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RESUMEN: Dona i agricultura de muntanya 
El treball de la dona potenciara canvis importants a l'entorn de la confluincia entre la producció i la 
reproducció de l'explotació agraria. A les petites i mitjanes explotacions l'entorn inclou els recursos propis 
de l'activitat productiva juntament amb els de la reproducció. 
En canvi a les grans explotacions, la divisió del treball entre gLneres també comporta I'intent duna  separació 
dels entorns en ambdues funcions. L'EAF (Explotació Agraria Familiar) és, per tant una unitat que sobreposa 
els espais productiu i reproductiu, pero tendeixa la seva diferenciació a mesura que hi ha un desenvolupament 
econBmic de l'explotació. 
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ABSTRACT: Woman and Mountain's Agriculture 
Women's work will cause important changes on the relation between production and reproduction of the 
farming. In smnll and medium farmings, environment contains resources of the productive and reproduction 
activities. 
But, in big farrns, labor division between men and women attempts a segregation of the environments in both 
functions (productive and reproductive). L'EAF (Farming) is, in this way, un unit that overlaps the productive 
and reproductive spaces; but it tends to a differentiating process ut the same time that un economic 
development of the farm takes place. 
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DONA, TERRITORI I SOCIETAT 

En aquesta aportació a les jornades sobre Dona, productiva i, en especial, amb el territori que 
Societat i Territori, organitzades pel Departament de defineixen les dites relacions (WHATMORE 1991). 
Cibncies de la Terra de la Universitat de les Illes És en aquest sentit que cal recollir la reflexió que 
Balears a finals de novembre de 1991, he volgut fa Suzanne Mackenzie (1989) quan ens diu que no 
plantejar la parcialitat conceptual i metodolbgica en s'ha arribat a aquest nivell d'anilisi des del primer 
el tractament del paper de la dona en l'estudi de les moment. La major part dels estudis duts a terme 
activitats econbmiques (GARCIA BALLESTEROS durant la dbcada de 1970-79 i bona part de la de 1980- 
1986). Per un cantó, hi ha les insuficibncies prbpies 89 tractaven del paper de ladona en el sector productiu 
de la informació estadística (GARCIA RAMON majoritiriament per separat de la reproducció 
1989a; SOLSONA 1989),queamaguenformulacions biolbgica i de la reproducció social. Fins i tot, el fet 
conceptuals obsoletes (CANOVES 1989; SABATE de posar l'accent en la baixa participació oficial de la 
1984) sobre l'aportació de ladona al treball productiu dona en les activitats productives o en el paper 
de les activitats agriries (SALAMARA 1991); i, per secundari i oprimit de la dona en l'esfera de 
l'altre, hi ha la infravaloració del treball de la dona reproducció no permetia aprofundir en el model 
com a resultat de no analitzar-se la conflubncia que organitzatiu de la societat fruit d'un procés social on 
s'estableix entre l'esfera de la producció i la de la la capacitat reproductora és un element de control del 
reproducció de les unitats econbmiques (VAIOU sistema. 
1991), bisicament de tipus familiar. L'existbncia d'un nombre creixent d'estudis, en 

Per desenvolupar una anilisi que facilités el debat diverses activitats i irees geogrifiques, on el paper de 
a les jornades, he estructurat aquesta ponbncia en la dona és una variable bisica ha permbs 
dues parts. La primera -apartats 1 al 5- introdueix desenvolupaments metodolbgics que contemplin la 
els oients al coneixement metodolbgic de les activitats intersecció territorial de les esferes productiva i 
agrhies, com també a la notícia geogrifica de l'irea reproductiva (BOWLBY et al. 1989). Pel que fa als 
del Pirineu catali on he portat a terme la recerca sobre processos socials, els dos enfocaments més importants 
el tema (TULLA 1988; TULLA 1989). La segona - són la consideració d'un sistemaautbnom de patriarcat 
apartats 6 al 9- aprofundeix en els conceptes de dins la societat a través de la histbria i l'explicació de 
treball productiu i reproductiu (MACKENZIE 1989) les relacions socials entre producció i reproducció 
per intentar definir un concepte d'espai on emprant el materialisme histbric com a mbtode. 
s'estructurin ambdues esferes d'actuació del treball Llavors, en aquest segon enfocament, les desigualtats 
de la dona (TULLA 199 1). Finalment, voldria segons el gbnere es derivende les relacions capitalistes 
emfasitzar la meva pertinen~a a un equip de recerca (WALBY 1986). En ambdós enfocaments, perb, es 
i estudi sobre geografia del ghere, dirigit per la pot afirmar que la producció és l'imbit que genera 
professora M. Dolors Garcia Ramon, que ha fet poder en la societat, i per tant, el predomini dels 
possible un debat permanent sobre la investigació i homes en aquesta irea crea una situació clarament 
les publicacions d'aquesta temitica (GARCIA subordinada de les dones, que es concentren en l ' h b i t  
RAMON et al. 1990). de reproducció o en formes més imperfectes de 

producció (MASSEY 1984). 
1. L'analisi del paper de la dona en els estudis Les estructures familiars de producció, encara 
rurals que no siguin les úniques on pot trobar-se aquesta 

situació, són el model on poden definir-se millor 
El paper de la dona en l'agricultura comporta com l'esfera productiva i la reproductiva. És per aixb que 

a tema principal de discussió la definició de la seva virem estudiar l'explotació agriria familiar lligada a 
participació en la producció en l'imbit rural. Les l'especialització ramadera de vaqui de llet i a un 
dades disponibles a 1'Estat espanyol plantegen una sistema creixent de pluriactivitat en una irea del 
realitat forga confosa sobre el percentatge de població Pirineu catali (TULLA 1988). 
activa femenina al camp, si ens atenem a les xifres 
oficials o als censos de població (MAJORAL 1988). 2. La dona a l'agricultura catalana 
El nombre de dones sota l'epígraf d'ajuda familiar o 
treballs temporals és un primer indicador de l'oblit A Catalunya, l'agricultura, sense ésser el princi- 
que pateixen, perb altres mbtodes de recollida de pal sector, té una importincia relativa en l'economia 
dades com l'enquesta o l'entrevista en profunditat f o r ~ a  significativa. Amb un 3% de la població activa 
han mostrat encara més aquesta infravaloració i un 1,4% de l'assalariada a Catalunya, representa un 
estadística (BAYLINA et al. 1991). Tanmateix, el 7 3 %  del PIB agrari de 1'Estat espanyol l'any 1987 
que és important introduir és la reproducció social i la (BANCA CATALANA 1991). La producció és molt 
reproducció biolbgica en la societat rural. Ambdós especialitzada, en el context d'optimitzar la 
elements, perb, han de relacionar-se amb l'esfera combinació dels factors de producció (BACARIA 
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1984). A les comarques situades prop de les kees 
urbanes del litoral o a les planes de Lleida, del delta 
de 1'Ebre o l'EmpordB, on s'hapogut desenvolupar el 
regadiu, hi trobem una agricultura molt intensiva en 
capital i treball, que sovint utilitza parcel.les de 
dimensió reduk'da per6 amb alts rendiments. En canvi, 
en kees de secB, s'ha desenvolupat una producció 
cerealista de tipus extensiu partint d'una inversió de 
capital que ha comportat que el treball sobrer de la 
unitat familiar s'orienti a les granges d'aviram i de 
porquí (TULLA 1984a). Aquestes funcionen a través 
d'un sistema d'integració amb agroindústries. 

