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Les dones a les comarques 
de muntanya: fent-nos visibles 
a través de la història

Aquesta comunicació consta de quatre parts. En la primera
part presentaré una visió de la vida quotidiana de les dones
al voltant de l’any 1000 en terres pirinenques i catalanes. En
la segona part plantejo quins són els principals trets que a
l’Alt Pirineu i Aran caracteritzen la vida de les dones des del
punt de vista de l’accés a un treball remunerat. En la tercera
part presento la proporció i les característiques de la partici-
pació de les dones als càrrecs electes a l’Alt Pirineu i Aran.
En la quarta part presento les principals conclusions de l’es-
tudi. Per oferir-vos una visió de la vida quotidiana de les
dones al voltant de l’any 1000 en terres pirinenques i catala-
nes m’he basat, fonamentalment, en la lectura del llibre de
Teresa Vinyoles (Vinyoles, 2003). Vinyoles és professora
d’història medieval a la Universitat de Barcelona i és mem-
bre del Centre de Recerca de Dones Duoda.1

No és freqüent tenir informació a l’abast sobre la vida i l’obra
de les dones que tingueren significació en el passat. Més
comú és parlar del paper de les dones en el present, en el
món rural per exemple. Però malgrat que existeixi als països

1- Duoda és el Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Fundat
el 1982, el 1991 agafa el nom de Duoda, la comtessa de Barcelona del segle IX
que va escriure un llibre, titulat Liber manualis –és a dir, un llibre per tenir a mà–
perquè els seus fills, Guillem i Bernat, que li havien estat arrabassats pel seu pare,
no l’oblidessin i s’eduquessin segons el seu desig. Actualment, és un centre de
recerca interdisciplinar internacionalment reconegut per la seva recerca, la seva
docència i per les seves publicacions, la política de la qual és la pràctica de la rela-
ció no instrumental, orientada pel sentit lliure de la diferència sexual.
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occidentals tota una legislació que ens fa dones i homes iguals davant els drets
civils, la realitat segueix mostrant    importants desigualtats d’oportunitats entre
homes i dones, d’accés als llocs de treball, als càrrecs de decisió, al temps lliure,
etc. Per combatre aquestes desigualtats són necessaris diversos instruments. La
legislació sens dubte n’és un dels principals, però no n’és suficient. També és
important una educació que no reprodueixi els estereotips clàssics de gènere,
sovint fonamentats en prejudicis sexistes. Aquests prejudicis els trobem implícits
en tots els àmbits de la nostra vida; en el llenguatge, en el sentit de l’humor, en les
formes de vestir, en la publicitat, en els personatges del cinema, etc. Des de final
del segle XX hi ha una línia d’investigació que estudia com es construeixen aques-
tes desigualtats, a quines raons responen i com es poden dissoldre tot respectant
les diversitats de les persones. Aquesta línia d’investigació s’anomena estudis de
les dones o també estudis amb perspectiva de gènere. Per arribar fins aquí, és a
dir, perquè ara puguem parlar de l’existència d’aquesta línia de recerca, que arriba
al segle XXI com una de les innovacions més significatives en les ciències socials,
tant en el pla metodològic com filosòfic, han calgut molts anys de feina. Per poder
valorar aquest bagatge, cal tenir present les reivindicacions que han fet les dones
al llarg de la historia per fer valdre els seus drets, entre ells el dret al vot. Són cen-
trals en la reivindicació dels drets de les dones obres com la Declaración de los
derechos de la mujer y de la ciudadana (1791) d’Olímpia de Gouges –contra l’ex-
clusió de les dones de l’àmbit dels drets i els béns– i la Vindicación de los dere -
chos de las mujeres (1792) de Mary Wollstonecraf. Ambdues van ser obres reco-
negudes en reduïts entorns intel·lectuals afins a l’igualitarisme i la il·lustració, com
també la Declaració de Sèneca Falls, contemporània del Manifest Comunista
(1848). Posteriorment, són significatives entre altres els llibres d’assaig Una habita-
ció pròpia (1929) de Virgínia Woolf i El segundo sexo (1949) de Simone de
Beauvoir. Les obres citades constitueixen algunes de les construccions intel·lectu-
als que han tingut més impacte en el pensament actual respecte de les implica-
cions de les desigualtats entre sexes i les diferències de gènere que hi estan vin-
culades. Tant o més essencial ha estat, però, per a la valoració, visibilitat i
reconeixement als treballs que fan les dones, la vocació i professionalitat de mol-
tes dones de tots els àmbits del saber, de la música i de les arts que han romàs
oblidades o que van rebre reconeixement per les seves obres a través d’un pseu-
dònim masculí, i sovint, amb una vestimenta masculina.

