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Introducció

La introducció de la perspectiva de genere és una realitat als estudis rurals a
Catalunya i Espanya malgrat que no ha cstat una tasca facil ni pot donar-se
per acabada. Lluny queden ja els primers treballs publicats en plena transició
política que intentaven no deixar d 'incloure les dones en la descripció dels can
vis que es succeien en el món rural. Des d' aleshores s'han registrat en el món
canvis molt significatius quant a la posició de les dones en la societat i en l'e
volució del feminisme i els estudis de genere. En aquest sentit, l'aparició dels
estudis feministes és probablement l'expressió académica del moviment de
dones en la mesura que l'evolució de les ciencies socials tendeix a reflectir l'e
volució del context social i economice

EIs espais rurals de la Unió Europea han anat canviant a passos agegantats i
cal estudiar la seva reestructuració social i econ ómica; i en aquesta tasca, l'en
focament de genere és molt enriquidor. A Espanya, s'ha passat d 'una univer
sitat monocolor -la típica d 'un regim dictatorial- a una universitat plura
lista i democrática que, en principi, ha afavorit l'obertura ideol ógica i la
introducció de nous enfocaments concep tuals i mctodologics. Entre aquests,
el de genere ha conegut un desenvolupament rnolt notable malgrat que no esti
gui encara «n o rm alitzat» com una dimensió propia de qualsevol análisi de la
realitat social. No ob stant aixo , els progressos han estat importants i cal espe-
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rar que en aquest primer decenni del segle XXI la introducció de l'enfocament
de genere es completi de manera que constitueixi un element consolidat, «nor
mal» en els estudis rurals, com ja ocorre en altres paisos europeus.

A fi de portar a terme un balanc de l'enfocament de genere en els estudis
rurals a Catalunya i Espanya en els darrers decennis, ens ha semblat conve
nient, en primer lloc, fer una presentació del context europeu, incloent'hi una
breu analisi de la revista Sociologia Ruralis, emblemática dels estudis rurals euro
peus. A continuació, a la part central i b ásica del nostre estudi, presentem el
balanc de les publicacions catalanes i espanyoles sobre el tema a través d'una
periodització per decennis, ja que ens permet una millor matisació. Finalment,
l'article es clou amb unes reflexions finals sobre l'evolució d' aquests estudis al
nostre país i la seva ubicació en el context europeu.

El context europeu deIs estudis rurals

Segons l'editor de [ournal o/Rural Studies; estem assistint a un deIs perío
des més estimulants en els estudis rurals europeus, en particular en el món
anglóíon (CLOKE, 1997). Les raons d'aquest canvi es poden trobar, d'una banda,
en la creixent interdisciplinarietat dels estudis rurals i, d 'una altra, en la con
tribució de les disciplines que no s'havien integrat gaire en els anomenats estu
dis rurals; un bon exemple és el de la geografia agraria i la seva obertura cap a
disciplines rellevants, sobretot 1'anomenada «n ova sociologia rural» (GÓMEZ
BENITO, 1996, p. 25). En aquest sentit, és significativa la notícia que dóna
Whatmore el 1993 (WHATMORE, 1993a), que el seu informe és l'últim que
amb l' adjectiu «agrari »1 «agrícola» apareix a la revista Progress in Human
Geography, ja que els posteriors comptaran sempre amb el de «rural» (geogra
fia rural i/o estudis rurals) (per exemple: WHATMORE, 1993b; MARSDEN, 1994,
1996; LITTLE, 1999). Molt aviat, en aquest procés de renovació es van aixecar
veus demanant que la geografia rural s'ocupés de les «geografies rurals desate
ses» (PHILO, 1992), és a dir, de 1'estudi deIs grups socials generalment margi
nats a les arces rurals, cosa que equivalia a reclamar, entre altres, una presencia
més gran de 1'enfocament de genere (BELL i VALENTINE, 1995).

S'ha subratllat que en aquest procés de canvi sobre la valoració del «ru ral»
en diverses ciencies socials (inclosa la geografia) hi ha tingut rnolt a veure l'a
nomenat «gir cultural» dels anys noranta. Aixo és degut, en part, a la fascina
ció conceptual per la diferencia i pels rnetodes etnográíics, i també per l'atrae
tiu que suposa treballar en nous centres d 'interes com «l'altcritat-v la construcció
de la identitat i del paisatge, i l'erníasi en l'espacialitat de la natura (CLOKE,
1997; MURDOCH i PRATT, 1993). En aquesta nova construcció del «rural», el

1. Aquest a revista i la ja esrne ntada Sociologia Ruralis só n pr ob abl em ent les revist es eu ropees Inés
represenrati ves dels estud is rurals i les de m és pr esti gi aca de rn ic sobre el tema.

2. En ang les, «othern ess» .
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postmodernisme desafia la universalitat dels conceptes i intenta «desagregar»
la rurali tat escoltant altres veus (les de les «altres geografies rurals») i acceptant
l' existencia de «múltiples construccions culturals i múltiples significats adscrits
al fet de viure al camp» (VALENTINE, 1997).

Naturalment, tot aixo ha portat a nous plantejaments en els estudis rurals
dels darrers anys. Linrcres per la complexitat i la íluídesa de «1'alteritat» rural
porta cap un dels temes més nous, el de la identitat rural, i com es construeix i
s'experimenta per diverses persones, en diferents llocs i situacions (BRAND i
HAUGEN, 1997; OLDRUP, 1999). Per exemple, davant del paper canviant de la
dona en el món rural és interessant estudiar la (re)construcció de la identitat de
la dona agricultora (i no només l'esposa de l'agricultor) i la (relconstrucció de
la ruralitat que aixo suposa. AixÍ mateix, s'ha tractat també, encara que tímida
ment, el tema del medi ambient des d'una perspectiva de genere (SCHMITT,
1994). 1 en un moment en que els «posts» estan de moda a les ciencics socials,
no ha de sorprendre que també s'hagi tractat l' estudi del «post-rural» i de la
«post-ruralitat», termes que no es refereixen a una seqüenciació del rural, ja que
el seu contingut és més de tipus rnerodologic i té una forta component crítica.'
En definitiva, amb la introducció d' aquests termes en la investigació el que s'in
tenta és «fomentar la sensibilitat per a la producció de significats que facin pos
sible 'experiencies rurals' particulars» (MURDOCH i PRATT, 1993, p. 425).

No obstant aixo, algunes veus alerten sobre el profund sentit metodologic que
implica el «gir cultural» i els temes i preocupacions dels «nous» estudis rurals
(PHILO, 1993; LITTLE, 1999). Existeix el risc de «des-rnaterialitzar» i «de-socia
litzar» el contingut del que s'estudia (PHILO, 1999) i que el gir cultural dreni part
de la substancia constituent d' allo que generalment hem concebut com a cien
cia social. Segons Littlc (1999), actualment existeix una forta tensió entre els
enfocaments culturals i els d' economia política, així com un temor latent a l'a
bandonament de temes tradicionals d'interes en l'estudi de la ruralitat (corn la
classe social, la propietat de la terra, els plantejaments més «socialistes» del gene
re, etc.) mentre que s'observa una certa preferencia «postmoderna» per les expli
cacions excessivament individualitzades de les desigualtats i de les diferencies. ]a
el 1986 Little advocava la necessitat d'introduir l'enfocament de genere en un
dels primers números de Journalo/Rural Studies, i convé assenyalar que la nova
línia dels estudis rurals té molt a veure amb el desenvolupament dels estudis femi
nistes (PHILO, 1992; LITTLE, 1999; McDoWELL, 2000).

