un renéixer de les idees de la diferència sexual natu-
ral (Gill 2011; Gill i Donaghe 2013), la re-sexualització dels cossos de les 
dones (Gill 2012a; 2012b), i un èmfasi en la comercialització de la diferència 
sexual (Gill i Scharff 2011). Cal assenyalar, abans de seguir, que l’ambigüitat 
d’aquesta subjectivitat és fruit de l’escenari contradictori del neoliberalisme, 
qüestió que abordarem amb més profunditat en els següents apartats.

En resum, quan parlem del temps postfeminista ens referim a un con-
text on conviuen diverses posicions i corrents feministes que poden resultar 
contradictòries. Però especialment ens referim a una forma de subjectivitat que 
afirma que les dones ja han assolit la igualtat, per la qual cosa ja no és necessari 
continuar amb la lluita feminista. D’alguna manera, aquest feminisme seria 
una mena de reacció “anti-feminista” (Menéndez Menéndez 2014, 53). Així 
doncs, en gran mesura aquest nou moment del feminisme, que conviu amb 
altres corrents, podria entendre’s com un risc per al manteniment i la reclama-
ció de la millora de la vida de les dones arreu del món, i és en aquest marc on 
el feminisme neoliberal pren el seu sentit. Un cop establerta aquesta primera 
reflexió sobre l’estat de la qüestió del moviment feminista en l’actualitat, a 
continuació ens centrarem en una de les dimensions més importants d’aquest 
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temps postfeminista. Estem parlant de la dimensió referida al rebuig del femi-
nisme que duu implícita aquesta subjectivitat.

1.1 El rebuig del feminisme com a part de les subjectivitats contemporànies

L’obra The Aftermath of Feminism (2009b) d’Angela McRobbie resulta 
vital per comprendre el procés mitjançant el qual les dones poden arribar a 
des-identificar-se amb el moviment feminista per mitjà de la invocació del 
mateix en els seus discursos quotidians. Aquesta autora parteix dels processos 
d’individualització identificats per Zygmunt Bauman (2003), Anthony Gid-
dens (1999), Ulrick Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim (2003) en la societat 
contemporània, per tal de parlar de la female individualization. Aquest concep-
te defineix el procés discursiu mitjançant el qual el feminisme ha estat progres-
sivament substituït per un individualisme agressiu. McRobbie afirma que en 
la construcció de les identitats de les dones en l’actualitat, la connexió amb el 
feminisme es veu substituïda per l’individualisme propi de l’etapa neoliberal, 
un element que és incompatible amb els principis col·lectius de transformació 
social propis del moviment feminista. 

Així doncs, el predomini d’una retòrica individualista i neutra respecte al 
gènere serveix per sostenir que abans que dones són individus i que, per tant, els 
problemes a què hauran de fer front es deuen més a aquesta qüestió que al gè-
nere en sí mateix. En aquest context, els discursos individuals de l’apoderament 
i la lliure elecció (Chen 2013) són construïts com un substitut del caire polític 
del feminisme (McRobbie 2009b, 125). S’invoca el feminisme alhora que se’l 
nega, tal com assenyala l’autora: “postfeminism actively draws on and invokes 
feminism as that which can be taken into account in order to suggest that 
equality is achieved, in order to install a whole repertoire of meanings which 
emphasize that it is no longer needed, a spent force” (McRobbie 2004b, 255).

Com es pot fàcilment deduir de les qüestions exposades, el caire indivi-
dualista acaba per sufocar qualsevol nucli de reflexió crítica o compromís polí-
tic, posant per damunt de tot l’individu i els seus desitjos particulars. D’aques-
ta manera, en l’època postfeminista les dones serien conscients de l’existència 
de la desigualtat de gènere, però aquest adonar-se’n no suposaria una reflexió 
crítica sobre les arrels d’eixa desigualtat. Conseqüentment, es podria assenyalar 
que la consciència social de la desigualtat de gènere és reemplaçada per un punt 
de vista individual on les patologies són normalitzades i resoltes per l’individu 
(Scharff 2016, 224). En aquest sentit, estaríem parlant d’una cultura en què 
l’èmfasi es posa en la dimensió de consum i de la constitució d’una identitat 
pròpia i diferenciada de les altres persones en un context d’alta competitivitat 
(Genz 2017; Lazar 2009).
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Per tant, en el context postfeminista estem assistint a la re-conceptualit-
zació del feminisme, al seu progressiu procés de desvalorització. Es buida de 
significat la paraula feminisme i totes les que l’acompanyen (igualtat, justícia, 
reivindicació, lluita, apoderament, etc.). Quan comencen a produir-se tots 
aquests canvis en la relació de les dones, especialment les joves, amb el movi-
ment feminista? McRobbie (2015) marca els anys noranta com el moment en 
què es produeix un punt d’inflexió en el desenvolupament de la teoria feminis-
ta i el començament del que podem anomenar postfeminisme. És el moment 
en què, a través de la ironia postmoderna, s’articulen un conjunt d’imatges 
socials i culturals sobre “la feminista” difoses als mitjans de comunicació i les 
revistes, que produeix una divisió generacional.

Això vol dir que ara la figura de “la feminista” enfadada i que odia els 
homes se substitueix per la d’una dona que es riu de si mateixa i està sexu-
alment alliberada. Es reconstrueix el feminisme cap a un fenomen de poder 
simbòlic que pugui connectar amb el nou públic conformat per les joves, i 
es dóna peu a l’emergència de discursos feministes despolititzats i poc demo-
cràtics (McRobbie 2011, 179). Es passa de l’estereotip de les feministes dels 
anys setanta, lesbianes, de gest masculí i agressiu, a una altra imatge en què les 
feministes poden connectar de nou amb una noció de feminitat tradicional, 
que ara anirà revestida d’un caire fortament consumista. En l’actualitat, la 
derivació d’aquest procés que s’inicia als anys noranta es pot observar en best 
sellers com Hot Feminism (Vernon 2015) o Bad Feminist (Gay 2014), dirigits 
a les noves generacions de feministes. Es tracta d’obres que posen el focus de 
l’argumentació en una visió individualista de l’emancipació femenina, ente-
nent-la dins de la lògica de mercat. A la primera obra veiem un clar exemple 
de la despolitització del feminisme i del to edulcorat que adquireix aquest en 
els mitjans de comunicació de masses i les xarxes socials emprades sobretot 
per dones joves. 