Les dones a l’any 1000
En aquesta comunicació no em disposo tant a rescatar de l’oblit dones destaca-
des en el seu context històric i geogràfic, sinó a les dones en general, que som
la meitat de la població mundial. 
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Quan el company geògraf Carlos Guàrdia, membre de l’Institut d’Estudis
Comarcals de l’Alt Urgell, em va convidar a participar en les 7es Trobades
Culturals Pirinenques, com a pirinenca especialitzada en estudis de les dones i
en desenvolupament rural, vaig preguntar-me fins a quin punt havien canviat les
nostres circumstàncies des de l’any 1000 fins al 2010. Concretament, em vaig
preguntar fins a quin punt havia canviat la valoració que la societat té dels tre-
balls que fan les dones. 
Com deia, és difícil sentir les veus de les dones del passat. La història no parla
de tothom ni de tot. Si ens hi fixem, han estat centre d’interès de la historia tra-
dicional les grans gestes del poder polític, econòmic o militar. 
La historia ens documenta que a l’edat mitjana el matrimoni era un contracte que
tenia per finalitat la reproducció, és a dir, la criança dels fills, és a dir, dels succes-
sors. En aquest marc, les dones restaven sotmeses als interessos dels marits.
La lectura de la recerca de Vinyoles ofereix una mirada més detallada de com
s’organitzaven en el dia a dia homes i dones. I això ens informa sobre l’aportació
de les dones en aquella societat de l’any 1000. 
Un primer exemple en són els drets hereditaris. Segons Vinyoles, totes les
dones tenien la dècima marital. Es tracta d’un acord, sovint simbòlic, en què les
esposes a partir del matrimoni eren propietàries de la desena part del patrimoni
del marit. Al mateix temps, s’han trobat documents que demostren que les
dones signaven en els contractes al costat dels marits i les filles rebien la part
proporcional de l’herència dels pares.
Un altre exemple que demostra que les dones tenien el seu paper en la societat
de l’any 1000 en les nostres terres era la seva presència en el simbolisme feudal.
Així, jurar per la mare donava més força al jurament. En aquest mateix sentit, un
tercer exemple el trobem en el reconeixement que les dones reben per la seva
tasca d’educació dels fills en la instrucció, el comportament i les maneres.
Mostres d’aquesta pràctica són les il·lustracions de la comtessa Duoda de
Barcelona beneint el seu fill o bé la il·lustració de Lucía de la Marca, mare d’Ot,
bisbe d’Urgell, venerat com a sant des del 1133, la qual les fonts la qualifiquen
de clarissimam feminam.2

En quart lloc, podem afirmar l’existència d’un cert reconeixement pel seu treball
i talent, començant per elles mateixes, quan signaven les seves obres, general-
ment teixits. Aquest és el cas d’Elisava, que signa el pendó de Sant Ot amb
“Elisava me fecit” (Vinyoles, 2003).
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2- Lucía de la Marca està representada a les pintures de l’antic monasteri de Sant Pere de Burgal (Vinyoles,
2003).
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En cinquè lloc, trobem l’existència de dones lletrades que exercien de docents,
sovint al costat del marit.3

