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El Uoc de la dona 
en les explotacions 
agráries familiars 

gironines 
ISABEL SALAMANA 

A
partir del Cens Agrari de 1982, 

aquest article analitza el lloc que 
ocupa la dona pagesa dins les 
explotacions agráries familiars 
de la provincia de Girona. Tot i 
les seves limitacions, el Cens 

Agrari és Túnica font disponible per 
conéixer i poder avaluar el treball i el 
grau d'ocupació deis diferents membres 
dins les explotacions agráries familiars. 

L'article vol posar de manifesl el pes 
de la norma «cultural» en la marginado 
professional de la dona pagesa, així 
com Timportant paper que la dona juga 
en el treball agrícola i, en especial, en 
les explotacions mes dinámiques del 
campgironí. 
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Críterís metodológics del Cens Agrari 

El Cens Agrari defineix com explota-
ció agraria "la unitat técnico-económica 
de la qual s'obtenen productes agraris 
generalment per l'ús d'una mateixa má 
d'obra i d'uns mateixos medís de pro-
ducció (...}. Una explotació agraria es 
considera, a efectos censáis, situada 
en el municipi a on es concentra la 
major part de la térra, i en cas de 
dubte, a on radiqui redificació única o 
principal de l'explotació». És important 
a partir d'aquesta definició perqué, com 
comentarem, només és possible identi
ficar un titular per explotació; la resta 
de membres son classificats segons la 
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relació de parentiu amb Tempresari. 
Aixi, i en la suposició que l'home i la 
dona hagin aportat ierres separada-
ment a partir del matr imoni, que les 
hagin adquirit conjuntament i ambdós 
en siguin legalment els propietaris, que 
siguin coexplotadors o que aquesta 
condició es doni entre pare-fil l, pare-
fil la, mare-filL mare-fi l la, o qualsevol 
altre tlpus de relació de parentiu, tot 
aquest patr imoni famil iar const i tuirá 
una sola explotació. 

Tanmateix. «la condició d'empresari 
de Texplotació s'adquireix quan un titu
lar o un deis titulars n'assumeix la ges* 
tió personal i directa i també el riso». És 
a dir, no hi ha una relació directa entre 
els béns o drets civils que els diferents 
membres de la familia teñen sobre el 
patrimoni i la d'ésser-ne titular a efectos 
censáis, dones només un d'ells en pot 
assumir la responsabilitat. Aquest criteri 
és extraordináriament confós i difícil de 
diferenciar per la propia familia en un 
espai a on s'articulen dos tipus de rela
ció: familiar i de treball, relació que fa 
d'una familia una empresa i de l'empre-
sa una familia. Lúnica condició és que 
el responsable sigui agricultor/a de pro-
fessió, activitat que, com se sap, no 
está sotmesa a Tadquisició d'una forma-
ció reglada i, a mes, és quasi exclusiva-
ment una professió «tiereditária». 

Seguint aquest raonament. sembla 
que, en l 'estadíst ica. queda a Iliure 
elecció per part de la famil ia el dret 
d 'ad jud ica r aques ta t i tu lar i ta t . Per 
«norma», i peí pes de la tradició del 
dret civil cátala sobre la transmissió pa
tr imonial , es prioritza l 'adjudicació a 
l'home, pero la pauta o jerarquía fami
liar a efectes censáis és molt diversa: 
és prioritari l'espós sobre l'esposa; el 
pare sobre el fill i el fill sobre la mare. 
No obstant, la casuistica familiar pot 
teñir altres pautes. 