Els diversos tipus d'activitats agrkies a Catalunya 
mostren, de comú, una adaptació del factor treball, 
primer al factor terra i després al factor capital. Aixi 
mateix, l'aportació del treball de la dona, declarat o 
no, és el més flexible i aconsegueix una bona 
optimització en 1'6s dels factors terra i capital 
(SALAMANA 1991). La dona, oficialment, 
representa un 12,8% dels empresaris agraris, un 10% 
dels assalariats i un 54,2% de l'ajuda familiar, treball 
no assalariat (GARCIA RAMON; CANOVES 1988). 
Tanmateix, sense distingir entre treball oficial o no i 
seguint els resultats de diversos estudis (CANOVES 
1988; TULLA 1988), pot afirmar-se que la 
participació de la dona en els ingressos familiars és 
entre un 25% i un 50%, en general, i que arriba al 75% 
en les explotacions més petites, fet que coincideix 
amb les dades elaborades a partir del Censo agrari0 
de 1982 per M. Dolors Garcia Ramon i Gemma 
Choves (1988), on s'observa que l'ajuda familiar 
femenina a Catalunya arriba a un mBxim del 55,8% 
en les explotacions d'una a vint hectbees. 

A l'estudi que hem fet al Pirineu, solament un 
3,4% de les dones asseguren que es dediquen a 
l'agricultura a temps complet. En canvi, la meitat de 
les dones enquestades afirmen que fan entre un 35% 
i un 95% de les activitats bisiques o secundaries, 
mentre que oficialment el 47% fa activitats agrícoles 
a temps parcial, el 95% fa ajudes esporBdiques i el 
30% es declara sense activitat (TULLA 1989). En la 
nostra opinió, solament hi ha una resposta: la dona 
pagesa fa dos treballs amb una doble dedicació horkia, 
com també explica Martine Berlan (1986) per a 
Franqa. L'agricultura a temps parcial significa una 
doble jornada, encara que desigual en el temps. El 
mateix podria dir-se de l'ajuda esporidica en 
combinar-se amb el treball dombstic o el de fora de 
l'explotació. En termes similars també podríem parlar 
de la situació tebrica ccsense activitat,,. 

En el conjunt de les activitats agrBries, la 
participació de la dona es més intensa en les activitats 
ramaderes que en les agrícoles. Aixi mateix, aquesta 
participació també és més remarcable en les 
explotacions més petites i endarrerides que en les 
més grans i avan~ades econbmicament i tbcnicament. 

Tanmateix, la participació de la dona a l'agricultura 
catalana també és important per la innovació tbcnica 
i la intensificació del factor capital en algunes 
explotacions, com a la comarca del Maresme. 

3. El principi d'avantatge comparatiu en l'espe- 
cialitzacio economica de les arees de muntanya 

El principi de l'avantatge comparatiu, en termes 
de comerq internacional tal com exposen els clhssics 
de l'economia, ens permet afirmar que cada país 
deixari de produir allb que pot adquirir a un millor 
preu en un altre lloc, i especialitzari la seva estructura 
productiva en els béns i els serveis més competitius 
en el mercat internacional (TULLA 1984b). Aquest 
principi també pot utilitzar-se dins d'una mateixa 
unitat política quan no hi ha una plena homogenei'tat 
del territori (TULLA 1982). 

El Pirineu, que forma part de l'Estat espanyol, pot 
considerar-se una Brea amb característiques 
productives, territorials i naturals que fan possible 
una gradació autbnoma de les seves relacions amb les 
Brees més integrades en el sistema urbB de Catalunya. 
En aquest sentit, pot comprovar-se que hi ha una 
especialització en aquells béns i serveis que són els 
més competitius en relació amb tots els que poden 
tenir lloc en 1'Brea mateixa, encara que ho siguin 
menys en relació amb el mateix bé o servei d'una altra 
Brea més ben dotada, més accessible o de nivells 
superiors de productivitat. Aquest seria el cas de 
l'especialització agriria en la producció de llet de 
vaca a les comarques de la Cerdanya i 1'Alt Urgell 
(TULLA 1982; TULLA 1984b). Encara que el nivell 
de productivitat sigui menor que en les comarques a 
l'entorn de Girona i Barcelona, aconsegueixen ésser 
competitives partint de la utilització de tots els recursos 
disponibles de l 'kea quasi destinats a aquest Únic fi, 
com també de la generació d'un major excedent a 
través de la constitució de cooperatives de 
transformació de la llet en formatge i mantega, que 
generen un major valor afegit i un menor pes del cost 
de transport en el preu final de mercat. A més, cal 
tenir en compte altres avantatges com els preus 
diferencials input-output afavor dels productes lleters 
en el període 1955-74, com també l'especialització 
en productes comercials de qualitat. 

El cost d'oportunitat de no emigrar des del Pirineu 
a les ciutats de la plana ha estat significatiu en alguns 
períodes de creixement econbmic, per6 en altres ha 
estat practicament zero, i s'ha promogut l'activitat 
agrkia fins i tot en les explotacions més marginals. 
Llavors hi ha hagut l'autoexplotació del treball fa- 
miliar -i no Únicament de la població activa 
<<oficial>>- a través de llargues jornades que al final 
de l'any poden comparar-se amb 1,6 UTH (unitats de 
treball humi en relació amb les hores anuals del 



conveni dels assalariats del camp) per cada actiu 
agrari; xifra que pot augmentar fins a 2,5-3,O UTH si 
també es considerés el treball productiu no reconegut 
de les dones, principalment, com també el dels joves 
i els vells (TULLA 1984b). Aquesta és una 
característica de l'encavalcament entre el treball de 
producció i de reproducció en l'explotació familiar, 
ja que la dona és en una situació similar a la del treball 
a domicili (homeworkers) en els sectors industrial i 
de serveis (MACKENZIE 1989). 

Aquest tipus d'explotació agrhia solament pot 
ésser considerada competitiva quan la productivitat 
que resulta de la relació entre producte i factors de 
producció emprats inclou els resultats del treball de 
reproducció, juntament amb els de producció, a 
l'output, i les hores de treball oficials i no oficials 
juntament amb les inversions emprades en la 
producció i la reproducció, com a factors. Amb tot, si 
no s'inclou el treball no oficial, des d'una perspectiva 
familiar la productivitat augmentari; llavors, es genera 
una il.lusi6 de millora que permetri mantenir la 
competitivitat amb altres activitats alternatives en 
l'irea. 

El nivell de productivitat esta relacionat amb cada 
una de les funcions (producció i reproducció) per 
separat, com també amb la conflubncia d'ambdues. 
És llavors possible que l'agricultura de muntanya, 
fonamentada en una millora gradual de l'explotació 
de tipus familiar, permeti desenvolupar activitats 
competitives partint del principi de l'avantatge 
comparatiu combinat amb la integració del treball 
productiu i del reproductiu. 

4. Els tipus d'explotacio agraria en el Pirineu 
catala 

Pot afirmar-se que a l'irea estudiada la producció 
de llet de vaca ha estat l'activitat agririamés dinimica: 
ha arribat, a la dbcada de 1980-89, a ésser present en 
el 90% de les explotacions censades. Llavors, en el 
marc d'una especialització que parteix del principi de 
l'avantatge comparatiu, pot plantejar-se l'evolució 
agriria en aquesta part del Pirineu com un procés de 
concentració d'explotacions productores de llet a 
través d'un augment gradual de la dimensió dels 
factors terra, capital i nivell tecnolbgic, com també 
una intensificació en l'aplicació del factor treball. 