En sisè lloc, observem que les dones feudals, com la majoria de dones actual-
ment, eren les responsables de l’administració domèstica. Això tant procedia en
els casos de les cases més humils com en els casos de les esposes de senyors
feudals, les quals controlaven l’administració i sovint l’organització dels castells
mentre els marits eren a les batalles. En aquests casos, controlaven l’aprovisio-
nament i la preparació dels aliments per a tota la població del castell, així com el
funcionament de les petites indústries com els molins, es preocupaven de fun-
dar hospitals i monestirs, i de construir ponts i camins. En altres casos, les dones
dirigien tallers artesanals als seus castells, sovint en col·laboració amb els marits
i fills o filles. També actuaven acompanyant els cavallers a la guerra, sovint esta-
blint tractats de pau i intervenint en la compravenda i donació de terres.  N’és
un exemple l’adquisició de Carcassona per Ramon Berenguer I i la seva esposa
Almodis a Guillem Ramon de Cerdanya i la seva esposa Adelaida (1067) –minia-
tura del Liber Feudorum Maior, Arxiu de la Corona d’Aragó- (Vinyoles, 2003).
En setè lloc tenim el paper de les dones en la repoblació. N’és un exemple la
repobladora Guineguilda amb els seus fills i dues parelles més que repoblaren
Cervera, avançat a la frontera. L’ocupació fou confirmada per la comtessa
Ermessenda: 
“En nombre de Cristo, Yo Ermesenda, por la gracia de Dios condesa, con mi
hijo Berenguer, marqués y conde y su esposa Sancha, condesa, os damos a
voso tros Guinedilda, mujer, a tus hijos Mirón, Guilaberto y Amado y a vosotros
Bernado Guifré y a tu mujer Sancha y a Bonfill y a tu mujer Amaltruda nuestra
tierra yerma situada en la marca del condado de Osona con su cerro y el castillo
que hay allí que se llama Cervera, el cual vosotros contra los ataques de paga-
nos habéis alzado antes que ningún otro poblador por medio de vuestra presu-
ra.” (M. Font i Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2, p. 31-32,
año 1026 a: Vinyoles 2003). Un altre exemple n’és la imatge de comtesses exer-
cint la seva autoritat, reflectit en la miniatura del Liber Feudorum Maior (Arxiu de
la Corona d’Aragó) o el segell de la comtessa Ermesenda (Vinyoles, 2003).
En vuitè lloc, cal comptar també que existia, com sempre ha existit, la feina de
les dones a l’agricultura i ramaderia, de la qual hi ha també imatges conserva-
des com la de la parella de camperols carregant garbes gravada en el relleu de
la portalada de pedra del monestir de Santa Maria de Ripoll (Vinyoles, 2003).

3- Josep M. Masnou “L’escola de la catedral de Vic al segle XI.” Actes del Congrés Internacional Gerbert
d’Orlhac i el seu temps. Vic: Eumo, 1999, p. 621-631 (Vinyoles, 2003).
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Les dones a la muntanya al segle XXI