Finalment cal dir que. a efectes cen
sáis, s'entén per treball en l'explotació 
"tota aquella activitat humana que con-
thbueixi ais resultáis económics de la 
mateixa». Dos son els grans grups de 
treballadors que es distingeixen en el 
cens: ASSALARIAT (fix o eventual) i 
NO ASSALARIAT. Aquest darrer, que 
és el que a nosaltres ens interessa, in-
clou totes les persones que durant la 
campanya han aportat treball, és a dir. 
s'inclou l'empresari persona física i la 
seva familia, L'aportació de treball deis 

familiars del cap d'explotació és defini
da en termes de parent iu (esposa, 
mare, fill, filia, etc.,) i no és possible 
censar -se en termes pro fess iona ls 
{agricultor/ra. co-explotador/ra, etc), A 
mes. a l'hora de presentar els resultats, 
el cens anomena genéricament tots els 
membres de la familia {a excepció del 
titular) com '^ajuda familiar». Aixi, hem 
d'entendre que la prestació de treball 
recollida en el cens de la mal anome-
nada «ajuda familiar» és activitat pro
ductiva sense contrapartida monetaria, 
dones aquesta és la norma peculiar en 
la relació familiar. 

Qui son els t i tulars? 

Del total d'expibtacions censadas en 
el conjunt provincial l'any 1982, un 86% 
és sota la titularitat d'homes i només el 
14% deis caps d'explotació son dones, 
dada que ens adverteix de la baixa 
presencia de dones titulars d'explota-
cions (vegeu Taula I). Un fet destaca-
ble és que només un 14% de les explo-
tacions dirigides per homes no teñen 
S.A.U. (Superficie Agraria Útil); contrá-
riament, aquest percentatge és. en el 
cas de les dones, del 35%. Altrament, 
només un 19% de les explotacions a 
mans d'homes de mes de 65 anys no 
teñen S.A.U,, percentatge que per les 
dones s'eleva al 43%, Aixó sembla indi
car que les explotacions que no teñen 
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41 
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59 
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98 
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2,5 

13,6 
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0,4 0,02 
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1,6 
1,6 
1,2 
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0,04 
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Edat 
% 
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0,1 a 1 
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térra de cultiu, és a dir forestáis o Ierres 
poc productives (erms), si el domini 
civil és de la dona, aquesta en conser
va la litularitat. La que no pot ser con
trastada és la grandária d'aquesta ex-
plotació. dones el cens no recull aques
ta informació. 

És important adonar-se que el 22% 
de les explotacions amb Ierres de cultiu 
—els titulars de les quals son homes—, 
son dirigides per empresaris de mes de 
65 anys i el 12,4% d'aquestes explota
cions son menors de tres hectárees. 
Les dones de mes de 65 anys reunei-
xen el 30,5% de les explotacions porta-
des per empresarios i és important de 
ressaltar que el 2 1 % son menors de 
tres hectárees, amb una tendencia crei-
xent cap a explotacions d'una hectárea. 
És a dir, percentualment. la titularitat de 
les dones és molt elevada en explota
cions margináis o de subsistencia. 

El volum mes important d'explota-
cions és reunit pels titulars d'edats 
entre 25 i 64 anys, amb un lleuger in-
crement, sobretot en els homes, en les 
edats de 25 a 54 anys. No obstant aixó, 
l'análisi per sexe deis titulars i segons 
grandária de les explotacions ens mos-
tra que hi ha una distribució molt desi
gual de la possessió. Si bé és en 
aquest grup d'edats on la dona té mes 
presencia (en termes relatius en les ex
plotacions más grans), el seu pes es 
concentra de manera clara en les me
nors de tres hectárees. Per contra, els 
homes presenten un ciar domini de les 
explotacions de 5 a 20 hectárees, Hem 
d'esmentar que és aquesta grandária 
d'explotacions la de mes freqüéncia en 
el conjunt de terres de Girona. 

Cal fer notar, finalment. que els 
caps d^explotacions menors de 25 
anys, d'ambdós sexes, teñen una 
presencia molt baixa. 

En resum, les dades ens Informen de 
la clara marginado de les dones com a 
cap d'explotació, Com hem pogut obser
var, son les explotacions petites les que 
la dona, sota qualsevol títol de domini, en 

I conserva o té la titularitat censal. És a dir, 
les dones conserven la titularitat en em-
preses poc viables, explotacions amb un 
elevat percentatge d'agricultura a temps 
parcial o marginal i amb successió poc 
assegurada. Certament. el que sí sembla 
comprovat és que la norma cultural del 
dret civil cátala ha estat menys estricta en 
les explotacions mes residuals. 
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Qui son les mal anomenades 
«ajudes familiars»? 