L'emigració selectiva des del primer terq del 
segle XX ha portat a una concentració real de terres 
i ha significat un augment important de la SAU per 
explotació, procés que ha estat més dristic en les 
dbcades 1960-69 i 1970-79, i ha arribat en alguns 
casos a un despoblament dramitic amb el lbgic abandó 
de les explotacions (CAMPILLO et al. 1988). Es 
constata una forta inversió, des de 1960 a 1975, 
provinent de l'excedent acumulat mercbs al 

mecanisme de preus diferencials entre inputs i out- 
puts abans de 1975, com també al <(retorn cooperatiu)), 
les vendes de fusta procedent de la tala de boscos 
privats o comunals, o fins i tot als ingressos provinents 
de la pluriactivitat, on la dona sempre ha fet un paper 
important (TULLA 1982). 

La formació t?cnica, l'accés a la tecnologia i la 
difusió d'innovacions, com l'especialització en 
ramaderia de llet en si mateixa, han significat un 
augment important dels rendiments i de la 
productivitat, sense haver d'ampliar molt els factors 
terra i treball (TULLA 1983). El factor tbcnic i 
organitzatiu té una especial rellevincia en promoure 
canvis qualitatius, tant de racionalitat en 1'6s del 
factor capital com en la formació del factor treball, 
amb un clar resultat favorable en la millorad'ambdues 
productivitats: la del capital i la del treball. La 
disminució del nombre d'actius agraris implica un 
augment més eficient de l'autoexplotació en el treball 
productiu i reproductiu, com també una sobreposició 
dels dos. El model resultant accentua el paper de la 
dona en la continui'tat de les explotacions agriries del 
Pirineu (PAUNERO 1988). 

Aquest modelde transformaciópot ésser contrastat 
per l'evolució que ha seguit la comarcade lacerdanya, 
a 1'Estat francés, on, en condicions de partida 
relativament semblants, l'especialització lletera no 
ha prosperat, en no actuar el principi de l'avantatge 
comparatiu (TULLA 1982). El desenvolupament 
econbmic i el nivell d'integració en l'economia de 
cada estat -espanyol i francbs-, com també la 
immediata pertinen~a del darrer a la Comunitat 
Europea han condicionat el model de transformació 
a cada costat de la frontera (TULLA 1977). Al cantó 
sud de la frontera, el període 1986-91, d'integració a 
la CE, ]no ha significat un canvi negatiu molt fort, i 
s'ha observat una adaptació gradual a noves activitats 
terciiries i a la pluriactivitat, partint d'una estructura 
forqa consolidada d'especialització lletera. En aquest 
període, la producció de llet ha augmentat molt poc, 
perb ha continuat disminuint el nombre d'explotacions 
amb un augment dels rendiments i de la productivitat, 
encara que siguin inferiors a la mitjana de la CE. 

Els tipus d'explotacions agriries estudiats són el 
resultat de dues tipologies, fetes en dos moments: el 
període 1950-80 (TULLA 1982)ilYany 1987 (TULLA 
1988). Els mbtodes emprats en la classificació també 
són diferents, encara que coincideixen en els resultats 
tipolbgics bisics. En el primer cas es fa Ús del 
coneixement de les dades per a una sola variable en 
un període llarg, un univers exhaustiu i desagregat, 
com també un territori més ampli (TULLA 1982); 
mentre que en el segon cas cal recórrer a tbcniques 
més sofisticades com l'anilisi multivariant i l'anilisi 
Cluster per obtenir una classificació significativa 
(ALCALA; NUNES 1988). En ambdós casos, perb, 



hi ha el fil conductor dels ingressos bruts obtinguts 
per cada explotació. En el període 1950-80, en termes 
de producció d'unitats físiques de llet i preus abonats, 
i l'any 1987, segons el rebut per la producció de llet. 

A 17agricuBtura de muntanya, segons els dos treballs 
esmentats (TULLA 1982; TULLA 1988), poden 
definir-se tres tipus d'explotacions d'acord amb els 
llindars de producció o dels ingressos bruts en cada 
període: l'explotació agrhria de quasi subsistbncia 
(EAQS), l'explotació petita productora de mercaderies 
(PPM) i l'explotació agriria comercial (EAC). El 
segon tipus esdevé el motor de desenvolupament en 
hrees rurals on predomina l'estructura familiar, i en 
significa la pervivbncia més enllh de les previsions 
tebriques. En aquest sentit cal recordar les aportacions 
de Louis Malassis (1958), Claude Servolin (1972) o 
Terry Marsden et al. (1986), que han demostrat per 
realitats diverses la permanbncia d'explotacions 
agrkies familiars més enllh d'una mera concentració 
de factors i un funcionament sobre la base d'una 
rendabilitat capitalista estricta. L'autoexplotació del 
treball o l'aportació del treball de la dona, no 
comptabilitzat, són darrera d'aquesta realitat. 

El primer tipus, les EAQS, es definira en funció 
dels mitjans de producció i no de la subsistbncia 
<<física)). La principal característica sera l'obtenció 
d'un producte que permeti renovar els mitjans de 
producció, per6 sense poder millorar-10s. D'aquesta 
manera, en un cert ordre de prioritats, s'aconsegueix 
reproduir la forqa de treball, per6 els altres factors de 
producció van quedant desfasats en relació amb un 
nivell competitiu de productivitat. L'obsolescbncia 
del capital es més rapida en períodes inflacionistes, ja 
que l'augment dels costos externs de l'explotació 
redueix l'excedent acumulable. El resultat pot ésser 
la desaparició de l'explotació, en especial quan 
augmenta el cost d'oportunitat de no emigrar. En els 
períodes de forta demanda de productes agraris pot 
prolongar-se l'existbncia d'aquestes explotacions per 
l'ampliació productiva a les explotacions més 
marginals. A més, la sobreexplotació del treball permet 
engrandir la capacitat productiva i la generació puntual 
d'excedents per fer inversions. El factor terra no es 
reprodueix, comptablement, perquk és de propietat o 
hi ha un arrendament baix. 

El segon tipus, les PPM, acumula un excedent que 
li permetri renovar els mitjans de producció d'acord 
amb els imperatius de les noves economies d'escala 
que es generen a cada sector de producció. Aquí es 
comptabilitza la remuneració dels factors de producció 
terra i capital molt per sota del preu de mercat. Per 
tant, solament es tendir2 a separar dels ingressos 
l'equivalent a un salari baix amb independbncia de 
les hores treballades, i amb els estalvis d'aquesta 
baixa remuneració dels factors de producció i d'altres 
fonts conjunturals d'acumulació de capital 

s'afrontaran les noves inversions per actualitzar el 
factor capital. En aquest tipus d'explotació, com en el 
cas anterior, les cooperatives en l'adquisició de factors 
com també en la transformació i la comercialització del 
producte ajuden a endarrerir les situacions crítiques. 
En aquesta classe d'explotació, la capacitat de 
resistkncia en els períodes amb poc excedent és molt 
elevada, ja que es pot disposar del marge de maniobra 
que fixa el salari <<fictici)), la baixa remuneració del 
factor terra, els estalvis aconseguits i l'actualització 
permanent del factor capital per mantenir el nivell de 
productivitat de mercat. 

El tercer tipus, les EAC, ser2 similar a les PPM, 
encara que hi ha la diferbncia substancial de poder 
remunerar el factor capital i, en alguns casos, el factor 
terra, a més d'obtenir un benefici. Aixb sera possible 
per la dimensió de l'explotació, que permet un millor 
aprofitament de les inversions, les rendes diferencials 
obtingudes amb el regadiu, un major nombre de dalls, 
la millor qualitat dels sbls o per l'obtenció de plus- 
values sobre el treball assalariat i l'autoexplotació 
del treball familiar. El nivell de remuneració dels 
factors capital i treball pot ésser inferior al d'altres 
sectors de l'economia, per6 en qualsevol cas, la terra 
és un element de reserva del valor del diner que 
permet un nivell baix de remuneració, ja que, de fet, 
amb la revalorització patrimonial aconsegueix una 
remuneració comptable molt per sobre de la inflació. 
A aquest tipus d'explotació s'hi pot arribar per una 
millora gradual de la productivitat de les explotacions 
PPM, com en aquesta hrea estudiada (TULLA 1982; 
TULLA 1983). 