Podríem dir que ha plogut molt des de l’any 1000 però potser no tant com per
dissoldre aquesta desigualtat estructural que arrossega la nostra societat entre
els dos gèneres. L’assignació d’un rol social per a cada gènere es reflecteix en
unes tendències de comportament, valors i capacitats entre homes i dones.
L’element central, però, en qüestions de diferència de gènere és incidir en l’exis-
tent asimetria entre ells dos. Així, la qüestió de la desigualtat no està en les dife-
rències aparents entre homes i dones sinó en la vàlua social, econòmica i simbò-
lica que representen en la societat els treballs, les funcions i les capacitats duts a
terme per homes o per dones. Aquesta discriminació es tradueix en diverses
facetes de la vida de les persones, com ara el tipus de professió, la retribució
rebuda pel treball realitzat, el reconeixement social, l’accés als càrrecs de deci-
sió, els usos del temps, els usos de l’espai, etc.
Durant el segle XX s’ha assolit als països occidentals, on preval la democràcia
representativa –reivindicada per les ideologies socialista, feminista i comunista–,
bases legislatives que ens fan a homes i dones iguals davant la llei i el dret civil,
tal com queda recollit per exemple en la Constitució espanyola:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra
condición o circunstancia personal o social.” (Article 14 de la Constitució es-
panyola). 
Tanmateix, tot i que aquesta és la base ètica i moral de la majoria dels països
avançats a partir de la qual es pretén construir l’ordre geopolític de la societat
moderna, al marge de qualsevol altra consideració legal, la realitat quotidiana
va en aquestes qüestions al darrere de la llei. Així, els estereotips de gènere que
es fonamenten en prejudicis sexistes són encara presents en les manifestacions
socioeconòmiques, polítiques i culturals de la nostra societat.
Un dels senyals que indica que existeix una diferent funcionalitat i simbolisme
entre els dos sexes és la infrarepresentació de les dones en els càrrecs de direc-
ció. Segons l’informe de Randstad, només el 20% de les dones espanyoles ocu-
pen llocs directius a les empreses, tot i que el 56,9% del total d’universitaris a
l’Estat espanyol són dones i el nivell mitjà de qualificació de les treballadores
augmenta cada any. Al mateix temps, les feines que més sovint ocupen les
dones són administratives (12%) i feines de baixa qualificació (10% diferents tas-
ques de peó, 8% en tasques de neteja i un 6% treballa com a dependenta)
(Randstad, 2010).
La incorporació de les dones al mercat laboral no va ser un fenomen massiu fins
després de la Segona Guerra Mundial, quan van substituir els homes que esta-
ven al front. Fins aleshores, les dones sempre havien treballat, dins i fora de
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casa, però quan ho necessitava la família per una o altra raó, no per una necessi-
tat ni social ni econòmica del sector productiu. Per aquest motiu la taxa d’activi-
tat al mercat laboral encara és menor en el grup de les dones que en el dels
homes. A Catalunya s’ha passat del 35% el 1980 al 55% el 2010, i a l’Estat espa-
nyol es va passar del 30% el 1980 al 52% el 2010. Com més industrialitzat és el
país, més alta és la incorporació de les dones al mercat laboral. Però com ja hem
vist abans, aquesta introducció de les dones al mercat laboral no s’ha fet amb
una igualtat d’oportunitats i condicions, tot i que per llei tinguem els mateixos
drets entre homes i dones. Tot al contrari, les pautes que segueixen la distribu-
ció de les dones segons les branques de l’activitat, les categories professionals i
les condicions laborals reflecteixen una menor representació de les dones en els
càrrecs de decisió i una concentració en feines menys valorades, fet que reper-
cuteix en rebre menys retribució que els homes. El 2005 les dones guanyaven
5.521 € menys de mitjana anual que els homes, i el 2006 5.817 € (dades de
Mercado de Trabajo y Pensiones 2006, Agencia Tributaria). 
A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran el gran gros de la població activa femeni-
na també es concentra en les categories de treball amb menor qualificació i pit-
jor pagades. 
La taula 1 ens mostra la desigual distribució per sexes que hi ha en determinats
sectors professionals. Així, mentre per una banda el nombre de directius és 20
punts superior al de dones directives, en canvi, el nombre de dones ocupades
amb responsabilitats administratives és 20 punts superior al dels homes. D’altra
banda, hi ha més proporció d’homes treballant en les professions d’operari,
mentre que hi ha 28 punts més de dones que homes al comerç.  

Aquestes dades informen de dues qüestions fonamentals respecte de la distri-
bució de les persones segons la professió i el sexe; que hi ha una notable pre-
domini d’homes en els càrrecs directius i, inversament proporcional, que hi ha
més dones que homes exercint tasques administraves. El segon factor que des-
criu la distribució de la població ocupada dins del mercat laboral és l’anomenada



159El Pirineu 1.000 anys després: visions de futur

segregació per gènere. Així, seguint els tradicionals rols per gènere, els homes
obtindrien ocupació en aquells sectors més tècnics (tècnics qualificats en el sec-
tor agrari 80%, artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció
92%, operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors; 81%). Les dones, en
canvi, obtindrien més ocupació les professions de treballadors de serveis i vene-
dors al comerç (62%).  
Les dades de la taula 2 reforcen la distribució analitzada a la taula 1. Així, les
empresàries amb personal assalariat representen només el 30% i les empresà-
ries sense personal assalariat només el 33%. Les dones també estan infrarepre-
sentades en la situació professional d’assalariat fix (41%) i en ser membre d’una
cooperativa (30%). En l’única situació professional en què les dones estan més
representades que els homes és en la d’ajuda familiar (52%).

