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3.2  Les representacions del poble 
 


 
“Jo vinc d’un silenci que no és resignat” (Raimon, 1975) 


 
 


Per endinsar-se en les imatges i percepcions d’allò rural entre les dones de poble, per 


conèixer-ne les expectatives i els motius del desarrelament, hi cal considerar abans els marcs 


interpretatius de la ruralitat –frameworks, concepcions globals objectivades- tot i que siguen 


parcials i contradictòries. Sabem que la ruralitat no té un significat unívoc1; hi ha visions 


diferents dels espais rurals i urbans que canvien en l’espai i el temps:  


"Ja no hi ha un sol espai rural, sinó més aviat una multiplicitat d’espais socials que se 
superposen en una àrea geogràfica” (Cloke i Milbourne, 1992:360, en Little i Austin, 1996:101)   


 


La  ruralitat ha esdevingut un món de significats "de valors socials, morals i culturals, 


segons siguen definits i entesos pels habitants rurals” (Ibid:102). Una forma construïda de 


ruralisme, molt funcional, bucòlica i enyoradissa, ha estat qualificada en textos anglosaxons 


com “idíl·lica”. Aquest conjunt de representacions refereix a una visió caracteritzada pels 


atributs positius i tòpics que envoltarien la vida en la comunitat rural, tot reforçant una 


representació pacífica, harmònica, segura, simple, saludable, romàntica i pròspera de la 


ruralitat. Des fa segles que la literatura, l’art, la publicitat i els mitjans de comunicació 


reprodueixen aquest esquema plàcid de creences, que denoten un patró dominant de 


relacions socials, d’un ordre suposadament feliç i natural.  


En l’àmbit de les relacions camp-ciutat, l’idil·li rural és l’expressió nostàlgica del passat, 


sinònima d’absència de modernitat: 


“El camp com a passat, s’utilitza sovint en contrast amb els temors del present i la por del 
futur... és el lloc de la nostàlgia, l’escenari d’un tipus vida més simple, propi dels nostres 
avantpassats; és l’existència d’un poble. Sembla idíl·lic perquè no es compromet amb la 
immensa tasca de viure en el present” (Short,1991:34, Ibid:102) 


  


D’acord amb Little i Austin, entendre les representacions subjectives basades en el marc 


de l’idil·li (idyll) o del tedi (dull) rural, són interessants de considerar per a comprendre les 


expectatives, les percepcions i les identitats de les dones de poble, atès que orientaran els 


comportaments i els estils de vida. Tanmateix, són marcs interpretatius que depenen alhora 


de la perspectiva dominant, socialment construïda, urbana i sovint patriarcal.  


“El poble és la tranquil·litat i la pau. On no n’hi ha presa” (E17) 


                                                            
1 Per a Newby (1980) no hi ha cap significat sociològic de la ruralitat adient: “no sociological definition of rural is acceptable”. 
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3.2.1 És tranquil·litat 


 


       El poble, per a la gran majoria de dones entrevistades és sinònim, per sobre de tot, de 


tranquil·litat, de natura i de proximitat en les relacions. S’associa amb la pau i el silenci, amb 


un ritme més pausat, amb la quietud, amb l’olor a foc de llenya (E02).  


“M’agrada l’olor a foc de la xemeneia quan vas caminant pel carrer i no hi ha ningú pel 
carrer, pel silenci... A mi m’agraden molt sentir els silencis del poble, m’encanta, i que no 
em moleste ningú” (E19) 


 


El poble refereix a l’espai i el temps de les relacions a escala humana, dels amics i dels 


coneguts, de la família extensa: “És la tranquil·litat i les relacions amb els amics, la família” 


(E04). És l’espai dels afectes, de les relacions humanes, el temps de les persones, el lloc 


genèric de la comunitat: “un lloc on descansar, d’estar amb la família, amb els amics, de 


desconnexió” (E29) 


“A mí el pueblo me da mucho, porque me da una tranquilidad... yo cuando estoy estresada 
me voy allí y es una tranquilidad total. Es balsámico” (E20) 


 


La tranquil·litat, entesa ací com a “sensació de seguretat” (E33), de nit i de dia, es 


referida pels dos grups d’edat; la perceben quan van a passejar elles soles per la muntanya, 


“tranquil·lament a l’hora que vulgues” (E09) i les que tornen de la discoteca comarcal:  “a 


las 7 de la mañana y no me da miedo irme sola a casa; esa tranquilidad la tengo (E33). 


Aquest és el primer i més important avantatge comparatiu amb la ciutat, la tranquil·litat, 


junt a la proximitat i humanitat de les relacions personals: 


 “Yo aquí echo en falta eso, la confianza... a las amigas, a la familia (E25) 


 


El poble és el lloc on tot el món és conegut, és una sensació: “És la sensació de sentir-te 


a casa”(E03). “És la tranquil·litat que dóna sentir-se protegida” (E16).  


“Allí todo es arroparte, arroparte la familia, arroparte los padres, arroparte las vecinas... es un 
vínculo que lo necesitamos” (E20).   
 


Les relacions són pròximes, basades en la confiança mútua, en contrast a la ciutat: 
 
 “Aquí yo echo en falta la confianza, o sea, yo por ejemplo, esta noche me pasa algo, me 
tengo que ir a urgencias y yo a cualquier vecina que le toque medio puedo dejar a un hijo, y 
las conozco de hace siete, diez años. Y yo en el pueblo, cualquier puerta que toque, me voy 
tranquila” (E25) 
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A. Tranquil·litat i confiança  


“Al poble qualsevol problema que tingues pots anar a la persona del costat i t’ajuda. Ací no. 
Això sí que... és millor viure en un poble” (E04).   


 


En el poble, la intensitat i la freqüència en les relacions personals afavoreix i n’obliga, a 


interactuar  amb el que hi ha, siguen com siguen, a trobar i a comptar amb la diversitat; a 


tindre -i fer-ne ús intensiu- de la convivència, la qual cosa indirectament afavoreix una certa 


cohesió social.  


 “En el poble tu convius amb tots” (E17) 
  “La convivència en la gent és lo diferent en los pobles” (E07).  
 “No tens que buscar amb qui relacionar-te, t’has de relacionar... perquè és lo que n’hi ha. I si 


no te relaciones, malo” (E03).  
 


Les dones i els homes dels pobles acostumen a saludar a qui es troben pel davant, encara 


que no en tinguen una relació cordial. “Es que si no saludes eres un bitxo raro: mira este que 


no saluda” (E03) Ho senten com una qüestió elemental d’educació, és un costum i en certa 


manera una obligació. El poble és, sobretot, una relació de persones: “És anar pel carrer i 


saludar a la gent... això ho trobo a faltar” (E10). Per a d’altres dones tanta interacció, tanta 


relació no agrada. “(Al poble) les relacions, són de més i més relació, però a voltes, tanta 


relació...” (E02)  


Un poble és un espai físic on es troben i conviuen familiars i saludats, en que tot el món 


es coneix, i tot el món n’ha estar disposat a ajudar, tot esperant que en serà recíproca l’ajuda, 


si quan qui la presta la necessitara més endavant. Solidaritat orgànica o mecànica: és 


automàtica, irreflexiva, i retornable: avui per tu, demà per mi.  El poble és un espai limitat 


on les persones de diverses edats i condicions, n’estan obligades a trobar-se sovint, a 


conviure amb una certa “harmonia”(E10), front a les amenaces potencials exteriors. La 


tranquil·litat prové d’aquesta confiança i de les pràctiques de solidaritat orgànica, atès que en 


les petites poblacions són remarcables el suport i la cooperació, en saber que per res hom pot 


acudir a qui calga que ajudarà a resoldre-ho:  


“Clar, és diferent perquè tu en el poble, ixes al carrer i tens a la tia Pili que viu enfront, que t’ha  
conegut des de xicoteta, a tu, a ta mare, a t’agüela... i que necessites algo, pots anar a demanar-ho, 
pots entrar en qualsevol casa del poble” (E17)  
 


El poble és “la ayuda que te ofrecen todos los vecinos” (E06) És una gran família, que 


abraça i en té cura dels més fràgils i vulnerables, i els deixa fer amb una certa llibertat 


d’acció, sobretot als xiquets que interactuen dins els límits físics del poble, autònomament:  
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“Els nanos allí els soltes i a la nit, a casa; van i vénen i no tinc problema ni por de que els passe 
res, ni de que se perden, ni de que …” (E03)  


 
Dins uns límits físics i simbòlics, amb una tutoria indirecta, difusa i corresponsable, els 


xiquets són més lliures. És “la llibertat, perquè (el poble) és una gran família” (E03). Mentre 


la moderna família nuclear fa més difícil atendre els infants, i més si tos dos hi treballen, 


“perquè no pots deixar-los amb ningú, no tens família ací, i per a portar-lo a escola... sempre 


tens més ajudes al poble (E05)  


“Al poble tens més gent que te tire una mà, això sí que és veritat” (E07) 


 


B. Tranquil·litat i llibertat   


“Para tener hijos y todo eso, sí que le veo mucha ventaja al pueblo, porque allí está todo mucho 
más, es mucho, la vida es más fácil pa los niños” (E16). 


 


És més fàcil, per als pares i mares, i més interessant per als xiquets: “tens molta ajuda, i 


el xiquet té molta vida, molta relació i molt de contacte amb molta gent” (E07). Interactua 


amb molta gent, de la seua edat i d’altres, quin remei; amb persones, animals i plantes, amb 


l’entorn, amb el camp, les hortes i la serra. La socialització dels infants sembla més 


complexa i n’abasta coneixements, utilitats i actituds d’interès; certament més orgàniques, 


que no urbanes, més contractuals i mecàniques. “Els xiquets als pobles espavilen” (E14)   


El costum i els efectes de deixar que els menors interactuen lliurement, els permet 


aprendre l’autonomia de comportaments i alhora d’una certa “responsabilitat en els actes” 


(E06), absents de la tutela permanent d’una persona adulta, com passa a la ciutat: “A eixes 


edats, lo millor que te pot passar és viure a un poble” (E10)  


“Es más responsable, es mucho más autónomo; funciona sólo en muchas cosas, en ir a comprar, 
en ir al colegio, en ir a casa de la abuela, en ir a casa de un amigo, en moverse por el pueblo…, 
la bicicleta, sube-baja. Tú no vas con el nano. Aquí tienes que llevarlo al colegio, tienes que 
llevarlo a la piscina, tienes que llevarlo a todos los sitios” (E16) 
 


Els xiquets n’aprenen més aviat i més. Són “autònoms” (E03). “Molt autònoms: 


muntanya amunt, muntanya avall, barranc avall” (E11). La intensitat i la diversitat de les 


interaccions, de cohorts diferents, són considerades característiques diferencials, junt al 


coneixement del medi i la natura, atributs distintius i motiu d’orgull entre les dones de poble.  


“La vida que hem viscut nosaltres en la infància, això és envejable!  Jo crec que lo que no tenen 
la gent de ciutat, és això, justament, de l’altre ho tenen tot. Tenim molta sort! (E37) 
 
Els neorurals hi deuen cercar amb una segona residència, l’atractiu ambiental i “la 


tranquil·litat i sociabilitat” (E37). “Frente al estrés que hay aquí” (E34). Per contrast amb el 
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ritme frenètic de la vida urbana, els nous residents considerarien els atributs de la qualitat de 


vida i les relacions més humanes la salut i la natura: “És que és molt xulo tindre una casa en 


un poble. En un paisatge, en una natura... en gent acollidora que de seguida te fas una 


cervesa amb ells... amb els xiquets solts” (E29) 


“Estes coses que són la qualitat de vida d’ un poble… pues, en relació als crios, a que poden fer 
una mica… que tenen llibertat “ (E14) 
 
“El dia de demà potser no podré criar els meus fills al poble, però que vagen el cap de setmana 
al poble i que agarren la bicicleta i que no sàpigues on estan…. on tens el teu fill, això me pareix 
que està molt bé. Ojalá jo ho puga fer!” (E14) 
 


 


3.2.2 És natura 


¿Lo mejor del pueblo? Pues, la tranquilidad, la naturaleza, que te conozca toda la gente, eso 
tiene su parte buena (E26) 
 


La visió del poble es representa en paraules que evoquen imatges. D’una banda estan les 


que expressen una imatge idíl·lica del poble: “Jo trobe que –el meu poble- és un lloc 


paradisíac” (E32); i les que en comparar-lo amb la ciutat el troben imbatible, perquè “a 


València no hi ha estrelles” (E03). O com les que se l’imaginen en les diverses estacions de 


l’any: “Cada època té lo seu, pots anar a la neu (hivern) o anar a buscar rovellons (tardor) 


o… el poble és molt bonic” (E37).  


 “La fresqueta de les nits d’estiu” (E22) o la visió flors d’ametler (primavera), són 


tòpiques també en la visió idíl·lica dels urbans. Hi ha però, un bon grup que associa el poble 


amb imatges únicament de l’hivern i algunes altres amb l’estiu:  


“D’estiu, són festes als pobles i dius: bueno, podem anar ací, podem anar allà, o vas a la piscina 
i... clar, és més alegre el poble, però, ara, d’hivern, és patètic!” (E01) 


 


La visió en tecnicolor de l’estiu (diversitat) contrasta amb la de la tristor -fosca i gris- de 


l’hivern, siga d’un poble de l’Alcalatén o del Comtat: “Jo trobe que el meu poble és molt 


bonic. En estiu m’encanta, té uns paisatges i una natura... eeeeh... s’està molt bé... però en 


hivern...” (E32) L’hivern és temible, patètic. El grup d’entrevistades més integrades a la 


ciutat associen el poble amb les imatges, exclusivament, d’hivern:  


“El poble en hivern, pfff, allò és… un horror, vamos!” (E32).  
 
Tot i reconèixer que el fred del poble és d’una categoria diferent (E32), perquè “allí te 


tapas y se te va el frío; aquí no, aquí se te mete la humedad” (E23), hi ha casos que, com a 


evocació primera, n’enyora d’una banda l’olor a foc de llenya del seu poble (les xemeneies) 
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i tanmateix el record dels efectes de l’hivern: “Al meu poble hi ha 9 mesos a l’any que fa 


tant fred...” (E02).  


Quan una persona arriba a pensar que al seu poble l’hivern dura 9 mesos, deu ser perquè 


les vesprades semblen molt llargues i tant fosques i tristes que no acaben mai. És clar que hi 


ha casos on l’altitud justificaria l’experiència del fred durant els mesos d’hivern, com ara 


aquest darrer, d’un poble de l’Alcoià de 700m d’altitud sobre el nivell del mar a Alacant.  


Hi ha d’altres exemples semblants en pobles de la comarca d’Els Ports (1000 m) o d’Els 


Serrans (936 m) què situarien el clima, el fred, en l’eix explicatiu del desarrelament: “Allí és 


que fa molt de fred, allí no se pot viure” (E36: poble d’Els Ports, 2500h). En el cas d’Els 


Serrans, a la coincidència objectiva del factor clima n’afegeixen d’altres més subjectius:  


“Para mí, en el pueblo hace mucho frío. A mi tanto frío no...” (E23)   
 


Hi dependrà, doncs, d’on estigues o de com siguen elles:  


“Yo no lo veo de color de rosa, porque… viviendo allí... las noches de invierno son eternas, 
porque desde las cinco de la tarde, o sea, no puedes salir porque hace mucho frío; si sales no hay 
nadie, o sea, no es tan bonito, pero tiene un, tiene un algo (E30, poble de 900m snm).  
 


És cert que entre setmana i d’hivern no hi ha molta animació als carrers dels pobles. 


”Allí llegan las seis de la tarde en invierno...” (E34) . Però hi ha casos on la percepció supera 


les dades objectives de la realitat: L’E04 és d’un poble de 1500 h. situat a 230 m.s.n.m. a la 


comarca de la Marina: “A l’hivern això és per a morir-se, eixir al carrer… (E04)  


Pot ser que no siga per a morir-se de fred (no hi deu haver molts casos registrats a la 


Marina). Potser fóra per la solitud, per l’avorriment, per manca d’interaccions o d’activitats, 


o pel que siga, pero no sembla que el clima en siga raó de vida o mort. Serà perquè “no ni ha 


res, o siga, no veus vida al poble” (E15). Potser.  


La sensació del fred és subjectiu i variable, en tot cas, poc remarcable en les visions més 


optimistes de l’hivern. Tot i tenir-ne motius, hi ha exemples en els Ports de Morella: “La 


veritat és que no és molt calentet” (E38).  


  “El fred de l’hivern? Jo no ho veig tan dur” (E10).  
 