Al mateix temps, aquest fenomen s’acompanya d’una altra qüestió que 
cal remarcar, ens referim al fet que la paraula “feminisme” es troba cada cop 
més present als mitjans de comunicació (Gill 2016). Pot semblar, doncs, que 
a diferència d’èpoques anteriors on la paraula que comença per “F” era repeti-
dament evitada tant en els mitjans com en la vida diària dels subjectes (Baker 
1998), s’ha encetat un nou període en què no es dóna aquest rebuig (Moi 
2006). No obstant això, indica Gill (2016a) que resulta arriscat llegir aquest 
procés en una clau positiva que identifiqui que els mitjans s’hagin tornat més 
conscients de la problemàtica de gènere, més bé al contrari, aquesta autora ho 
entén com a part d’un procés cíclic, i a vegades fins i tot cínic, que incorpora les 
temàtiques relacionades amb el moviment feminista en funció dels interessos 
de mercat de cada moment (Gill 2016, 615).
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Des d’aquesta perspectiva, la visualització del feminisme en els mitjans de 
comunicació massiva pot ser un indicatiu de la pèrdua de significat i força del 
mateix en un context neoliberal (Valenti 2014; Elias, Gill i Scharff 2017). 
No obstant això, des de la nostra perspectiva, considerem que aquesta és una 
qüestió molt més complexa, i que no té tant a veure amb la des-radicalització 
del moviment com al seu possible ressorgiment. És a dir, en termes generals, el 
fet que, cada cop més, estiguin fent-se ressò als mitjans de comunicació les qües-
tions relacionades amb el moviment feminista pot estar relacionat amb el res-
sorgiment d’una lluita feminista als carrers. Alguns exemples són la reacció a les 
polítiques racistes i masclistes del govern de Donald Trump mitjançant les #Wo-
mensMarch celebrades al gener de 2017 i 2018 (Boothroyd et al. 2017; Moss i 
Maddrell 2017), les campanyes com el #metoo (Mendes, Ringrose i Keller 
2018) i el seu ressò internacional sota els hashtag #yotambién i #balancetonporc, 
els ventalls vermells que van omplir la gala dels Goya amb el lema “Més dones”, 
o el discurs d’Oprah Winfrey en els Globus d’Or, que va inaugurar el moviment 
Time’s up. Sens dubte, aquestes campanyes ajuden a situar en el debat públic 
temàtiques que abans quedaven a l’ombra, com ara l’assetjament sexual.

Al territori de l’Estat espanyol, també estem sent testimoni d’un nou 
interès, tant social com mediàtic, en els temes que afecten les dones. La reac-
ció social de rebuig davant de casos com el de “La Manada” (Ubieto Oliván 
2018) o el de Juana Rivas són una mostra del que estem comentant. Tot això 
sumat a la gran participació social —i institucional— a la Vaga del 8M en 
l’any 2018 (Ruiz Franco 2018). Així doncs, pot ser el ressò de les qüestions 
feministes als mitjans de comunicació no és tant cíclic o cínic com apuntava 
Gill, sinó més bé el reflex del que pareix estar canviant a la societat. I és que els 
temps actuals ho són de contradicció, de reptes, de dilemes; per aquesta raó, 
potser sigui possible que l’existència d’una subjectivitat feminista “neoliberal” 
pugui conviure amb un reviscolament de la identitat feminista radical, basada 
en la lluita política i social. Aquesta és una hipòtesi que tractarem d’abordar en 
la conclusió d’aquest article. 

1.1.1 La lògica del pensament positiu i el feminisme

Dins del procés discursiu referent al rebuig del feminisme com a part de 
la identitat postfeminista actual3 pren gran importància la cultura del risc i el 
pensament positiu (Binkley 2011; Gershon 2011). Ambdós processos resulten 
centrals per comprendre l’aliança del neoliberalisme amb el feminisme en aquests 

3 Aquesta és una més entre moltes de les formes que tenen els subjectes de relacionar-se amb el 
feminisme en l’actualitat. No obstant això, pareix ser la que millor s’alia amb l’esperit neoliberal, 
ja que es troba subjecta als requeriments i les exigències del mercat. 



81Feminisme neoliberal: un oxímoron?

nous subjectes feministes neoliberals, ja que, a través del prisma de la positivitat 
i la confiança en una mateixa, qualsevol agent o individu pot passar a concebre 
els errors com a oportunitats d’aprenentatge i millora en un context competitiu. 
En incorporar la lògica del pensament positiu, la desigualtat de gènere passa a 
llegir-se com un repte que cal superar individualment. En conseqüència, les in-
justícies de gènere es perceben com a “errors” de les dones que no són capaces de 
superar les barreres amb què es troben (Gill i Orgad 2015; 2017).

L’autora Barbara Ehrenreich (2009) assenyala que el pensament positiu es 
fa útil en un context com el neoliberal, on les desgràcies i injustícies augmenten, 
i aquest tipus de pensament permet als individus “perdonar” o “excusar” les 
injustícies estructurals a què s’enfronten en un sistema de mercat tan agressiu 
com l’actual. Es tracta, doncs, de lògiques argumentals que contribueixen a la 
despolitització i l’aïllament social dels individus, que són incapaços d’identificar 
les causes materials i sistèmiques que els han dut a eixa situació. I és que, el can-
vi social ve en molts casos impulsat pel descontent i la ràbia amb les situacions 
d’injustícia, que augmenten els desitjos de transformar una societat. Si aquests 
sentiments socials són bloquejats i els individus no són capaços d’identificar les 
injustícies, les reclamacions d’una millora social queden oblidades i suprimides.