Aquestes dades duen a concloure que el gran gros de la població activa femeni-
na està ocupada en les categories de treball amb menor qualificació i pitjor
pagades. Al mateix temps, hi ha una manca de representació de dones en les
feines millor retribuïdes i tenen menys llocs de treball estables que els homes. A
aquest fet hi cal afegir que els treballs que els comporta per rol de gènere la tri-
ple jornada laboral (la de la feina remunerada, la de la feina domèstica i la del
manteniment de la xarxa familiar i social). Existeix així una relació asimètrica en
els usos del temps entre dones i homes. Segons un estudi recent (Funcas, 2010)
les dones espanyoles dediquen tres vegades més de temps que els homes a les
tasques domèstiques; 4,55 hores les dones respecte 1,37 dels homes. Així, les
dones aporten el 73,4% del treball no remunerat. Aquest treball equival al
42,5% del producte interior brut (PIB) de l’Estat espanyol. L’estudi valora que la
feina a casa va generar el 2010 un valor de 332.506 milions d’euros el 2003,
amb un total de 46.000 hores anuals dedicades i 7.916 euros per càpita. També
es diagnostica que el temps mitjà diari dedicat per les dones a la feina no remu-
nerada a la casa baixa a mesura que augmenten els ingressos nets totals de la
família. 
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A aquesta desigualtat hi cal afegir també la de les llargues jornades laborals que
representen algunes de les ocupacions més freqüents en el món rural, com són
la del comerç, l’agricultura i producció alimentària i molt especialment el turis-
me rural. A més cal comptar altres condicions de precarietat i/o inestabilitat d’al-
gunes de les ocupacions principals de les dones, com per exemple, l’estaciona-
litat del turisme, la menor retribució que reben els treballs de suport
administratiu, atenció al públic, hostaleria, neteja, atenció a les persones, etc. 
Tot plegat fa que el temps personal i les oportunitats d’oci i de vacances, així
com les de formació no reglada o d’assistència a les reunions d’associacions
sigui menor per a les dones. D’altra banda, cal tenir en compte que a les àrees
més rurals hi manca oferta de serveis personals, dels quals les dones són més
usuàries que els homes com ara les activitats de salut (ioga, pilates, teràpies de
creixement personal etc.) o formatives (idiomes, cursos de cuina etc.) (Cànoves
et al., 2006).
Finalment, per completar les principals característiques de l’ocupació de les
dones en l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, cal fer referència a les emprenedores
rurals. Els principals trets d’aquesta emprenedoria són que (1) està desenvolupa-
da, generalment, per dones amb formació universitària, especialment les neoru-
rals i retornades; (2) que acostumen a reinvertir en el negoci; (3) que ofereixen
una alta qualitat en el producte i en el servei; (4) que n’és fonamental el suport
de la xarxa d’ajuda mútua entre dones, i (5) que aquestes empreses proporcio-
nen a les dones lideratge i visibilitat. Aquests són els principals avantatges d’a-
questa forma d’ocupació. Tot i ser una ocupació ben valorada per les seves pro-
motores, elles consideren que el cost és molt elevat i posen en dubte que les
seves filles estiguin disposades a posar tant esforç en el futur. El seu escepticis-
me parteix de tres motius principals. En primer lloc, es refereixen a les condi-
cions de precarietat que acostumen a definir un micronegoci. En segon lloc, al
fet que segueixen representant un rol de complement a l’activitat econòmica
del marit, en no haver pogut tenir un model de dona empresària com a referent
proper. En tercer lloc, al·ludeixen a les dificultats per a la conciliació de la vida
laboral amb la familiar i la personal, amb la qual cosa es mostren novament els
desequilibris existents entre sexes quant a rols i els seus significats (Cànoves et
al, 2006).  
D’altra banda però, aquestes empreses són molt beneficioses per a la diversifi-
cació agrària, el manteniment de la vida als pobles, la renovació comercial i la
innovació a l’empresa i a la política. 
El problema és que el conjunt de dinàmiques d’organització socioeconòmica i
l’absència de correccions de les desigualtats que aquesta conté duen a la per-
petuació d’aquestes desigualtats de gènere.
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Les dones als càrrecs electes a l’Alt Pirineu i Aran
La representació del col·lectiu de les dones als càrrecs electes és un altre indicador
de l’accés de les dones als càrrecs de decisió. Tot i que com veurem més enda-
vant, hi ha una molt desigual representació dels dos sexes entre els càrrecs elec-
tes, hi ha sectors encara menys integradors de les dones que la política pública,
com és el cas de la representació als consells d’administració de les empreses de
l’IBEX 35. Així, independentment de la creixent participació de les dones en l’àm-
bit econòmic, la seva presència als òrgans de decisió i poder empresarial és quasi
marginal. Prenent com a referència les empreses incloses en l’IBEX 35 el 2009, la
presència de dones en els seus consells d’administració era del 6,59% (Instituto de
la Mujer. Mujeres en cifras. Estadísticas. Poder y toma de deciones, 2007)
En el poder polític trobem una representació més àmplia que en l’econòmic,
sobretot a partir de la Llei d’igualtat d’oportunitats, que obliga a la paritat entre
sexes a les llistes electorals (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres).
En la taula 3 es mostra l’evolució de la representació de les dones als parla-
ments de les comunitats autonòmiques de l’Estat espanyol. Un aspecte només
en destacaré; que la representació d’alcaldesses i també de regidores és menor
a Catalunya que al conjunt de l’Estat.
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Pel que fa a Catalunya, a l’Alt Pirineu i Aran hi ha encara menys representació de
les dones als càrrecs electes (vegeu taula 4).