A. Natura i aliments  


        El poble com s’ha dit s’associa amb imatges de les estacions i amb la natura. Les 


activitats tradicionals que es realitzen als pobles tenen una relació més propera amb l’entorn 


natural i amb la producció d’aliments.  


“Jo també em considere prou rural, a mi m’agrada molt el camp. Estos Nadals, com no tenia 
feina m’he quedat al poble, i he estat per casa fent les olives... A mi eixe món sí que m’agrada” 
(E29) 
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Poble, rural, agricultura, natura, aliments, hi serien sinònims. A les dones de poble 


els agrada la serra i sembla que recuperen el gust i l’ús del bancal:  


“M’agrada molt anar a bancal, sempre he anat al bancal; el fer coses amb les teues mans perquè 
lo que tu treballes té un fruit, perquè ací te poses a treballar i no es nota” (E03).  
 


Unes ajuden en l’explotació familiar agrària a estones: “...colaboro con mi padre, en 


todo lo que puedo (...) en envasarlos y llevarlos al mercado para vender; en abonar… yo le 


ayudo en todo” (E34). Altres, encara van com una obligació puntual d’ajuda familiar, en 


caps de setmana, pleguen l’ametla (setembre) van a la verema (octubre) o fan la collita 


d’olives (novembre), tot i que ara des d’una perspectiva més pausada, no tant professional i 


desesperada: és per al consum familiar de productes més valuosos com són familiars, més 


saludables segons el punt de vista de la seguretat (confiança) alimentària, “són productes del 


poble”, casolans (saludables?). Moltes són filles de llauradors, “de tota la vida” o dels qui 


sense ser-ho, tenen una horteta; d’altres se l’han feta amb amics o amb la parella, per 


mantenir la relació amb la terra i per conrear i reproduir les varietats i els sabers tàcits 


heretats. Així, a moltes dones joves els agrada anar a l’hort i participar:  


“M’encanta anar en ell –son pare- que m’ensenye quan els melons estan bons per collir, quan 
les tomaques es tenen que plantar...” (E19)   
 
La relació més pròxima amb els aliments també inclou el tracte i el coneixement amb 


animals de corral o domèstics, la qual cosa troba a faltar fins i tot alguna jove més urbana:  


“Lo bueno del pueblo es que a mí me gusta tener animales y a la hora de tener animales, pues, si 
estuviera allí, pues los podría tener” (E23) 
 


Aquest contacte més directe amb el medi natural i amb la diversitat de persones que 


interactuen en la comunitat local, són atributs considerats clau per a la qualitat de vida, la 


formació, l’educació i la socialització dels menors; en comparació amb els urbanes més 


desconnectades del cicles naturals, de la producció d’aliments:  


“Criar els fills en un piso? No té res a vore amb un poble...Qualitat de vida, al poble! (E10).  
 
Un altre atribut clau, diferencial de les dones de poble, el proporcionaria aquest 


coneixement del medi, dels cicles naturals i de la gamma o procedència dels aliments, la 


qual cosa en destaquen de les seues relacions urbanes.  


 “La gent no sap quan és l’època de tomaques. Jo sé que al febrer…” (E19)  
  “És curiós, el gran desconeixement que en té la gent de ciutat” (E11) 
 
Orgulloses pels coneixements bàsics de l’entorn, l’educació i la continuïtat amb 
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transmissió del coneixement tàcit als descendents, aquest legat es considera unànimement 


especial,  i adient: “Els meus fills sí que ho han vist, però els xiquets de ciutat és que no 


coneixen res”. Hi ha una percepció molt estesa sobre el suposat desconeixement entre els 


nens de ciutat, dels trets dels animals comestibles, de com són les plantes, els arbres i els 


fruits comestibles, o dels noms de varietats comunes. 


 “No saben dibuixar un pollastre sinó és envasat per Merca...” (E17).  
 “Això al meu xiquet no li passarà, com cada cap de setmana anirà al poble” (E07) 
 
Són coneixements, són aliments; és una major proximitat i contacte amb la natura; són 


textures, sabors, sorolls i olors, la percepció de una vida més saludable: “El poble, sí, 


m’agrada. Hi ha un cert soroll que... que m’encanta, m’encanta, m’encanta passejar, l’olor 


del camp, tot això m’encanta” (E02). 


 


B. Natura i salut  


“Allí t’alces i és més tranquil. Jo-què-sé, t’alces i, xa, tens més contacte amb la natura, respires 
un altre…” (E01) 


 


L’aire que respiren als pobles és vist diferent, “més pur, més saludable: “Lo bueno que 


tiene también el pueblo es el respirar, que allí respiras mejor (E23) La mateixa creença que 


fa pensar que quan estàs molt temps fora del poble hi ha alguna cosa que les espenta a 


tornar: “Necessitava anar-me’n a respirar, perquè va hi haver un moment que tenia... com si 


tinguera claustrofòbia ací, d’estar... Necessitava tornar” (E02).  


L’aire és més saludable i això es notaria en la pell: “Yo me noto la piel mejor allí” 


(E23). Eixes condicions ambientals més saludables, fan comprensible i en justificaria la 


segona residència de la gent urbana, que n’estiueja  “per les ganes de salut” (E02). Quan 


s’està fora del poble s’enyorarien, es trobaria a faltar efectivament eixe aire, l’aigua, el pa, 


aquelles olors, aquells sons i aquells silencis...“estar al poble. Ho vaig comprendre, de 


seguida, molt!. No m’havia passat mai, eh, però este estiu... és que necessitava anar, tornar, 


tornar” (E02) 


 


C. Natura i esport 


 
“Allí estàs molt tranquil, molt sa, en bon ambient, tu vas a treballar on siga, o vas a passejar, allí 
té igual a l’hora que vages a passejar...” (E09) 
 
El poble, terra, mare... és sinònim de natura, de major presència i contacte amb el medi 


natural. “És la sensació d’estar a casa. I d’això, de trobar-te a gust, pues això, la naturalesa, 
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disfrutar, el vore eixir el sol, posar-se a passejar...(E03).  D’estar a casa, en connexió amb la 


natura, amb el paisatge:  


“A mi m’agrada molt el poble, m’agrada la serra, estar en contacte, no sé.., és que allà...  jo 
isc de ma casa i camine dos minuts i ja estic en contacte amb la serra” (E39) 
 


El poble té moltes limitacions, però “hi ha altres coses que estan molt bé, per exemple 


tens la serra a un tir de pedra” (E29). El poble és passejar, que també és anar per sendes i 


camins: caminar; veure el paisatge; escoltar els sorolls, els ocells, els rierols d’aigua; olorar 


les plantes aromàtiques, la serra; recordar i sentir: “M’encanta passejar, l’olor del camp..., 


tot això m’encanta” (E02) 


La natura, la serra, el paisatge invita a eixir, a fer activitats interaccionant amb el medi. 


A les dones joves els agrada el bancal i encara més, la serra, un motiu renovat d’ interès pel 


poble, per l’entorn natural: “Jo el dia que vaig al poble, encara que siga anar i tornar en el 


mateix dia, jo me’n vaig dos o tres hores a la serra (E18).  


A les dones joves i majors, també a les més urbanitzades els agrada:  


“Yo hecho de menos la… los espacios naturales. En mi pueblo salgo a pasear por cualquier 
sitio; encuentro árboles y más naturaleza. Aquí pues es diferente. Un poquito, eso, lo hecho de 
menos” (E16). 
 
Tanmateix, aquestes pràctiques esportives del senderisme, l’excursionisme o el fet de 


passejar per rutes de muntanya, diferencia encara les dones urbanes de les residents al poble. 


 Tot i reconèixer que les joves del poble s’ajunten indistintament amb les amigues que 


viuen a ciutat per realitzar pràctiques culturals, esportives i d’oci, les dones i els homes de 


més edat, tradicionalment no solien practicar esports, ni passejar més enllà de la carretera 


d’accés al poble (diumenges), ni caminar sense alguna utilitat pràctica (com anar al tros, a 


caçar...)  


“Sóc molt d’eixir a la serra els caps de setmana, però les meues amigues no ixen de casa, no 
volen fer excursions, no volen eixir a caminar” (E19) 
 
El ventall d’activitats a realitzar en els pobles augmenta amb les activitats esportives 


postmodernes2, més individuals i molt vinculades a la natura.  


“Jo ara trobe més coses que fer allà, perquè m’agrada molt la muntanya i perquè lo que t’he 
contat,  me’n vaig a córrer” (E19).  
 


                                                            
2 Les pràctiques esportives podrien agrupar-se en tres grans tipologies. Jocs i esports tradicionals, vinculats a les identitats col·lectives i 
culturals, com ara la pilota valenciana; esports moderns aportats per la revolució industrial, amb una tradició reglamentària i associada a 
clubs i federacions (com el futbol, el bàsquet, el tennis…) que cerquen disciplina, competició, treball d’equip…, valors masculins, i 
finalment, esport postmoderns, un conjunt d’activitats físiques que s’han desenvolupat en el darrer quart del segle xx, en les societats 
orientades a maximitzar el benestar individual, segons García Ferrando. Les activitats esportives postmodernes són informals a l’hora 
d’organitzar-se; es practiquen a l’aire lliure, fora d’instal·lacions convencionals, sovint individualment i responen a una estètica  hedonista. 
García Ferrando (2006:19) cita formes diverses com esport salut, d’oci o recreació, esport informal, aficionat o amateur, o esport praxis.  
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A córrer? Són pràctiques ben informals, sense recompensa immediata, individuals -o 


grupals- que revaloritzen i amplien el ventall d’activitats a realitzar en el medi rural: “al 


poble ens agrada... pots anar a fer rutes de senderisme...” (E07). Caminar per pistes forestals, 


per camins rurals, travessant paisatges agraris, entre cultius, ametlers, cirers, vells ceps “o 


entre oliveres mil·lenàries, que això no ho teniu aquí” (E07). I d’altres de realització i interès 


col·lectiu i diversitat de gènere, sexe, edats i condició física, com ara, l’excursionisme de 


nivells i graus de dificultat variables, segons les condicions del usuaris i practicants.  


 “Però totes eixes activitats a l’hivern ja no les pots fer perquè a les cinc de la vesprada ja és de 
nit; al carrer no hi ha ningú, i t’has de clavar en casa...” (E39) 
 


 


3.2.3  És rutina 


       Tot i la unanimitat en associar els mots poble i tranquil·litat, amb les expressions 


diverses que s’han vist, hi ha casos, però, on aquesta tranquil·litat típica és percep en un 


sentit contrari. Així, algunes fadrines la consideren també i paradoxalment, com allò més 


negatiu de la vida dels pobles: “De negativo, pues eso que, hombre, demasiada tranquilidad” 


(E33/25 anys) 


La significació de l’adjectiu tranquil·litat pot variar amb l’edat: “potser quan em retire” 


(E19). De manera que quan aquest adjectiu, tret característic del poble, avaluat com a 


positiu, se li afegeix un augmentatiu, com ara “massa”, indicarà menys interès; és devaluarà, 


assolint un altre significat, negatiu, sinònim de rutina, avorriment, tedi (dull). Dues visions 


contraposades: la de l’idil·li o la del tedi rural, sinó complementàries d’un mateix discurs.  


Entre les dones que no valoren la tranquil·litat com un atribut d’interès, hi ha qui creu 


que és més valuós quan s’estabilitzen les relacions de parella i la vida sembla més 


“encarrilada”.  


“No et dic que no canvie amb els anys i preferisca tranquil·litat, però de moment no” (E18).  
 


En d’altres casos, no varia l’interès ni amb el cicle vital: “Ara que estic més tranquil·la 


en la meua vida, voldria que m’agradara més el poble, però no” (E19). Així que el dia a dia 


dels pobles pot ser percebut també de maneres diferents: les  fadrines i més joves potser el 


veuen de manera idíl·lica o com una “rutina” (E15), causa d’un cert “avorriment” (E23), el 


que els anglosaxons en dirien the rural dull. En aquests casos, conviure molts dies amb la 


quietud i la tranquil·litat se’ls fa molt pesat de passar: “Estar una setmana allí se’m fa 


eterna!”(E15). Clar és que si la rutina és permanent i invariablement precedeix l’avorriment, 


pot ser angoixant: “Tinc pànic a l’avorriment”(E19).   







EL BALL DE LES FADRINES 
 


143 


 


Quan aquests tipus de dones han hagut de passar temporades al poble, per motius de 


treball o d’estudi (absència), les recorden com a molt avorrides: “estaba agobiada y sin vida” 


(E33/25a). “És una vida molt trista; la vida en el poble és molt trista” (E36/ 44a/separada) 


“Tu estàs al meu poble i els fins de setmana, els joves no tenim res, a vore, només n’hi ha... Un 
pub que teníem, l’han tancat, i l’ambient és únicament al bar. Al poble no hi ha on anar” 
(E01/30 anys/fadrina) 
  


És clar, la vida social, les relacions minven en proporció al nombre d’habitants: “Allà 


no pots anar al cine, no pots anar a ningun pub, perquè no hi han pubs, perquè hi hagen pubs 


té que ser un poble prou gran” (E09, fadrina, 45 anys. 160 habitants). Si no hi ha espais 


públics d’interacció oberts, amb una certa presència o densitat de la gent que n’interessa, o 


senzillament amb gent, no hi ha bars o els bars no obren i la gent no ix de casa. O si els bars 


són, però encara són d’una manera poc interessant per a les dones, si no “toca anar”, tampoc 


compten, no són.  


“Les dones no solem eixir allí. Home, si volem sí, que tampoc passa res, però allà no n’hi ha 
massa costum. Un dia entre setmana, tu vas a les barres dels bars i veus com n’hi ha homes. No 
tenen costum, no...” (E36/separada/Municipi de 2500h) 
 
Hi ha dones que no entren als “bars d’homes”, un espai reservat de fet als homes? 


Altrament dit, està tan masculinitzat que no hi fa cap goig estar-hi. “Les dones –de la meua 


època- no anaven al bar” (E22/46 anys). “Instintivament” (Bourdieu,2004:202), per l’habitus 


inculcat, socialment produït, per unes condicions acceptades, voluntàriament o involuntària, 


les dones no tenien el costum d’anar al bar. Ara encara hi ha casos en que no hi van soles, 


signe d’una pràctica segregacionista: “Jo no entraré mai la primera a un bar” (E22).  


Amb les rutines i els costums socialment imposats per una extensa sèrie de tácitas 


llamadas al orden, com ara els comportaments d’exclusió femenina, s’ha assimilat la 


dominació. I encara hi perduren en forma del que Bourdieu (2000:37) anomenava sociodicea 


masculina, una forma legitimada de dominació, una construcció social naturalitzada: “el 


orden masculino se inscribe también en los cuerpos a través de las conminaciones tácitas 


implicadas en las rutinas de la división del trabajo o de los rituales colectivos o privados” 


(Ibid:38), com ara els espais diferenciats o els comportaments d’evitació imposats a les 


dones mitjançant l’exclusió dels llocs masculins (espai públic-masculí; domèstic-femení).     


“Los comportamientos socialmente esperados de las mujeres casadas suponian una ruptura 
importante con las actividades realizadas en la soltería, principalmente sociales y lúdicas. Estos 
cambios marcaban diferencias de roles entre las mujeres casadas y solteras, estando las primeras 
mucho más limitadas al contexto, físico y simbólico, de su propio hogar, con el aislamiento de 
las relaciones sociales” (Cruz Sousa, 2006:213) 
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Era un cercle viciós negatiu (si no hi ha costum i no hi anaven, com has d’anar-hi sola?) 


la qual cosa ja ha superat les viles petites i en les més grans, on hi ha diversitat de formats 


(bars, cafeteries, teteries, pastisseries) i, sobretot, hi ha gent per tot i de tota mena. Però als 


petits, la singularitat sinó l’absència.... 


“Als pobles, eh, no hi ha faena, però un altra és, és l’ocio: allà dalt no hi ha ocio, no hi ha 
cafeteries...” (E09/45a/M160h/fadrina)  
 


En els més petits tenir un bar o trobar-ne un d’obert entre setmana, serà decisiu per a 


poder eixir. I encara així, no deu ser massa distret: “Si ja de per sí un poble amb poca gent és 


avorrit, vols anar al bar i que solament n’hi hague un, i tingues que estar ahí dos hores sense 


poder-te menejar, perquè d’ahí on vas?; a casa? (E09).  


La grandària del poble limita l’oferta d’establiments d’oci i lleure, i invita que la gent es 


quede a casa, o no. I a l’inrevés. Si la gent, per l’edat, no ix de casa, l’oferta de bars i pubs 


oberts es redueix. Això, si n’hi ha, de gent, entre setmana. L’E15 és d’un poble grandet, de 


2500h; es queixa de l’oferta i del costum de la seua cohort de coneguts: “És tot treballar i a 


casa, treballar i a casa. Hi ha pocs divertiments, saps?” (E15).  