Al cap i a la fi, el pensament positiu emmascara les situacions d’injus-
tícia que es perpetuen davant l’absència d’un pensament crític substituït ara 
per la positivitat que espera que les coses canviïn per si soles. El discurs del 
supervivent és molt important en aquest prisma o lògica, ja que l’individu es 
converteix en l’únic responsable de superar les barreres i quan ho aconsegueix, 
se centra en els seus mèrits individuals i no fa una lectura crítica de les causes 
estructurals que el van portar a viure aquesta situació de desemparament (Or-
gad 2009). Així doncs, aquesta nova relació de les joves amb el feminisme es 
basa en la cultura de la confiança (Banet-Weiser 2015; Gill i Orgad 2015; 
2017), que actua com una tecnologia disciplinària del jo. Una tecnologia indi-
vidualitzadora que exigeix un treball intens, posa l’èmfasi en l’auto-regulació 
de les dones i localitza la font dels problemes i les seves solucions dins d’una 
mateixa, elaborant una subjectivitat autosuficient que rebutja la inseguretat i 
la desconfiança, i es converteix en un subjecte completament apolític i estètic.

En aquest apartat hem abordat un dels trets principals de la nova sub-
jectivitat postfeminista, que entra en diàleg amb el neoliberalisme: el rebuig 
del feminisme en relació amb la lògica del pensament positiu i del risc. Aquest 
rebuig serveix de pedra angular per a negar les injustícies que perviuen en el 
món social, ja que reconeix que la igualtat ja es troba en gran part aconseguida, 
i que per tant no es fa necessària la lluita social feminista. Si bé aquesta sub-
jectivitat és clau dins del context neoliberal, cal assenyalar també que aquesta 
identitat conviu amb d’altres que en certa manera s’enfronten a la seva pròpia 
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lògica. Ens referim a aquelles subjectivitats d’arrel política que ressorgeixen i 
es fan latents mitjançant mobilitzacions com la del 8M a l’Estat espanyol, on 
veiem com el caire polític del feminisme està d’alguna manera renaixent. A 
continuació ens endinsarem en el concepte “feminisme neoliberal”, abordant 
les seves principals característiques i contradiccions.

2. El feminisme neoliberal

Com ja s’ha assenyalat en l’apartat anterior, en l’època postfeminista con-
viuen diferents corrents i construccions de les subjectivitats feministes (Gill, Ke-
lan i Scharff 2016, 5). Es tracta d’un temps de contradiccions on la construcció 
de les subjectivitats es caracteritza per la complexitat, una complexitat que adqui-
reix sentit en el marc neoliberal. Dins d’aquest context de difícil classificació, una 
de les noves subjectivitats feministes de major interès és aquella que s’alia amb el 
neoliberalisme. Per tal d’endinsar-nos en aquesta qüestió, ens remetrem al treball 
de Catherine Rottenberg (2013; 2014; 2017; 2018), que es centra en la reflexió al 
voltant del Neoliberal Feminism o feminisme neoliberal. Aquesta autora identifica 
la progressiva emergència de certs discursos neoliberals en la construcció dels sub-
jectes feministes, novetats argumentals que contribueixen a la resignificació del 
moviment, arrancant-li les arrels polítiques i despullant-lo del seu caràcter crític. 

Rottenberg assenyala un desplaçament del feminisme liberal que predo-
minava als EUA fins fa pocs anys, al feminisme neoliberal. Aquest nou feminis-
me estaria en completa concordança amb l’ordre neoliberal, contribuint al seu 
desenvolupament i exportació. La seva clau central es troba en què no ofereix 
cap crítica a aquest sistema, sinó més aviat al contrari, se centra a construir una 
aliança amb ell, disfressant les problemàtiques socials amb individualisme i meri-
tocràcia. D’aquesta manera, s’encarrega d’edificar un nou tipus de subjecte femi-
nista: aquell que és conscient de l’existència de les desigualtats de gènere, però que 
accepta la responsabilitat individual del seu benestar, fet que està específicament 
relacionat amb aconseguir la felicitat i la satisfacció a través del que Rottenberg 
(2013, 3; 2017, 331) anomena el model de la Balanced Woman, una mena de “su-
perdona” que ha aconseguit equilibrar la seva presència en els àmbits privat i pú-
blic, en tant que pot satisfer les necessitats de mercat des dels dos rols de mare i de 
treballadora, salvant per ella mateixa les barreres i les problemàtiques estructurals 
que li impedeixen poder equiparar-se als companys de feina i de vida masculins, 
dins del marc heteronormatiu en què es mou sempre el feminisme neoliberal.

Per tant, estem parlant d’uns subjectes feministes caracteritzats per l’indi-
vidualisme i la recerca de la felicitat particular, idees que desarticulen completa-
ment les bases col·lectives de la lluita feminista que busquen la consecució de la 
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justícia social. D’aquesta manera, tal com Rottenberg (2013, 3) indica: “The ne-
oliberal feminist subject is thus mobilized to convert continued gender inequality 
from a structural problem into an individual affair”. És a dir, el subjecte feminista 
que es deriva de la lògica neoliberal defuig les explicacions estructurals dels pro-
blemes socials, convertint-los en una qüestió personal. I aquí és on es troba la clau 
de la relació entre el neoliberalisme i el feminisme a què assistim en l’actualitat: el 
pas de la lluita col·lectiva a l’autosuficiència individual. Cal assenyalar que aquest 
model de subjectivitat encaixa directament amb un tipus de subjecte, el model de 
dona blanca occidental, de mitjana edat, amb estudis universitaris, heterosexual i 
de classe alta. Un perfil sociodemogràfic que pot ajustar-se fàcilment al mercat i 
vèncer, ja que disposa dels recursos econòmics i socials per tal de gestionar la de-
sigualtat. Com es pot observar, aquesta subjectivitat, o el públic a qui es dirigeix 
aquest feminisme neoliberal, no es refereix a aquells grups que parteixen d’una 
situació de desavantatge social, sinó a aquells grups que disposen d’una situació 
més adient per a complir les exigències neoliberals. 

Així doncs, quan parlem del feminisme neoliberal ens estem referint a 
un model de subjectivitat que parteix del reconeixement de la desigualtat entre 
dones i homes, però que proposa una transformació individual i despolititza-
da. Una “lluita” que cada dona duu a terme en el seu dia a dia. Per exemple, 
en aquest cas la consecució d’un augment de sou per part d’una alta directiva 
seria considerat una consecució feminista que contribueix a la igualtat de totes 
les dones. No obstant això, aquest reconeixement no conté cap to crític, ja 
que deixa de banda el fet que estem parlant de dones privilegiades que conten 
amb recursos per fer front a les desigualtats. En aquest sentit, l’autora Nancy 
Fraser (2014) reivindica un “feminisme del 99%” que es contraposi a aquesta 
deriva neoliberal i que respongui a les necessitats del subjecte heterogeni del 
feminisme. Aquesta realitat fa més urgent la necessitat d’articular un feminis-
me que superi la “crisi del subjecte” que el caracteritza des de fa unes dècades 
i construeixi una noció diversa que permeti la continuació de la lluita política 
en un context globalitzat (Reverter-Bañón 2009; 2017; Strazzeri 2009).

