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“El dia que les dones estiguin decidint i 
participant, decidirem coses diferents”

Alba Tarragó (Barcelona) - Anna Mercadé va destacar com una de les activistes feministes catalanes més 
destacades del franquisme i la transició. Actualment és directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia 
de la Cambra de Comerç de Barcelona. La seva lluita pels drets de les dones l’ha portat al llarg de la seva 
vida a ser la creadora de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, la Secretaria de Dones de les 
Nacions Unides a Barcelona, l’Associació Catalana de la Dona o el Centre Tècnic de la Dona, entre d’altres.  

Què és el que et va portar a 
defensar el paper de les dones 
durant el franquisme? 
De seguida em vaig implicar en 
la lluita pels drets de les dones 
perquè, dins de totes les 
opressions, hi havia encara més 
injustícia en la situació de les 
dones. El teu destí a la vida era 
casar-te i tenir fills i ja està. I ser 
maltractada. Aleshores els 
polítics d’aquella època sempre 
ens deien “primer tindrem els 
drets democràtics i després ja 
ens cuidarem dels drets de les 
dones”, però jo deia “o lluitem 
ara pels drets de les dones, 
conjuntament amb els 
democràtics, o després estareu 
vosaltres al poder”.  
I així va ser. 

La teva carrera ha pres un 
vessant més econòmic, 
diguem.
 

Sí. El problema més gran que 
teníem en el 85 era que hi havia 
8 milions de dones mestresses 
de casa i que no tenien cap 
compensació econòmica, 
depenien dels marits. Quan 
algunes varen sortir de casa per 
buscar feina es varen trobar que 
no hi havia per elles. A més, 
com que no s’havia fet cap 
canvi cultural, les dones seguien  

deixant de treballar per casar-se 
i vaig pensar que el problema 
més greu era que fossin 
conscients que havien de ser 
independents econòmicament. 
Si no ets independent 
econòmicament no pots dir res, 
no pots obrir la boca, fins i tot 
pots ser sotmesa a violència 
però calles perquè no tens 
diners i no pots anar-te’n. 
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La dona ha estat la 
millor economista 
de tota la història: 
ha fet que tots els 
del seu voltant 
estiguin bé ”

“
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Creus que és compatible el 
capitalisme amb la igualtat de 
gènere?
És veritat que el capitalisme ha 
sortit de la societat patriarcal. 
Però ara s’està esmicolant tot, el 
sistema capitalista s’està 
trencant per tot arreu. És un 
sistema que està caduc i estan 
sorgint sistemes alternatius molt 
vàlids, com l’economia del bé 
comú. Però fins que no siguin 
les dones les que decideixen 
què és el que volen i quina 
societat fan, i siguin elles les 
que es posen al davant, no 
trencarem ni la societat 
patriarcal ni el capitalisme. El 
dia en què les dones estiguin 
decidint i participant, es 
decidiran coses diferents. 
En quin sentit creus que les 
dones podrien aportar seny a 
l’economia?
Lideren i pensen de manera 
diferent, perquè volem pactar 
amb tothom, perquè volem 
negociar… Nosaltres la 
violència la tenim aparcada des 
que la història és història, entre 
altres coses perquè no teníem 
força. La dona ha estat la millor 
economista de tota la història: 
ha fet que tots els del seu 
voltant estiguin bé. 

 Des de l’Observatori vam exigir 
que es fes una llei d’igualtat, 
que la tenien feta amagada en 
un calaix, perquè no es posaven 
d’acord els partits polítics. Fa un 
any es va aprovar aquesta llei 
d’igualtat amb la participació 
d’organitzacions feministes i  
associacions de dones. 

Estàs a favor de les quotes?
Aquí t’ho dic clar. 
Estadísticament, els únics 
països que han avançat en 
aquest sentit són els que han 
posat quotes. A tot arreu hi ha 
quotes, menys a Espanya. 
Perquè tenim uns homes 
obsolets que estan a dalt del 
poder i no volen quotes, i 
perquè quatre dones també 
tenen uns privilegis i no volen 
quotes per les altres dones, 
perquè no són dones solidàries. 

Aquestes quotes estan a la llei 
d’igualtat?
Sí. A més aquestes quotes 
varen costar una discussió 
perquè vàrem estar tots d’acord 
menys el PP i Ciutadans, i els 
altres partits eren majoria. Però 
perquè pogués sortir la llei van 
pactar que hi hagués quotes a 
totes les empreses del IBEX, a 

totes les empreses estatals, a 
empreses municipals, a totes les 
empreses en què hi hagi diners 
públics i a totes les empreses 
que demanen contractació amb 
l’administració pública. 