La conceptualització del terme genere representa segurament un dels guanys
teorics més fructílers per a l'estudi de la posició de la dona a l'agricultura i per
comprendre el significat de les relacions de genere a la societat rural en sentit
ampli (WHATMORE, 1989,1994; VAN DER BURG i ENDEWELD, 1994). Relacionat
amb aquest avene cal destacar la seva contribució a desagregar el concepte de
Iamília rural-concebuda tradicionalment com un ens organic- i estudiar les

3. És exactament el que passa amb el contingut i el significat d'altres termes «post», com per exemple
el postcolonialisme.
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relacions de poder i desigualtat que trobem dins aquesta família. Aquest con
cepte de família és també un dels eixos basics per explicar la pcrvivencia de les
comunitats rurals. En general, els temes més tractats amb l'enfocament de gene
re són els rols de genere, la divisió sexual del treball, l'estudi de les relacions de
genere i la representació o la identitat de genere en el món rural.

Per poder contextualitzar més bé la perspectiva de genere en els estudis rurals
a Espanya i a Catalunya s'ha considerat adient analitzar la seva evolució en una
de les revistes europees més representatives i de més prestigi acadernic, Sociologia
Ruralis, portaveu de l' European SocietyJorRuralStudies. El període analitzat es
remunta a 1978 i des d 'aleshores s'han publicat 59 articles" i 29 ressenyes de
llibres sobre dones o genere. El pes dels articles amb enfocament de genere per
a tot el període és significatiu (un 100/0 del total d 'articles) i des d' una pers
pectiva metodológica, destaca el predomini deIs articles que empren l' analisi
qualitativa. Cal assenyalar també que la meitat deIs articles sobre genere han
aparegut en tres números monografics sobre la tem ática. Aquest fet és impor
tant de destacar donat que l'edició de números monografics esta sempre molt
relacionada amb la política editorial de la revista (Sociologia Ruralis, 1978, 1988,
1998).

En relació als temes més tractats a cadascuna de les decades estudiades, cal asse
nyalar que de 1980 a 1989, s'observen clarament tres línies tematiques. La pri
mera, i probablement la més recorrent, és la invisibilitat del treball de la dona.
Molts dels articles es centren en l'cscás valor de les dades estadístiques oficials per
mesurar el treball femení, tant el realitzat a l'esfera productiva com a la repro
ductiva. En relació a aquesta darrera, s'avalua críticament el concepte tradicio
nal de família, considerant-la ellloc clau per a la reproducció de les relacions
patriarcals, i s'assenyala que la «visibilitzaci ó» del treball de la dona (si és el cas)
no ha anat acompanyada d 'un increment paral-Iel en la seva participació en les
decisions. La divisió sexual del treball dóna peu directament o indirectament
a un gran nombre d 'articles, i s'observa com l'estructura patriarcal de la societat
estableix el marc d 'una divisió de treball segons el genere molt accentuada fins i
tot en les economies avancades, on els homes predominen en una producció cada
cop més mecanitzada i les dones són relegades a tasques menys tecnificades . Un
tercer tema tractat és la pluriactivi tat i el treball fora de l'explotació. Són les
dones que provenen d' explotacions petites i les dones joves les que tenen més
tendencia a treballar fora de l'explotació; pero la necessitat de treballar fora no
ve determinada només per motius econornics, sinó també socials i personals.

Pel que fa a la segona de cada (1990-1999) , s'han pogut identificar tres temes
forc;a nous. Per una banda, comencen a publicar-se articles sobre la construc
ció de les ident itats de les agricultores, la masculinitat i la construcció de
la ruralitat. Algunes dones -sobretot en el nord d 'Europa- utilitzen nor
malment maquinaria pesant i aixo implica l'adaptació a un nou concepte de
feminitat. Així mateix es planteja la diferencia entre dones agricultores i dones

4. S'hi inclou en els corne ntaris i algun es notes edito rials de cena en tita r.
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rurals (a més, un bon nombre ja no són d' origen rural), i es problematitza la
(re rco n st ru cció de les seves identitats com a dones agricultores així com la con
seqüent (re)construcció de la ruralitat. La professionalització de les agricul
tores i l'educació és un altre dels temes recurrents d 'aquesta d écada, i amb un
cert cmtasi en com la formació professional tradicional ajuda a perpetuar els
processos actuals de socialització que modulen de forma diferent les experien
cies de les dones i dels homes. Finalment, un tema interessantíssim que apa
reix en els articles publicats en aquesta d écada és el de l'activitat pol ítica, les
estructures de poder i 1'«empoderament»,5 temes clau per comprendre els
processos que exclouen les dones i per poder miUorar la seva situació.

La perspectiva de genere en les publicacions sobre temes rurals
a Espanya i a Catalunya: una evolució cronoló gica i temática

Encara que no és fin s la segona rneitat dels anys vuitanta que es pot parlar pro
piament d 'aquest tipus d 'estudis, cal anar més enrera per poder apreciar degu
dament la seva evoluci ó." A més , una cosa és tenir en compte les dones i una
altra estudiar el món rural des d'una perspectiva de genere (és a dir, incorpo
rant els esquemes teorics i conceptuals de la teoria feminista i de la teoria de
genere), que certament, ha trigat rnolt a arribar als ·estudis rurals. Les raons d'a
quest retard (en comparació amb altres paises europeus) es deuen probable
ment a l'androcentrisme que ha caracteritzat aquests estudis a Espanya i al
menor i més lent desenvolupament dels estudis de genere en una gran part de
les ciencies socials del nostre país. Les contribucions que trobem provenen
majoriráriarnent de la sociologia i, en menor mesura, de la geografia i l' antro
pologia.

Amb anterioritat a aquesta de cada es poden destacar algunes incursions
durant els anys setanta, que van ser realment pioneres en la temática (GARCÍA

FERRANDO, 1975a; 1975b; 1977). Aquestes obres aborden la tesi de la fem i
nització de l'agricultura i el carácter adaptatiu de la població femenina rural i
especialment el paper de la dona en l'explotació familiar agraria.

Els anys vuitanta o el «descobriment» de la invisibili tat del treball de la
dona en el món rural

Tal com ha passat en altres paises, els primers estudis es centren en l'intent
de comptabilitzar el treball de la dona, després de «descobrir» que estava, en

5. En ang les, «emp owerment».
6. Només incloem els treballs publicats a 1'Estat espa nyol independenment qu e els seus autors/es

siguin espanyols/es o no . Així mateix, no es tenen en com pte els treballs qu e els autors/es espanyols/es
han publicat a l'estrangero
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general, molt infravalorat. En el primer quinquenni de la d écada es compta
bilitzen molt pocs treballs. El primer (ZAPATERO i JIMÉNEZ, 1980) és un tre
ball sobre la situació de la dona a l' explotació familiar agraria en una zona
d'Aragó. S'hi destaca el seu alt nivell de participació i l' escassa incidencia del
tipus d' apropiació de la terra en relació amb el seu treball. Al cap de poc temps
es publica un breu article a la revista d'informació agraria El Campo (ENRÍQuEz,
1982) que destaca les activitats de les dones agricultores gallegues, situant-les
com les grans protagonistes del sector; i no és gens estrany que faci referencia
a les dones d'aquesta Comunitat ja que és la que ha comptat amb un índex
més elevat de participació femenina en el treball agrícola a Espanya.