2.1 Les arrels mercantilistes del feminisme neoliberal

Rottenberg se centra en l’anàlisi de certes obres pertanyents a la literatura 
managerial4 dirigides a dones, on trobem títols com ara Unfinished Business 

4 La literatura gerencial, managerial o popular del management (Lischinsky 2008) es refe-
reix a aquell tipus de literatura que converteix els principis de les teories econòmiques en línies 
d’actuació simplistes amb un gran caire divulgatiu. Són obres de consum massiu dirigides a la 
classe directiva (Alonso i Fernández Rodríguez 2011; 2013; Fernández Rodríguez 2007). 
Es tracta d’una ferramenta per a difondre els discursos de la gestió empresarial en funció de les 
necessitats de cada època (Fernández Rodríguez i Medina-Vicent 2017).
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(Slaughter 2015), Lean In (Sandberg 2013) o Women Who Work (Trump 
2017), escrites per dones d’èxit en el món dels negocis i/o amb un estatus social 
alt.5 En aquestes obres, les autores estableixen una mena de guia perquè altres 
dones puguin arribar a assolir el mateix èxit que elles. A diferència dels llibres 
sobre management general, dirigits principalment a un públic masculí, aquestes 
obres aborden qüestions relacionades amb la igualtat de gènere. No obstant 
això, la manera d’abordar aquestes qüestions no és gens profunda, sinó tot el 
contrari, respon a les necessitats i exigències neoliberals. Així, sota l’aparença 
d’un discurs feminista, es reprodueixen les lògiques de l’autoexplotació i de-
sigualtat pròpies del sistema neoliberal. En aquestes obres, que s’autodeclaren 
manifestos feministes del nostre temps, es produeix un ús del feminisme esbi-
aixat, afirma Rottenberg, que té per objecte la seva progressiva desarticulació.

L’obra Lean in de Sandberg (2013) és el clar exemple del feminisme ne-
oliberal, ja que es dirigeix al públic concret que protagonitzaria aquest tipus de 
feminisme de manera general (dones occidentals amb recursos materials, estu-
dis i una posició social alta). Alhora, aporta les instruccions necessàries perquè 
cada dona es construeixi com un subjecte d’èxit que miri pel seu propi benestar 
sota l’argument que l’èxit de cadascuna és l’èxit de totes. L’obra de Sandberg 
contribueix a la conformació d’una subjectivitat basada en la lògica de la racio-
nalitat mercantil i en els valors predominants en el mercat neoliberal. A través 
dels seus consells, l’autora aconsegueix que cada triomf particular esdevingui 
un èxit feminista, oferint una visió completament esbiaixada de les diferents 
realitats que viuen les dones arreu del món.

Aquesta és una de les lògiques discursives més importants darrere del fe-
minisme neoliberal: ara la missió del feminisme no resideix tant a transformar 
les estructures de desigualtat a través d’una acció col·lectiva, com en què cada 
dona es canviï a si mateixa. El poder de la decisió individual és vital, ja que 
no es pretén que les dones realitzin una reflexió crítica respecte a les estruc-
tures de desigualtat de la societat, sinó que es limiten a reproduir una lògica 
neoliberal, substituint l’històric objectiu del feminisme —la consecució de la 
igualtat entre dones i homes— per un altre de més nou i pervers: conquerir 
la cúspide de la piràmide empresarial superant els obstacles interns i deixant 
fora els condicionants socials (Rottenberg 2013, 9). Aquesta és una realitat 
que adquireix sentit en un marc de precarietat generalitzada, on els individus 

5 Aquesta qüestió s’ha tractat en profunditat en la tesis doctoral Género y management en el 
marco neoliberal. Un análisis crítico para la emergencia de liderazgos feministas (Medina-Vicent 
2018b), on s’han identificat els principis neoliberals del discurs sobre el lideratge de les dones a les 
empreses. Un discurs que es troba en plena consonància amb els principis del feminisme neolibe-
ral, i que permet donar una certa aparença d’igualtat de gènere al món empresarial, sempre atenent 
als interessos neoliberals.
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es veuen obligats a establir la lògica de l’autosuperació i del sacrifici dins d’uns 
projectes vitals completament irrealitzables (Muñoz-Rodríguez i Santos-
Ortega 2017; Briales 2017; García Ferrer 2017; Alonso i Fernández 
Rodríguez 2018; Zafra 2018).

A més, ens trobem davant de la construcció d’una mena de lògica que 
concep als altres com a mitjans per a aconseguir altres coses. En aquest sentit, 
Wendy Brown (2006, 694) ens parla d’un nou feminisme que se centra en la 
creació d’un subjecte centrat exclusivament en la satisfacció de les seves neces-
sitats. Per tant, el feminisme neoliberal configura un subjecte que només atén 
a la seva pròpia felicitat i satisfacció, i que buida de significat conceptes com els 
d’igualtat, elecció, justícia, llibertat, etc. Quan les accions dels subjectes es re-
geixen per la visió dels altres com a instruments, s’està impedint la configuració 
d’una lluita feminista real i la construcció d’una mirada crítica d’exigència cap 
a l’Estat i altres estructures compartides, tal com assenyala de nou Rottenberg 
a la cita següent:

Neoliberal feminism is predominantly concerned with instating a feminist sub-
ject who epitomizes ‘self-responsibility,’ and who no longer demands anything 
from the state or the government, or even from men as a group; there is no 
longer any attempt to confront the tension between liberal individualism, equa-
lity, and those social pressures that potentially obstruct the realization of ‘true’ 
equality (Rottenberg 2013, 11)

Per tant, podem sostenir fermament que el feminisme neoliberal es ca-
racteritza per tenir unes arrels mercantilistes, no només en el sentit de concebre 
als altres com a mers mitjans per a la consecució dels propis interessos —una 
mena de lògica pròpia del homo oeconomicus (Calvo 2010)—, sinó també per 
trobar-se doblegat als interessos i les exigències canviants i capritxoses del mer-
cat. Degut a aquest fet, estem parlant d’un feminisme que no identifica els 
nuclis de desigualtat i el seu caràcter tant estructural com multidimensional. 
D’alguna manera, es podria assenyalar que el subjecte identifica la desigualtat 
de gènere quasi com un problema personal que cal solucionar individualment.