El nivell de productivitat, en ésser un concepte 
dinlmic, serl més alt com a resultat de dos factors: 
l'increment de les economies d'escala mínimes per a 
cada producte i el menor creixement dels preus 
agrícoles en relació amb l'índex dels factors agraris. 
A partir de la crisi dels anys 1973-75, els pai'sos 
europeus intenten frenar la inflació fent pressió a la 
baixa sobre els preus dels productes alimentaris per 
poder així moderar els salaris. Aquestapressió es més 
forta sobre els preus agraris <<a peu de camp)), i no en 
la distribució, i es redueixen drhsticament els marges 
bruts de les explotacions agrkies no innovadores. 
Aquesta reducció dels ingressos bruts de la família 
pagesa obliga a una major autoexplotació del treball 
amb una menor diferenciació entre l'esferaproductiva 
i la reproductiva, que afecta molt directament el 
paper de la dona en l'explotació agrhria. 

5. El treball de la dona a les explotacions agraries. 
Els mktodes de I'enquesta i I'entrevista en 
profunditat 

La dificultat de disposar de dades específiques 
sobre el paper de la dona en les activitats econbmiques 



hacomportat la realització d'enquestes i d'entrevistes 
en profunditat per a diversos sectors i llocs (TULLA 
1988; CANOVES 1989; DÍAZ MUÑOZ 1989; 
BAYLINA et al. 1991; SABATE et al. 1991) amb 
resultats més explicatius que a través de les dades 
oficials. No hi ha dubte que l'entrevista en profunditat 
permet un millor coneixement de la manera com es 
relaciona el gbnere amb les esferes de producció i 
reproducció. Tanmateix, la recerca que s'havia de fer 
havia d'abragar un nombre important de variables i 
segments de població i, llavors, va semblar més 
oportú escollir el mbtode de l'enquesta. 

més d'una avaluació explicita de les rendes, el procés 
de canvi en l'organització productiva de les 
explotacions, la pluriactivitat i un tractament espe- 
cial del paper de la dona en el treball productiu i 
reproductiu. Es varen enquestar dues-centes noranta- 
vuit unitats de producció , una mostra d'un 45% dels 
casos, per la complexitat que presentaven (taula I). 

L'hrea estudiada comprbn catorze municipis de 
les comarques de 1'Alt Urgell i la Cerdanya, en un 
hmbit denominat Urgellet-Baridh, que va ésser objecte 
d'aplicació del Programa MAB-6 ALT PIRINEU de 
laUNESCO (GANYET; TULLA 1988). La superfície 

El nombre total d'explotacions de l'hrea d'estudi 
era de sis-centes seixanta, distribui'des en vint hrees 
territorials, de les quals tretze eren de muntanya - 
situades entre 900 i 1.600 metres d'altitud- i set de 
vall -situades entre 600 i 900 metres- (grhfic I). A 
més, calia tenir en compte les tres categories 
d'explotacions: EAQS, PPM i EAC. El qüestionari 
comprenia tant els factors de producció com les 
característiques productives de les explotacions, a 

és de 1.098 km2 i la població l'any 1986 de 14.571 
habitants. Tanmateix, prop del 70% de la població es 
concentra a la Seu d'urgell, que és el veritable centre 
terciari i industrial d'una bona part del Pirineu. A 
més, la proximitat d'aquest centre amb Andorra (464 
km2 i 75.000 habitants) genera una intensa mobilitat 
pendular per motiu de treball i comerg, fet 
especialment remarcable en el cas de les dones que hi 
treballen com a dependentes i oficinistes. La població 
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TAULA I. Tipus d'explotacions per municipis 

activa agrhria era de 1.200 persones, de les quals 300 
residien a la Seu. La població femenina en aquesta 
ciutat era del 50,2% mentre que en diversos municipis 
de muntanya descendeix fins a un 25%-35% (taula 
11). En el cas del Pirineu catall, pot explicar-se 
aquesta situació pel predomini d'homes de certa edat, 
solters, que han quedat als pobles, sols o amb els 
pares vells, perquk són els hereus de la propietat. La 
duresa de la vida de pagbs i les llargues jornades de 
treball productiu i reproductiu han dificultat la 

permanbncia de dones joves en aquests pobles 
(CAMPILLO; SANCLIMENS 1987). 

Les explotacions enquestades mostren un 39,4% 
de població femenina, semblant a les dades oficials, 
perb amb una certa polarització que preveu una crisi 
demogrlfica que deixa sense perspectives un 40% i 
amb bon futur, un 30%; un altre 30% depkn d'altres 
circumstlncies (CAMPILLO; SANCLIMENS 1987). 
Aquesta distribució no és homogbnia, ja que en un 
44% d'EAQS i un 49,2% de PPM hi ha més del 45% 

% EAC / Total 

1960 1975 1987 
- 21,O 

- 17,O 
1,5 17,O 

- 10,4 32,O 

1 ,o 
- 7,O 
- 6,O 
- 8,O 

Municipi 

1. Aliis-Cerc 
2. Aristot-Toloriu 
3. ArsBguel 
4. Cava 
5. Estamariu 
6. Lles 
7. Montelli-Martinet 
8. Montferrer-Castellbb 
9. la Ribera &Urgellet 
10. la Seu &Urgell 
1 1. les Valls de Valira 
12. les Valls &Aguilar 
13. Lavansa-F6mols 
14. Josa-Tuixén 

TAULA 11. Percentatge de dones i SAU mitjana de les explotacions per municipis 

% EAQS / Total 

1960 1975 1987 

89,l 53,2 29,O 
96,3 58,l 88,O 
100,O 683 25,O 
100,O 72,7 100,O 
88,2 46,4 78,O 
957 50,8 80,O 
95,8 45,8 71,O 
86,6 39,6 40,O 
773 29,8 40,O 
63,6 28,4 14,O 
92,7 61,6 77,O 
953 28,8 62,O 
88,l 74,3 82,O 
91,9 70,6 75,O 

Observacions: La mitjana aritm2tica del conjunt, amb un límit de confianca del 95%, se situa entre 37.1 i41.7%. Les 
zones (A)  es trobarien per damunt de la mitjana, les (B)  en la mitjana i les (C) per sota. 

Font: Enquesta MAB-6 Alt Pirineu 

% PPM /Total 

1960 1975 1987 

10,7 463 50,O 
3,7 41,9 12,O 

- 31,2 75,O 
- 27,3 

11,8 53,6 27,O 
4,3 49,2 20,O 
4,2 54,2 29,O 
13,4 57,4 43,O 
22,5 68,7 43,O 
36,4 61,2 54,O 
7,3 37,4 23,O 
4,7 71,2 31,O 
11,9 25,7 12,O 
8,l 29.4 17,O 

Dones (% hab. expl.) 