En el mateix any, la revista Agriculturay Sociedad publica un treball sobre
moviments socials al camp (HUIZER, 1982), destacant el paper de les agricul
tores. L'autor assenyala la doble explotació que pateixen les dones rurals en
rnoltes societats i destaca el seu major potencial de resistencia en comparació
a dones d' altres col-lectius professionals. Un altre article sobre les condicions
de vida de les dones en zones no metropolitanes dels Estats Units apareix uns
anys més tard (LEGH-PRESTON, 1985), centrant-se en l'analisi de les seves opor
tunitats d' ocupació comparant-les amb les de les árees urbanes. La publicació
de dos articles d' autors i temática estrangers podria interpretar-se com una
mostra de l'in teres per part de la direcció de la revista, malgrat l'absencia d' o
ferta local d' articles.

La Revista deEstudios Agrosociales publica el 1985 un interessant article sobre el
treball de la dona en un municipi gallec (FERNÁNDEZ DELA ROTA, 1985). Aquesta
investigació forma part d 'un treball més ampli sobre diferents comarques espa
nyoles, promoguda pel Ministerio de Cultura, on participen sociolegs i antropo
legs. S'analitzen les circumstáncies laborals de la dona que suporta el pes principal
de la ramaderia i l'agricultura donat que 1'home treballa sovint a l'exterior.

A la segona meitat de la de cada ja proliferen més els estudis que adopten
un enfocament més de genere. El 1987 apareix un interessant article a
Agricultura y Sociedad (DE LA FUENTE, 1987) sobre la problemática de les
dones rurals amb estudis, enfrontades al dilema de quedar-se a la seva comu
nitat o anar-se'n; l' article emfasitza els canvis d' estil de vida i de mentalitat
i planteja el tema de la fugida del món rural , que estará present, sota formes
diferents, alllarg de tot el període del nostre estudio En el mateix any es publi
ca a la Revista de Estudios Agrosociales un article sobre la participació de la
dona a les explotacions agraries de les Alpujarras (CALATRAVA i VERICAT, 1987)
que es va presentar originalment en unes jornades sobre «La dona a l'agri
cultura» organitzades per la Universidad de Córdoba (febrer de 1985). És un
intent de visibilitzar i comptabilitzar el treball de la dona encara que per pri
mer cop ens trobem davant una metodologia qualitativa, que tant predomi
nara en els treballs de la década següent. El 1988 es publica de forma mime
ografiada un primer treball d'equip dirigit per José Ignacio
Vicente-Mazariegos (CAMARERO ET AL., 1988). Aquest equip, vinculat a la
Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Población y Ecología
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Humana) porta a terme nombrosos treballs per encarrec del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación i juga a partir d' aquesta data un paper des
tacat en els estudis de genere en el món rural espanyol des de la sociologia.
En aquest treball es plantegen per primera vegada les possibilitats que el Cens
Agrari del 1982 ofereix per a l'estudi del treball que realitza la dona a l'agri
cultura i a la ramaderia.

En el mateix any es publica un número monográtic sobre la dona a l'agri
cultura a El Campo (1988), fet destacable ja que aquesta revista, que podríem
qualificar d' alta divulgació, arriba a un públic alie al món academice S'inclouen
18 articles molt diversos amb una perspectiva interdisciplinar (geografia, socio
logia, psicologia, economia, drer) que tracten diferents problematiques de les
dones rurals, des del seu paper en les relacions econórniques i patrimonials de
la família rural a la situació de les agricultores vídues, passant pel treball a les
explotacions familiars. EIs articles són molt heterogenis ja que es combinen els
de carácter més teóric amb, per exemple, els que relaten experiencies de dones
concretes. Cal destacar que els articles cobreixen un ampli ventall de regions
espanyoles, mol;en la línia de la revista. És el primer cop que es fa l'esforc d' a
glutinar diversos especialistes en el tema (alguns ja coneguts, altres emergents)
i, malgrat que la majoria deIs articles no inclouen contingut teoric, algun d' ells
ja perfila una analisi clarament de genere (DuRÁN, 1988; GARCIA RAMON i
CANOVES, 1988). És important assenyalar que en forca treballs ja s'introdueix
un enfocament integrador que té en compte la separació entre l'esfera de la
producció i la de la reproducció, separació que ha accentuat la subvaloració del
treball femení ja que origina restriccions de tot tipus per a la participació de la
dona en el treball «productiu». En qualsevol cas, aquesta publicació destaca per
ser el primer rnonográfic sobre el tema a Espanya.

Lany 1989 representa un punt d'inflexió interessant ja que una altra revista
publica un nou número monografic sobre l'enfocament de genere i, a la vega
da, apareixen tres articles molt solids en conegudes revistes espanyoles d' estu
dis rurals. 1 cal destacar aquesta circumstáncia perqué no només es tracta d'un
augment de pagines dedicades al tema sinó d'un canvi molt destacable en el seu
contingut i qualitat, ja que la majoria dels treballs utilitzen un marc teóric ple
nament de genere (és a dir, un tipus d' analisi en que no només interessa posar
de relleu les activitats de les dones sinó que es té en compte l'estructura de poder
i de genere de la societat). El monografic, titulat «Agricultura, genere i espai»
(Documents d'Análisi Geografica, 1989), forma part d'un dossier més ampli sobre
geografia i genere i és el resultat d'un seminari internacional organitzat a la
Universitat Autónoma de Barcelona. Cal destacar que dos dels articles tracten
el problema de les fonts estadístiques (GARCIA RAMON, 1989a; MOMSEN, 1989)
en dos contextos ben diferents, Espanya i Anglaterra respectivamente Ambdues
autores són rnolt crítiques amb les possibilitats que ofereixen els censos oficials
agraris i advoquen per la necessitat del treball de campo Un altre deIs articles
(BERLAN, 1989) toca un tema completament nou a Espanya, el de les trajecto
ries professionals de les agricultores (1'autora és francesa) i destaca que els seus
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perfils professionals vénen determinats per la formació assolida, pero , sob reto t,
pe llloc que els ha assignat la divisió sexual del tr eball en el procés de produc
ció. Un article molt interessant (SABATÉ, 1989a) aporta suggeriments m eto
dologics per als estudis de genere en el medi rural , en particular per a l'estudi
de les migracions, la indústria rural i l' accessibilitat als serveis. Aquest monogra
fic representa, d 'alguna manera, la primera publicació col-lec tiva d 'un dels equips
q ue sera més actiu durant rota la d écada següent. Es tr acta de l' equip dirigit per
la geografa Maria Dolors Garcia Ramon, que aglutina investigadors i investi
gadores de diferents universitats espanyoles a través de diversos projectes d 'in
vestigació de la DGICYT/DGES (Ministerio de Educación i Ciencia) durant
els darrers anys vuitanta i tora la d écada dels noranta.

Tal com s'ha dit anteriorment, la Revista de Estudios Agrosociales publica
aques t m at eix any dos articles importants (WHATMORE, 1989; CANOVES ETAL.,

1989). Un d' ells el signa l'anglesa Sarah Whatmore - un a de les especialistes
m és conegudes internacionalment- i constitueix una destacada ap ortació reo 
rica. L'autora desenvolupa un marc d 'analisi format p er la teoria feminista i
encam inat a estudiar la naturalesa de les relacions de treball familiars i la posi
ció de les dones com «esposes d 'agricultors», destacant p er una banda les ide
ologies sob re el paper de l'esposa i, per una altra, l'experiencia de treball de la
dona. L'alt re ar ticle discuteix una tem ática semblant (la de l' esposa agriculto
ra) pero amb un carácter més empíric i aplicat al cas espanyol, a partir d 'una
an álisi crít ica d el Cens Agrari de 1989. Finalment, l'article de Vicente
Mazariego s (1989), publicat a Agriculturay Sociedad, té el rnerit de plantejar
p er primera vegada el tema de la dona agraria a escala eu ropea i assenyala la
seva subord inació en el marc de les relacions familiars i de la cornunitat rural.
L'autor planteja una política renovada d 'arrelament que consideri la seva pro
fessionalització i la participació social, i en consonancia amb les creixents rei
vind icacions de les organitzacions agraries femenines.