2.2 La gestió del futur com a ferramenta disciplinària

Dins de la influència que té el feminisme neoliberal vers la construcció 
de les identitats femenines, un dels elements claus és la idea de l’equilibri entre 
la presència de les dones en l’àmbit públic i el privat. És a dir, el balanç entre el 
paper de les dones com a professionals i com a mares (Rottenberg 2013, 5). 
Aquesta idea respon a la necessitat que té el neoliberalisme del doble treball de 
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les dones, que dins d’aquest prisma es veuen explotades tant en la seva dimensió 
productiva com en la reproductiva. Així doncs, la subjectivitat femenina neoli-
beral va lligada al principi d’automillora (Laval i Dardot 2013), que en aquest 
cas està directament lligat a la capacitat d’organitzar el propi projecte vital.

Per tant, el discurs neoliberal feminista està produint una nova forma 
de governabilitat per a les dones, una que no es basa tant en la gestió dels 
riscos futurs com en la promesa d’una autorrealització individual lligada a la 
maternitat, qüestió que implica una planificació sobre l’edat en què s’és mare 
i la consecució de certa estabilitat en l’àmbit professional (Rottenberg 2017, 
331-2). La idea del rellotge biològic resulta important en la construcció de les 
dones com a subjectes neoliberals, ja que és aquesta noció la que estableix els 
límits temporals en funció dels quals les dones fixen els seus projectes de vida.

Aquesta qüestió es veu molt clara en el cas de Facebook i Apple, que 
ofereixen a les seves directives la possibilitat de congelar els seus òvuls per po-
der tenir fills en el futur (Jiménez Cano 2014). Des d’una perspectiva crítica, 
es pot veure que aquesta proposta, a pesar de pretendre dur el segell de pro-
gressista i igualitària, atén a interessos mercantilistes. D’alguna manera, el que 
s’està fent és mercantilitzar la capacitat reproductiva de les dones i la pròpia 
vida humana en funció dels interessos i les necessitats empresarials. Aquesta 
qüestió és de suma importància en la construcció de les dones com a subjectes 
neoliberals, i en la construcció de l’ambigüitat estratègica amb la qual s’insta a 
les dones a ser mares basant-se en la lògica de l’elecció, al temps que se’ls exigeix 
una total disponibilitat en el treball i carrera professional. És a dir, la qüestió 
d’escollir quedar-se a casa, seguir amb la carrera professional o gestionar les 
dues coses, es planteja aquí en termes d’elecció personal. Així, el discurs de 
la conciliació reescriu en el model normatiu de feminitat l’expectativa que les 
dones han de tenir i voler tenir fills.

D’aquesta manera, construint un subjecte feminista neoliberal capaç de 
gestionar la seva presència a les dues esferes de manera “autònoma”, s’està tra-
ient el problema de la separació dicotòmica moderna de les dues esferes del 
debat feminista i polític. Aquest tipus de subjecte serveix millor a les necessitats 
d’un sistema com el neoliberal, que requereix de la total disponibilitat dels 
individus en totes les esferes i en tot moment, i aquest objectiu s’aconsegueix 
millor a través de la lògica argumental de la literatura gerencial dirigida a dones 
que hem esmentat anteriorment. Un cosa queda clara, i és que la lògica des de 
la qual es projecten aquestes vides és la del cost-benefici, la inversió de futur i 
el plaer com a valors previs a una maternitat que sí que es preveu per a l’horitzó 
futur.

Per tant, mitjançant aquest discurs s’acaba promovent una visió norma-
tiva de la feminitat, que associa les dones de manera irremeiable a la maternitat 



87Feminisme neoliberal: un oxímoron?

tradicional. A més, reforça el model de família nuclear heterosexual, ja que en 
cap moment es posa en dubte el sistema heteronormatiu. Per tant, en el marc 
del feminisme neoliberal la felicitat s’entén en termes de balanç entre la vida 
privada i la pública (Adamson 2017). No obstant això, es tracta d’una felicitat 
individual que no presta atenció a les qüestions de la justícia social, creient que 
aquest assoliment particular significarà una fita feminista per a totes les do-
nes. Alhora, hem de ser conscients que mitjançant l’elaboració d’aquest discurs 
s’estan deixant de banda les contradiccions inherents a la divisió entre esfera 
pública i privada derivada de la teoria política moderna (Benhabib i Cornell 
1990; Pateman 1995). Ací es veu reflectit el pas del feminisme liberal a un fe-
minisme neoliberal, és a dir, el pas d’un feminisme que denunciava la separació 
entre les esferes pública i privada que relegava les dones al món privat i recla-
mava la transformació social d’aquesta situació; a un altre on la contradicció 
entre ambdues esferes és salvada per la dona individual, que actua en base a 
una doble explotació.

2.3 El feminisme neoliberal com una nova forma de governabilitat

La racionalitat neoliberal, entesa com a mode de governabilitat, tendeix a 
colonitzar cada vegada més dominis de la vida dels individus (Hall 2011; Har-
vey 2005). D’aquesta manera, si bé històricament el feminisme s’ha encarregat 
de posar en evidència les desigualtats de gènere i les contradiccions inherents 
al neoliberalisme i al capitalisme, amb l’emergència del feminisme neoliberal 
ens estem enfrontant a un nou estadi caracteritzat per una gran complexitat i 
contradicció. Una fase on les contradiccions inherents al sistema neoliberal es 
superen mitjançant l’autogestió, la superació personal de les barreres i la conse-
cució de la felicitat, una felicitat individual (Rottenberg 2013, 15).