En la Taula II hem distribuTt el treball 
familiar segons sexe i grandária d'ex-
plotació. L'element mes important a 
destacar és la major presencia de 
dones sobre homes (un 59% i un 41%, 
respectivament) i que, percentualment. 
la dona té mes presencia en les explo-
tacions amb S.A.U. Igualment, les 
dades d'aportació de treball familiar 
ens indiquen una important presencia 
de pagesos/es en les explotacions de 5 
a 20 ha, contribució que globalment és 
mes elevada entre la poblado femeni
na que la masculina. 

Valorant les dades estadistiques se
gons percentatge d'ocupació per es-
trats d'explotació, la distribució pot 
classificar-se de la següent manera: 

a) Les dones —segurament la majo-
ria esposes de pagesos— teñen una 
clara participació en les explotacions 
de 5 a 20 ha. Si la freqiJéncia d'un tipus 
d'explotació, com hem apuntat en 
l'apartat anterior, és símptoma de la 
seva viabilitat, hem de fer notar que les 
pageses participen en les explotacions 
mes dinámiques del camp gironi. 

b) Cal destacar que, si bé raportació 
deis homes és també important en 
aquesta grandária d'explotacions, el 
comportament per edats d'ambdós 
sexes difereix considerablement: 

b,a) La població masculina presenta 
els máxims entre menys de 25 anys i 
de 25 a 54. Les xifres ens suggereixen 
que els pares no renuncien a la titulah-
tat fins una edat avangada a favor deis 
filis. Altrament, la major presencia 
d'homes joves (menors de 25 anys) en 
aquest estrat (de 5 a 20 ha) fa pensar 
amb una certa viabilitat i continuVtat 
d'aquestes explotacions. 

b.b) La punta máxima de participació 
de la dona és en les edats de 25 a 54 
anys, amb una relativa presencia entre 55 
i 64 anys. La participació és molt baixa 
entre les menors de 25 anys i també per
centualment minvada a partir deis 65. 
Aqüestes dades ens posen de relleu la 
importancia de les esposes en les explo
tacions i que les dones arriben a Texplofa-
ció a partir del matrimonl. La baixa 
presencia de noies joves ens porta a pen
sar que l'^heretabilitat» professional de 
l'ofici de pagés reserva al fill l'accés a cap 
d'explotació, excloent les filies d'aquestes 

tasques protessionals. tendencia que es 
veu reforgada per la desvalorització social 
de la professió de pagesa. Peí que ta a la 
baixa participació de treball familiar de la 
població de mes de 65 anys, tendencia 
que s'observa en ambdós sexes, s'explica 
segurament per la seva elevada presen
cia com a caps d'explotació d'empreses 
margináis amb difícil successió; aixó fa 
que aquesta població i en especial les 
dones perdin percentualment importancia 
com ajuda familiar. 

Si la nostra aproximació és certa, la 
conclusió d'aquesta breu análisi és que 
l'esposa, a l'igual que el marit, té un 
lloc professional de rellevant importan
cia en les explotacions económicament 
mes viables del sector agrari gironi. 

Grau d'aporlació de treball 
de la població pagesa. 

Per obtenir una millor informació 
sobre el grau d'ocupació en les explota
cions familiars agráhes del camp gironi, 
hem considerat d'interés valorar l'aporta-
ció de treball segons dedicació del titular 
i de la seva familia. A partir de la docu-
mentació del cens hem estimat "rapor
tació de treball teóric», és a dir. el nom
bre d'actius que hipotéticament estarien 
ocupats si considerem que cada perso
na treballa 300 jornades quan l'activitat 
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es a ttímps compiet i 150 jornades si 
l'activitat és a temps parcial. 