Hi ha un grup de dones on predomina aquesta visió de rutina i avorriment, sobretot en 


aquells casos (fadrines i més joves) on el desig d’interacció i d’activitat en l’espai públic no 


troba sempre correspondència. O no hi ha gent, o no hi ha prou llocs oberts, o totes dues 


coses alhora.  


“Volies anar a prendre una cervesa al bar: estaven tots els bars del poble tancats! I els 
companys, els que estaven en el poble, venien de treballar i se’n anaven tots a casa. Em queia la 
casa damunt” (E19, poble de 500h.) 
 
Hi ha vegades que també és difícil trobar-ne inclús els cap de setmana: “Jo vaig a voltes 


un cap de setmana, i m’abelleix quedar amb amics. Total (no res) al final és que no ixen de 


casa (E19).  Les persones que voldries trobar-te en l’espai públic local, ja no hi són.  


La visió de l’avorriment pot ser de dones que estan fora i perden el pas, els costums dels 


seus coneguts. No saben on anar, quan i perquè, ni què faran les que són més o menys com 


ella.  


Hi ha una altra versió semblant, però contraria, què correspon a les que no s’han integrat 


en la vida urbana, que enyoren la vida quotidiana del seu poble, en un cas menor de 500h:  


“Després de treballar queden al bar i fan la xerradeta amb els pocs que n’hi ha, que jo això sí 
que no ho faig mai ací (a Castelló)” (E10/ 29a/ Ports de Morella) 
 
Hi ha més casos com aquest de dones de poble menor de 500h., ara del Comtat, i amb 


una visió més optimista de l’inventari del bars i establiments d’oci: “En el poble hi ha molta 
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gent jove, sobretot perquè mai t’ajuntes en els de la teua edat com ací, o siga, ahí vas... La 


mitja d’edat del teu grup d’amics pot variar des dels trenta cinc o quaranta anys… i de gent 


més xicoteta” (E39/27a/424h) 


 Dos casos més de l’Alt Palància o del Maestrat, també d’un hàbitat menor de 500h:  


 “Yo no recuerdo pasar las tardes aburridas” (E26/42a/426h)   
 “Jo, al poble, no m’avorrisc” (E14/28a/500h)  
 


Hi ha una altra visió més activa i potser més arrelada encara al poble, tant de dones 


joves com de més majors: “Sempre hi ha coses que fer” (E17/45 anys/800habitants/El 


Comtat). “Al poble faig cosetes o no-sé-què. I sinó, a estudiar, internet... No sé, no 


m’avorrisc” (E14/28 anys/500 habitants/El Maestrat).  


“Jo tinc amigues que viuen allí i estan molt entretingudes, no paren. Estudien anglès, estudien... 
fan coses d’informàtica... en fi..” (E37/50a/2500h/El Ports) 
 
Sembla que no depèn tant de l’entorn com de circumstàncies subjectives, del grau 


d’integració, del moment del cicle vital o de l’actitud individual, més activa o passiva: “És 


que depèn de com t’ho agarres! Hi ha un muntó de coses a fer, si vols fer-les, sinó a casa” 


(E38/25a/500h/Els Ports).  


Les dones, majors i joves, com els xiquets i xiquetes tenen quefer i pel que diuen, més 


que mai: “tenen milions de coses a fer, i fan moltíssimes activitats.  


En canvi quan jo, anàvem a escola, eixies d’escola i a casa. O a jugar al poli, com a 


molt. Ara, que si anglès, que si música, que si futbol, que no-sé-què..., fan un muntó de 


coses” (E38) 


“Tienen de todo, quiero decir que hay escuela para adultos, hay un montón de cosas, muchas 
asociaciones, muchas cosas y música también dan, eh?” (E30) 


 


 
3.2.4  És temps 


       Les dones, fadrines i casades d’una mirada complaent amb el seu poble, possiblement 


perquè no han perdut la connexió social, en destaquen, per contra, les poques coses i el poc 


temps que permet el ritme i la vida moderna i urbana:  


“Allí pots eixir, pots llegir, pots fer mil coses, que... jo ací no puc” (E17/45a) 
 
Aquestes dones que, des fa anys, dormen a la ciutat els dies laborables, associen el 


temps lliure, els moments de lleure, d’eixir amb els amics i l’espai de relació personal, amb 


el seu poble.  


“Jo ací estic sempre a casa i allí pujo i no estic a casa ni un segon. Si no me’n vaig a vore els 
amics, me’n vaig a vore el meu germà i sinó al bar” (E38/25a) 
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El poble és l’espai i els temps del lleure, tot el seu temps, i és més temps o una altra 


noció del temps: “Al poble  tens més temps, en teoria tens, tens més temps lliure” (E07) 


Entre setmana les joves més arrelades i no integrades encara a la ciutat senten 


“avorriment”, la rutina del pis llogat de la ciutat: “Aquí pràcticament estàs tancada al pis” 


(E38/ 25a). I els agradaria tindre més opcions de relació quotidiana, amb una intensitat i 


freqüència semblant al poble. Voldrien fer “el mateix que fan al poble els que, els que viuen 


allí” (E10/29a). Pel que sembla és una qüestió de diferència de percepcions i costums.  


Les dones de més experiència, adaptació o integració urbana, reconeixen que les 


activitats quotidianes no han variat massa: el que feien al poble i el que ara fan a la ciutat, no 


és molt diferent: “Ací no faig res diferent, perquè jo allí feia pràcticament lo mateix” (E02) 


El temps sempre ha estat connectat a l’espai (i als llocs) fins que amb els rellotges 


(invent popularitzat en el segle XVIII), la mesura uniforme del temps s’emparella amb la 


l’organització social del temps, un canvi que, per a Giddens (2008:29), esdevindria amb 


l’expansió de la modernitat (industrial).  


Ara el  temps i l’espai s’estructuren al voltant del treball i, en ambdues variables, 


queden reflectides els canvis, les diferències de rols i les responsabilitats domèstiques 


assumides. “Es inherente a la mujer medir el tiempo y al hombre consumirlo” (Santiso i 


Molpeceres, 1998). Perquè el temps dedicat al treball reproductiu o domèstic –més 


feminitzat– és continu i indiferenciat:  


“Las actividades se confunden en el mismo espacio abarcando toda la cotidianidad. El tiempo es 
continuo porque no distingue entre ocio y trabajo, entre laborables y festivos. Y es un tiempo 
dependiente: el trabajo doméstico conlleva la pérdida de un tiempo privado o tiempo dedicado 
exclusivamente al cuidado de sí o de uso personal” (ibid). 
 
La noció del temps, de les estacions, de l’oratge, de les vacances, del cap de setmana, 


dels dies festius, és diferent en l’àmbit rural que en l’urbà; en un cas està més influenciat pel  


predomini de les activitats agràries, en l’altre, per les industrials i els serveis. Una 


característica de la societat moderna, ja que el dinamisme modern deriva de la separació del 


temps i l’espai i del conseqüent re-ordenament de les relacions socials, en diu Giddens3.  


La percepció del temps és diferent també entre les dones rurals (continu) o entre les  


urbanes (més fraccionat), definit i delimitat segons l’horari dels treballs assalariats. La 


concepció i el sentit del temps en la dones rural d’edat mitjana (generació suport) per tantes  


                                                            
3 Totes les cultures premodernes disposaren de formes de càlcul del temps. El calendari per exemple, fou un tret  tant distintiu dels estats 
agraris com ho seria l’invent de l’escriptura. Però, l’estimació del temps que configurava la base de la vida quotidiana, vinculava sempre, 
al menys per a la majoria de la població, el temps amb l’espai i era normalment imprecisa i variable. Ningú no podia saber l’hora del dia 
sense referir a d’altres indicadors socioespacials: el quan estava quasi universalment connectat a l’on, o identificat pels regulars 
esdeveniments naturals (Giddens, 2008:29) 
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responsabilitats atribuïdes, depèn dels altres, i n’abasta tota la jornada sense diferenciar entre 


dies laborals i festius. Efectes que observen els psicoterapeutes en les anàlisis psicològiques.   


“Las mujeres expresan situaciones de mucho estrés, en muchas ocasiones dramáticas incluso, 
debido sobre todo a las grandes cargas familiares, sumadas a un tremendo sentido del deber y la 
obligación” (Santiso i Molpeceres, 1998) 
 
L’assignació diferenciada de rols i tasques distribueix desigualment preocupacions i 


estrès. I són les dones, al camp i a la ciutat, les que afegeixen a les activitats productives, les 


domèstiques. Als pobles com a la ciutat, hi ha diferències entre homes i dones en l’ús dels 


espais i també en la gestió del temps, especialment del temps lliure o d’oci.  


Mentre que les dones ocupen més l’espai domèstic (o passegen pels voltants del poble), 


ells se’n cuiden més de l’horta, i l’espai central d’oci sol ser el bar. Així, les diferències en 


les activitats quotidianes i en l’ús del temps lliure, varien segons gèneres i edats, però també, 


són diferents entre les dones del poble tradicionals i les més modernes o urbanitzades.  


Les dones de poble que treballen i viuen a ciutat, passen els dies i la setmana entre el 


treball i la casa: “del treball a casa i de casa al treball i ja està” (E38). Si no tenen fills. La 


jornada de treball de la dona urbana casada i amb fills és continua i quasi infinita, tot i que 


els caps de setmana té l’oportunitat de lliurar-se’n de la tutela dels menors en el poble, amb 


la família extensa i la tranquil·litat de l’entorn, per la qual cosa, tornar al poble representa 


gaudir de temps lliure, amb unes pràctiques d’oci cada vegada més igualitàries. En aquests 


darrers casos, la comparació de l’ús del temps i del nivell de gratificació per les activitats 


rurals o urbanes, resulta una clara percepció:  


“Al poble hi ha més qualitat de vida” (E10) 
  
A ciutat, el temps i l’espai són treball i casa, casa i treball. “Al poble  tens més temps, 


en teoria tens, tens més temps lliure” (E07). La ciutat com el poble, té dimensions 


objectives, objectivades i d’altres més subjectives. Una mateixa realitat social, un mateix 


espai, un mateix poble pot produir significats encontrats. Hi ha dos casos paradigmàtics de  


dos dones semblants i del mateix poble, que representen dues tipologies diferents:  


 “Allí pots eixir, pots llegir, pots fer mil coses, que... jo ací no puc” (E17/45a/800h) 
 “Les vesprades, jo passe moltes hores estudiant i llegint i jo... la meua vida és estar sempre a 


casa, però (el poble) no sé, era un poc depriment, la veritat” (E32/47a/800h) 
 
L’E17 i l’E32 són molts semblants, tenen una edat semblant (45 i 47 anys),  estudis 


superiors, procés de socialització, experiències i classe social semblants: són germanes. 


Ambdues tenen parella estable des fa anys. Una té fills, l’altra no. La parella d’una és un 


home del seu poble. La de l’altra, urbana.    







[ 3. RESULTATS ]
 3.2 Representacions del poble 


148 


 


Hi ha d’altres dones urbanes no desarrelades que, tot i reconeixent la tranquil·litat de les 


vesprades als pobles, procuren fer el mateix que farien a la ciutat:  


 “Yo es que estando en el pueblo, si quiero ir al cine me voy a Játiva; si quiero ir de compras 
puedo ir a Játiva. Si quiero salir hay discotecas, hay pubes, no sé, hay de todo”  (E34) 


 “Al poble, a les sis de la tarde és més complicat. Normalment la gent ja està a casa i si tu vols, 
pues te’n vas al cine o te’n pots anar on siga” (E07)  
 
A un municipi menor de 1.000 h. estranya l’oferta de cinema. E07 és directora d’una 


sucursal bancària a Castelló i es un cas de dona urbana, tot i que no renuncia a les relacions 


del poble, ni al que li ofereixen les ciutats: cinemes, botigues... a Vinaròs o Benicarló (a 30 


minuts del seu poble). Als pobles avui dia, amb la mobilitat, efectivament pots triar 


tranquil·litat, o pots anar de compres, cine, pubs, on siguen els establiments, en no més de 


30-45 minuts. Una despesa de temps semblant a la urbana.  


“Al meu poble no hi ha res, eh, no hi ha cap associació cultural, no hi ha... però molt a prop ho 
tens” (E11) 
 
Els caps de setmana si eres una dona jove, el poble es transforma, invisible a la llum del 


dia, dels adults o dels nouvinguts. Només elles i ells saben on i quan, a quin poble, en quin 


tuguri, colla, penya, casalet o garito toca anar. No s’anuncia als autobusos ni a la premsa 


local. “Has d’estar connectat, t’has d’obrir i moure’t” (E11)  


“Jo ara trobe més coses que fer allà, perquè m’agrada molt la muntanya i perquè (...)  me’n vaig 
a córrer, o me’n vaig a prendre una cerveseta al poble del costat, o en amigues, o el que siga. 
Però abans, amb l’edat de 20 anys, se’m queia el poble damunt, no n’hi havia res” (E19) 
 
Ara no és com abans, en diuen, les joves es mouen. El millor dels pobles són els dies de 


festes, sens dubte, per a moltes joves fadrines (E34, E10, E16, E39, E38). N’hi ha més gent 


que mai, tots els que són del poble i estan desperdigats pel món, estan eixos dies, 


concentrats. I tots estan visibles, presents en l’espai públic.  


“Normalment, cada cap de setmana n’hi ha festa a un... Quan no n’hi ha festa de quintos, n’hi ha 
orquestra de..., i ambient n’hi ha. I tu vas de festa no sé on i som sempre els mateixos” (E10).  
 
Facen els actes festius que facen, la festa és, en bona mesura, la presència de totes i tots 


els i les joves dels pobles veïns. La resta de l’any, la festa, la marxa, es localitza els caps de 


setmana, les nits de divendres i dissabte.  


 “Allí cada cap de setmana que pujo hi ha festa major. En un o altre poble” (E38).  
 
“Ens coneixem tots” (E38). Són els joves de la comarca, els que solen anar de festa, els 


que n’estan en l’edat. I els pobles muden i s’activen pel jovent els caps de setmana, i en 


festes, o quan es l’estiu (festiu) per a tothom. Però, ací com allà, t’hi has de moure:   


“ I si no et mous, caus en eixe avorriment” (E011) 
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3.2.5   Absències, carències 


“El poble està molt més limitat, les teues activitats i lo que vols fer. Per a fer moltes coses has 
d’agarrar el cotxe” (E03)  
 
Totes les entrevistades afirmen tindre amigues, companyes o familiars que viuen al 


poble i treballen pels voltants, en ciutats pròximes, la qual cosa les obliga a tornar cada dia 


al poble en acabar la jornada (commuters).  


“Costa molt de temps i molt d’esforç tindre que, pos, desplaçar-çe tots els dies per molts, molts   
de quilòmetres” (E07).  
 
Hi ha molta gent i hi han molts oficis que ho fan: “los que trabajan en la construcción 


suben y bajan casi todos los días” (E30). Però en sentit contrari, viuen en l’àrea 


metropolitana i treballen als pobles, a l’obra. També n’hi ha qui fa la ruta inversa:  


“Hay mucha gente que va y vuelve todos los días. Pero a mi, la carretera no me va” (E30).  
 
Hi ha d’altres que ho han intentat, anant a treballar de matí i tornant al poble de nit: “si 


tienes que ir por narices, vamos, si no, pues eso, es limitarse a...  o sea, tener un día a día de 


irte a las 8 de la mañana y venir a las... ¿vale? Entonces, eso no es vida” (E33).  


També hi ha gent que, si estiguera més a prop del poble, ben comunicat, o si comptara 


amb transport públic, encara residiria al poble, tot i treballar fora:   


“El problema pa anar al poble és la infraestructura: o agarres el cotxe i te tires tots els dies 1 
hora i 45 minuts pa anar i altres pa vindre... que això seria horrible...” (E02) 
 
La mobilitat és un també una clau del ventall d’activitats, i de moltes decisions 


personals. L’automobilitat, en particular, és un signe de les societats modernes, essencial 


avui en el medi rural. Les joves són mòbils. Perquè en el poble “necessites d’alguna manera 


moure’t. I has de tindre moto, cotxe, molt prompte, per a poder eixir” (E11).  


“Necesitas desplazarte para cualquier cosa, para ir al cine te tienes que ir a Játiva, para ir a dar 
una vuelta, para ver ropa, tienes que ir a Játiva... para todo, o sea, no tienes allí los recursos 
necesarios para entretenerte” (E33) 
 
“Jo quan estic al poble, si no tinc un cotxe no sóc ningú” (E12). Les dones entrevistades 


com a dones de poble, són conscients de la importància de disposar del permís de conducció. 