L’anàlisi de les dades de la taula 5 se sintetitza en sis punts principals:
En primer lloc, que la comarca de l’Alt Urgell és, després de la de la Vall d’Aran,
la que té una representació menor de dones al govern entre totes les comar-
ques de l’Alt Pirineu i Aran. Tot i així, s’observa l’important augment que ha
experimentat des de 1979.
En segon lloc, veiem que l’augment de la participació de les dones ha augmen-
tat en totes les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i en totes les legislatures. Els
nivells de partida eren, però, molt baixos: 0,8% a l’Alt Urgell, 4% a l’Alta
Ribagorça, 2,8% a la Cerdanya, 5,2% al Pallars Jussà i 13,6% a la Vall d’Aran.
Catalunya també partia de nivells baixos, però és important veure que la dife-
rència entre l’Alt Pirineu i Aran i Catalunya ha augmentat. És a dir, la proporció
de dones als càrrecs electes a Catalunya ha augmentat més del que ho ha fet a
l’Alt Pirineu i Aran.
En tercer lloc, observem que els municipis més rurals (menys de 750 habitants)
tenen una participació de les dones més baixa que els municipis més urbans.
Aquesta diferència s’ha incrementat amb els anys. El motiu principal que explica
aquest fet és que la paritat és obligatòria per llei des del 2007 però no afecta els
municipis de menys de 5.000 habitants, que són la gran majoria de l’Alt Pirineu i
Aran. 
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Un altre aspecte que caracteritza la participació de les dones al govern local de
l’Alt Pirineu i Aran és que les dones ostenten responsabilitats en els serveis a les
persones i estan infrarepresentades en les àrees de manteniment, serveis muni-
cipals, urbanisme i medi ambient (vegeu taula 4). Aquesta segregació de res-
ponsabilitats per gènere és més marcada a l’Alt Pirineu i Aran que al conjunt de
Catalunya.

Conclusions 
Cinc són els punts clau que podem extreure del que s’ha exposat fins ara.
En primer lloc, que les dones a l’època medieval tenien més pes en les deci-
sions polítiques i en la vida pública del que en general coneixem. En segon lloc,
que la contribució de les dones a l’economia feudal era fonamental, com ho
segueix sent ara. En tercer lloc, que tot i els grans canvis que ha experimentat la
societat des d’aleshores,  les estructures de poder patriarcal segueixen posant
obstacles per a una plena representació de les dones en els càrrecs de decisió
(menys retribució, més temporalitat, menys oci i temps personal). En quart lloc,
que les dones a la muntanya tenen una situació encara menys representada als
càrrecs de decisió política que al conjunt de Catalunya, que ja és més baixa que
a moltes comunitats autònomes de l’estat espanyol. I per últim i en cinquè lloc,
que les dones segueixen patint unes desigualtats importants que no només limi-
ten la seva qualitat de vida, sinó també el progrés de tota la societat i especial-
ment del seu entorn immediat. 
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