La confrontació del nombre d'actius 
teórics segons jornades declarades en 
el cens i el nombre d'actius recollits en 
el mateix permet aproximar-nos al grau 
d'aportació de treball en el sector. A opi-
nió nostra, aquesta documentado és de 
gran interés ja que sovint s'atribueix un 
elevat grau de subocupació a l'aportació 
de treball agrícola de les dones. 

Un primer advertiment a fer, sempre 
segons la base estadística, és que en 
el camp gironí hi ha un percentatge 
molt elevat d'agricultura a temps parcial 
(el 45% deis titulars i el 53% de les aju-
des familiars). 

Com és lógic de pensar, l'aportació 
de treball és directament proporcional a 
la dimensió de les explotacions. és a 
dir, com mes quantitat de S.A.U. reu-
neix una explotado mes aportado de 
treball rep. Aquesta és la tendencia que 
marca l'estadística peí conjunt de co
marques de Girona. De totes maneres, 
aquesta és una afirmado discutible, ja 
que si bé en el cas del conjunt gironí 
sembla torga ciar (a causa del nombre 
importanl d'explotacions dedicades al 
vaquí de llet, especialització que per 
ésser viable ha d'anar acompanyada de 
térra de cultiu), no és alxí per explota
cions petites, ja que com han demostrat 
alguns treballs, en les nostres comar
ques, especialment en les mes litorals, 
hi han explotacions amb molt poca térra 
dedicades a horta i a fruita de regadiu, 
activitats que complementen, especial
ment la darrera, amb ramaderia mo-
nogástrica. básicament porcs. Cal, 
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dones, valorar la grandária de les explo
tacions amb prudencia. 

Segons les estadístiques, i com era 
d'esperar, és en les explotacions petites 
on el percentatge d'explotacions a 
temps parcial és extraordináriament ele
vat. Ara, les dades del cens semblen in
dicar que no es tracta tant d'agricultura a 
temps parcial com d'agricultura residual 
és a din amb un baix nivell d'ocupació 
per persona. En efecte, només el 37,1% 
del titulars i el 30,5% de les ajudes d'ex
plotacions menors de tres ha teñen una 
ocupado tora de l'agricultura: la resta de 
poblado declara íreballar en Tagricultura 
o trobar-se en altres situacions. 

L'elevat percentatge de persones 
que declaren trobar-se en una altra si
tuado fa pensar que aquí hi ha, d'una 
banda, un nombre elevat de jubilats. i 
d'altra, un nombre important de dones 
que com a primera ocupado declaren 
ésser mesíresses de la llar. En l'apartat 
anterior déiem que les dones que son ti
tulars ho son preferentment d'explota
cions petites (considerant només el 
conjunt d'explotacions dirigides per 
dones). Convé advertir, pero, que si 
sumem la totalitat d'explotacions 
d'aquesta grandária, el percentatge a 
mans d'homes és extraordináriament 
elevat: un 83% de les explotacions me
nors de tres ha son dirigides per homes 
caps d'explotació i un 17% per dones. 
Considerant el baix nombre de jornades 
aportados tant a temps compiet com a 
temps parcial en aqüestes explotacions 
i el relatiu nombre de persones que de
claren no estar ocupados en cap altre 
activitat, la nostra conclusió és que es 
tracta mes de subocupació que d'agri
cultura a temps parcial. Aquesta baixa 
aportado de treball productiu, real o 
teórica, i considerant l'observació que 
hem esmentat, afecta tant a homes com 
a dones, és a dir, quan una explotació 
és marginal {quasi de subsistencia) ho 
és per a tota la familia, 

Contráriament, i retornant a les ex
plotacions teóricament mes viables dins 
el camp gironí, les de 5 a 20 ha, s'obser-
va que: en aqüestes explotacions 
només un 11% deis titulars i un 11,4% 
de les ajudes diuen teñir una activitat 
íora de ragricultura. Creiem que aquesta 
informado és realment interessant. 