Total Vall Muntanya 

(N=237) 

38.1 40.2(B) 25.O(C) 
41.8 41.7(B) 41.9(A) 
44.6 - 44.6(A) 
32.5 - 32.5(C) 
41.3 - 41.3(B) 
38.2 - 38.2(B) 
37.0 - 37.0(C) 
40.9 40.1(B) 42.O(A) 
31.9 26.1(C) 40.3(B) 
40.8 40.8(B) 
40.3 - 40.3(B) 
37.6 52.9(A) 25.4(C) 
42.5 - 42.5(A) 
45.7 - 45.7(A) 

39.4 38.6(B) 39.81B) 

Municipi 

1. Alis-Cerc 
2. Aristot-Toloriu 
3. Arsbguel 
4. Cava 
5. Estamariu 
6. Lles 
7. Montelli-Martinet 
8. Montferrer-Castellbb 
9. la Ribera d'urgellet 
10. la Seu d'Urgeil 
1 1. les Valls de Valira 
12. les Valls d'Aguilar 
13. Lavansa-Fórnols 
14. Josa-Tuixén 

Total 

S.A.U. mitjana (ha) 

Total Vall Muntanya 

(N=298) 

11.9 10.2 19.5 
16.8 6.4 17.7 
10.1 10.1 
39.1 39.1 
10.7 10.7 
28.7 28.7 
22.3 22.3 
21.5 16.9 32.5 
22.7 18.2 36.9 
12.5 12.5 
15.8 15.8 
19.4 10.1 28.7 
21.1 21.1 
19.8 19.8 

19.4 14.6 22.3 
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de dones respecte del total del contingent huma de ambdues coses almateix temps? Els ingressos aportats 
l'explotació, mentre que a la banda contriria, hi ha un pel treball, bisicament productiu, de la dona són més 
64% d'EAC on hi hamenys del 30% de dones. Aixb ens del 25% en el 47,3% i el 44,8% d'explotacions a la 
permet afirmar que la supervivbnciade les explotacions muntanya i EAQS, respectivament, fet que contrasta 
pitjors i mitjanes es deu a l'aportació de la dona al amb el 45,2% a la vall, i el 66,7% a les EAC, de menys 
treball productiu i, en canvi, a les EAC són els <<hereus>> del 10% d'aportació (taula IV). 
qui les mantenen en funcionament perqui: són més El tipus de treball de la dona a l'explotació agriria 
rendibles, totielbaixpercentatgedepoblaciófemenina. és la imatge més característica de la divisió de feines 

Del total de dones enquestades, solament un 3,4% per gbneres. Hi ha dues activitats que fan totes les 
declara treballar a temps complet en activitats agrkies dones: tenir cura de l'hort familiar i del bestiar de 
i un 9 3 %  diu que fa una <<ajuda esporidica>>. En corral; tresactivitatsquefanquasilameitat: alimentar 
contrast, un 47% declara que fa treballs agrícoles a i munyir les vaques i netejar els estables; i unes altres 
temps parcial i un 10%, fora de l'explotació, amb una activitats que fan més d'un terg: alimentar porcs i 
clara orientació cap a la pluriactivitat. El bloc més vedells i fer feines manuals del camp i feines amb 
difícil d'explicar és el 30,1% de dones ccsense maquinkia al camp. Alimentar les ovelles i les cabres, 
activitat>>, que correspondria a les jubilades, les com també munyir les cabres representen un 
estudiantes i les nenes, per6 també encobreix un percentatge minoritari, perqui: també aquestes 
percentatge de <<mestresses de casa>> que fa feines activitats són minoritiries. La dona participa molt 
esporidiques a l'agricultura (taula 111). En creuar les més a la muntanya que a la vall i també més en les 
variables tipus d'explotació amb dedicació aactivitats EAQS i les PPM que en les EAC (taula V). 

Taula 111. Activitat de la dona en les explotacions agriries 

(Percentatge de cada 
activitat) 

Tipus d'activitat 
Total Vall Muntany EAQS PPM EAC 

a 
a) Temps complet 3.4 0.0 5.0 4.4 1 .O 0.0 
b) Temps parcial 47.0 42.6 49.0 55.2 43.4 15.0 
c) Fora de i'explotació 10.0 11.1 9.5 9.4 10.1 10.0 
d) Ajut esporadic 9.5 9.3 9.5 7.2 10.1 25.0 
e) Sense activitat 30.1 37.0 27.0 23.8 35.4 50.0 

Total (n=349) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Font: Enquesta MAB-6 Alt Pirineu 

per part de la dona, observem que augmenta el La dona de les EAQS, i en part de les PPM, té un 
percentatge de dones sense activitat en les explotacions protagonisme clar en les principals activitats agrkies 
amb majors ingressos (PPM i EAC). Així mateix, i no s'observen diferkncies rellevants amb el treball 
l'agricultura a temps complet i a temps parcial és més dels homes en algunes activitats com munyir les 
important en els nivells d'ingressos baixos (EAQS i vaques. La participació de la dona en la presa de 
PPM), mentre que l'ccajuda esporidica,, augmenta decisions i en l'organització es més important en les 
amb el nivell d'ingressos. El treball fora de EAQS i PPM que en les EAC, i també ho és més a la 
l'explotació (10%) no varia significativament. muntanya que a la vall, fet que esta molt lligat a la 

Aquestes dades ens permetencaracteritzarl'EAQS seva major aportació, i més conscient, al treball 
com més lligada al treball quotidii i regular de la productiuialreproductiu. Semblaevidentque, davant 
dona, situació oposada a la de l'EAC, on la dona esta el risc de quedar sense dona, l'home es mostra més 
més distanciada del treball agrari perqui: hi ha una disposat a compartir direcció i treball (taula VI). En 
diferenciació més clara entre el treball agrícola contraposició, la preparació de ladona pagesa, d'acord 
(producció) i el de la casa (reproducció) o fora de amb el seu nivell d'estudis, és més favorable a la vall 
l'explotació i segons el gbnere. D'aquí sorgeix una que a la muntanya, i gradual -de millor a pitjor- a 
qüestió important: aquestaseparaciÓésmésunresultat les EAC, després a les PPM i finalment a les EAQS. 
de l'estament social i el nivell de vida o, en canvi, és També trobem aquestes pautes en el temps dedicat 
el resultat d'un mecanisme d'ajustament econbmic, o al treball productiu per part de les dones, el 42,7% de 

90 
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Taula IV. Aportació del treball de la dona en els ingressos 

(Percentatge de cada 
categoria) 

Categoria 

Total Vall Muntany EAQS PPM E AC 
a 

a) Fins a un 10% 34.7 45.2 31.8 34.4 32.4 66.7 
b) Del 10 al 25% 22.7 29.0 20.9 20.7 35.3 0.0 
c) Més del 25% 46.2 25.8 47.3 44.8 32.4 33.3 

Total (n=141) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Font: Enquesta MAB-6 Alt Pirineu 

Taula V. Tipus de treball de la dona en l'explotació agraria 

(Percentatge de cada tipus de treball que realitza la dona. En poden ser diversos alhora) 
Tipus de treball Total Vall Muntany EAQS PPM EAC 

a 
a) Hort familiar 95.1 92.3 96.0 98.0 90.2 66.7 
b) bestiar de cort 90.9 87.2 92.0 88.9 95.1 66.7 
c) prades-camps (maquiniria) 34.1 33.3 34.4 37.4 22.0 16.2 
d) prades-camps (manual) 37.2 20.5 42.4 47.5 19.5 33.3 
e) alimentar (porcs, vedells) 43.3 43.6 43.2 48.0 40.3 16.2 
f) alimentar (vaques) 55.5 46.2 58.4 64.6 41.5 0.0 
g) alimentar (ovelles, cabres) 5.5 2.6 6.4 8.1 2.4 0.0 
h) munyir (vaques) 47.6 38.5 50.4 51.5 39.0 0.0 
i) munyir cabres) 3.0 0.0 4.0 1 .O 9.8 0.0 
j) netejar estables 48.8 43.6 50.4 56.6 31.7 0.0 