EIs anys noranta: dona rural, pluriactivitat i medi ambient

La creixen t p rese ncia d 'estudis rurals atents a la perspectiva de genere que
s' in icia als anys vuitanta ar riba a la seva máxima expressió als anys noranta. EIs
estudis publicat s d urant aquesta d écada reflecteixen, en general , els profunds
canvis econórnics i socials del món rural , centrats en el context de crisi de les
exp lotacions familiars agraries i en l'inici de la ruptura generacional en t re les
dones rurals, posada de manifest tant en les pautes d 'activitat com en els valors
i expectatives vitals. Per la seva part, la geografia i la sociologia agraries també
h an deixat llo c, o almenys espai, a la geografia i sociologia rural, on tenen cabu
da tots els processos de canvi que ocorren en aquestes arces.

EIs eq uips d 'investigació p ioners en aquests estudis publiquen el gruix deIs
seus treb alls ja a corne ncaments de la década, i també apareixen les primeres
tesis docto rals. El 1990, a la Universitat Aut ónoma de Barcelona es presenta
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la primera tesi doctoral catalana i espanyola que relaciona la geograf1 a, el gene
re i 1'agricultura (CANOVES, 1990), una aportació teórica i em pírica sobre el
treball de les dones a les explotacions familiars agraries de Catalunya. També
el 1990, a Agricultura y Sociedad es publica un important article de refl exió
sobre l'analisi del treball agrari des d 'una perspectiva de genere que analitza els
estudis realitzats sobre la divisió sexual del treball als paísos avancats (CARCIA
RAMON, 1990). En ell es constata que 1'estud i de les relacions socials a 1'agri 
cultura, i concretament el paper que hi té la dona, és imprescindible per com
prendre els processos de reestructuració i per dissenyar les polítiques agrar ies
del futur immediat.' Larticle suposa també una revisió dcls concep tes b ásics
d' analisi en geograf1a i genere que són susceptibles de ser aplicats en el treball
en el sector agrari (divisió sexual del treball, producció, reproducció, etc.) així
com una analisi de les possibilitats de la teoria feminista per a la seva aplicació
en l' estudi del treball de la dona agricultora. Aquestes refl exions teoriques i
metodologiques es recullen en els treballs que l'equip d 'investigació liderat per
la mateixa autora publica més endavant (CARCIA RAMON ET AL., 1991) i en
particular el llibre Mujer y Agricultura en España. Género, trabajo y contexto
regional(CARCIA RAMON ET AL., 1994). Aquesta obra és el resultar d 'una amplia
recerca sobre el treball de les dones a les explotacions familiars agraries de
Catalunya, Andalusia i Galícia, des d 'una perspectiva que integra l'analisi de
les dues esferes, productiva i reproductiva, i amb una metodologia qualitativa,
que, segons les autores, és la que permet coneixer a fons i analitzar la contri
bució «invisible» de les dones en les explotacions agraries i les relacions de gene
re subjacents en els rols percebuts.

El 1990, investigadors de l'equip de la Universidad Complutense de Madrid
impulsat per la geografa Ana Sabaté, publiquen alguns resultats de la seva inves 
tigació sobre la participació de les dones en la reactivació de zones rurals des
afavorides, en concret sobre les treballadores rurals com a factor de localitza
ció de la indústria de la confecció, destacant les condicions de treball i de vida
d'aquestes dones (MARTíN CARO, 1990; MARTíN CIL, 1990). El paper assignat
socialment a la dona i les relacions de genere presents en el medi rural es con
sideren claus en la localització industrial i es constata una estreta relació entre
la industrialització difusa i la disponibilitat de ma d 'obra femenina. Els treballs
de l'equip es refereixen a la Comunitat Aut ónoma de Madrid i a altres regions
interiors d'Espanya, com el cas de Toledo (SABATÉ, 1992a, 1992b, 1992c).

També a comencament de la mateixa decada apareix una de les primeres mono
graf1es regionals sobre «que és la dona a la nova societat pagesa» (GENERALITAT
DECATALUNYA, 1990) elaborat per un equip de sociolegs rurals de la Universitat
de Barcelona. L estudi s'emmarca en el context de la modernització de l'agricul-

7 Una idea que qued ara pat ent anys més tard a la Conferenc ia Europea sobre D esen volupam en t
Rural celebrada a Cork (1996) en la qual es plantegen les di rectrius de la po lít ica rural europea fins
l'any 2000. La declaració de C or k posa de man ifest que els recursos humans, i en particular les dones ,
só n agents ac t ius ba sics en la no va pol ít ica de desenvo lupament rural (Fr SCHL ER, 1996 ; Leader
Magazine, 1997).
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tura catalana alllarg deIs anys vuitanta i deIs conseqüents canvis en la gestió deIs
recursos humans, en l'organització i distribució del treball, en la formació agraria
i en la participació individual i social en la presa de decisions.

El 1991 apareixen altrcs tesis doctorals sobre el treball de les dones a les
explo tacions familiars agraries, des de la sociologia (GARCÍA BARTOLOMÉ, 1991)
i des de la geografia (SALAMAÑA, 1991). En ambdues es destaca la tasca pro
ductiva i reproductiva de les dones a les explotacions agraries i el futur d 'a
questes empreses familiars sense la seva participació activa. En aquest sentir, la
continuitat generacional sembla molt important i els estudis següents es dedi
quen a analitzar-Ia. El 1991 es publica Mujer y Ruralidad. El círculo quebrado
(CAMARERO, SAMPEORO i VICENTE-MAZARIEGOS, 1991), una obra de referen
cia sobre el treball de la dona al medi rural que posa en primer lloc la ruptura
generacional del model d'integració laboral femenina en aquestes arces.

En el marc del «Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres
(1988-1990) >> , el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encarrega a
un equip de sociolegs encapcalats per José-Ignacio Vicente-Mazariegos l'ela
boració d 'un estudi en profunditat sobre la situació socioprofessional de la
dona a l' agricultura. En diversos volums es recull una recopilació bibliografi
ca sobre els estudis de la dona agricultora a Europa i a Espanya de 1960 a 1989,
una an álisi de les fonts estadístiques disponibles per estudiar el tema, la situa
ció jurídica de la dona agraria a Espanya, i l'analisi sociol ógica de la situació
de la dona a partir deIs resultats de les enquestes a una mostra de 6.203 dones
de 16 paisatges agraris espanyols (VICENTE-MAZARIEGOS, 1991a, 1991b, 1992,
1993, 1994). La implicació en el treball, la participació en l'associacionisme,
l'actitud davant l'accés a la titularitat de l'explotació, la projecció socioprofes
sional, etc., són alguns deIs temes tractats en aquest estudi, una obra de referen
cia per a qualsevol persona interessada en la tem ática.