Es podria entendre que, per tal de promocionar aquestes noves subjec-
tivitats en les dones, el neoliberalisme es veu en la necessitat d’establir certes 
sinèrgies amb els principis del feminisme; sobretot perquè avui dia parlem de 
dones que treballen fora de l’àmbit privat, amb estudis i expectatives que el sis-
tema meritocràtic els garantirà la igualtat promesa. Així doncs, queda clar que 
estem parlant d’un conjunt de dones concret, amb una posició social que els 
permet escalar cap a la cúspide empresarial i gestionar aquesta doble presència 
de què parlàvem de manera exitosa —amb tota probabilitat, contractant els 
serveis d’una tercera persona que s’encarregui de la llar (Federici 2013)—. 
Aquesta nova formulació del feminisme serveix al neoliberalisme en la mesura 
que substitueix la consecució de la justícia social per la consecució de la felicitat 
personal, responent al que Sara Ahmed (2010) anomena la Happiness Industry. 
Ens trobem davant un nou feminisme que té com a objectius la consecució 
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de la felicitat i la satisfacció personal, deixant de banda la recerca de la justícia 
social i la igualtat de gènere. Es tracta d’un feminisme que construeix subjectes 
acrítics i adormits, completament despolititzats.

Els valors predominants en aquest model (automillora, autoinversió, as-
sumpció de riscos, individualisme, planificació, etc.) actuen com a mecanismes 
disciplinaris conformadors d’una nova governabilitat, per la qual la recerca 
d’una transformació social es veu substituïda per la consecució de l’èxit per-
sonal. D’alguna manera, els seus principis s’assemblen a aquells que hi podem 
trobar en la literatura d’autoajuda (Siurana 2018), que ofereix trucs provi-
nents de la psicologia per a superar traves socials. Així doncs, recordem que es-
tàvem emmarcant la nostra reflexió en una concepció del postfeminisme com 
una sensibilitat; el feminisme neoliberal actua com un element disciplinari que 
influeix en la conformació de sensibilitats autosuficients incorporant valors 
aliats amb el neoliberalisme en la identitat dels individus. Un cop tractades les 
característiques i contradiccions relacionades amb el feminisme neoliberal, es 
torna necessari abordar l’objectiu principal d’aquest escrit, és a dir, discernir 
si és possible, atenent al context actual de desenvolupament del moviment 
feminista en un marc neoliberal, parlar de “feminisme neoliberal”, o si pel 
contrari, es tracta d’un concepte que és en sí mateix un oxímoron, qüestió que 
abordarem en l’últim apartat.

3. Una crítica al concepte de “feminisme neoliberal”

Arribats a aquest moment de la nostra reflexió, hem de preguntar-nos 
si és convenient o fins i tot correcte parlar de “feminisme neoliberal”, tal i 
com proposa l’autora Catherine Rottenberg. Resulta obvi que es tracta d’un 
concepte problemàtic, molt més si ens remetem a les arrels de transformació 
social i recerca de la igualtat que implica la paraula feminisme o feminismes. 
En aquest sentit, resulta essencial plantejar-se de què estem parlant quan ens 
referim al feminisme neoliberal. Què s’està intentant subratllar? Té sentit parlar 
de feminisme neoliberal? I finalment respondre a la pregunta que dóna sentit a 
aquest article: És el feminisme neoliberal un oxímoron?

Per tal d’avançar en la resposta a aquestes preguntes, partirem d’una de-
finició de “Feminisme” que ens ve donada per Victoria Sau al Diccionario Ideo-
lógico Feminista (1981), per tal de contraposar els seus principals trets al que ja 
hem tractat sobre el feminisme neoliberal. Evidentment, som conscients que la 
definició d’un concepte com aquest és complexa i conté dimensions diverses, 
però partirem d’aquesta noció general que pareix aglutinar les qüestions cen-
trals que es troben a les bases del moviment feminista: 
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El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente 
a finales del siglo xviii —aunque sin adoptar todavía esta denominación— y 
que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo hu-
mano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto 
por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas 
fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la 
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella 
requiera (Sau 1981, 121-122)

De la definició desenvolupada per Sau a través de les aportacions de 
diferents autors/es, es desprenen certes qüestions que entren en completa col-
lisió amb el que prèviament hem entès per feminisme neoliberal. En primer 
lloc, quan parlem del feminisme, estem parlant d’un moviment social i polític 
(Castells 1996; Valcárcel 1997; Amorós 2000; Reverter-Bañón 2001; 
2003). Aquesta qüestió és important quan el que tractem és de veure si podem 
arribar a parlar d’un feminisme neoliberal. Doncs bé, tot moviment social i 
polític requereix d’una participació de la societat civil, una participació que és 
col·lectiva i activa i que s’enfronta a les institucions que la perpetuen. En el cas 
del feminisme neoliberal, com ja s’ha comentat, no hi ha cap noció de lluita 
social, la lluita és interna i la desenvolupa cada subjecte per separat. Això té 
molt a veure amb el que comentarem a continuació.

En segon lloc, el feminisme es caracteritza per una pressa de consciència 
d’una col·lectivitat, d’un subjecte col·lectiu que pateix certes injustícies i té en 
comú un conjunt de condicionants socials. Qualsevol lluita ha de ser duta a 
terme per un subjecte, un conjunt de persones que s’uneixen per tal de revertir 
una situació d’injustícia. Aquesta qüestió també entra en col·lisió amb la defi-
nició del feminisme neoliberal, on és el subjecte particular el que es veu obligat 
a subvertir per ell mateixa les desigualtats que pateix. Així doncs, no es tracta 
tant d’una lluita social com d’una lluita individual per resoldre per un mateix 
problemàtiques que són estructurals. No obstant això, cal assenyalar en aquest 
sentit, que el moviment feminista no es caracteritza per un subjecte polític 
homogeni, sinó més bé al contrari, es tracta d’un moviment que es fa ressò 
de grups amb necessitats diferents, però que tenen en comú la desigualtat de 
gènere. Tal i com assenyala Sonia Reverter-Bañón:

El polo de resistir a cualquier representación universalista por contradecir el 
mismo espíritu de los movimientos de mujeres, quienes en sus luchas visibilizan 
experiencias muy diferentes y difícilmente unificadas en la enunciación de un 
sujeto único. Es decir, este es el polo que impide invocar un sujeto político uni-
versal, “las mujeres” (Reverter-Bañón 2017, 304)
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En tercer lloc, per tal que puguem parlar de feminisme, cal que es doni 
un procés d’identificació de l’opressió i la desigualtat per qüestions de gènere 
que pateix aquest grup. Aquesta dimensió ens remet de forma directa a les 
relacions de poder que es donen a les nostres societats, basades en la preemi-
nència d’un gènere sobre l’altre, és a dir, els homes per damunt de les dones. 
En aquest sentit, una de les trampes semàntiques que caracteritza al feminisme 
neoliberal és que també pareix reconèixer aquesta desigualtat. No obstant això, 
el reconeixement que efectua és del tot superficial, ja que el relaciona amb una 
qüestió merament meritocràtica. Malgrat això, des del moviment feminista es 
reconeix que la desigualtat es genera de forma multidimensional i estructural, i 
que no afecta igual a tots els grups que conformen aquest subjecte. Per tant, es 
produeix un reconeixement crític de les relacions de poder desiguals i despro-
porcionades en què es basen les nostres societats.

En quart lloc, dins del moviment feminista es dóna una identificació de 
les estructures patriarcals de les nostres societats com a font de la desigualtat 
(Amorós 1982; 1985). Aquest reconeixement del component estructural i his-
tòric de la desigualtat, en duu implícit un altre, això és, que la transformació 
ha de ser social, el que implica elements materials i simbòlics —a diferència del 
feminisme neoliberal, que entén que el destí de cadascú depèn de la seva capa-
citat individual de superar les traves socials, materials i simbòliques a què ha de 
fer front—. Per tant, en el feminisme neoliberal la concepció de la desigualtat 
no seria tant estructural com conjuntural. Això ens duu a l’última dimensió 
que volem destacar, la de la transformació radical de les societats i de l’acció 
crítica front al sistema neoliberal.

En últim lloc, tota lluita social i política precisa d’un exercici crític, tant 
en la dimensió de la reflexió com de l’acció, que estan íntimament lligades. 
En aquest sentit, la perspectiva de gènere implica una mirada crítica que ens 
enfronta al món (Medina-Vicent i Reverter-Bañón 2016), una mirada que 
en el cas del feminisme neoliberal resulta completament inexistent, ja que es 
troba conformada pels principis i les exigències del neoliberalisme. Es tracta 
d’una mirada complaent amb dites exigències, que només es mostra indignada 
quan la pròpia autoestima és atacada.

En resum, entenem que, per la pròpia arrel de transformació social, po-
lítica i col·lectiva que defineix al moviment feminista des del seu naixement, 
és difícil parlar d’un “feminisme neoliberal”, ja que els principis del neolibera-
lisme s’oposen de forma directa a les pretensions d’igualtat i justícia social del 
feminisme. Per tant, es podria afirmar que el concepte de feminisme neoliberal 
és un oxímoron, la combinació de dues paraules de significats oposats que 
originen un nou sentit. Però aquest nou sentit entra en contradicció amb els 
principis mateixos del moviment feminista, en conseqüència, considerem que 
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aquest concepte no s’ha d’entendre literalment, sinó més bé com una ferra-
menta d’anàlisi i denúncia d’un procés cultural i polític que està tenint lloc en 
l’actualitat i que hem tractat d'abordar en aquest article.

És a dir, aquest concepte —cada cop més emprat en el camp dels estudis 
feministes— permet cridar l’atenció sobre un procés perillós per al moviment 
feminista: la progressiva pèrdua de la dimensió política. Aquest concepte pot 
ser emprat com una crida d’atenció als perills que representa l’individualisme 
exacerbat i la mercantilització de la vida en el moviment feminista dels últims 
anys. Amb aquest concepte s’intenta subratllar el caràcter individualista i des-
polititzat que està agafant part de la corrent feminista en el món actual, degut 
a la influència imparable del neoliberalisme. Així doncs, entenem que el seu ús 
pot servir per posar de relleu els perills i les contradiccions a què ens enfron-
tem en l’actualitat dins del moviment feminista, així com subratllar el fet que 
ens trobem davant d’un projecte incomplet i inacabat: la transformació social 
(Grau i Muñoz 2018).

4. Un projecte inacabat: la transformació social

Com s’ha comentat anteriorment, l’adaptació de gran part de les subjec-
tivitats contemporànies a les exigències del neoliberalisme acaba per despoli-
titzar al feminisme, el que vol dir que es deslliga a aquest moviment de la seva 
raó intrínseca de ser: la lluita col·lectiva per una transformació igualitària de 
les estructures socials. Dins d’aquest marc, avui resulta més que necessària una 
rearticulació de la lluita feminista que tingui en compte la dimensió econòmica, 
política i social de la desigualtat de gènere. Ni el feminisme neoliberal ni les dife-
rents manifestacions del postfeminisme permeten articular una lluita real per la 
igualtat, ja que perpetuen una lògica individualista centrada en la autoeficiència.

En relació amb això, Nancy Fraser (2014) denúncia la conversió del fe-
minisme en “una criada del capitalisme” i ens recorda que les successives crisis 
que està patint el règim neoliberal, aguditzades per la globalització, amenacen la 
igualtat de forma multidimensional i que, en aquest escenari, les dones ocupen 
una posició crítica entre patriarcat i neoliberalisme (Fraser 2015). Partint de la 
necessitat de fer front a aquesta situació mitjançant la reformulació de la lluita 
feminista, Fraser assenyala que avui dia existeixen tres tipus d’obstacles producte 
d’aquestes confluències que impedeixen la participació política en igualtat dins 
de les societats democràtiques: la distribució (economia política), el reconeixe-
ment (cultura) i la representació (política), i adverteix d’un perillós vincle entre el 
feminisme i el neoliberalisme (Fraser 2015, 279). Per donar explicació a aquesta 
afirmació exposa tres processos en què s’ha produït aquesta perillosa aliança.



92 Maria Medina-Vicent

En primer lloc, l’èmfasi del feminisme en les qüestions culturals i el seu 
progressiu oblit de les qüestions materials ha acabat per fer un favor al neo-
liberalisme, interessat a sufocar les lluites socials que se centren en aspectes 
socioeconòmics. En segon lloc, la crítica feminista al salari familiar ha acabat 
per legitimar un altre interès del capitalisme: la família amb dos proveïdors, 
dones que treballen fora i dins de la llar; és a dir, una dona doblement explo-
tada sota l’aparença de major igualtat. En tercer lloc, la crítica del feminisme 
al paternalisme de l’Estat del benestar ha acabat confluint amb la crítica del 
neoliberalisme a l’Estat mantenidor. Això ha suposat que cada vegada hi hagi 
menys intervenció estatal en les qüestions de justícia social, deixant als mercats 
actuar lliurement (Fraser 2012).

