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CRISI SOCIAL – VIDA 

PRECÀRIA

El concepte de vida precària o precariat fou elaborat per Guy Standing, al llibre:

The Precariat. The New Dangerous Class (2011)

“Precaris” són el grup social format pels qui viuen una vida difícil i no
poden esperar que les seves condicions de vida millorin.

 Els qui estan a un pas de caure en l’exclusió social i en la pobresa, però
encara no hi ha caigut.

 No són “vides malaguanyades” (Bauman), però ho podrien ser amb
facilitat.
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La vida precària es fonamenta en el treball temporal i mal pagat.

Sempre ha existit treball temporal, però és precari qui viu exclusivament de 
treballs temporals, sense expectatives de canvi en el futur.

El precari pot tenir un nivell de formació alt, i fins i tot molt superior al que 
es demana per a moltes feines, però en no trobar un treball estable no pot 
tenir projectes a llarg termini (casar-se, tenir fills, etc.)

Una de les feines principals del precariat és buscar feina – Guy STANDING
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Els precaris són en general:

 Gent jove, però sense perspectives laborals ni 
socials.

Viuen bàsicament a les ciutats al seu voltant fent 
treballs temporals.

No tenen res segur, especialment els manca 
seguretat en la seva feina (no saben si demà tindran 
ocupació).

Sovint són nòmades urbans, van allí on troben feina.
Es malfien de la política i de les institucions 

(s’indignen). 
Paguen amb salaris baixos una crisi que no han 

provocat.
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A més ser precari implica:

• Tenir salaris més baixos que els treballadors estables.

• Treballar més hores i en horaris més complexos (nocturns, cap 
de setmana, suplències).

• Tenir més risc de vulnerabilitat emocional; pateixen inestabilitat 
psicològica per manca de seguretat econòmica.

• Treballar sovint sense Seguretat Social o cotitzant poc i, per tant, 
amb un subsidi d’atur molt baix.

• El precari tot i treballar no arriba a “guanyar-se la vida”.   
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Com que el precari és un treballador barat, pot ser usat com
a amenaça per disminuir els salaris als treballadors amb
contracte fix.

Tenir una feina ocasional pot ser necessari per a molta
gent, però és molt poc provable que promogui el seu ascens
social. Bàsicament el precariat viu a tocar de la marginalitat.

Sovint els precaris acaben enfrontats amb altres precaris
(especialment amb els immigrants) perquè es barallen amb
ells per recollir les molles que cauen de la taula. Poden
esdevenir la base social del racisme.
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Els precaris són un grup social cada dia més ampli de dones i homes 
que fan feines tan qualificades com els treballadors fixos, però reben a 

canvi un salari menor. 

Poden ser treballadors amb contractes temporals i a temps parcial
(en la neteja, en el turisme, en ‘call centers’ o cuidant vells),
contractats per cobrir un pic de feina.

Són ‘flexibles’ i “multitasca”. Però saben que bàsicament la seva
situació no millorarà perquè mai no els faran fixos per molt nivell
cultural que tinguin (professors associats a les universitats, becaris en
pràctiques).
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El precariat es veu sotmès a una gran pressió 
sobre el temps del qual disposa. N’ha de dedicar 
una quantitat cada vegada més gran a treballar, 
sense que això li ofereixi una via fiable a la 
seguretat econòmica o una carrera professional 
digna d’aquest nom.  La intensificació del treball i 
les creixents demandes sobre el seu temps situen 
els precaris en un risc constant de quedar al 
marge, com a prescindibles.

Guy Standing. El precariat (cap. 5)



CRISI SOCIAL –

VIDA PRECÀRIA

El precariat recau fonamentalment sobre la gent jove, que no poden
marxar de casa, construir els seu projecte de vida, etc.

A més, els preus cada cop més alts de l’ensenyament universitari
limiten l’accés dels joves de les classes populars a la Universitat - i ser
universitari tampoc garanteix trobar feina més fàcilment.

La família és, gairebé, l’únic recurs que resta als joves precaris. Però
amb pensions de jubilació cada cop més baixes i relacions familiars
més complexes (per divorcis, dispersió, etc.), tampoc no és un recurs
fiable a mig o llarg termini.
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“Els contractes de les feines on treballem i dels 
pisos on vivim són de curta durada; els passos 

que fem en la vida van d’una banda a l’altra,  
per a molts de nosaltres la llar de la nostra 

infància representa el nostre únic punt de 
referència. (...) mentre tant els deutes van 

creixent, les feines són cada cop més 
escadusseres i la vida més dura i difícil”. 

E.HOWKER  i S. MALIK: 

Jilted Generation. How Britain Has Bankrupted Its 
Youth (2010). 
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En resum: 

UNA SOCIETAT LÍQUIDA (BAUMAN)  I GLOBALITZADA

PRODUEIX VIDES PRECÀRIES  (STANDING).

LA CRISI AUGMENTA LA INSEGURETAT LABORAL, LA PRECARIETAT I EL DESARRELAMENT 
ESPECIALMENT ENTRE ELS JOVES. 

ARA MATEIX NINGÚ POT ESTAR SEGUR DE NO 
CAURE EN EL PRECARIAT EN ALGUN MOMENT

! 