Igual que a la d écada anterior, les revistes Agriculturay Sociedadi Revista de
Estudios Agrosociales segueixen publicant articles en números ordinaris sobre
dona/genere i agricultura/medi rural (uns cinc articles en tota la d écada). Entre
ells destaquen el de García Bartolomé (1992) sobre el treball de la dona agri
cultora en les explotacions familiars agraries espanyoles i la seva aportació per
a llur m anteniment i reproducció; el de Granados i Calatrava (1993) sobre una
analisi des de la perspectiva de genere de la valoració deIs cursos de formació
b ásica agraria realitzats a Andalusia; i el de Dí~z i Díaz (1995), un article sobre
el pap er que juguen les mares en la fugida de les filles del món rural, un tema,
el de l'em igrac ió femenina, rnolt característic deIs primers temps de penetra
ció d e 1'enfocament d e genere pero que ha tornat a ser for~a tractat en aques
ta d écada, tant a Espanya com a escala europea (DAHLSTROM, 1996).8També
el 1995 , Garcia Ramon, en col-laboraci ó amb altres autores, publica un arti-

8 Un dels principals ins t iturs d'estudis sobre la dona a nivell europeu, el NORUT Social Science
Research de Trorn so (Noruega), ha tr act at el tern a de l'emigració selectiva de les joves del rn edi rural
noruecanalitzant-ho corn un resu lta r de les forres estructures patriarcalsqueexisteixen enaquestes arees,
que consideren perileri es rnascul ines.
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cle sobre una nova activitat per a les dones rurals, el turisme rural, aplicat a les
regions catalana i gallega. Es tracta d'una primera contribució sobre les alter
natives de treball per a les dones del món rural al marge de l' activitat agraria,
exhaustivament abordat a la segona meitat de la década.

EIs estudis empírics realitzats alllarg dels vuitanta i el primer quinquenni
dels noranta subratllen les possibilitats rnetodologiques de l' análisi qualitativa
per als estudis del medi rural des d'una perspectiva de genere, i en aquest sen
tit, també es publiquen articles que tracten específicament aquests aspectes
metodologics (BAYLINA ET AL., 1991).

El context socioeconórnic dels espais rurals en cada període ha influenciat,
sense cap dubte, els treballs realitzats des de la perspectiva de genere. Malgrat
que els canvis en el treball agrari arran de la modernització de l' agricultura i
de les noves relacions entre aquesta i la resta de l' economia ja s'analitzen a la
geografia i la sociologia rurals els anys vuitanta, aquesta década i la primera
meitat deIs noranta recull moltes aportacions sobre la constatació del treball
de les dones a les explotacions familiars agraries. La investigació es preocu
pa per atorgar-Ios el reconeixement del seu treball i treure-Ies de la seva invi
sibilitat. Més d'acord amb els canvis esmentats, s'estudia també l'abandona
ment de les dones del medi rural i la progressiva desfamiliarització de
l' agricultura familiar. Es constata que cada cop més dones ocupen llocs de
treball fora d'unes explotacions que van perdent el seu sentit tradicional com
a unitat de producció económica i d' organització social. AIgunes dones s'o
cupen en l' elaboració o comercialització de productes agraris, altres en els
nous processos de producció agraria intensiva, altres es subocupen en el tre
ball a domicili a preu fet i altres en iniciatives relacionades amb els sistemes
de desenvolupament rural. Seguint el reflex d' aquesta canviant realitat, a la
segona meitat dels noranta apareixen obres que tracten ámpliament aquests
temes .

El 1996 apareix elllibre Género y ruralidad. Lasmujeres ante el reto de la desa
grarización (SAMPEDRO, 1996). Una de les coautores delllibre Mujer y rurali
dad (1991) adopta el concepte de genere al títol, un tret significatiu que reflec
teix l' avenes en la consolidació epistemológica d' aquests estudis. Sampedro
considera que per entendre les pautes laborals de les dones al món rural ja no
es pot recorrer als plantejaments tradicionals de la família pagesa, sinó que els
canvis s'han d'interpretar des de la recerca, per part de les dones, d'un reco
neixement més gran, una millor remuneració i un increment de l'autonomia
en el seu treball. Per tant, apareix la dona com a subversora de la societat tra
dicional i es posa de manifest la crisi de les relacions de genere tradicionals a
la família rural.

També el 1995 la revista El Campopublica el seu segon número monogra
fic sobre el tema, titular «La mujer rural». Aquest dossier suposa un avenes
qualitatiu rnolt important respecte del monografic anterior, de 1988, que es
referia a «La mujer y la agricultura», no només per l' ampliació temática que
suposa tractar sobre la dona que viu i/o treballa al medi rural independent-
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ment de la seva vinculació a l'activitat agraria, sinó per la q ualitat científica
de la majoria d 'articles. Es tracta d 'una recopilació molt hctcrogenia, tant
pels temes com per les escales d 'analisi; un aparent desordre que es just ifica
pe l ca rácte r global de la publicació en la qual ellector/a obr épinzellades molt
interessants sobre que ocorre en altres llocs, i sobretot, com van sorgint nous
te m es (la relació entre el feminisme i l' ecologisme o la femi nització de la
pob resa i el món rural).

Una altra publicació peri ódica que segueix contribuint a la d ifusió de l'en
focament de genere és Documents d'Anállsi Geografica. Al marge dels art icles
que van apareixent en els números ordinaris de la revista, el 1995 publica el
segon número monogratic sobre «O cupació i vida quotidiana de les dones».
No es tracta d 'un número monográíic dedicat específicament al món rural com
ho va ser el primer, pero inclou articles com els de Saba té (1995) i d'Oberhauser
(1995), que analitzen el paper de la dona a la industrialització de les arces rurals
d 'Espanya i dels Estats Units respectivament, de Canoves (1995) sobre 1'es
t ructu ra familiar i el treball de la dona a l'agricultura en algunes comarques
catalanes, de Garcia Ramon i Cruz (1995) sobre el treball jornaler agrícola a
Andalusia i, des d 'una perspectiva metodol ógica, el treball de Townsend (1995)
sobre la representació de les dones de la selva tropical mexicana.

Una altra contribució molt significativa, malgrat que tampoc no es tracta
d' una obra específica sobre medi rural és Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una
geografía delgénero (SABATÉ, RODRÍGUEZ i D ÍAZ, 1995), el primer manual sobre
geografia i genere a Espanya elaborat per autores espanyoles. Es tracta d' una
reconcep tualització de la geografia que incorpora la variable genere en el seu
plantejament. Els temes sobre medi rural es recullen en els capítols sis i set,
dedicats a les condicions de vida i de treball de les dones rurals dels paises
desenvolupats i periferics. Lobra suposa un aven~ qualitatiu important en la
p rod ucció i la difusió de l'enfocament de genere ja que la majoria de la pro
d ucció científica procedeix del món anglosaxó i pracricarnent només reflecteix
la problemática d 'aquestes societats.

El tema de l'activitat laboral femenina és un dels més analitzats a la sego
n a meitat dels noranta malgrat que, com s'ha esmentat, el gruix de les con
t rib ucion s es refereix a les noves oportunitats de treball per a les dones al
marge de l'agricultura. Una d 'elles és el treball a les indústries agroalirnenráries,
com posen de manifest els treballs de Caballé i Morales (1996), i de Morales
(1999 ; 2000) sobre la dedicació d e les dones a les indústries conserveres, ca r
n iq ues i d 'anxoves de Catalunya i Navarra. Igualment, Prados (1998) asse
nyala els avantatges i els inconvenients laborals amb que es troben les dones
q ue treballen al sector agroalimentari andalús en el marc de la flex ibi li ta t que
aporta aquesta ma d 'obra. Per la seva part, Domingo i Viruela (1997) i Alfonso
et al. (1998) analitzen el treball de les dones al sistema agrocomercial d e les
fru ites i les hortalisses a Valencia, una cornunitat on la localització ru ral d e
la indústria agroalimentaria ha estat determinada més pels recursos locals q ue
per la logica de la descentralització. Els autorsles destaquen que l'apogeu de Is
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nous mercats agraris (cu lt ius intensius i primerencs) esta generant noves
demandes de treball a aquestes empreses que van dirigides rnolt especialment
a les dones.