Fins fa molt pocs anys aquest carnet es distribuïa irregularment per gèneres. La dona que 


tenia el permís i cotxe, era cosa estranya. Podria disposar de permís però el cotxe estava a 


disposició de l’home, únicament. El treball fora vila, al camp, a l’obra, hi seria la justificació 


estàndard. Tal com s’ha dit, totes les dones entrevistades, totes, tenen carnet de conduir, tot i 


que viuen a la ciutat, per la qual cosa potser no els fora massa precís ara. Però, totes tenen 


permís de circulació des de ben joves: 20 des dels 18 anys i dies; 9 des d’abans de fer els 21. 
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I tres més tard.  Una d’aquestes (E22) se’l va treure quan es va separar. Abans de la ruptura 


el marit no li va permetre que s’examinara. Moltes dones no han tingut el permís, malgrat 


necessitar-lo.  


“Me vaig apuntar a l’autoescola; vaig donar diners de senyal i estudiava a amagades d’ell, i se 
va enterar... pff, impressionant. Entonces ja no vaig tornar més i després... m’apuntà la meua 
filla, ja quan ella anava a fer els 18 anys” (E22)  
 
Ara, moltes joves tenen carnet, però no tenen cotxe. En la ciutat no el gasten: “A mi 


tindre un cotxe em sembla un luxe. Pagar unes despeses... no sé... i és una cosa que no 


necessite. En canvi, si estic en el poble és precís, o tens un cotxe o... pots morir-te”(E12). 


 “És súper necessari tenir cotxe o que els pares te’l deixen quan estàs al poble (E14). 
 “Si vols alguna cosa tens que eixir fora del poble”(E04).  
 “Jo quan arribe allí li he de furtar el cotxe a ma mare (...) per a poder anar on siga, per a eixir 


de festa, per a vore als amics...” (E12)  
  
Per veure els amics o per a eixir de festa s’han de travessar els murs del municipi, i no 


sempre s’hi pot anar a peu. L’abast de les relacions locals s’han escampat pel territori més 


enllà del terme municipal. “Quan tens inquietuds polítiques, de festa, culturals... i tot això, el 


teu poble es queda menut perquè al teu poble tot això no està, i has de buscar-ho en els 


pobles dels voltants” (E11). Així, hi ha qui veu un gran desavantatge tenir l’obligació 


“d’agarrar el cotxe pa vore una exposició o anar a algun concert, o pa anar a vore tal.., que 


quasi mai ho tingues al poble!”(E19/33a/M:500h). I d’altres, amb una posició contrària:  


“Jo no necessite moltes coses. No necessite grans teatres, ni grans cinemes, ni grans centres 
comercials. Jo no necessite moltes coses d’eixes. Si jo en vull, en un ratet de cotxe ho tinc. Però 
no aspire a tindre tot això a l’abast” (E11/32a/ M:454h) 
 
Ben mirat, deu costar un temps semblant anar a un centre comercial o a un concert, des 


del poble o des d’un barri de la ciutat. De fet, hi ha algunes joves que creuen que inclús “és 


més complicat en una ciutat: per anar a qualsevol lloc tardes un muntó de temps” (E38). I 


clar, quan als pobles hi ha de tot, de tot, de tot, potser és que han deixat de ser pobles, un 


lloc amb recursos limitats i nombre de població escassa.  


Això no obstant, la vida al medi rural exigeix una certa mobilitat, com sembla que 


també passa, i tant que passa, en la vida urbana. Al poble  “pa comprar i pa certes 


necessitats, necessites vehicle, perquè si no...” (E29).  


Però a la ciutat,  “si vols anar a qualsevol puesto tens que agarrar el cotxe... Allí –al 


poble, al menys- està tot més a mà” (E38/25a/M:500h) Sembla que depèn de com es mire, 


de què es necessite i de què es desitge. 
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3.2.6    És aïllament  


“Lo peor de mi pueblo es un poco el aislamiento” (E26) 
 


Les poblacions rurals per definició són aquelles zones més allunyades i remotes de 


baixa densitat de població, una característica de les quals és, doncs, un posició d’aïllament 


en relació a les àrees més poblades i desenvolupades. Aquest tret típic del rural emfasitza la 


mobilitat:  


“Necessites un vehicle per a certes coses. Jo trobe que probablement això és l’inconvenient més 
important, la resta...” (E29/33a/M:500h). 
 
Com més pròximes a les zones poblades i desenvolupades millors hi seran les 


condicions d’accessibilitat. I com més remots estan els pobles, pitjors són les condicions 


d’accés. El pitjor doncs:  “Sí, l’aïllament entre cometes...” (E29). En el medi rural ni les 


carreteres són les habituals ni el transport públic funciona amb igual normalitat ni 


freqüència:  


“Estàs incomunicat, perquè passa un autobús d’Alcoi, quatre viatges al dia, en hores prou 
intempestives, i no aprofites el dia. Això és el més negatiu” (E29)  
 
“No hi ha bones comunicacions. La primera, un autobús que ara no ix del poble, has d’anar a 
Sant Mateu. Eixa la primera: no n’hi ha bones comunicacions” (E14) 


 


L’accessibilitat té una relació negativa amb la ruralitat, a més ruralitat menys 


accessibilitat. Tot i que hi ha llocs més accessibles que no uns altres: “És veritat que el meu 


poble està prou ben comunicat. Està a un quart d’hora d’Ontinyent, a cinc o deu minuts de 


Bocairent; Alcoi també està molt prop”. (E29/33a/450h). Hi ha altres més apartats per la 


distància en kilòmetres o per l’oblit:  “Arribar allí dalt..., les carreteres són súper roïnes; lo 


que faries en una hora té costa mig dia. I després, la sanitat… tot això és lo que més me 


molesta (E38/ 25a/500h)  


Hi a més llocs igualment remots que han millorat l’accessibilitat, però no la sanitat:  


“Hay una autovía muy maja, quiero decir, que no está tan mal, que llegas pronto... pero no sé, 
siempre me queda un poquitín el punto de que, eso, la sanidad, no sé, una urgencia, vas aquí 
rápidamente” (E30) 
  
L’absència d’infraestructures bàsiques, de serveis públics de salut, d’educació i d’altres 


també apareixen com a motiu causa de l’avorriment, que provocaria desarrelament:    


“M’avorria molt al poble. No podíem anar a llegir un llibre, perquè no hi havia cap  biblioteca, 
no teníem res; els bars tancaven, no hi havia cap associació cultural, ningun lloc on poder 
reunir-se. Ens reuníem al camp de futbol, congelant-se sempre, corrents en l’abric perquè no 
teníem on anar. No sé, per això, pense jo que se n’ha anat la majoria de gent en una fase d’anys” 
(E19/33a/M:500h) 
 







[ 3. RESULTATS ]
 3.2 Representacions del poble 


152 


 


L’E19 es refereix al passat, quan “no teníem res”. I n’afegeix: “No n’hi havia Internet 


abans allà; no n’hi havia moltes coses, ni una biblioteca com hi ha hui en dia al poble” 


(E19).  Una altra mirada d’una jove d’un poble semblant, però més arrelada encara, per 


l’edat, (E38/25a/M:500h) també refereix les carències i en relata les millores que contrasten 


amb el passat recent: 


“Quan era menuda no n’hi havia ni la meitat de coses per fer que n’hi ha ara. Però allí, ara 
mateix, tens la piscina, tens un squash, pots anar-te’n a caminar tot el que vulgues, hi ha un 
muntó de coses a fer i damunt ara n’hi ha més gent que n’hi havia antes” (E38) 
 
Tot i aquestes millores, objectivament encara hi ha carències fonamentals, capdals. Ara 


hi ha accés a internet “rural”, és a dir, amb un cost superior a l’urbà i a una velocitat inferior, 


més lent. Les zones rurals són el gruix de les “zones ombra” en la digitalització de les 


comunicacions, bé siga televisió, internet o dels telèfons mòbils. Tot això va restant, 


minvant, l’atractiu dels pobles entre els i les més joves:  


“No els agrada molt per l’ordinador. No hi ha ordinador i entonces, això i... les noves 
tecnologies pesen” (E17) 
 
L’allunyament dels serveis públics bàsics a les capçaleres comarcals també n’ha fet més 


dures les condicions d’accés per a les joves, en tots els sentits. Totes les que han estudiat han 


hagut de fer un esforç extraordinari, no sols per accedir a les llunyanes universitats, de temps 


i sobretot de recursos: la factura de l’allotjament en una ciutat durant anys- sinó inclús 


abans, des de l’escola de primària, des dels tres als onze: cada dia amb autobús cap al poble 


gran de la comarca, o si no hi ha un nombre suficient, en taxi.  


D’altres han tingut la sort de ser escolaritzades al seu poble, en petits grups de docència 


compatida: 


“N’hi haurà gent que et dirà que no, però jo sé què és anar a escola i ser-ne tres al curs, i anar a 
classe quatre cursos diferents” (E10) 
  
O per anar a l’institut, entre els 12 i els 17 anys: “Tu saps lo que es alçar-se a les 6 del 


matí perquè tens que anar a l’institut? I arribar a les set i mitja de la tarda perquè l’autobús té 


que passar per tots els pobles i a les set i mitja posar-te a estudiar? Si estàs rebentat!  Això ho 


he passat i sé lo que és” (E07).  


La discriminació en la distribució i accés als serveis bàsics educatius, també es 


manifesta en la carència d’oferta d’activitats curriculars complementàries, com ara l’estudi 


d’idiomes estrangers:  “Si volies anar a una acadèmia d’anglès els pares tenien que agafar el 


cotxe” (E07). Quan tornaven al poble des de l’institut, hi calia tornar a fer el viatge, ara per 


anar a l’acadèmia, esperar i tornar al poble.   
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La referència a les carències, les absències i les dificultats, han estat referides per una 


representació de dones d’edats i situació civil ben diversa, però que tenen en comú el que 


podríem qualificar com un alt grau d’arrelament al poble, com ara les E17, E07, E10, E38.  


“Jo he estudiat aixina, al meu curs només n’érem cinc i sempre hem anat, com a mínim  tres 
cursos junts a la classe; la mestra els explicava a uns, després als altres i després als altres... i 
sempre hem tret bones notes, sempre hem aprovat” (E10) 
 
Totes han hagut d’afrontar un sobreesforç sostingut, per accedir-hi a l’educació des dels 


nivells bàsics als universitaris. Les dues darreres, fins i tot, relaten l’època del batxillerat: 


l’autobús des d’Els Ports de Morella eixia a les 4 de la matinada per ser a les 8 del matí a 


l’institut de Xest (Foia de Bunyol). 4 hores de viatge d’anada, dilluns; i els divendres, 4 de 


hores de tornada, cada setmana, durant 9 mesos l’any, durant al menys cinc llargs hiverns.   


Aquestes joves tenen un discurs que minimitza les dificultats,  que contrasta amb les 


altres què situen l’oci  al centre del seu avorriment: “No tens divertiments” (E15/fadrina).  


 


 


3.2.7   És control social 


 “En el pueblo bostezas y todo el mundo se entera” (E06/44a/M:1250h) 


Les dones que passen dels quaranta anys es queixen d’un dels efectes negatius de la 


proximitat, intensitat i freqüència de les interaccions socials, en les poblacions petites:  


“Yo es que soy un caso un poco raro, porque a mí lo que me molesta del pueblo es que la gente, 
quizás, pregunta demasiado. A lo mejor, no es por cotillear, sino es porque son así de ¿a dónde 
vas? ¿de dónde vienes? Y una vez no importa, pero tener que estar diciéndolo constantemente, 
dónde vas y de dónde vienes. Al final dices: y a ti que te importa! " (E06/44a/M:1250) 
 
Les dones més joves també es queixen del fet que la veïna del poble hi pose “cullerada 


en tot”, és a dir,  qüestionen el suposat dret dels altres a contar el que fan, a partir del que 


saben o volen saber d’alguna de les persones del grup local, i per tant integrant, com ells, de 


la comunitat.  


“A mon germana, per exemple, el que li molesta molt és que quan ella surt de guàrdia: què  avui 
no treballes? No és que surto de guàrdia. Ah i no treballes? Cinquanta persones, pendents 
d’això” (E04) 
 
Aquest interès familiar pot ser positiu o negatiu: rebre un premi, un reconeixement, serà 


motiu de joia col·lectiva, de la “família extensa”, quasi com si li haguera tocat directament a 


algun membre del seu clan. En cas negatiu, un greu accident commouria tot el poble; o en 


cas d’una amenaça exterior, tots plegats farien pinya i mecànicament actuarien sense massa 


distinció de qualitats en el tipus de relació, per tal de defensar l’interès comú, d’un membre 


del veïnat. Això és observable quan hi ha foc o quan es perd alguna criatura per la muntanya.  
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En aquest darrer cas, encara que aquesta siga forastera, caldrà destacar-ho.    


“Eso del pueblo no me gustaba, en seguida se marujeaba. Eso es una cosa que del pueblo, que 
no me gusta de los pueblos pequeños” (E23/28a/M:500h) 
 
El poble no és sols un espai físic, és per sobre de tot un tipus de relació entre persones 


unides pel coneixement, la relació i també per una confiança relativa, que es reconeixen, que 


estan vinculades en compartir vivències i un imaginari col·lectiu. Les interaccions fluïdes i 


intenses fan que augmenten i s’hi afermen els vincles, la qual cosa té aspectes positius, com 


realimentar la confiança, la protecció, el sentiment de pertinença o d’unió, i també de 


negatius: són  els efectes de tantes interaccions.  


“La vida del poble a mi m’agoviava un poc. M’agoviava que tot el món tinguera que saber 
sempre lo que feies, d’on venies, on anaves. Això m’agoviava un muntó” (E32)  
 
El desig de saber el que fan els altres expressa, inicialment, un interès per l’ altre, una 


certa preocupació i empatia. I “tindre que saber” denota un dret a conèixer els 


comportaments dels altres, que pot ser legítim, quan el que pregunta i qui n’ha de respondre, 


tenen una estreta relació, pròxima, siga per vincles de veïnatge o familiars, això és, d’afecte, 


respecte o consideració.  


“Hi ha vegades que l’excés a lo millor de confiança o del fet de, no sé, del coneixement de la 
teua vida, fa que te qüestionen moltes de les coses que a lo millor decideixes” (E07) 
 
“Qüestionar-te les coses que decideixes” potser siga anar massa lluny, tot dependrà del 


grau de relació, de l’abast de la reciprocitat del dret. No solen fer-se preguntes a desconeguts 


sobre allò que fan, ni en els pobles més menudets, encara que n’estaran a l’aguait, per si de 


cas. Perquè en àmbits tant limitats, “no pots fer algo i que no s’entere tot el poble de 


seguida” (E10/29a/M:500h). Diuen que les parets i les finestres, escolten i veuen.  


“És més el cotilleo de: hui ha vingut un cotxe i no sé qui és; pues tu saps qui és? pues caldrà 
saber-ho! Perquè, clar, no hi ha notícies, no hi ha la notícia calenteta, calenteta” (E09) 
 
No hi ha massa notícies i en efecte, no en passen tantes als pobles, com per mantenir 


viva i renovada, “calenteta”,  la conversa entre els seus habitants. De vegades les preguntes 


no són malintencionades ni amb altres fins, ocults.  És fan perquè te veuen, per cortesia o 


per educació: “Són  preguntes per a saber què fas i ja està. Tampoc fa falta... és una cosa de 


cortesia, d’educació, però no fa falta (al contestar-les) contar-ho tot” (E17) 


Tanmateix, tanta relació, tanta confiança i tanta mostra d’educació i consideració, de 


vegades és fastigosa, insuportable, si n’abusen de la confiança:  


“Bueno, se inventan de todo... por ejemplo, una amiga mía... faltó la hermana y no puede salir a 
la calle por no aguantar tanta murga (...) A lo mejor le quieren dar muestras de cariño, pero, 
seguro, realmente lo que hacen es hundirla más” (E33)   
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Si qui ha de respondre una qüestió considera d’obligació atendre l’interès de l’altre, serà 


com a conseqüència d’una qualitat en la relació mútua preestablerta, i no la refusarà, perquè 


pregunta i resposta es basteix des d’un registre, aquell vincle relacional.  