És necessari recordar que és en 
aquest estrat d'explotacions on es loca-
liíza el major nombre d'ajuda familiar. 
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Ara, l'element important a destacar és el 
pes d'ocupació femenina en aqüestes 
explotacions: un 61% de dones sobre el 
39% deis homes. A mes. i si considerem 
que aquí hi ha un 36% de poblado que 
declara trobar-se en altres situacions i 
només un 9% d'aquesía té mes de 65 
anys. és ciar que aquí hi ha el major 
nombre d'esposes agricultores. 

Altrament, sempre segons el cens, en 
aquestestrat d'explotacions hi ha un per-
centatge molt elevat d'ajudes familiars 
classificades com agricultura a temps 
parcial. De totes maneres, la població 
teórica ocupada ¡ les jornades reals de-
clarades s'aproximen molt, informació 
que demostra que en aqüestes explota-
cions hi ha un alt nivell d'aportació de 
treball. Ara, l'elevat nombre de persones 
que declaren ser ocupades a temps par
cial fa pensar en una clara infravalorado 
del treball femení, ja que hi ha una certa 
incoherencia estadística entre el nombre 
de dones censades i el nombre de jorna
des. Aquesta baixa d'activitat apunta, in-
discutiblement, cap a una elevada dis-
continuTtat de la jornada laboral del tre
ball productiu femení. 

Una qüestió important a esmentar és 
que majoritáriamenl. i a causa de l'ele
vat nombre d'homes caps d'explotadó. 
les estimacions sobre aportado de tre
ball de les esposes son declarades pels 
marits. A criteri nostre, no és erroni pen
sar que l'home, com a explotador princi
pal que s'autocensa, es veu «obligat" 
socialment a atribuir-se mes hores. infra-
valorant així el treball de l'esposa. 

A manera de resum 

Com hem intentat destacar en 
aquest article. és possible, malgrat totes 
les través de l'estadistica. fer «visible" 
el treball productiu de les dones en l'ex-
plotació familiar agraria. De Texplotació 
creiem que és possible destacar-ne les 
següents conclusions. 

No és possible, a partir del Cens 
Agrari, conéixer l'estructura de domini 
real sobre la térra. Cerlament, el dret 
cátala, basat en la inslitució de l'hereu. 
ha aíavorit un adaparador predomini de 
la transmissió hereditaria de la térra en 
línia masculina. Ara, en cas que la dona 
sigui pubilla. usufructuaria, copropieta
ria, etc, hi ha moltes possibilitats que 
aquest domini sobre la térra resti ama-
gat en el cens. Que la condició de titular 

només l'adquireixi un membre de la fa
milia amaga indiscutiblement el domini 
civil que la dona pugui teñir sobre 
aquesta. La norma «cultural» ha motivat 
que el patrimoni familiar —en el nostre 
cas. Texplotació familiar— sigui cosa 
d'homes. El «costum" desautoritza la 
dona com a reponsable familiar i aques
ta ha renuncial secularment amb «natu-
ralitat» ais seus béns i drets a favor del 
marit. La renuncia a la titularitat ha pro-
vocat que la dona pagesa no gaudeixi 
de professió reconeguda. 

Si valorem, com hem fet. que la fre-
qüéncia d'un tipus d'explotadó és símp-
toma de la seva viabilitat económica, 
hem de fer notar que les pageses partici
pen en les explotacions mes dinámiques 
del camp gironí. Ates l'elevat percentatge 
de dones en les explotadons mes via
bles, pero també el baix nombre de jor
nades teórlcament aportades i el nombre 
elevat de dones que declaren trobar-se 
(en relació a la dedicado de l'explotadó) 
en «altres situadons», tot fa pensar que 
"teórlcament", o almenys estadística-
ment, la dona és primer mestressa de la 
llar que treballadora. Tanmateix hem fet 
notar que les dones pageses arriben a 
rexplotadó a partir del malhmoni, siguin 
o no filies de casa. Aquest punt ha que-
dat demosfrat peí baix nombre de dones 
joves (menors de 25 anys) que dedaren 
treballar a rexplotadó. 

Isabel Salamaña és prolessora 

de Geografía de l'Esludi General de Girona. 
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