Nombrosos estudis han posat de relleu que la dona és sovint contemplada
com a rna d' obra ideal per a certes activitats i el medi rural també resulta idoni
per a la seva ubicació. En aquest sentit, la industrialització difosa i el treball de
les dones en sectors industrials intensius en ma d 'obra ho corroboren (BAYLINA,
1994; SABATÉ, 1995a). La ruralitat i la disponibilitat de m á d'obra més capti
va i menys reivindicativa sembla ser un bon marc per a l'extensió del treball
submergit, bé a domicili o bé en tallers semiclandestins. EIs treballs de Baylina
(1996), Melis i Canales (1996), Villarino i Armas (1997), Domingo i Viruela
(1998a), Baylina i Garcia Ramon (1999) , Viruela (2000a; 2000b) posen de
manifest per a diverses regions i sectors industrials de Catalunya, el País Valencia
i Galícia l'atracció que des del punt de vista social i de genere ofereix el medi
rural independenment de la tradició industrial. En for<ra d 'aquestes regions s'e
videncia que la individualitat que representa el treball en el sector informal
encaixa plenament en els valors de la «N ova Economia», amb la decepció que
causa descobrir que s'estableix una «ern p resarialitat de la marginalització»
(YBARRA, 2000) que afecta qualitativament les famílies, les dones i el jovent
(BAYLINA, 2000; YBARRA, 2000). La involució en les condicions materials i
socials de treball i el seu assentament plenament organitzat en aquestes árees
suposen, entre altres, una forta segmentació social de la dona malgrat els plan
tejaments igualitaris de la societat, i introdueixen al jovent en una cultura labo
ral allunyada deIs valors de la societat del benestar.

Davant les noves funcions ecologiques i socials de l'espai rural per a la pobla
ció rural i urbana, i en el marc de la recerca de noves oportunitats de treball i
de desenvolupament d 'aquestes arees, apareixen articles sobre el treball de les
dones en el turisme rural en la mateixa mesura que s'intensifica aquesta acti
vitat, El turisme rural ve a ser l' estendard de les polítiques de diversificació
económica al medi rural si hom observa els ajuts que obré des de les adminis
tracions locals, regionals i de la Unió Europea; i malgrat que no ha demostrat
en cara ser la panacea per al desenvolupament integrat de les arces rurals, sí que
ha estat una oportunitat per a la reactivació económica del medi rural des de
la reforma de la política agraria comunitaria. El turisme rural neix amb el suport
de la crei xent mobilitat poblacional i les noves pautes de consum «del rural»
en les societats postindustrials, i tots els estudis realitzats corroboren que es
tracta d 'una activitat iniciada i gestionada per dones (GAReIA RAMON, 1995c;
CABALLÉ, 1996, 1998, 1999; CANOVES, 1997; VILLARINO i CANOVES, 2000).
Independentment de la zona d 'estudi, tots els treballs coincideixen en desta
car el reconeixement material i social que l' activitat agroturística ha atorgat al
treball de la dona i l'aportació econ ómica, encara que de diferent nivell segons
les arees , no fa descartar un relleu generacional en aquest terreny.

Una altra de les noves activitats que sorgeixen a les arces rurals en aquests
darrers anys és el teletreb all , o una act ivitat de serveis que les persones poden
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realitzar a domicili mitjancant la utilitzaci ó de les tecnologies de la infor
mació. En aquest sen tit s'h an elaborat diversos estudis sobre l'estar de la qües
ti ó a Espanya (BLANCO, 2000; C ABALLÉ, 2000) que intenten aclarir el con
cepte i aporten informació empírica sobre l' abast del teletreball a diferents
Comunitats espanyoles. En general, es considera que el discurs tant institu
cional com social ha presentat el teletreball d 'una forma exageradament opti
mista en relació a la dinamització de les árees periferiques o a una oportuni
tat laboral per a determinats grups de població , entre ells, les dones. No
obstant aixo, opinen que pot ser una porta oberta per a professionals que
vulguin fer compatible la vida professional i familiar (aix í ho manifesten les
propies dones) o per aquelles que vulguin establir-se de forma aut ónoma i
formar la seva propia empresa.

Es també en el darrer quinquenni dels noranta quan proliferen els estudis
estats de la qüestió sobre la dona rural en les diferents Comunitats Autonomes
i solen ser finans:ats per les administracions més properes a aquesta rcalitat
(rninisteris d'Agricultura y Pesca, Asuntos Sociales) o directament pels Instituts
regionals de la Dona (EMAKUNDE, 1994; INSTITUT CATALA DE LA DONA, 1994;
INSTITUTO DE LA M UJ ER, 1995, 1996; H EGOA, 1996). Alguns d 'aquests tre
balls són promoguts pels diversos Plans per a la Igualtat d 'Oportunitats de les
Dones, altres són el resultat d' cncárrecs institucionals. Un dels més recents trae
ta la situació actual de les dones rurals a Espanya a partir de les dades estadís
tiques, aportant una interessant clarificació dels termes rural i dona rural en el
marc de la societat actual (PRADOS, 2000). La mateixa obra introdueix nous
aspectes al marge de la situació de l'ocupació, com són el nivell de prestacions
socials o la participació de la dona en la vida política d 'aquestes arces. Aquest
estat de la qüestió aporta les dades actuals sobre temes objectivables i enterra
alguns estereotips que ja no encaixen amb la realitat rural de moltes arees, com
per exemple en relació a la qualitat de vida.

A mida que la política agraria comunitaria va atorgant més protagonis
me a les accions estructurals per aconseguir un medi rural sostenible des del
punt de vista social, econ órnic i ecologic, van proliferant els estudis sobre
l'ampli concepte de desenvolupament rural. Aquest concepte implica apro
fitar els recursos endogens del territori (físics, humans, culturals) i implicar
a la població local en el disseny i la gestió de les accions. L' atenció als recur
sos humans locals posa en primer pla a la dona, que posseeix el know-how
en mol tes activitats que poden ser alhora la base de la nova economia local
(PASTOR i ESPARCIA, 1998). En aquest sentir, apareixen torca articles que rela
cionen les dones, la igualtat d 'oportunitats i el desenvolupament rural
(fISCHLER, 1996; JOUFFE, 1996; J UNTA DE ANDALUCÍA, 1997) i altres que
exposen les oportunitats que diverses iniciatives europees han ofert a les
dones per a posar en marxa projectes econornics (BRAITHWAITE, 1996; PASTOR
i ESPARCIA, 1998; BAYONA, 1999; G ARCÍA BARTOLOMÉ, 1999), i que en gene
ral consideren que han estat un catalitzador del potencial de la dona en el
mercat laboral formal en el medi rural.
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En general, en la segona meitat dels noranta s'observa una certa normalit
zació en la introducció de l'enfocament de genere en els estudis sobre el medi
rural i aixo es percep tant en els treballs esmentats com en l'interes per a la pro
fundització metodológica (BAYLINA, 1997; PRATS, 1998) i en la reconceptua
lització dels manuals de Geografia Rural, que integren transversalment la pers
pectiva de genere en el seu discurs (GARCIA RAMON, TULLA i VALDOVINOS,
1995b). En concret, aquesta darrera obra compta amb un capítol dedicat ínte
grament a la dona i l'entorn rural al món, i introdueix la perspectiva de gene
re en altres, per exemple en tractar el tema de la pluriactivitat en els espais rurals
o en plantejar l'agenda d'investigació actual en geografia rural.