Total (n=164) 100.0 23.8 76.2 69.1 28.5 2.4 

Font: Enquesta MAB-6 Alt Pirineu 

Taula VI. Hores de treball diaries de la dona (estiu i hivern) 

Font: Enquesta MAB-6 Alt Pirineu 

Taula VII. Remuneració del treball de la dona 

Hores 

Menys de 3 hores 
De 3 a 8 hores 
De 8 a 12 hores 
Més de 12 hores 

Total (n=139) 

Font: Enquesta MAB-6 Alt Pirineu 

Estiu 

Total Vall Muntanya EAQS PPM 

9.0 14.8 7.4 12.0 3.6 
11.5 7.4 12.7 12.0 10.7 
25.4 33.3 23.2 28.0 21.4 
54.1 44.4 56.8 48.0 64.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Si 
No 

Total (N=144) 

Hivern 

Total Vall Muntanya EAQS PPM 

14.4 18.8 13.1 16.1 12.5 
16.6 15.6 16.8 17.2 15.6 
32.4 25.0 34.6 32.2 31.3 
36.7 40.6 35.5 34.5 40.6 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Existeix salari 
TOTAL EAQS PPM EAC 

5.4 3.3 8.6 25.0 
94.6 96.7 91.4 75.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 

N'hauria d'existir 

TOTAL EAQS PPM E AC 

92.2 93.8 91.3 50.0 
7.8 6.2 8.7 50.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 
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les quals hi esmerqaentre el 25% i el 50% del total del 
temps del seu treball i el 3 1,8%, entre el 50% i el 75%, 
mitjanaque es correspon amb les PPM, per6 augmenta 
en les EAQS, on el 45,1% hi dedica entre el 25% i 
50%, i el 36,6%, entre el 50% i el 75%; en canvi, a les 
EAC disminueix de forma molt significativa. Si el 
cilcul es fa a partir de la relació de les hores de treball 
diiries, comprovem que el 54,1%, a l'estiu, i el 
36,7%, a l'hivern, hi dediquen més de dotze hores, i 
el 25,4% i el 32,4%, respectivament, entre vuit i dotze 
hores (taula VI). Creuant aquesta informació podem 
afirmar que la dona diu que dedica entre un i dos 
terqos del seu temps al treball productiu i que el 80%, 
a l'estiu, i el 70%, a l'hivern, fan jornades de treball 
(productiu) de més de vuit hores. Llavors, queda clar 
que la dedicació real de la dona a l'agricultura de 
muntanya a Catalunya és molt més important del que 
elles mateixes reconeixen (taula VII). 

És evident, seguint els resultats de l'enquesta, que 
en les explotacions agriries de tipus familiar (EAF) 
la valoració del treball de la dona s'ha de fer a través 
de la seva aportació al treball productiu, al treball 
reproductiu i, en especial, a la conflubncia entre 
ambdós, que donarilloc a unamodificació de l'entorn 
(explotació-residbncia-espais socials), perb també a 
una modificació en l'organització i la presa de deci- 
sions (DEAR; WOLCH 1989). 

6. Les esferes de producció i repoducció en les 
explotacions agraries familiars (EAF) 

La infravaloració social del treball de la dona en 
les EAF és la conflubncia de dos processos. Per un 
cantó, és el resultat de confrontar les dues funcions 
del treball de la dona -producció i reproducció- i, 
per l'altre, es l'anilisi perceptiva de les activitats de 
la dona per part dels homes i de les mateixes dones. 
En qualsevol cas, perb, el treball productiu és sempre 
més evident, mentre que la reproducció de la forqa de 
treball i de les condicions socials de treball en les 
EAF no ho és tant. Per aquest motiu, costa molt més 
d'ésser reconegut en tota la seva magnitud. 

En les EAF de les irees rurals de muntanya s'han 
de considerar conjuntament el treball productiu i el 
reproductiu, ja que cal tenir en compte el següent: 

a) L'aportació del treball de reproducció és bisica 
per fer possible el de producció, fet encara més 
evident en les EAF que en altres tipus d'explotacions. 

b) L'esfera de les decisions i del poder se centra 
bisicament en el treball productiu. L'acceptació de la 
presa de decisions per la dona és més gran com més 
participa en el treball productiu. Tanmateix, hi ha 
unes situacions límit -explotacions agriries molt 
marginals- on aixb no s'acompleix. En les EAC 
molt grans, la dona participa menys en el treball 
productiu, perb, en canvi, per l'alt nivell d'estudis, la 

seva opinió es requereix sovint en les decisions 
importants. 

c) La diferbncia entre treball productiu i 
reproductiu és gradual i encara que els extrems siguin 
fhcilment distingibles, hi ha una sbrie d'activitats i 
característiques a mig camí que podrien ésser 
considerades en ambdues funcions, per exemple, 
l'hort familiar o la venda i la compra de productes en 
el mercat. 

d) L'existbncia del reconeixement del treball de la 
dona en ambdues funcions, per l'home i per ella 
mateixa, significa que és possible l'organització 
racional de l'explotació, i 

e) la reproducció del model d'explotació pot fer- 
se amb una millora gradual del nivell de productivitat 
afectant cada una de les funcions per separat, per6 
també la conflubncia d'ambdues. És bisic conbixer i 
analitzar l'entorn, el medi, que es genera en cada 
funció i en les relacions entre ambdues. 

En analitzar els tipus d'explotació agriria i la seva 
transformació podem veure com el treball de la dona 
assoleix un sentit precís. L'entorn que configura 
l'activitat productiva, la reproductiva i la conflubncia 
entre ambdues funcions és diferent en les EAQS i les 
PPM en comparació amb les EAC. En el bloc de les 
explotacions que depenen molt més del treball fami- 
liar (EAQS iPPM) es configuraun espai on s'articulen 
les funcions de producció i reproducció per fer més 
eficient el treball de la dona. En canvi, a les EAC, on 
hi ha una clara diferenciació entre el treball productiu 
i el reproductiu, els espais, encara que puguin ésser 
prbxims, estan clarament especialitzats. 

Lanecessitat de millorar els nivells de productivitat 
aparents de les EAQS i les PPM a base d'incrementar 
el nombre total d'hores de treball per augmentar la 
producció, encara que no es comptabilitzin, ha 
comportat una incorporació molt més definida de la 
dona en l'esfera productiva, perd també un 
reconeixement, explícit o implícit, de la importincia 
del seu treball en la reproducció social i biolbgica per 
a la continui'tat i la millora de l'explotació. Aixb ha 
significat una divisió organitzativa del treball entre la 
dona jove i la dona gran, a part de la que 
tradicionalment hi ha hagut entre l'home i la dona o 
entre les diverses generacions. La dona gran ha passat 
a fer la part principal de les feines de reproducció 
social, mentre que la dona jove s'ha incorporat molt 
més a les de producció, encara que continui' essent 
important el seu treball de reproducció social i 
imprescindible el biolbgic davant la crisi demogrhfica 
i de nivell de vida. 