 ”La gent és que parla... Jo igual estic dos o tres setmanes sense anar i la veïna de  
      casa: Ui, xica, que fa, tres setmanes que no venies? No ho suporte!” (E19) 
 “Són preguntetes així, inofensives a més no poder, perquè de fet és normal” (E39) 
 
No sempre els continguts de la qüestió i del missatge, s’hi acomoden al grau del vincle, 


tot i que la categoria veïnat és semblant a família. Però, ni tenen dret a saber-ho tot ni “tot el 


món té dret a saber sempre què fas”. Però desitjarà -i demanarà- tenir-ne referències per una 


certa i recíproca obligació de veïnatge.  


“Jo arribe a casa i si els meus pares no estan, de seguida hi ha algú que em diu: No estan. Els 
teus pares se n’han anat a... És que no pots pegar una patà sense que ningú s’entere” (E12) 
Ser del poble no garanteix una contribució equitativa i estàndard dels vincles 


relacionals. Els graus de vinculació són personals, diversos com són diverses les persones, 


l’abast de les interaccions i el resultat, els graus de confiança assolits, més enllà de la 


proximitat dins del clan familiar.  


Així els distints membres d’una localitat compateixen vincles,  per cercles i graus 


diferents, segons com siga la distribució de la confiança intragrup. Això no obstant, sovint 


passa que tots poden “posar cullerada” de qualsevol qüestió referida a gent del poble.  


“Tothom sobre tothom, i tothom parle del què és i del què no és, això mateix. I del què és, 
bueno, si és potser...  Ja et dic, han de ficar cullerada en tot i a mi això és el que no m’agrada del 
poble” (E14/28a/M:500h) 
 
Quan la qüestió de la frontera en la relació és discutida, bé perquè s’ha imposat per 


prescripció social (“s’ha de fer cas als majors”) bé per altres estructures simbòliques de 


dominació (les fadrines no són independents) o per manca de confiança suficient, hom 


podria considerar il·legítima la pregunta, i més encara l’interès pels detalls en la resposta, ja 


que negant la base del dret a formular-la, posa en dubte la pertinença de la qüestió.  


“A un poble, clar, sempre està la cosa de que per què esta ha fet això o ha fet allò? Tot se 
comente. N’hi ha com un dret a, a poder opinar de tot. I això no és gens agradable” (E04) 
 
El dret suposat “a poder opinar de tot” és un cas que, emprant un vincle personal relatiu, 


ultrapassa la frontera amb intenció de censurar, de tafanejar, si pregunta per alguna qüestió 


personal. De manera que qui tafaneja podria ser un batxiller4 i fer-ho per una curiositat no 


maliciosa; o bé per escodrinyar en coses personals, entrant on no li toca, entremetent-se, 


tafanejant. 


                                                            
4 Batxillejar: procurar d’informar-se per mera curiositat de les coses dels altres, tafanejar. DLLC. 1994: 279 
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    “La meua germana ja s’ha acostumat i no dóna explicacions, ella és forta. Si li té que dir a 
 algú que això no és assumpte seu, li ho diu. I això no és normal en el poble” (E17) 


 
Una altra dimensió més desagradable d’aquesta forma consuetudinària de preguntar, 


saludar,  d’estar alerta, de saber, resulta agobiant, fastigosa, hostil si se n’opina i critica amb 


impertinència i intromissió;  és quan s’ultrapassa el límit propi dels vincles establerts i 


s’entra a escrutar les identitats i les qüestions més personals, íntimes, en aparença per fer 


riure els usuaris, i de fet, per critiquejar, alliçonar o reconduir. 


“Jo sóc molt guardiana de la meua intimitat, no sé com dir-ho. I allò del poble de... que la gent 
ho fa sense mala idea, és de veres, però allò de... no sé... no, no m’acabava...(E32) 
 
Així, una cosa serà tafanejar i una altra diferent xafardejar5, que remet a parlar d’altres 


amb una intenció més o menys malèvola, com ara marmolar, murmurar, critiquejar, furonar; 


remenar, remugar, xafarotejar, anar-se’n de la boca, enredar amb algun comareig, detracció o 


maldiença. El “cotilleo”, que sol adornar-se amb intencions sovint gracioses, té continguts 


més o menys malèvols, referits a terceres persones absents. Sovint, amb una connotació 


estereotipant, aferrissada especialment amb persones que són o actuen de forma, 


senzillament, diferent. És una pràctica de control social.   


Les dones afronten i responen al control social amb tàctiques i estratègies variades. 


D’una banda estan les que no admeten cap impertinència, i podrien contestar sense cap 


mirament: “A vostè què li importa”, tal com s’ha vist en el cas anterior, admetent que això 


no és habitual ni freqüent al poble. Hi ha tàctiques més conformistes, aparentment:  


“Jo no sol enfrontar-me en la gent, jo deixe que cada un diga la seua opinió i ja està. Me 
conforme, intente dir lo que pense, però no m’enfronte, perquè vaig a vore’ls cada dia i no vaig 
a barallar-me” (E05).  
 
Hi ha d’altres dones, entre les que practiquen aquesta doble pertinença en dies 


laborables a la ciutat i els cap de setmana al poble, que han anat aprenent formes cordials i 


educades de no contestació. Fan la tàctica del disc ratllat, sense cap concessió al diàleg:  


“Llega un momento que te acostumbras y te da igual: ¿De donde vienes? De Valencia (sempre) 
y a lo mejor es mentira. Es por no tener que dar explicaciones a nadie“ (E06) 
 
Una modalitat d’aquesta tàctica, igualment cortès però invariablement insuficient:  


“Jo em vaig ensenyar el truc eixe de quan una dona te pregunta Xica, on vas? I jo deia, pues 
vaig ací o allà, hasta que una dona major em va dir: No has de dir això. Si vas cap a amunt, has 
de dir: vaig cap a amunt. I si vas cap a baix, cap a baix. No tens que contar-ho tot. Això és una 
pregunta –que es fa- per saber què fas i ja està. Tampoc fa falta...“ (E17) 
 


                                                            
5 Xafardejar refereix a fer, més o menys malèvolament, objecte de conversa allò que hom sap o creu saber, allò que hom pensa, allò que ha 
sentit dir de la vida i fets d’altri (Diccionari de la Llengua Catalana. Ed. Enciclopèdia Catalana, 1994, Pg 2059) 
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3.2.8   És el què diran  


       Una forma més clara de control social s’expressa quan es jutgen conductes i  


comportaments d’altres que, sense fer mal a ningú, són sentenciades i categoritzades com a 


il·lícites, anormals, censurables; ridícules, extremades o extravagants; quan es critiquen 


identitats o intimitats, quan estigmatitzen i s’entremeten en la vida privada d’altres veïns.  


“¿Lo más negativo el pueblo? Pues el control de la gente. Que todo el mundo... mucha crítica, 
mucho cotilleo; de fulanita esto..., de meterse en la vida de los demás. Y, luego, a lo mejor 
otras..., mucha gente muy cerrada” (E26, 42ª 400h) 
 
“El control de la gente”. És una forma subtil de marcar les pautes socials, de reproduir 


els rols, de mantenir l’ordre en els valors i costums tradicionals, atàvics; de prescriure 


formes d’interacció considerades i valorades com a funcionals, limitant, adequant les 


iniciatives individuals, si hi cal. Una pràctica de control individual, subtilment coercitiva.  


“La gente, el círculo que está así cerrado, que todo el mundo te conoce. Por una parte es bueno, 
pero por otra estás ahí como muy en el punto de mira y todo el mundo parece que sabe la vida 
de los demás y la controla, y se cree con derecho ahí a... (E26) 
 
“Sentir que estàs en el punt de mira, que n’eres objecte d’observació i avaluació 


quotidiana, és una expressió objectiva d’afermar el control social i l’anomenen el-què-diran. 


S’interioritza amb la interacció social, es fa subjectiva i té l’objectiu d’atemorir, alliçonar.  


“El qué dirán: en el pueblo el qué dirán pesa muchísimo” (E20).  
 


Una persona moderna, autònoma, integrada en la vida urbana podria prescindir 


d’aquestes formes objectives de control social, si no comptara amb parents al poble, si fóra 


lliure de pensar i d’actuar absolutament. Res més lluny de la realitat de les dones de poble:  


“Estàs molt lligat, de quina família eres i lo que tu fas, en part és culpa dels teus pares, o lo que 
deixes de fer, i tot repercutís, tot es comenta” (E03).  


 
La família, el respecte al què-diran i sobretot, la consideració, el temor a l’efecte que 


poguera repercutir en la teua família, en la seua honorabilitat, vulnerabilitat i consideració... 


Què en dirien? Què en pensaria la família?  “Sí estoy en el pueblo, un poco me debo a ellos” 


(E20).  


“En un poble es parla molt del que fas: mira la filla de la mestra, tant sabudes que són...i tú 
també tens que mirar…” (E03) 
 
El-què-diran és així una forma estructural de violència simbòlica, atès que comporta una 


pràctica objectiva i permanent de control extern (col·lectiu i d’exigència variable segons 


l’adscripció familiar) que té, a més a més, una altra vessant més subjectiva i íntima, 


internalitzada, l’auto-control, encara contra la voluntat i l’interès propi.   
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“Además de mi discreción, que yo soy discreta, a mí me ha limitado mucho, me he controlado 
mucho. He intentado controlarme mucho, todo, sobre todo por respeto a mi familia. Sí, porque 
cualquier cosa que hagas, allí se multiplica por veinte y tienes que justificar a todos cualquier 
acción que hagas, cualquier acción” (E20) 
 
En la consideració subjectiva del col·lectiu avaluador, un criteri racional i objectiu 


potser fóra aquell que assignara els outputs del comportament individual, a la persona 


responsable dels fets i no a tots els seus hereus o antecessors. Però les coses no van així, tot i 


que seria desitjable i potser més equitatiu.   


“M’agrada que em jutgen a mi per lo que jo sóc i als meus pares per lo que ells són, no pel 
global de tots. Que el que jo faig  repercutisca en mi. Per què té que patir ma mare...? (E03) 


 


 


3.2.1.9   És el que toca fer  


Les pràctiques i les formes de control social no són equitatives tampoc des del punt de 


vista d’atorgar els rols del control, perquè sembla que és determinant la variable edat: “Es 


que eso incordia, por parte sobretodo de las señoras que son más mayores, que son un poco 


méteme en todo” (E06). La funció aparent del control i vigilància normativa recau en 


“señoras mayores”, “les beates del poble” (E10), els “abuelos” o el consell d’ancians” (E38):  


“Allí en tenim un, al pilar gros, que està allí davant del porxo (la plaça) que és on fan 
assemblea, l’assemblea dels majors. Allí fan reunió, al pilar gros, i eixos deuen ser els que 
fiquen ordre al poble” (E10)  


 
“Tot el món té que comportar-se d’una manera de ser” (E04) I no hi cal pensar-ne 


massa, els joves tenen el seu carril preestablert: “Si vas con un chico, has de comprar el piso 


y en seguida te tienes que casar. Allí te lo dan todo hecho, prácticamente” (E16).   


Els rols i les regles de comportament estan socialment assignades, pautades, de manera 


que  “a una persona l’han educat tota la vida per a que actue d’eixa determinada manera” i 


poden produir-se “xocs que puguen vindre per actuar, fer o pensar fora d’este cànon” (E07)  


A l’hora d’indicar com no s’ha de comportar el veïnat, les persones que controlen són 


majors, mentre que les més joves seran prioritàriament objecte de supervisió. La distribució 


entre els joves és també poc equitativa, atès que la variable gènere sembla determinant del 


grau de zel a considerar en la vigilància dels comportaments subjectes a avaluació.   


 “Les xiques sembla que siguen més, que estiguen més.. jo què sé, més ben mirades, 
més…que si fulanita fa això. És que algo passa. Però els homes, sembla que passen més 
desapercebuts, no se posen tant sobre els homes…(E01) 
 “Hombre con las chicas a lo mejor un poquito más de presión, siempre, porque, ¿no?, 
siempre hay alguno que... las chicas tienen que estar mejor vistas en ciertas cosas, en mejor de 
beber, o esas cositas sí que te pueden meter un poco  más de caña, o del ir con chicos, siempre, 
la carga es siempre más a la chica, no? (E16) 
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La xica és motiu de major atenció, interès i protecció, que no tant els xics.  


“Això és igual en el poble que a la ciutat. Una xica que se’n va amb molts xics és una 
qualsevol. Entonces, les xiques se senten molt més lliures a la ciutat. No les controlen tant, 
no... poden fer més la seua vida” (E17) 


 
“Jo em sent com vigilada” (E39). Si la xica és fadrina, se suposa que resta esposada en 


una situació de major perill, pels homes, i haurà de ser motiu de major vigilància i protecció 


que si en fora de casada. “Si eres fadrina, eres fadrina i tot el món saps qui eres i tampoc...O siga 


que, em referisc que ja saben qui eres, o siga, que tens un status, ja no es que siga un malnom. No sé 


com dir-te; que saben qui eres! (E02) 


Si eres fadrina la qüestió central en la salutació quotidiana, la pregunta, pot referir a 


quan deixarà de ser-ho, és a dir, a quan casarà, quan i amb qui s’emparellarà. “Sempre tens 


que donar explicacions a la gent: per què no estàs casada? per què no tens fills? lo típic” 


(E04). I si tens fills, com és que no estàs casada? “Què no te cases? Pues no. I quan vos 


caseu? Pues de moment, no” (E10). Són formes ben intencionades, que connoten bons 


desitjos, d’emparellament, d’estabilitat emocional i econòmica, de reproducció social.  I són 


també formes de recordar el que els toca ara, en aquesta etapa prèvia a l’emancipació, a la 


maduresa.  Hi ha d’altres pràctiques socials  que incentiven o penalitzen simbòlicament el 


retard de les fadrines en assolir l’objectiu social i funcional de casar. A Biar (l’Alcoià) “li 


cremen l’albarda” a la que es queda sense trobar novio, o queda la darrera en trobar-ne.   


“La meua germana temia ser l’última de la quinta en trobar novio, i tenia com una pressió… 
tenia presa per anunciar que ja en tenia; total, pa que no li cremaren l’albarda” (E02)   


 
Cremar-li l’albarda. Es tracta d’una pràctica social d’alguns pobles de l’Alcoià que 


consisteix a assenyalar l’última xica de la quinta que es queda sense casar, fadrina. De 


manera que “els seus quintos” li cremen una albarda vella a la porta de casa. Hi cal 


interpretar que els subjectes destinataris del toc d’atenció pública, no són tant les fadrines 


retardades a anunciar-ho, sinó el col·lectiu mateix, a fi de que s’hi apressen a tenir-ne. És un 


incentiu, una forma de marcar la pauta, el camí adient.  


A la Plana Alta hi ha una pràctica semblant, a Cabanes, tot i que ací cremen l’albarda 


quan a una jove l’ha deixat el nuvi abans de casar-se, una forma negativa de recordar un fet 


desagradable, des del punt de vista de la novia que resta passiva, subordinada.  Els “seus 


quintos”, el grup de joves mascles de la seua cohort d’edat, o quinta, se’n diu  la torà6 a 


Tírig (Maestrat) o colla de perdigots (fadrinots).  


                                                            
6 La torà refereix a un roll de tela d’uns 2,5m, la qual cosa podria assemblar-se a una estora o albarda; prové del mot hebreu Torah, que 
significa “ensenyament, instrucció o llei”. La Torah integra els anomenats cinc llibres de la llei que corresponen al Pentateuc.  
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“Si lo has dejado con tu pareja, o simplemente si has ido a tomarte algo con otra, todo el 
mundo tiene que hablar de ti, todo el mundo tiene que opinar, eh, o salgo a la calle a las diez 
de la noche: ¿Qué dónde vas? ¿Qué..?, o sea, es todo un control que aunque no quieras, es 
que te controlan. Tu llegas a una hora a casa y al día siguiente saben que has llegado a tal 
hora, tu madre y todo tu alrededor. No sé, se meten mucho en la vida de la gente” (E16) 


 
La cosa es fa més veritablement fastigosa -i coercitiva- quan una dona se separa o 


divorcia: “En eixe tipo de control, jo crec que si haguera sigut un xic, en eixe tipo de control 


haguera sigut el mateix, pero si eres dona, el doble, clar. I separà, uf, uf, uf ! (E02) 


“Mi hermana se ha divorciado por ciertos motivos y ha sido un… unos meses horribles de todo 
el mundo opinando, todo el mundo. De ella, de mi también, porque lo dejé con mi pareja. 
Entonces, a parte que yo también ya viví cuando se separaron mis padres, era… es que… todos, 
hablan de todo. Entonces… no puedes desconectar de nada ni un minuto porque todo el mundo 
te pregunta, todo el mundo enseguida te pregunta; están hablando por detrás, es un… (E16) 
És clar que si n’està separada i vol mantenir una relació íntima i discreta amb algun 


amic, ni que siga foraster, desconegut  (ningú) i d’amagat, deu ser una tasca complexa, sinó 


impossible:   


“Després de separar-me, jo vaig tindre al poble... era un xic més jove, un xic de fora i tot el món 
sabia qui era ell; tot el món sabia quan aparcava el cotxe baix de casa, quan... o siga, això va ser 
pa no... i per què? Va acabar un poc amb la parella, un poc per culpa d’això, siga el 
perseguiment eixe total. Ho vaig passar fatal, o siga, el tindre que donar tantes explicacions. No 
ho entenia! (E02) 
 
Fadrines i separades: Morén-Alegret també observà una major ruralphobia en la 


població de solters i separats (2008:259). Paniagua (tot citant a Halfacree, 1995) en dubta si 


el marc ideològic de l’idil·li rural pot ser compartit per aquells col·lectius (the rurals others7) 


que, a diferència dels neorrurals, pateixen i conviuen amb els conflictes locals, que una 


mirada urbana, allunyada i interessadament bucòlica, no hi permet entreveure, no obstant la 


poderosa influència de la perspectiva dominant, urbana i patriarcal.  