Una de les bases és l’educació 
també, no només l’economia, 
no?
Per a mi l’economia vol dir 
pressupostos. La cosa més 
important a un país és decidir 
on van els diners, són un mitjà 
per fer el que tu vulguis fer. Això 
és economia, és política i és 
societat. Els polítics no són 
ningú, són gent que està 
sotmesa al gran capital i als 
grans bancs. 

I en els permisos de paternitat 
i maternitat, faries algun 
canvi?
Recolzem la PPiiNa (Plataforma 
por Permisos iguales e 
intransferibles de Nacimiento y 
adopción), que fan anys va fer 
la llei de paternitat de baixa 
intransferible, obligatòria. Fa 8 
anys que la tenen en un calaix. 
Aquesta és l’única solució per 
evitar que les empreses diguin 
“a tu no t’agafo perquè ets dona 
i a tu sí perquè ets home”. 
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LLIBRES D’ANNA MERCADÉ
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De cara a les eleccions hi ha 
algun partit amb polítiques 
d’igualtat de gènere?
A mi només em poden donar 
garanties de què acompliran la 
llei, perquè els programes no 
diuen res de rols de gènere, ni 
cap partit polític es compromet 
a què hi hagi una societat 
paritària. Mira els líders, mira les 
llistes. Tot són homes.  

Per exemple, Podemos sembla 
estar més conscienciat però 
potser és una façana. 
Qui fa la filosofia de Podemos? 
Quatre o cinc homes. Són uns 
masclistes tots. Clar que 
últimament les dones estan 
mostrant lideratge. La Colau, la 
Carmena… estan fent coses 
diferents. Arrimadas està fent el 
que mana l’altre. Una cosa és 
fer-ho diferent en manera de 
formes i una altra cosa és dir “jo 
faig aquesta filosofia, jo vull això 
i ho porto a la pràctica”.  
 

Però aquestes dones han 
d’enfrontar-se amb moltes 
crítiques. 
Aquí es demostra la societat 
que tenim. Les dones estan 
aconseguint espais i reben 
crítiques pitjor que els homes i, 
a més, no crítiques pel que fan, 

sinó pel que són, dones. Reben 
crítiques sexuals absolutament 
sexistes, discriminatòries… El 
dia que al El Periódico va sortir 
dient com anaven vestides les 
polítiques, nosaltres vàrem fer 
una carta i vam fer tweets fins 
que varen rectificar. Al final, la 
responsabilitat també és nostra. 
Perquè, qui manté el sistema? 
Moltes dones mantenen el 
sistema, les que estan a dalt i a 
baix, no vol dir res de classes 
socials. 

Una dona que vol ser líder a 
què s’enfronta? 
Un home que vol ser líder 
d’entrada rep el suport de 
tothom. Una dona que vol ser 
líder, d’entrada s’enfronta a tenir-
ho molt clar, perquè ens han 
ensenyat que ser líder és ser 
ambiciós i ser ambiciós en una 
dona és violent. Després 
s’enfronta amb la negativa de 
tothom: els seus pares, 
germans, fills…  
S’enfronta a ser criticada per 
com va vestida, no per la 
filosofia, ni per la intel·ligència, 
ni pel que fa. Perquè està mal 
vist, perquè és tot el sistema 
patriarcal, el sistema judaic 
cristià, que fa que les dones 
hagin de ser submises, que 
hagin d’estar les segones de la 
pel·lícula. 

Però fins i tot quan estan a 
dalt se’ls hi recorda que són 
mares, esposes…
Clar. El 57% d’empresàries 
europees no tenen fills. Perquè 
han d’escollir i les dones líders  
no tenen fills. 

Això és el drama de la 
conciliació també.
La conciliació és una altra 
hipocresia. És un problema de 
base de la societat, que no ens 
ho creiem. En aquesta societat 
resulta que només es valoren 
els diners, la carrera 
professional i el poder. I qui 
cuida? Han d’haver-hi les 
esclaves, les serventes i les 
subalternes, les secretàries…  

Vosaltres aneu vigilant les 
institucions?
Sí, a més vigilem el que no es fa 
de la llei. Ja fa temps que em 
carrego el PIB com a indicador 
de la societat, perquè només 
serveix per saber com viuen 
quatre rics. Ara estem 
investigant quina part del PIB 
suposaria la feina de les dones 
a casa per dir quants diners 
signifiquen i també per donar 
autoestima a les dones.  
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Fins que no siguin les 
dones les que  
es posen al davant,  
no trencarem  
ni la societat  
patriarcal ni el 
capitalisme

Mira els 
líders, mira 
les llistes. Tot 
són homes ”

“

“

”