Michael Dear i Jennifer Wolch (1989) plantegen 
que els efectes de la reproducció són la perpetuació 
de les estructures socials del capitalisme. En aquest, 
les relacions socials s'estableixen a través d'una sbrie 
de mecanismes del treball, productiu i reproductiu, 



per6 també fora de l'hmbit del treball (marc ideolbgic, 
institucions polítiques, etc). En I'anhlisi de les EAFa 
Anglaterra, Sarah J. Whatmore (1991) concreta tres 

.nivells. Primer, la divisió de les feines entre @eres 
dins de I'EAF. Segon, el nivell de control sobre els 
mitjans de producció, la gestió i I'administració dels 
ingressos de I'explotació com una de les formes clau 
de  desigualtat entre gkneres. I, tercer, la base 
ideolbgica que defineix els papers de la dona en 
I'explotació en el context d'un sistema patriarcal de 
subordinació (WALBY 1986). Aquestes conclusions 
tebriques. comprovades empiricament per a 
Anglaterra, mostren una forta coincidkncia amb les 
obtingudes en I'estudi del Pirineu catalh, encara que 
el grau d'autonomia de la dona en I'organització i la 
presa de decisions a I'EAF sembla que és més elevat 
en el cas catali. 

amb la de I'home. En estudis recents, perb, s'ha posat 
I'accent en el grau de control que té la dona sobre els 
mitjans de producció i la gestió de I'explotació i dels 
ingressos obtinguts (WHATMORE 199 1).  

En la recerca portada a terme al Pirineu, s'ha 
comprovat que hi ha un procés d'intensificació del 
treball de la dona en I'esfera de la producció, encara 
que sempre amb un estret lligam amb el de repro- 
ducció. En termes reals, aquestaparticipacióés clara- 
ment superior a la muntanya que a la vall, com també 
és superior en les petites i mitjanes explotacions en 
relació amb les grans. Llavors, es pot afirmar que el 
treball de la dona és més important, en relació inversa, 
al nivell de desenvolupament econbmic de I'explo- 
tació. En el 69,1% de les EAQS les dones tenen una 
participació igual o superior a la dels homes per als 
dos tipus de treball, mentre que només tenen una 

Grafic II: Percentatge de dones en les explotacions agreries 
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7. Les relacionsentreel nivell de desenvolupament 
econbmic de les explotacions agraries i la dona en 
I'esfera productiva 

EI treball de la dona, tant en la producció com en 
la reproducci6, mostra un elevat component de treball 
no oficial i fins i tot no comptabilitzat. El treball 
productiu, en teoria, és molt més commensurable que 
el reproductiu. En aquest sentit s'han portat a terme 
molts estudis (GARCIA RAMON 1989) sobre la 
producció, intentant comparar I'aportació de la dona 

participació igual o superior a la dels homes en un 
28.5% de les PPM i solament en un 2,496 de les EAC. 

Tanmateix,  la remuneració efectiva i el  
reconeixement de I'aportació del treball de la dona és 
superior en les explotacions més desenvolupades. 
Així, al 25% de les EAC on treballa la dona hi ha un 
salari fixat, mentre que solament esth fixat en un 
8.6% de les PPM i en un 3,3% en les EAQS. En 
qualsevol cas, solament en un 5,4% de totes les 
explotacions hi ha assignat un salari per a la dona. 
Paral.lelament, perb, cal remarcar que la convicció 



de les dones sobre la convenibncia de rebre un salari 
per la seva aportació és del 92,2% en general, i d'un 
93,8% en les EAQS i un 91,3% en les PPM, que són 
els tipus d'explotació on el treball de la dona és més 
rellevant. En canvi, en les EAC solament el 50% 
creuen que hi hauria d'haver un salari. Aquestes 
diferbncies en l'actitud estan estretament lligades 
amb la divisió del treball en l'explotació agrhria. 
Quan les dones, més preparades en estudis, de les 
EAC treballen, més fhcilment reben un salari o una 
remuneració fixada; perb, com que normalment no 
ho fan, tampoc no són conscients que caldria una 
remuneració, encara que fos pel seu treball de repro- 
ducció, bhsic per al funcionament de l'explotació. 

En general pot veure's que hi haunaclara necessitat 
del treball de la dona en I'esfera productiva de les 
EAQS, en menor grau de les PPM i quasi nul.la en les 
EAC, encara que en totes les explotacions és rellevant 
el treball de reproducció, més integrat amb el productiu 
en les EAQS i PPM que en les EAC. Amb tot, el grau 
de reconeixement objectiu de la necessitat que hi hagi 
un salari és inversament proporcional a l'aportació 
real, encara que la conscikncia que hauria d'ésser més 
reconegut és directament proporcional al treball que 
es fa. Llavors, podem concloure que hi ha una manca 
de reconeixement objectiu de l'aportació del treball 
de la dona en el treball productiu, encara que les 
EAQS i les PPM no podrien existir o desenvolupar- 
se sense aquest darrer. El mateix succeeix, encara que 
de forma més encoberta, amb el treball reproductiu. 

8. La infravaloració del paper de la dona en l'esfera 
de la reproducció 

Les explotacions menys desenvolupades -EAQS 
i PPM- necessiten un augment, en termes absoluts, 
de la forga de treball familiar en conjunt: de tots els 
membres i del treball productiu i el reproductiu sense 
discontinui'tat. En canvi, en les més desenvolupades 
-EAC-, l'aportació més significativadel treball de 
la dona ho és en l'esfera de la reproducció. Amb tot, 
en totes les explotacions hi ha una infravaloració del 
treball de reproducció. En les menys desenvolupades, 
aquest menyspreu és paral.le1 al que hi ha en relació 
amb el treball productiu, mentre que en les més 
desenvolupades es tendeix a subestimar el que 
representa el treball reproductiu per al funcionament 
de l'explotació. De fet, hi ha un cert paral.lelisme 
amb els esquemes tradicionals de la societat urbana, 
on la divisió del treball entre generes és molt clara. 
Llavors, un dels elements importants és l'entorn que 
defineix el treball productiu i el reproductiu. En 
aquesta imitació del que succeeix a les ciutats com a 
símbol de desenvolupament, hi ha la intenció de 
diferenciar els espais en funció d'ambdós tipus de 
treball buscant una parcel.laci6 del territori. 

Tanmateix, tal com ha succei't amb el treball a domicili, 
molts cops es fa difícil aquesta segregació espacial. 

La infravaloració del treball de la dona és una 
realitat que té dos vessants: per un cantó, el fet que 
l'home i la societat de caire patriarcal que predomina 
en les relacions de I'EAF consideri poc important el 
treball de reproducció; i, per l'altre, que la dona 
mateixa accepti fins a un cert punt que el més impor- 
tant és el treball productiu i, per tant, no valori de 
forma suficient la seva aportació en l'esfera de la 
reproducció. En la recerca feta al Pirineu, són certes 
ambdues afirmacions. Un percentatge important de 
petites i mitjanes explotacions valoren l'aportació de 
la dona al treball productiu, pero no comptabilitzen 
les hores dedicades a la reproducció, fins i tot quan és 
difícil saber on hi ha el límit entre el treball productiu 
i el reproductiu. En el cas de les explotacions grans, 
l'actitud és més evident, ja que ni es planteja l'exis- 
tbncia de cap relació entre ambdós tipus de treball. 

Un dels temes clau és valorar la importhncia del 
treball reproductiu que fa possible la renovació dels 
factors de producció d'acord amb el nivell de 
productivitat necesshria per a un cert grau de 
competitivitat de les explotacions agrhies. En aquest 
sentit, cal distingir entre diverses parts del treball 
reproductiu: la reproducció biolbgica i la reproducció 
social. Si la primera pertany quasi Únicament a la 
dona, la segona fins i tot considera aspectes no lligats 
al treball. Cal abragar des de la reproducció de les 
relacions de producció, la distribució o els espais 
comuns de consum fins a la reproducció de les 
institucions i la base ideolbgica que perpetuar2 la 
societat capitalista en classes socials antaghniques. 
És clar, doncs, que en les unitats de producció o en les 
unitats de consum familiars hi trobem part dels ele- 
ments de reproducció, encara que bona part són 
propis d'hmbits externs a les dites unitats. 