  


 


3.2.10  És una mentalitat 


“Eixe perseguiment”, a les pràctiques i estructures de vigilància i control, a les formes 


de reproducció i manteniment dels valors, els codis de comportament -categoritzats com a 


correctes o incorrectes-, a la supervisió de les pautes individuals, a tot eixe entramat 


sistèmic, atàvic i patriarcal, l’anomenen “mentalitat”.  


“La mentalitat d’allí canvia molt, és molt tancada, molt, és com si no hi haguera altres 
maneres de viure, ni altres maneres de fer les coses” (E14/28a/M:500h)  
 


                                                            
7 Les fadrines, com a col·lectiu perifèric (outsite reality: els pobres, els infants, les velletes o homosexuals són els altres rurals, the rural 
others) és un grup social situat també al marge, dels habitants rurals o neorurals, “normals”.  
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Hi ha persones amb una mentalitat tancada i d’altres, més oberta. I pobles que són més 


oberts o més tancats, més intolerants. Així, hi ha dones que consideren la intromissió 


intolerant, al resultat d’una mentalitat molt tancada en la gent dels pobles: “Jo trobe que és 


un poble molt tancat, la gent és molt tancada” (E37/50a/M:2500h) 


La creença que associa una mentalitat tancada als pobles, és predominant entre dones  


integrades a la ciutat, una visió moderna, tòpica i reproduïda amb profusió pels mitjans de 


comunicació (poble: “paletos, labriegos, cazurros”, mentalitat tancada)  


“En general en els pobles es tendeix a ser... una mentalitat com més tancada. Més de... la dona 
encara... antiga... d’antes, no?  d’això de la dona lo que ha de ser és açò i l’home... no sé, 
mentalitats d’eixes, un poc més masclistes com si diguerem” (E12) 
 
Així hi ha qui creu que el grau d’obertura de la mentalitat depèn de la grandària del 


poble, a més petit “mente más quadrada”: “Mucha gente que no ha salido, gente de mente 


muy cuadrada no, muy… como no ven más allá de lo que hay allí…(E16). Des d’aquesta 


perspectiva, la gent que visita altres ciutats podria canviar els comportaments pel contacte 


exterior:  


“Ells em deien: és que això tan modern que feu vosaltres, això només passa perquè esteu en la 
ciutat (...) Vos han menjat el coco allí en la ciutat..” (E12) 
 
Hi ha qui creu més tancada la gent d’altres pobles, però, no del seu, més oberts.  


“Al meu poble tenen una mentalitat més oberta, tot i ser un poble xicotet. A mi per exemple, 
Nules em va sorprendre (un poble gran on va treballar). Allí la gent me pareix que té una 
mentalitat molt tancada, molt” (E04) 
 
Aquesta darrera observació correspon a una jove de la comarca del Maestrat, però ben 


bé en podia ser dels Serrans, la Canal de Navarrès o de la Marina:  


 “En mi pueblo son muy abiertos. Y en Titaguas son todavía más abiertos. Y Aras también es 
muy abierta. Sí, es que son pueblos muy abiertos, todos”  (E06) 


 “Mi pueblo, la verdad es que es súper liberal. Es muy liberal, sí. Los peores en tolerancia son 
los de Bicorp... ellos son tan machos y tan así, son (de la era) de las piedritas que decimos allí” (E34) 


 “El meu poble és un poble molt modern en comparació. I la vida al meu poble... és que tenen 
eixa cosa... que dius: estaria molt bé viure ací” (E11) 


 
Hi ha altres dones arrelades encara al poble, que no relacionen la mentalitat amb el tipus 


d’habitat, poble o ciutat, sinó que en dependria de les característiques personals:  


“Es que yo creo que depende también de la persona, o sea, no por ser de pueblo tienes unas 
ideas... Eso depende de la persona. Yo conozco mucha gente –de ciudad- y es eso, a lo mejor 
te parece súper liberal y luego empiezas a hablar con él y dices: bueno!” (E34) 


 
Hi ha més exemples que neguen la relació entre mentalitat i poble: “La meua germana, 


veus? A pesar d’estar sempre al poble és molt més oberta que jo” (E22). ¿Podria ser que una 


dona de poble fóra més oberta que una dona urbana? I  un home de ciutat ¿podria tenir una 
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mentalitat més tancada que un de poble? Podria ser, com podria ser el contrari. De fet una 


cosa (ser de poble) no té per què ser causa de l’altra (la mentalitat tancada).    


Una altra dimensió de la mentalitat, s’anomena masclisme. Una persona podria mostrar 


una mentalitat més oberta, “liberal”en els costums tot i que fóra masclista:    


“Yo conozco mucha gente y no, mis amigos son bastante liberales, pero cuando tienen novia 
son un poco más machistas… [riu] ” (E34)  


 
El masclisme més enllà dels estereotips, no es distribueix regularment pel territori, per 


la qual cosa seria errònia la idea que explica l’agobio de les dones de poble per un suposat 


masclisme més intens i present, encara als pobles.  


“Les que vivim en la ciutat és com que tenim la ment més oberta i estem més... veiem certes 
coses més normalitzades com la igualtat de l’home i la dona, no sentim que la dona siga una 
esclava de l’home...(E12) 


 
El patriarcat no és concentra més ni exclusivament, en el medi rural: el territori no deu 


ser la variable explicativa, però hi ha prejudicis i estereotips rurals:  


“Ací no sentim que la dona siga una esclava de l’home; elles també han estudiat en la ciutat, 
encara que després han tornat al poble, però tenen encara la mentalitat aquesta antiga” (E12) 


 
I al poble sentirien l’esclavitud de les dones? Els maltractaments a una dona de poble i 


l’acatament, es dóna amb independència de l’hàbitat. En la mostra hi ha casos de dones de 


poble maltractades per marits urbans, i d’una edat no massa avançada:  


“No, el meu ex-home té 6 anys més que jo... no és tan major, 52 anys. Lo que passa és que és 
molt masclista” (E22)  


 
“Al meu poble molts xics no són aixina” (E05). El patriarcat encara està present, per tot 


arreu i el control -i la dominació- sobre les conductes de les dones ha estat molt present i 


eficaç en les societats de tot tipus, més en les petites on les relacions són més visibles, i 


directes, si la pressió social és forta i la resistència dèbil. Però no és una exclusiva rural.   


“Sí, sempre les dones. Clar, tot era pecat. Els homes sí que podien fer el que els donara la 
gana, però les dones no” (E17)  


 
L’E17 és del Comtat, la mateixa comarca d’on és originari el Bisbe d’Alcalà (Madrid), 


monsenyor Reig Pla (Cocentaina, 1947), conegut representant de l’integrisme més 


ultraconservador per la defensa de la família tradicional, tant que n’és considerat “el 


látigo de homosexuales, divorciados o parejas de hecho”8. També un poble d’aquesta  


comarca, Quatretondeta, va ser el primer municipi d’Espanya a ser regit per una dona 


alcaldessa. Segons la professora Capel de la Universitat Complutense de Madrid, des del 27 


                                                            
8 Luz Sánchez-Mellado. El País: 10 juny de 2012  
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d’octubre de 1924 (durant la dictadura del general Primo de Rivera) fins l’1 de gener de 


1930 seria alcaldessa Matilde Pérez Mollà9. I des d’aleshores n’han hagut moltes més 


d’alcaldesses als pobles, no sense la crítica d’algunes mentalitats antigues i més intolerants.  


“Encara el meu sogre diu: veges tu, que en este poble siguen les dones les que estiguen en 
l’alcaldia. Clar, n’hi ha alcaldessa ara i la d’abans també. Són tres alcaldesses, esta és la 
tercera que tenim. I el meu sogre això no ho entén: Que què ha sigut dels homes del poble!; 
que els homes del poble s’han perdut! Som les dones les que manem” (E17) 


 
Hi ha moltes dones que no veuen tantes diferències en aquestes qüestions, entre el poble 


i la ciutat: “Ahora no hay tanta diferencia. Hay diferencia quizás con respecto a los abuelos, 


pero la gente de mi edad, no tanto” (E06).  “Depende de la persona” (E34), i no de l’espai 


territorial, ni de l’edat, ni de l’ofici, sinó de les actituds i dels valors, com la tolerància, 


especialment en allò referit a les relacions de gènere.  


“És com en tots els llocs. No sé si és que n’hi ha pobles que són més tancats o algo, però en 
el meu no veig tanta diferència amb la ciutat” (E05) 


 
Tanmateix, una creença molt generalitzada sosté: “Les xiques es senten molt més lliures 


a la ciutat. No les controlen tant, poden fer la seua vida”(E17) L’avorriment del poble, en el 


sentit d’agafar-li aversió, tindria una relació directa amb aquesta pressió o control social, 


observable tant en dones fadrines, en separades i d’una manera més expressiva en aquelles 


identitats i conductes invisibles que sovint s’han de circumscriure’s a la clandestinitat, o als 


estatges a la ciutat. Perquè als pobles tot acaba sabent-se.  


“En el poble ho saben tot de tu o creuen que ho saben tot, entonces t’ho pregunten tot. Però 
la ciutat també m’agrada: ser una persona anònima i que no et controla ningú” (E17). 


 
“Allí son de mentalidad cerrada” (E20). De manera que eixir del poble, sobretot cap a la 


ciutat o pobles grans, afavoriria una obertura de ment:  


“Jo creo que sí, que te abre un poquito más la mente ¿no?. Creo que salir y el conocer más 
gente… todo eso te hace crecer más como persona. No te limitas a lo que tienes allí” (E16).  


 
D’altra banda, en aquesta mateixa línia de progrés per contacte o difusió, estaria la 


creença de la contaminació per idees externes, modernes, urbanes subministrades per 


processos formatius:  


“La mayoría de gente, o sea la mayoría de jóvenes que hay allí, la mayoría o son profesores 
o todos tienen carrera, han vivido mucho; hay gente de pueblo, yo tengo amigos míos que 
están trabajando desde los dieciséis, vale, pero... sí, o sea hay mucha gente estudiante, 
también” (E34) 


 
També hi contribuiria a obrir la mentalitat el contagi amb l’exterior: “Mi madre ha sido 


muy liberal siempre, ha trabajado en el extranjero” (E34). O la contaminació exterior 


                                                            
9 http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2009/10/19/alcoy-quatretondeta-recuerda-primera-alcaldesa/942270.html 
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introduïda pels forasters que s’instal·len en el poble, els neorurals: “La presència dels 


forasters ha sigut el que ha espavilat a la gent” (E05). 


En general, la gran majoria de dones destaquen la confortabilitat de la vida urbana, pel 


que fa a una major autonomia i anonimat, que les alliberaria de la mentalitat tradicional, del 


control social.  “Això és lo que no m’agrada i això és un fet, que no em sap mal no estar allí 


(al poble). Jo vaig molt al poble, però m’agrada fer i desfer a la meua” (E03). 


“Por los rumores, no? Y de cosas así... que se van inventando y hacen... o que anoche vi a tu 
hija a esta hora o a la otra... entonces... sabes? Que no tienes esa intimidad que a lo mejor 
tienes aquí. Es decir, que cada uno vaya a su vida y no se meta en... en otros asuntos que no 
les importan” (E33). 


 
La idea d’avorrir el poble pel control social, i migrar a la ciutat on tens un ambient de 


més autonomia (“passes desapercebuda”) apareix en alguns discursos entre dones arrelades 


al poble, tot i sense massa rellevància ni importància.  


 “En un poble tot se sap, no és que em sente mal el que pensen i tot, perquè sempre m’ha 
tingut igual, però sí que és un poc... Ací passes més desapercebut, pots anar més, pots fer i desfer” 
(E39) 


 “En una ciutat no passa, evidentment, no te coneixen de res, ni tenen ningun tipus de relació 
amb tu, això no succeeix. En el poble, sí. A mi en alguna ocasió això sí que m’ha agobiat” (E07) 


 


Hi ha d’altres que s’aclaparen a la ciutat per la manca de sentit cívic de la gent, per tant 


d’individualisme i impersonalitat, resultat de l’anonimat.  


“Jo ho trobo a faltar, perquè baixo al carrer i ningú em diu res, no trobes a ningú i ella -la 
germana- n’està farta d: Ai, ara véns; que te’n vas a Vinaròs?” (E04) 


 


  


3.2.11   És la pressió social 


Com s’ha vist, hi ha gent que troba a faltar unes dimensions del poble semblants a les 


urbanes, però en sentit contrari, per a unes altres. I d’altres que veuen les dues realitats d’una 


forma  relativament  similar: “Lo que no m’agrada del poble és, a lo millor a la ciutat també 


passa però potser no te’n enteres tant, és la pèrdua de temps que passen parlant de l’altra 


gent”(E14) Perquè “Chismorreos hay en todos los sitios” (E25). Les més arrelades al poble, 


això no obstant, poden sostenir un plantejament radicalment contrari, la pressió i l’estrès la 


pateixen en la vida urbana, en el poble se senten més lliures, van més a la seua:   


“Veig més pressió aquí –a ciutat- que allà, molta més. Aquí, això és pitjor. Allí mos pares a 
mi no mai m’han dit res, ni a quines hores tornes o què fas. És que jo, home, jo no he tingut 
que donar mai explicacions als meus pares de… també he hagut de fer les coses bé, però no. 
Allí mos pares a mi no mai m’han dit res, de quines hores tornes o què fas. També ja saben 
amb qui ixes; també després, allí mos coneixem tots, i també tenen clar amb qui quedes, amb 
qui tornes, i amb qui deixes de vindre”. (E38/25a/500h) 
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És una visió, exempta de pressió social. Hi ha d’altres de la mateixa edat i grandària  


poblacional i ben allunyat (100 km) de l’àrea metropolitana, com l’anterior, però ara més 


filourbana:   


“En un pueblo pues te conoce la gente, todo el mundo habla... no sé, me gusta más la ciudad 
porque también no te conoce nadie” (E23/28a/M:500h.) 


 
Hi ha dones que s’estressen i agobien per la pressió de la vida i els ritmes urbans, que 


no s’acaben d’adaptar a l’anonimat i a l’anomia de les grans ciutats: “depèn de caràcters” 


(E19).  


“Ací la gent és com si es tancara a casa i passara de les portes cap a fora i tu intentes 
més...estàs més disposat a ajudar a la gent, tens més la unió del poble, no sé...”(E05)  


A la ciutat o al poble, n’hi ha qui s’adapta més aviat i s’integra millor en l’entorn i n’hi 


ha que de cap manera.  


“En un pueblo todos nos conocemos y parece ser que tengamos que justificar, no solamente a 
nuestra familia, sino a todo el pueblo cualquier acción que tengamos. Entonces, según como 
seas tú, puedes ser más libre o ir más acomodándote” (E20) 


 
La mentalitat canvia, al poble i a la ciutat. A poc a poc els pobles i les ciutats canvien, ja 


no són el que eren. Canvien els models de relació, cada vegada més heterogenis i igualitaris, 


i els models de parella o de matrimoni també. Hi ha qui s’acomoda, hi ha que no. 


“Desde que yo empecé con mi chico, de novia, a los novios de ahora, el cambio es como de 
aquí a Roma” (E06) 


 
Ara als pobles no es tan estrany trobar parelles que viuen sense papers, o alguna parella 


d’homosexuals que comparteixen casa, o inclús dones que són mare fadrina.  


“... inclús l’altre dia me van comentar d’una parella de xics que havien muntat un restaurant 
en el poble. Però això no és igual que fa 20 anys, clar” (E37) 


 
La tolerància a les expressions d’afecte entre parelles del mateix sexe encara sembla 


entrar amb més retard que a la zones més poblades i més acostumades a la diversitat. Però 


ací i allà, eren i són més intolerants amb les parelles poc tradicionals. 