En resum, Fraser destaca que un feminisme que pretengui ser efectiu en 
un context caracteritzat per l’auge ferotge dels mercats, el neoliberalisme i la 
globalització, ha de saber articular tres components de la justícia: redistribució, 
reconeixement i representació. Aquest feminisme ha de confluir amb altres 
forces polítiques anticapitalistes. La seva recepta és clara: redistribució, reconei-
xement i representació des del feminisme socialista per recuperar la radicalitat 
inherent a tota lluita per la igualtat.

Des de la nostra perspectiva, el model de subjecte feminista que es deriva 
del feminisme neoliberal i del postfeminisme, personifica un atemptat contra 
les tres dimensions de la teoria de la justícia de Fraser. És a dir, es tracta d’un 
model de subjecte feminista que, en el pla del reconeixement, no incorpora a 
totes les dones, deixa de banda les experiències que caracteritzen les vides de 
diferents grups. En el pla de la distribució, no atén a les desigualtats salarials 
i als problemes econòmics derivats de l’expansió neoliberal. Abandona a cada 
subjecte, és a dir, a cada dona, a la recerca de la seva supervivència deixant de 
banda les estructures capitalistes. En el pla de la representació, no té en compte 
que gran part dels subjectes no estan representats en les estructures de poder 
polític.

En resum, el concepte de “feminisme neoliberal”, si bé pot resultar con-
tradictori al contraposar dos termes oposats, sí que permet establir una denún-
cia contra l’aliança del feminisme amb el neoliberalisme, una denúncia que 
Fraser ja ha establert al costat d’altres autores (Orloff i Schiff 2014; Davis 
et al. 2017; Prügl 2017), i a la qual ens sumem. Davant d’aquesta situació, cal 
reviscolar el component radical del feminisme en la seva accepció heterogènia 
i multidimensional, un component que es contraposa amb la deriva compla-
ent amb el neoliberalisme de les diferents subjectivitats que emergeixen en el 
postfeminisme.



93Feminisme neoliberal: un oxímoron?

Conclusió

El feminisme neoliberal s’emmarca dins d’un context concret: el postfe-
minisme, un temps on la individualització dels problemes socials, l’èmfasi en 
l’autonomia i l’autosuficiència han passat a formar part de la vida diària dels 
individus. Aquesta realitat, que adquireix el seu sentit dins del neoliberalisme, 
suposa en la seva intersecció amb el moviment feminista, una resignificació 
perillosa de termes com els d’igualtat, justícia i elecció, que passen a ser les pe-
dres angulars d’unes subjectivitats caracteritzades pel seu caràcter acrític. Quan 
parlem del concepte “feminisme neoliberal” i del postfeminisme, prenent les 
definicions que hem seguit fins al moment, estem parlant de feminismes aco-
modats que es mostren passius davant de les desigualtats (McRobbie 2013, 
135), posant l’èmfasi en la capacitat individual de cadascú per superar les traves 
socials. Es tracta de feminismes que es troben molt lluny de la crítica social, 
ja que legitimen les desigualtats de gènere situant-les en el passat i, per tant, 
desarticulant de manera subtil la lluita feminista col·lectiva.

Així doncs, si bé hem afirmat que el concepte “feminisme neoliberal” 
es pot considerar un oxímoron, també entenem que es pot entendre com una 
ferramenta útil per a assenyalar un procés cultural actual: la influència del neo-
liberalisme en el feminisme, i el seu ressò en la configuració de les subjectivitats 
contemporànies (Medina-Vicent 2018a). És a dir, aquest concepte suposa la 
unió de dos termes contraposats com són el moviment feminista (caracteritzat 
per la seva arrel política i de transformació social cap a la igualtat de gènere) i 
el sistema neoliberal (caracteritzat pel lliure mercat, l’increment de les desigual-
tats entre els grups humans i la precarietat), i pot representar un crit d’alerta 
sobre la deriva individualista que està agafant part del moviment. Però sobre-
tot serveix per identificar el naixement d’unes subjectivitats caracteritzades per 
l’automillora constant, l’autoexigència, el risc, la precarietat i l’autosuficiència 
dins de les files feministes.

No obstant això, resultaria esbiaixat assenyalar que aquestes són les úni-
ques subjectivitats que viuen al si del feminisme, o més bé feminismes, ja que 
el moviment es caracteritza per l’heterogeneïtat de subjectes, de lluites. El que 
mai s’ha de perdre de vista és la base central, una base que és política i lluita per 
a la consecució d’una igualtat real entre dones i homes. En aquest sentit i tal 
com hem tractat de remarcar al llarg de l’article, cal assenyalar que en els últims 
anys s’està produint una mena de reviscolament del moviment feminista, un 
exemple d’això són les reaccions socials d’indignació front a les sentències de 
“La Manada” o el cas de Juana Rivas. Així com l’alt grau de mobilització social 
que es va donar a la vaga del 8M del 2018 a l’Estat espanyol (Gago 2018; 
Moriana Mateo 2018).
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Per tant, la reflexió efectuada en aquest escrit ens permet afirmar que 
en l’actualitat l’existència d’una identitat feminista neoliberal conviu amb un 
ressorgiment de l’arrel política del feminisme, això converteix l’escenari actual 
en un context ple de reptes i dilemes per a aquest moviment de lluita social. 
En aquest marc, el concepte “feminisme neoliberal” s’ha d’entendre com una 
crida a la reflexió crítica sobre els camins que estan agafant part dels feminis-
mes, una posada entre interrogants del ressò que els mitjans de comunicació i 
les institucions estan tenint dels assumptes que des de fa segles han interessat 
al feminisme. Al cap i a la fi, es tracta de reviscolar la capacitat crítica que es 
troba a la base del moviment feminista, una capacitat que el sistema neoliberal 
tracta d’anestesiar.
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