EIs dos darrers anys d' aquesta década, 1999 i 2000, mostren un increment
en la quantitat de treballs realitzats, més investigadorsles sobre el tema, vin
culats o no a equips de treball ja consolidats, i nous temes d' análisi, Dins del
marc deIs Plans per a la Igualtat dOporrunitats entre Dones i Homes,
l'Instituto de la Mujer organitza el 1999 una exposició itinerant acompa
nyada d'una obra col-lectiva sobre les dones i la societat rural (INSTITUTO DE
LA MU]ER, 1999). Es tracta d'una obra d'alta divulgació que té com a objec
tiu difondre actuacions dirigides a millorar el coneixement de la situació
socioprofessional i cultural de les dones i impulsar el debat per buscar noves
alternatives.

A partir d' aquesta obra, és significatiu observar com tornen els estudis sobre
la invisibilitat del treball de les dones a les explotacions familiars agraries i no
només per constatar la ja repetida situació de discriminació sinó per destacar
quin és el paper de la dona en el nou context productiu de les explotacions
familiars (amb una nova organització del treball) tenint en compte el relleu
generacional i els canvis conseqüents (DURÁN i PANIAGUA, 1999; GARCÍA
BARTOLOMÉ, 1999a; SAMPEDRO, 1999). Concretament, alguns articles desta
quen la necessitat d' establir fórmules que permetin l'adequada cobertura social
i jurídica per a professionalitzar el treball de les dones agricultores (GARCÍA
BARTOLOMÉ, 1999a). La invisibilitat del treball de les dones també es consta
ta fora de l'ámbit agrari, amb la participació d' aquestes en el treball a la indús
tria submergida (GARCIA RAMON i BAYLINA, 1999). D'aquest article es despren
que si el reconeixement i la professionalització del treball de la dona és rnolt
necessari en qualsevol arnbit, en aquest resulta imprescindible donada 1'espi
ral de marginalització en que es troba.

Mereixen una especial atenció els articles que tracten les demandes forma
tives i professionals de les agricultores (LANGREO, 1999) i sobre els forums de
participació de les dones en el medi rural (GARCÍA BARTOLOMÉ, 1999b) ja que
posen de relleu les noves actituds de les dones davant el treball i la seva parti
cipació a la societat rural. La implicació de nombroses dones en la política local,
en associacions culturals i cíviques, i en noves activitats econorniques mostra
el dinamisme que es registra en moltes árees, En definitiva, el contingut dellli
bre és una resposta fidel al seu tírol, Mujeres y sociedad rural. Entre la inercia y
la ruptura) sense identificar necessariarnent la inercia amb alló negatiu i mos-
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trant la ruptura com un salt qualitatiu endavant en la millora del panorama
vital i professional de les dones rurals. .

El tema del treball pot considerar-se un classic en la producció científica
espanyola sobre genere i ruralitat. En aquest sentit, el 1999 es publica un lli
bre sobre la contribució de les dones a l'economia rural (V ERA y RIVERA, 1999)
que relaciona el treball productiu en diferents árn b its, no necess áriarnent agra
ris, amb el dornestic i la vida quotidiana. Una altra aportació empírica sobre
el tema estrella de la invisibilitat de l'aportació eco nó m ica de la dona, en la
qual es troben a faltar unes conclusions globals.

També el 1999 apareixen nous números monografics de revista; el tercer de
Documents d'Analisi Geografica (DAG), i el de la revista casteUonenca Ruralia. El
número 35 de DAG tracta íntegrament sobre «Genere i mediambient», cosa que
suposa un aven<; qualitatiu en la producció científica des de la perspectiva de gene
re, ja que introdueix un tema clau de l'agenda social i política actual. Els diversos
articles plantegen les qüestions basiques en la conexió entre el mediambient i el
genere, és a dir, si els homes i les dones mantenen unes relacions diferents amb
l'entorn, i en cas que sigui així, a que es deuen tals diferencies. Alhora, els articles
reflecteixen els nombrosos debats que fan referencia a la relació entre agencia,
estructura, coneixement i poder quan es tracta la problemática mediambiental.

Al marge d 'aquest número de DAG, poques autores catalanes i espanyoles
han investigat en profunditat aquests temes, i menys encara dedicats específi
cament al món rural. No obstant aixo, des de la geografia existeix tota una línia
de treball que relaciona els aspectes socials i mediambientals des d 'una pers
pectiva feminista, com ho corroboren els nombrosos treballs de Bru (1995,
1996,1997), i els de Garcia Ramon (1992b) i Saurí (1995). Més recentment,
i pel que fa als estudis rurals, destaquen els treballs de Sabaté sobre genere,
mediambient i acció política. La formació ruralista de l'autora es nota de forma
explícita i implícita en els seus treballs (SABATÉ, 2000). En aquest article en
concret, Sabaté analitza les relacions entre genere i mediambient i la seva evo
lució en els darrers vint anys, tant des del punt de vista te óric com en les mobi
litzacions socials i en la integració de la perspectiva ecofeminista en les pol íti
ques públiques. Una de les preocupacions de Sabaté és que les polítiques
mediambientals s'impregnin realment del discurs feminista sobre aquests temes,
és a dir, que recullin tant les diferencies com les desigualtats en la relació entre
la societat i el medio

Ruraliadedica part del número 3 (1999) a «Las mujeres en el medio rural»,
resultar d 'una jornada de debat amb dones rurals sobre les seves preocupacions
quotidianes, i el carácter divulgatiu de la revista contribueix a la seva publica
ció. Es tracten temes diversos com la salut de la dona rural i les prestacions que
rep del sistema sanitari (RABANAQUE, 1999) , el fet de trebaUar en un medi mas
culí, un article interessant que es pot complementar amb el de Dahlstrorn
(1996) esmentat anteriorment, o la participació rural i l'experiencia de poder
de les dones en certs Uocs de decisió del medi rural (SERRANO, 1999). Malgrat
les escasses pagines dedicades a aquesta «carpeta» monográfica , els articles inclo-
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sos aporten molts suggeriments per a recerques posteriors, una mica a l' estil
del que va fer el número de El Campo, de 1988.

rany 2000 confirma l'expressat anteriorment sobre l'increment del nombre
d' estudis. A mitjans d' any apareix un llibre sobre el paper actual de les dones
en el desenvolupament rural (GARCIA RAMON i BAYLINA, 2000) que reculll'a
portació de diferents investigadorsles del grup de treball de la Universitat
Autónoma de Barcelona. En ell es reflecteixen algunes de les activitats en que
s'ocupen les dones rurals en l'actualitat, en uns casos molt tradicionals, en altres
rnolt novedoses. En aquest sentir, és interessant veure com evoluciona el tre
ball femení en indústries de llarga tradició com la del torró a Alacant (DOMINGO,
2000) o la del manipulat d'anxoves a Girona (MORALES i SALAMAÑA, 2000); o
que s'espera de les dones a les noves indústries agroalimentáries implantades al
medi rural andalús (PRADOS, 2000). Dos articles sobre teletreball contribuei
xen a la clarificació d' aquesta forma de treball i fins a quin punt pot conside
rar-se un nou jaciment de treball per a les dones rurals (BLANCO, 2000; CABALLÉ,
2000). En elllibre es tracten diversos temes en diferents contexts regionals,
amb la qual cosa ellector/a pot deduir en quina mesura el context socioe
conornic i cultural incideix en cada activitat; i en la majoria d' articles s'empra
una metodologia qualitativa, demostrant un altre cop les seves possibilitats i
validesa per aquests estudis.