“Ara hi ha moltes parelles d’eixe tipus al poble. ara és molt moderna. Parlaran d’elles a 
tothora segur, vamos! Però no cal... fugir, tampoc” (E37) 


 
“No cal fugir, tampoc”, però la intolerància i l’estigma social no ho fa gens fàcil:   “otro 


también que no tiene pareja, otro que no sale de casa porque, claro, no tiene allí...” (E33) En 


eixos casos l’experiència de conviure amb l’estigma i el rebuig social pot arribar a ser 


traumàtic: “Això sempre ha sigut un trauma, a més en el poble això no…” (E37). I els joves 


i les joves van expressant les seues identitats més tabú, sense recórrer a la migració, tot i 


amb els suposats inconvenients per la resistència dels més integristes.  
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“En mi pueblo, somos pocos pero, hay bastantes de estos colectivos, hay unos cuantos que 
son gays y algunas lesbianas” (E34/M:750h. La Canal de Navarrés) 


 
Hi ha diversitat de mirades, les que ho reben com un signe de normalitat, i les que ho 


encara ho veuen des d’una actitud escandalitzada.  


“¿Del mismo sexo que vivan allí? No, porque suelen pasar menos... Yo creo que no porque 
actuando así y eso... tienen que venirse a Valencia... un poco por... por lo mismo… van a ver 
que es un escándalo eso” (E33/M: 2.700h. La Canal de Navarrés) 


 
Escándalo? A poc a poc es progressa.  Hi ha joves rurals que amb les seues formes i 


projectes de vida van forçant l’acceptació del canvi i l’adaptació de la mentalitat a les 


situacions de fet.  


“Lo que han conseguido las últimas generaciones es educar a los padres, de forma que antes 
se veía fatal que la gente no se casara y ahora la gente no se casa y punto. Viven sin estar 
casados… la gente se queda embarazada y no se casan. Yo tengo un primo que le pasó eso y 
no se lo toman a mal (E06) 


 
“Ja estan acostumades. La primera va costar un poc d’acceptar” (E05). Amb tot, els 


pobles són cada vegada més i més tolerants, especialment amb aquelles parelles que 


formalitzen la relació i tenen descendents, amb papers o sense.  


“En el poble ara ja la gent va canviant la mentalitat, però la gent esperava que et casares. 
Nosaltres som quatre germans i l’única que estic casada sóc jo i per a la gent això és molt 
raro” (E17) 


Els pares, el veïnat ho accepten amb una sobtada alegria: hi naixen xiquets, tenen 


descendents, la família es reprodueix i, increïblement, la població augmenta i es renova.  


“Si decidírem anar a viure al poble, que visquerem al poble el meu novio i jo, ma mare 
estaria encantada” (E15) 


 
Fins ací s’han observat diverses expressions de la ruralitat (percepció del poble) que 


coincideixen amb les representacions observades en d’altres investigacions  (p.e. la més 


recent realitzada per Fàtima Cruz), atès que les categories tranquil·litat i natura, d’una banda, 


i les carències o l’aïllament i la pressió social, d’una altra, hi serien atributs definitoris i 


característics de les comunitats rurals. S’ha vist que els atractius més destacats per algunes  


refereixen a vessants com la confiança i la llibertat que reportaria la tranquil·litat del poble, 


la vindicació de la comunitat, la qual cosa podria tenir un significat contrari en altres 


subjectes (massa tranquil·litat, absències i massa control social), causes del tedi, avorriment. 


“Jo em sent com vigilada” (E39). “La vida del poble a mi m’agobiaba” (E32). “En el poble 


m’avorria molt” (E19). El control, agobios, avorriment 


 “Yo no lo veo de color de rosa, porque… viviendo allí... “ 
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Idil·li i tedi rurals. Aquesta dualitat en les representacions és més gràfica quan s’hi 


expressa en imatges, d’estiu o d’hivern: unes hi referiran el temps i els espais d’oci, de lleure 


entre diverses activitats gratificants (amb colors), tot i que en altres significarà reclusió, 


foscor, avorriment, tedi rural (dull). Tanmateix, aquesta  dicotomia (blanc i negre, de dia i de 


llargues nits d’hivern,  llum o foscor, llibertat i d’opressió) quan refereixen la categoria 


poble-natura la confrontació sembla minvar. “M’agrada el camp” (E19). Entre les 


significacions de la natura (atribut important del concepte poble) en destaquen els aliments, 


la salut i les activitats esportives. El poble és vist com a espai de temps lliure, d’oci i esbarjo, 


amb la valorització del paisatge rural, tot coincidint amb els atributs dels usuaris de turisme 


rural10: és una representació de la nova ruralitat, moderna i “clarament urbana, que va 


penetrant en l’imaginari social de les societats rurals” (Cruz, 2006:288).  Tal com ho 


expressa Fàtima Cruz, referint-se al segment de les emprenedores rurals:   


“Se observa un cambio notable en las valoraciones de lo rural en relación con el espacio vital, 
destacándose la tranquilidad y la libertad como aspectos positivamente importantes, de la vida 
en el medio rural” (Cruz 2006: 287)  
 
L’associació entre la natura i els aliments, dels coneixements de la flora i la fauna, de la 


proximitat a la diversitat i del conreu alimentari, és una referència a les activitats agràries 


característiques i hegemòniques en les comunitats rurals fins fa ben poc. Aquest vessant de 


la ruralitat com a suport d’activitats agràries i alimentàries , pot afavorir la mobilitat laboral i 


sociocultural (ofici poc considerat i poc sostenible, activitat primària anterior a la indústria, 


masculinitzat) i alhora pot ser considerat –i magnificat- com l’atribut diferencial amb els 


altres, urbanites: motiu d’orgull de l’endogrup, base d’una identitat comparativa11. Aquest 


tret diferencial i identitari, causat per una experiència vital bàsica, la socialització, 


l’aprenentatge de coneixements ambientals, útils, pràctics, és fonamentals en el procés de 


socialització, atès que els hi permetria unes capacitat superiors (avantatge comparatiu dels 


membres de l’endogrup):  “Els xiquets als pobles espavilen” (E14).  


“El espabile de un crío en el pueblo, es mayor que el de un crío en la ciudad” (E06)    
 
De manera que les representacions són al voltant d’un eix, amb dues vessants: el poble 


com a espai vital, temps d’oci, de natura (aliments, salut, esport) i de relacions socials, 


afectives, familiars o de proximitat (tranquil·litat, confiança, seguretat, llibertat), la 


                                                            
10  Segons l’enquesta de l’Observatori de Turisme Rural, el primer motiu és “el contacte amb la natura (70%), poder gaudir d’un temps 
amb família, amics o parella (68%) i la tercera el relaxament i la desconnexió (66%), són els principals motius pels quals practicar turisme 
rural. L’enquesta s’ha realitzat amb una mostra de 10.219 usuaris i 2.275 propietaris de centres el mes de  novembre del 2012, amb la 
colaboració de l’Escola Universitària d’ Hoteleria i Turisme CETT-UB. www.escapadarural.com/observatorio 
11 La formació de la identitat personal es construeix a partir de múltiples identitats col·lectives, mitjançant processos de comparació, que 
Huici i Ros (1993) anomenen “identitat comparativa” (en Cruz, 2006:289)  
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reivindicació de la comunitat, de sentir-se a casa: home: “És la sensació d’estar a casa” 


(E03). “Es balsámico” (E20). És el lloc i l’espai vital (Cruz, 2006); el poble, una comunitat:  


  “El poble està bé, per això de la llibertat de, de que és una gran família” (E03) 
 “El poble és mitja vida meua” (E39).  
 
Mitja vida? I l’altra és a la ciutat?. És compartida amb la família? En qualsevol cas, una 


part important de la identitat personal es vincula al poble: és la visió de l’arrelament.         


“La mayor valoración que las sociedades de la modernidad tardía otorgan a lo rural, y que es ha 
vinculado al llamado mito del “idilio rural” (y obviamente la mejora en las condiciones reales 
de vida de las poblaciones rurales), ha hecho disminuir el desapego juvenil respecto a la vida 
rural” (Sampedro, 2009:96) 
Les carències, el control i la pressió social són magnificats o minimitzats segons les 


identitats i les representacions socials. El poble és un espai idíl·lic per a unes, o si 


n’atribueixen significats del rural dull, hi serà el lloc, el temps i l’espai de l’avorriment. Les 


dones que n’expressen major desarrelament, les més allunyades, se senten aclaparades:   


“La vida del poble a mi m’agobiaba” (E32). I a unes altres les angoixa, les atabala i els 


fa avorrir la ciutat, on se sentirien agobiades, segons ho veurem tot seguit. I les carències, 


els dèficits, l’aïllament o l’absència i discriminació en serveis bàsics.. s’hi relativitzen, 


emfasitzant la identitat comparativa, entre les més arrelades, coincidint amb Sampedro: 


“El arraigo se construye aquí desde la conexión a los entornos urbanos (“aquí estamos a nada 
de la ciudad”), desde la valoración de lo local en cuanto a servicios (“aquí tenemos de todo”) 
y desde la devaluación de lo urbano (identificado con agobios, atascos, carestía, derroche de 
tiempo y dinero, falta de disfrute de la vida…) Sampedro, 2009:98 


 
“La vida de poble ha canviat molt: ara tenim una autovia que pega un esclafit” ( E17) 


D’altra banda, és cert que l’idil·li rural és un marc mental que reprodueix (contribueix a 


formar i a mantenir) un tipus de relacions de dominació. Amb l’assignació dicotòmica de 


rols: domèstics i productius per a femelles i mascles (Home and Work) diferenciat, i que 


respon a la visió de les elits: l’harmonia comunitària allunya la mirada dels conflictes, les 


privacions, la pobresa i la desigualtat social; és una visió romàntica, saludable i unitària.  


“Tals imatges de la vida rural han estat creades deliberadament i específicament per a assolir, 
tant com per a reflectir, les relacions de poder de classe (...) i una altra forma de relacions de 
poder, com ho és el poder del patriarcat ” (Little i Austin, 1996:103).  


 
Les imatges i representacions condicionen les expectatives i les accions particulars: 


“afecta als rols en la llar i a les estratègies de gènere i, en conseqüència, a les experiències 


vitals de la dona en la comunitat rural” (Little i Austin, 1996 ) 


“The romantic vision of pastoral England is built on a particular interpretation of masculinity 
and feminity that sees women representing the innocence of the natural world which active 
masculinity must support, protect and oversee” (Davidof and Hall, 1987:28, en Little i 
Austin, 1996:103)   








4. CONCLUSIONS   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


“El mundo se siente espacioso y amigable 
 cuando se acomoda a nuestros deseos,   


pero se siente estrecho cuando esos deseos de frustran”  
(Yi-fu Tuan, 1974) 
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4.1  Verificació de les suposicions inicials 
 
El paisatge social del territori rural valencià, de les poblacions més perifèriques, ens 


mostra un desequilibri genèsic causat per una llarga i invisible deserció de dones joves. 


Els efectes d’aquest desarrelament es manifesten en una ràtio alta de masculinització, 


precisament en les edats més fèrtils (30-40 anys) i en els pobles més petits, la qual cosa 


esdevé una amenaça capital per a la continuïtat de moltes poblacions, un enorme repte 


per a la cohesió territorial i social del País valencià.  


 En els municipis valencians menors de 5.000 habitants i atenent a les dades del 


padró municipal (INE, 2.010), la sobre-emigració femenina es confirma de fet; aquest 


desequilibri varia segons la grandària del municipi i les cohorts d’edat. Quan més petit 


és el poble, major és el desarrelament de les dones: els pobles menors de 500 habitants 


registren el major desequilibri genèsic entre els 25 i els 49 anys. El punt més greu se 


situa entre els 35 i 39 anys: de cada 100 homes només n’hi ha 76 dones, un dèficit del 


24%. Aquestes dades mitjanes poden variar també a mesura que varia la proximitat o 


allunyament del poble en relació a les àrees metropolitanes: quan més remots són els 


pobles, majors són les absències i major és la pressió objectiva per migrar; i al contrari, 


quan són més pròxims a la ciutat, major serà la probabilitat d’arrelament (commuting). 


L’altra variable d’interès és l’edat: les dades quantitatives del registres es basen en 


la població de dret, no en la de fet. S’ha vist que moltes persones no s’empadronen en 


canviar de residència sinó quan ho necessiten. Un terç de la mostra encara estan 


empadronades al poble i dos terços s’han empadronat a la ciutat quan ja hi vivien 10,6 


anys de mitjana. En períodes de recessió econòmica com l’actual, els fluxos cap a la 


ciutat poden minvar, atès que tampoc hi ha oportunitats de treball en la ciutat; les 


dificultats per mantenir la independència econòmica pot afavorir que moltes joves 


tornen al poble (refugi familiar). La població de fet, però, no coincideix amb la població 


registrada. Les fadrines de la mostra s’han empadronat a la ciutat quan tenien 32,9 anys, 


després de viure una dècada en la ciutat, amb la instal·lació urbana, familiar o 


monoparental, just per comprar el pis (19 casos) o per altres tràmits d’interès.   


Actualment, la depressió del mercat immobiliari i els alts nivells d’atur no són 


propicis per a comprar un habitatge, per la qual cosa ara és menys probable que es 


formalitzen altes en el padró municipal urbà. Ara si “tornen”, potser siga després de 


lliurar el pis al jutjat o al banc; cosa que podrien fer sense alterar automàticament el 


cens municipal del poble.  
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El cens municipal d’un any pot estar afectat lleugerament per motius conjunturals i 


estructurals. Com el corrent de fons que van reflectint els padrons, amb la preferència 


residencial dels neorurals i l’interès dels joves per tornar al camp des de valors més 


postmoderns, en reivindicar la qualitat de vida i una major frugalitat en el consum, la 


qual cosa podria ser afavorida per una conjuntura restrictiva o per una consciència 


crítica, des d’un compromís per la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Hi ha 


joves urbans que persegueixen un model de consum més saludable, sostenible i humà.  


Per contra, l’austericidi pressupostari que persegueix el neoliberalisme, la reducció 


de l’espai públic, té un efecte pervers en els grups socials més vulnerables i en els 


territoris fràgils. Si desapareixen les beques a l’estudi i es replega més i més l’Estat 


social de drets, cada cop més allunyat i inaccessible, n’augmenten les desigualtats 


socials i territorials, i amb això creix la migració de persones situades –o enviades- al 


marge, la perifèria urbana, el cinquè món.  


Els nuclis més rurals es masculinitzen; els urbans, es feminitzen. Actualment els 


fluxos es compensen globalment, però, des de fa unes dècades la ciutat creix o 


s’expandeix pel territori, com una taca d’oli. Més enllà de les limitacions de les dades 


quantitatives dels registres, és clar que la migració femenina és un epifenomen, la qual 


cosa aconsella considerar totes les dimensions que propicien els moviments de població, 


com ara el model socioeconòmic dominant i l’estructura social, les desigualtats, sexuals 


i de poder o la subordinació del camp a la ciutat. 


 


4.1.1 Les causes objectives 


Hi ha raons objectives d’expulsió que justifiquen la sobre-emigració femenina, com 


les discriminacions o la desigualtat de gènere. El gènere i la ruralitat són construccions 


socials. La identitat de gènere és reprodueix mitjançant el procés de socialització 


diferencial. El grau de ruralitat, les absències i les restriccions, accentuen la 


discriminació en la distribució d’oportunitats segons el gènere. Gènere, ruralitat i edat 


són determinants en les opcions d’accés a les oportunitats. El patriarcat és en l’àmbit 


rural, com en l’urbà; és independent de l’hàbitat, tot i que als pobles potser siga encara 


més visible. Les dones fugen dels entorns socials i territorials que entrebanquen el 


desenvolupament professional i la participació social, que limiten l’autorealització.  


Els entorns socials poc propicis, la intolerància, la discriminació o la desigualtat 


social, han estat i són encara importants factors d’expulsió en el món.  
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Les dones de poble, com probablement els joves d’una o altra orientació sexual, de 


qualsevol origen social, si tenen consciència de no poder ser i un mínim de llibertat, es 


mouen. Quan poden, cerquen les oportunitats on siga, empentades pel desig universal 


d’assolir una vida més digna. Els motius del desarrelament canvien amb el pas del 


temps, tot i que en el fons, les raons d’aquesta deserció femenina són semblants, ara i 


adés: per més que muden les formes, les necessitats i les condicions objectives o 


subjectives (edat, gènere, cicle vital), hi mudaran també les aspiracions d’emancipació i 


les formes o vies per a assolir-la.  