L'esfera de la reproducció, en aquest sentit ampli, 
depkn de l'esfera de la producció. Per tant, qui tingui 
el control de l'activitat productiva i dels mitjans de 
producció que la fan possible, també tindrh el control 
de la reproducció. Encara que la dona faci un paper 
bhsic en la reproducció, esta supeditada a l'esfera de 
la producció, que esta sota control de l'home en la 
societat actual, barreja de relacions patriarcals i 
relacions capitalistes. Aixb permet concloure que 
l'aportació de la dona est2 infravalorada per aquest 
caricter de dependbncia. 

9. Conclusió: la confluencia de les esferes de la 
prucció i reproducció en les explotacions agraries 
genera un medi específic. L'infravaloració del 
treball de la dona s'explicaria per l'oblit de I'analisi 
d'aquest nou concepte d'espai 

Podem afirmar, en general, que el treball de la 



dona en les explotacions agriries és un treball no 
aparent. Les xifres oficials sobre la població activa 
agriria presenten una visió de la participació de la 
dona en el treball productiu agrari molt inferior a la 
que es dedueix d'aquesta investigació, i en la mateixa 
línia d'altres estudis semblants (SOLSONA 1989). A 
més, solament podem considerar la intensitat del 
treball, en la seva dimensió real, a través d'enquestes 
que abracin tant el treball productiu com el repro- 
ductiu. En molts casos, la dona fa dos treballs amb 
una doble dedicació horiria, que implica una doble 
jornada, com és el cas de l'agricultura a temps parcial, 
l'ajuda esporhdica combinada amb el treball dombstic 
o el treball fora de l'explotació. 

En analitzar els resultats de l'enquesta comprovem 
que l'ocultació del treball de la dona adopta formes 
diverses, com el treball a la llar, la jubilació o l'estudi. 
Sembla que les dones declaren sempre que fan una 
activitat passiva, quan realmente fan una activitat 
important que elles mateixen declaren en l'enquesta. 
És evident que una característica intrínseca del propi 
treball de la donaés la condició d'irrellevant o il.lega1, 
ja que davant d'un cens oficial o un qüestionari tkcnic 
no sembla oportú als titulars de l'explotació, o a les 
mateixes dones, declarar-ho. El treball que s'espera 
trobar és el de l'home, mentre que el de la dona es 
considera provisional o complementari. En aquest 
sentit, quan es pregunta a les dones si els reconeixen 
l'aportació del seu treball, mesura subjectiva, més de 
la meitat (543%) consideren que no. A les EAC, el 
percentatge és més baix (33,3%), ja que hi ha una 
divisió més clara del treball, tant en el vessant social 
com en el del gbnere (assalariades o no, i producció 
o reproducció). 

La subestimació del treball de la dona, mesurada 
objectivament a través de l'existbncia d'un salari, és 
molt evident, ja que solament hi és en un 5,4% de tots 
els casos. Seguint unalbgica econbmica, el percentatge 
més alt és a les EAC (25%) i el més baix a les EAQS 
(3,3%), on trobem, per contrast, el major percentatge 
de participació del treball de la dona. Aquesta dico- 
tomia es fa més evident en analitzar l'opinió de les 
dones sobre la convenibncia que hi hagi un salari per 
al seu treball. La conscibncia que el seu treball és 
important queda evidenciada amb el 92,2% afirmatiu 
per al conjunt, que és molt semblant per a les EAQS 
(93,8%) i les PPM (91,3%). Les EAC mostren altre 
cop un comportament diferenciat, ja que solament un 
50% de les dones creu que haurien de tenir un salari: 
situacions que permeten afirmar que hi ha papers més 
diferenciats entre home (producció) i dona (reproducció: 
biolbgica, distribució i treball doméstic), com també un 
reconeixement més explicit del treball de la dona quan 
el nivell de desenvolupament econbmic de les 
explotacions és més gran. 

És molt clar que la dona del Pirineu porta a terme 
una activitat productiva important i, en proporció, 
similar a l'home, encara que no li reconeguin 
objectivament, i que ella mateixa no plantegi un 
reconeixement tbcnic del seu treball. Aquesta situació 
és més evident a les EAQS i les PPM que a les EAC, 
i en les zones de muntanya que a la vall. La naturalesa 
mateixa de l'EAF, fonamentada en l'autoexplotació 
del treball, implica accentuar la participació de l'home 
en la producció, relegant la dona a activitats 
subsidiiries de distribució i complement. Tanmateix, 
l'increment de les feines lligades a la producció 
ramadera -principalment de producció de llet de 
vaca en rbgim intensiu- ha significat un increment 
progressiu del treball que ha de fer la dona com a 
resultat de la doble jornada. Aixb succeeix tant a la 
dona que fa el treball dombstic a la llar com a la que 
fa activitats fora de l'explotació o a temps parcial. En 
aquest sentit, un dels motius més importants de la 
supervivbncia de les EAQS i les PPM ser2 el treball 
a temps parcial, on pugui donar-se la pluriactivitat 
(turisme, comerq, indústria, etc.). En l'hrea estudiada 
arriba al 47%, percentatge que és una mica superior 
al 34,7% de palsos com Anglaterra (MOMSEN 1989), 
on es considera rellevant. 

La dona sempre ha tingut un paper important en el 
treball agrícola, encara que sigui en les feines menys 
valorades (cuidar el bestiar, ajudar en la collita, 
cuidar l'hort, etc.). En millorar el nivell de vida, tots 
els pagesos han procurat que la dona no hagués de 
treballar al camp, actitud possible amb la mecanització 
de les activitats i amb l'estabulació moderna del 
vaquí. Tanmateix, la dona ha hagut d'incorporar-se 
un altre cop a les activitats agriries per dues raons: 
primerament, per la falta de m i  d'obra i, en segon 
lloc, per la necessitat de millorar els rendiments, 
encara que sigui amb un fort sobretreball. La primera 
raó és comuna en les EAQS i la segona en les PPM. 

Llavors, es pot afirmar que la participació de la 
dona en el treball productiu de les EAF en el Pirineu 
és rellevant en les EAQS per la major demanda del 
factor treball i en les PPM per la necessitat de millorar 
la productivitat dels factors de producció terra i 
capital, sobre la base de l'extensió horhria de la 
jornada de tots els membres de la família. Aquesta 
situació és possible amb el desenvolupament de la 
pluriactivitat i l'agricultura a temps parcial, on la 
dona fa un paper important, ja que permet un augment 
dels ingressos bruts de les dites EAF i, d'aquesta 
forma, n'assegura la continuitat. 

Finalment, cal concloure que el treball de la dona 
potenciari canvis importants en l'entorn de la 
conflubncia entre la producció i la reproducció de 
l'explotació agriria. En les petites (EAQS) i mitjanes 
explotacions (PPM), tal com succeeix en el treball a 
domicili en kees urbanes (MACKENZIE 1989), 



l'entorn inclou els recursos propis de l'activitat és, per tant, una unitat que sobreposa els espais 
productiva juntament amb els de la reproducció. En productiu ireproductiu,perb tendeix aladiferenciació 
canvi, en les grans explotacions (EAC), la divisió del a mesura que hi ha un desenvolupament econbmic de 
treball entre gkneres també comporta l'intent d'una l'explotació. 
separació dels entorns en ambdues funcions. L'EAF 
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