És molt significatiu que en els congressos actuals sobre Geografia Rural ja
s'incloguin ponencies sobre genere i ruralitat. Una mostra n' és el X Coloquio
de Geografía Rural de España, celebrat a Lleida el setembre de 2000 (GARCIA,
LARRULL i MA]ORAL, 2000). Sota el paraigua de «Els espais rurals en el canvi
de segle: incerteses davant els processos de globalització i desenvoluparnent»,
s'inclou una área temática sobre «La dona i la reestructuració del món rural»,
amb dotze comunicacions que tracten temes diversos. Potser sigui en aquests
forums recents on s'observi amb més claredat la proliferació de nous temes i
nous investigadorsles. Els articles sobre les dones com a empresaries o l' agri
cultura ecológica mostren com es pot seguir parlant de treball i de treball agra
ri a partir d' activitats que s'organitzen i es gestionen d'una forma diferent a la
tradicional QIMÉNEZ, 2000), i també cal subratllar que alguns temes «histo
rics» en genere i ruralitat poden i segurament convé que siguin analitzats de
nou, en l' actual context rural. És el cas del paper de la dona a la caseria basca
(ArNZ, 2000). En aquest article s'evidencia que la dona ha estat clau en la trans
formació productiva de les explotacions familiars perqué renunciant a verte
brar a l'ombra la caseria ha accelerat la cessació de l'orientació productiva lac
tia (treball tradicional femenO; una manifestació implícita de poder que cal
considerar. Malgrat aixo, en aquesta publicació destaquen algunes investiga
cions que posen damunt la taula temes crucials en els actuals estudis sobre
genere i medi rural en l'ámbit internacional com el que tracta la nova rurali
tat i la transformació deIs rols de genere (VILLARREAL, 2000), o 1'agricultura
ecológica com una alternativa de treball real per a les dones rurals (LÓPEZ,
2000). En aquest darrer article no només es plantegen les possibilitats econo-
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miques d 'una nova activita t amb resultats reals sinó que també es tracta des
del punt de vista recrie la relació entre la perspectiva de genere, el mediam
bient i el desenvolupament rural. Encara que sigui una primera aproximació,
constitueix una aportació molt interessant que cal continuar.

Reflexions finais

Sense cap dubte, els dos darrers decennis constitueixen un deIs períodes més
interessants en el desenvolupament deIs estudis rurals a Europa, en part a causa
de la seva accentuada interdisciplinarietat i en part a causa de l'anomenat «gir
cultural» i de la seva fascinació conceptual per temes nous com són la diferen
cia, l'alteritat i la construcció de la identitat (cosa que ha implicar, per exem
ple, la «desagregació» del concepte de família rural i la conseqüent (relcons
trucció de la identitat de la dona agricultora i del mateix concepte de ruralitat).
Aquest nou camí dels estudis rurals s'ha enriquit amb l'aven~ dels estudis femi
nistes , ja que la conceptualització del terme genere ha estar un dels encerts reo
rics de més importancia per a assolir una comprensió més justa de les relacions
de poder a la societat actual. Per aixo, en els estudis rurals ha anat guanyant
centralitat l'enfocament de genere, molt particularment en el món anglóton.
Malgrat que a Catalunya i a Espanya l'enfocament de genere en els estudis
rurals ha conegut un notable desenvolupament, el cert és que encara resulta
insuficiente Les raons d 'aquest retard comparatiu es deuen a l'androcentrisme
que ha caracteritzat els estudis rurals i al menor i més lent arrelament de l'en
focament de genere a les ciencies socials.

Del resultar de la nostra analisi de les publicacions en les revistes més relle
vants , se'n despren que el primer període estudiat es caracteritza sobretot per
l'atenció preferent a la «visibilització» del treball de la dona a l' agricultura.
Aixo ha condurt a una crítica metodol ógica interessant sobre la manca d'u
nes estadístiques oficials que presentin les categories adequades per compta
bilitzar i valorar l'aportació laboral de les dones. Per una altra banda, aquests
problemes han facilitat el pas d 'una óptica de mers «estud is de dones» a la
preocupació per situar les investigacions en el marc recrie que ja és propi de
l'enfocament de genere, aquell que té en compte la interrelació de l'esfera de
la producció i la de la reproducció , en la qual!' activitat de les dones és fona
m ental.

El segon període estud iar, el dels an ys noranta, ha esta t m arcat , en els seus
inicis , per la presentació de tesis doctorals amb un enfocament de genere i la
profusió d 'investigacions sobre dones finan~ades i publicades per diferents
administracions (auton órniques i estatal) , fet que és ja un indici de certa «nor
malitzaci ó» d 'aquests estudis a la universitat i a la societat en general. Tanmateix,
la incorporació del genere als manuals de geografia rural (o en els capítols sobre
el rural en textos m és generals ) suposa també un pas endavant en aquest mateix
sen tir de normalització.
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És en aquest període quan més es publica sobre l'analisi de fonts estadísti
ques en relació a la «invisibilitat» del treball femení, en part com a fruit del tre
ball realitzat en el període anterior. Alhora, es consolida l'interes per un tema
que sorgeix a la década anterior, el de l'abandonament del medi rural per part
de les dones, relacionant-ho explícitament amb la progressiva desfamiliaritza
ció de l' agricultura familiar i amb una visió de la dona com a subversora de la
societat agraria tradicional. En una línia fomentada per l'interes de les admi
nistracions, nombrosos estudis han tractat el paper de la dona en el desenvo
lupament rural, molt particularment en el turisme rural, al costat d' altres acti
vitats com la dedicació al treball submergit o l'emergent teletreball.

Una especificitat dels estudis rurals a Espanya respecte dels altres países euro
peus, en particular els anglofons, és la la rclleváncia que es dóna al mediam
bient (i a l'agricultura ecológica) en els estudis amb enfocament de genere; és
a dir, estudis que posen de relleu les relacions diferents que homes i dones man
tenen amb l'entorn i les raons d' aquestes diferencies. Al mateix temps, també
es fa palesque malgrat que en els anys vuitanta ja apareixen alguns treballs amb
una óptica de genere, són rnolt minoritaris en comparació amb la resta
d'Europa, i, quan s'ha desenvolupat més, han coexistit amb els «estudis de les
dones».

A Catalunya i a Espanya sobresurt una solidesa dels estudis empírics que no
es correspon amb una aportació teórica de nivell semblante De fet, aquesta
observació confirma la forta tradició empírica que ha tingut la geografia i les
ciencies socials en general al nostre país a diferencia d' altres paises europeus,
sobretot els anglosaxons. Cal considerar, en aquest sentit, que la intervenció
de l'administració per al financamcnt i la publicació dels treballs a Espanya pot
haver fomentat un tipus d'estudi més empíric i més directament aplicar a la
planificació o a la gestió.

Seguint amb aquesta comparació, cal assenyalar que el postmodernisme i el
«gir cultural» han incidit molt menys en la producció espanyola que europea
i aixo té les seves implicacions en les diferents evolucions temátiques. Una bona
part deIs temes que apareixen a Sociologia Ruralis també s'han tractat a Espanya
(per exemple, la invisibilitat del treball femení o la divisió sexual del treball),
pero n'hi ha altres com l'alteritat, la construcció de la identitat, la masculini
tat i l'empoderament, que no s'han tractat (encara?) en els estudis rurals espa
nyols i catalans.

En definitiva, no hi ha cap dubte que els estudis de genere i medi rural a
Catalunya i a Espanya estan arribant a una certa maduresa que permetra en
un futur proper respondre adequadament al repte de combinar una rica tra
dició en estudis empírics amb una reflexió teórica original i propia. D'aquesta
manera es podrá contribuir d'una forma significativa al desenvolupament deIs
estudis de genere sobre el medi rural en un pla internacional, en el qual massa
sovint, i per raons diverses, encara s'ha parat poca atenció a les nostres aporta
cions.
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