La gran majoria de dones de la mostra migraren entre els 18-21 anys, junt a altres 


joves del poble, majoritàriament pels estudis. Unes han tornat al poble i d’altres s’han 


instal·lat a ciutat. Unes treballen i tornen de nit a casa (commuters) i d’altres han trobat 


treball i carrera professional a ciutat; i van al poble els caps de setmana (pendulars). Els 


pobles retenen la població jovenívola quan hi ha oportunitats laborals pròximes. Però, hi 


ha casos en els quals el poble es revela insuficient, quan limita les ambicions i projectes 


personals. Als vint anys moltes fadrines necessiten rodar, voltar, moure’s. La ciutat pot 


ser vista com un paradís d’oportunitats, o massa impersonal, inhòspita i estressant; o el 


contrari, massa petita, amb independència de la grandària objectiva, atès que hi 


dependrà de si s’acomoda o no als projectes i ambicions particulars.  


Hem vist que molt poques dones de la nostra mostra acceptarien, ara, un treball en 


la comarca; que en les dones que viuen més anys a ciutat, ja no és condició suficient; 


d’altres l’acceptarien tot i que no canviarien de residència, anirien al treball i tornarien 


de nit a la ciutat (commuting, a la inversa). Hi ha unes altres fins i tot que han deixat un 


bon treball al poble per viure a la ciutat. El estudis i el treball, com d’altres raons 


materials -l’absència de les quals és motiu objectiu de migració- són només factors 


condicionants, però no en són suficients per explicar la sobre-emigració femenina.  


Hi ha raons objectives d’expulsió (rural) i hi ha unes altres raons també objectives 


d’atracció urbana. Algunes han marxat d’una comunitat local massa tancada, d’altres 


potser estan a ciutat però mantenen l’espai vital al poble. Hi ha una diversitat de dones, 


de trajectòries, de discursos i d’identitats: unes són més permeables a l’atracció urbana i 


d’altres més resistents a la continuïtat en la subordinació rural secular. 


L’atracció urbana, l’embruix, el poder hipnòtic i enlluernador de la ciutat, és 


resultat d’una dominació simbòlica que associa progrés, modernitat i urbanització: 


l’emancipació de l’individu, llibertat d’elecció i anonimat, envers la tradicional 


prescripció comunitària?  
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4.1.2  Les causes subjectives 


El desarrelament femení resta condicionat per unes estructures simbòliques de 


dominació (objectives) les quals determinen les oportunitats laborals, econòmiques, 


culturals,  socials i territorials. Aquesta pressió estructural s’internalitza de manera 


diferent segons la posició ocupada en el sistema social. Les dones serien més 


vulnerables, permeables als atractius urbans, atès que la disposició a canviar d’hàbitat 


està relacionada amb la posició ocupada en la jerarquia social: migren més les que hi 


tenen menys oportunitats, les que tenen menys a perdre i més a guanyar, quan no veuen 


altres alternatives millors; les que accepten resignadament amb naturalitat, aquesta 


destinació com a inevitable.  


La desigualtat social seria una raó objectiva de la sobre-emigració femenina 


(expulsió), que hi condicionaria la disposició i la permeabilitat als atractius urbans. 


D’acord amb Bourdieu, l’atracció urbana és més eficaç sobre les persones vulnerables, 


convertides prèviament als atractius urbans. Les estructures simbòliques de dominació 


determinen les representacions de la realitat, conformen els esquemes de percepció, les 


disposicions i les identitats, i condicionarien els projectes particulars de vida, en orientar 


els estils de vida més desitjables, així com les trajectòries i les conductes socials.  


Les identitats individuals es conformen a partir de les representacions socialment 


construïdes, des de marcs mentals o esquemes de percepció dominants, que 


s’internalitzen, i sovint s’usen per a comparar amb els altres. Les estratègies personals  


s’orienten a partir de l’avaluació del propi grup i del grup dominant, que proveirà 


legitimitat i estabilitat. La ruralitat no té un significat unívoc; hi ha visions diferents dels 


espais rurals i urbans, que canvien en l’espai i en el temps. En el cas de la perspectiva 


fatalista, pròpia de l’estereotip i de l’anacronisme rural, infravalorar l’endogrup 


condueix a una diferenciació dicotòmica entre la identitat social i la personal, de manera 


que les estratègies per assolir una identitat social satisfactòria serà individual, si és 


escassa la perspectiva de canvi en els col·lectius menystinguts. En conseqüència, 


l’estratègia més comuna sovint serà la mobilitat geogràfica, social i cultural: allunyar-se 


del grup i integrar-se en l’exogrup socialment més valorat.  


Per a algunes dones la ciutat significa un espai de llibertat; per a d’altres només és 


una estació de pas: en dependrà de les identitats i de les representacions de la realitat, 


les quals donen pas a inèrcies o a resistències envers el poder hipnòtic de la dominació 


urbana. La ciutat objectivament atrau, tot i que cada cop menys, en ser menys amigable 


i acollidora, en perdre objectivament els atractius relatius.  
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Avui, la intensitat de la mobilitat modifica el marc sobre el qual es construeix 


l’espai rural-urbà. Les direccions són múltiples i en els dos sentits. Però, ben mirat, no 


està escrit en lloc que la urbanització és l’única destinació de l’espècie humana ni és 


cert que la població rural visca aïllada o endarrerida. Les actituds, les mirades de la 


ruralitat canvien. Allò rural deixa de veure’s com a passat, marginal, per a ser 


considerada una referència d’identitat, un escenari de sociabilitat, de qualitat de vida: és 


una conseqüència imprevista i tardana del model de desenvolupament econòmic.  


No hi ha una explicació senzilla ni unívoca davant un procés de canvi social, 


complex i dinàmic, amb ruptures i continuïtats. No hi ha una explicació sola, com no hi 


ha un sol grup de dones de poble. Hi ha qui no ha marxat mai del poble, va i torna. 


D’altres que van al poble cada setmana. I les que fugen enlluernades pels atractius 


urbans, són les més  convençudes; quedar-se al poble és fracassar.  


 


4.1.3 Visions contradictòries del poble i la ciutat 


Són diversos els significats de la ruralitat, com ho són percepcions del poble. Les 


representacions observades en aquesta recerca coincideixen en les troballes d’altres 


investigacions, atès que les categories més remarcables són la tranquil·litat i la natura, 


d’una banda, i l’excés de control, la pressió social o les carències i l’aïllament, per una 


altra. S’ha vist també que els atractius més destacats del poble refereixen a vessants com 


la confiança, la seguretat i la llibertat que comportaria la tranquil·litat: una reivindicació 


de la comunitat. Aquesta mateixa categoria pot tenir un significat contrari en d’altres 


dones: massa tranquil·litat, la qual cosa, afegida a les absències i al control social, serien 


causa de l’avorriment, del tedi o agobio rurals. Aquesta dualitat en les representacions 


és més gràfica quan s’expressa en imatges: d’estiu o d’hivern, de dia o de nit. Unes hi 


referiran les estacions i l’espai d’oci, entre les diverses activitats gratificants, però, en 


d’altres significarà hivern, reclusió, foscor, avorriment.  


És una exposició visual i dicotòmica: dies clars o llargues nits; llum i foscor; 


llibertat i opressió, placidesa o avorriment. Entre les significacions de la natura (segon 


atribut important del concepte poble) en destaquen els aliments, la salut i les activitats 


físiques i esportives. El poble és vist com l’espai del temps lliure, d’oci i esbarjo, amb la 


valorització dels paisatges, tot coincidint amb els atributs dels usuaris de turisme rural: 


el contacte amb la natura;  gaudir del temps amb família, amics o parella I, tercera, 


relaxament i desconnexió: és una mostra de la nova ruralitat, moderna i urbana, que  


penetrant també en l’imaginari col·lectiu de les joves rural.   







EL BALL DE LES FADRINES  340 


 


L’associació entre natura i aliments, amb el coneixement de la flora i la fauna, de la 


diversitat alimentària, és una referència a l’activitat agrària, característica hegemònica 


de les comunitats rurals fins fa ben poc. Aquest vessant de la ruralitat -com a suport 


d’activitats agràries- pot ser motiu afavoridor de la fugida, de la mobilitat laboral i 


sociocultural (activitat primària, masculinitzada, socialment menystinguda) i alhora, pot 


ser magnificada, en tant que atribut diferencial amb els altres, urbanites. Aquest tret 


distintiu és motiu d’orgull de l’endogrup, base d’una identitat comparativa.  


L’arsenal de coneixements ambientals, pràctics; l’experiència vital pròxima a la 


natura és considerada molt útil en el procés de socialització, atès que permetria una 


capacitació superior: és un avantatge comparatiu amb l’exogrup. “Els xiquets al poble 


espavilen molt més que a la ciutat”.  


La reconsideració de la ruralia que, ha vingut acompanyada de millores substancials 


en les condicions de vida rural, contribueix a enaltir la idea del poble com a espai vital, 


on es destaquen la seguretat i, paradoxalment, la llibertat. Les representacions del poble 


giren al voltant d’aquest eix, el poble com a espai vital, amb dues vessants: és temps 


d’oci, de natura (aliments, salut, esport) i espai de relacions socials, afectives, familiars, 


de proximitat (tranquil·litat, confiança, seguretat, llibertat); una altra vegada la 


vindicació de la comunitat: “El poble està bé per això de la llibertat que tens, que és una 


gran família”. “És sentir-se protegit, a casa”. “És balsámico” 


D’altra banda, les carències, els excessos d’una relació intensiva, la pressió social, 


són magnificats o minimitzats segons les identitats i les representacions socials, i segons 


l’edat. El poble serà un espai idealitzat, idíl·lic, per a unes o si n’atribueixen significats 


característics del tedi rural, hi serà el lloc, el temps i l’espai de l’avorriment: el control 


social, el què diran; és una mentalitat, el que toca fer, per la constricció familiar; la 


pressió que senten i que subtilment les obliga a mantenir unes conductes socialment 


pautades, especialment, per ser dones i fadrines,  part co-responsable d’una família.  


“Les xiques es senten molt més lliures en la ciutat”. La pressió, el control social 


seria major per ser dones i per ser fadrines, i més encara en dones separades, tot i que en 


les joves minvaria. D’acord amb Díaz Méndez: les joves avui són més independents, 


atès que tant famílies com veïnat es manifesten més obertes a nous comportaments, tot 


acceptant unes pautes de relació més semblants a les urbanes (2010:58).  


Les dones més arrelades al poble, les més joves i resistents els desagrada la ciutat, 


les atabala i aclapara. En aquests casos, les carències objectives dels pobles, els dèficits, 


l’aïllament o l’absència i discriminació en serveis bàsics, són relativament considerats:  
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“Ara n’hi ha de tot, en 10 minuts de cotxe tens de tot a l’abast”.  


En el pol oposat, les que fugen de l’aïllament, de la baixa densitat i les nul·les 


oportunitats locals, estan les dones que associen poble i avorriment; i, llavors, allò més 


remarcable de la ciutat, lògicament, serà la diversitat, “estar rodejada de gent, sempre, a 


tota hora” i la mobilitat. Per contrast amb la percepció del control social, l’anonimat i la 


independència individual hi seran els atributs més interessants de les que fugen de la 


ruralitat, del passat, tot cercant l’autonomia personal lluny de models tradicionals. Des 


d’una perspectiva moderna i filourbana, a ciutat les dones espavilen, hi ha més 


oportunitats, més llibertat.  


En comparació amb la baixa densitat i oferta d’oci del poble, la vida urbana és 


sorprenent encara per a les fadrines urbanitzades pels anys 80, en les quals predomina 


una visió negativa d’allò rural: és passat, hi ha més masclisme. Però, no en són moltes.  


La majoria de les dones de la mostra (16) està en contra d’aquesta visió estereotipant.  


Les joves filorurals també hi expressen agobios, però per uns altres motius: el soroll, la 


congestió, les presses, l’estrès. Els urbans fan mala cara, serien egoistes i insolidaris. 


“Van de pressa, viuen amb pressa”. “Vam més a la seua”. Una percepció devaluadora 


de la vida urbana, on guanyar-se la vida és difícil, amb una despesa permanent de diners 


i de temps, insostenible quan no disposen de treballs estables, d’ingressos regulars i 


suficients per a mantenir l’estil de vida urbana.  


Des d’aquesta perspectiva més crítica de l’estil de vida urbana, on les relacions són 


percebudes com a excessivament impersonals, i tot gira entre el treball i la reclusió 


domèstica. És inseguretat i aïllament: “És que estàs una miqueta més aïllat de tot”. Una 


altra gran paradoxa: una sensació de soledat entre tanta multitud de gent anònima. 


“Súper sola, molt sola, de veritat”. Més avorrides i insegures que al poble:  


“Em sent més sola ací que al poble”.  


N’hi ha molta gent però les relacions són superficials, poc humanes. “Ací pots 


viure, i pots viure perfectament, sense conèixer ningú”. I lògicament, sense que ningú 


les salude, ni que se n’alegren de veure-les. “Ací dius bon dia i s’estranyen”. Aquest és 


l’altre element central en la identitat comparativa, el saludable i estrany costum de 


saludar persones quan es troben.  


La ciutat és, efectivament, una concentració enorme de persones i de coses 


anònimes i estranyes, que circulen i s’apressen unes a d’altres.  
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4.1.4 Trajectòries urbanes encontrades 


 


Els discursos de l’arrelament expressen agobio pels excessos i les carències urbanes 


(congestió, estrès, relacions impersonals, insolidàries) i justifiquen la doble pertinença 


(urbana-laboral; rural-vital, a temps parcial) siga perquè no s’hi han integrat en la ciutat 


(i reforçarien una identitat comparativa); siga perquè encara no l’han abandonat 


emocionalment, pel sedentarisme nòmada que practiquen. N’estan, però no hi són. Des 


de la resistència a admetre la superioritat urbana es desmunten mites com el de la 


mobilitat urbana (cost d’anar d’un lloc a l’altre), tot i que entre els atributs de la ciutat 


sobresurt l’autonomia personal: “Aquí l’avantatge és la independència que tens”. Les 


joves rurals més crítiques ho posaran en dubte: “No, llibertat tampoc, que van més a la 


seua i avant!” En aquest continuum de visions positives o negatives cap als llocs 


(topophilia) hi ha dones desarrelades físicament però arrelades emocionalment; i 


d’altres, que n’estan un poc més desarrelades i adaptades a l’estil de vida urbana. El 


procés d’adaptació i d’integració urbana, no comporta indefectiblement el desarrelament 


de la cultura i els valors d’origen. Dit d’una altra manera, la integració en el lloc de 


destinació no pressuposa rebutjar, abandonar l’arrelament als valors i identitat d’origen, 


d’acord amb Àngels Pasqual (2011). L’acció d’integrar o l’efecte d’integrar-se a un nou 


entorn podria significar acoblament o ajustament al nou sistema social i també una  


supressió progressiva de diferències (per substitució o assimilació).  


L’encaix en l’estructura social de la ciutat serà més o menys conflictiva en funció de 


les diferències culturals objectives, i de la disponibilitat d’adaptació o d’obertura. Les 


opcions seran d’integrar-se en la societat urbana receptora, perdent o relegant part de 


l’habitus, o pel contrari, resistir-se’n i mantenir els trets originals. Amb els temps el procés 


d’adaptació a l’entorn pot comportar que la dona de poble deixe de considerar-se 


forastera, per a integrar-se com una més de la ciutat, la qual cosa és independent del 


significat que li atorguen als orígens, o a la doble pertinença.  


“Portes mitja vida vivint en la ciutat, però no acabes de ser d'ací”. Mentre unes no 


acaben d’integrar-se en la ciutat, unes altres fa anys que fugiren del poble: el desig les 


havia captivat abans de marxar-ne. Les dones convençudes pel poder hipnòtic dominant 


expressen unes formes de major adaptació al nou entorn i una millor disposició a 


incorporar aviat l’estil de vida moderna. De fet, els casos en que el projecte de vida va 


anar enllestint-se des de l’adolescència, la parella urbana és part de l’estratègia de 


fugida, atès que la integració en l’exogrup es considera com l´única opció possible. 







[  4. CONCLUSIONS  ]
 


343 


 


 
 


Hi ha una altres maneres d’afrontar l’adaptació. Hi ha experiències de dones de poble 


que permeten superar la visió dominant del contínuum entrada-adaptació-integració. Són 


casos de dones que s’adapten no per integrar-s’hi; la integració hi seria com un efecte, una 


conseqüència de l’estratègia d’adaptació (o resistència) al nou entorn sociocultural.  


“M’he fet d’ací. Em considere, no al 50%, però ja em considere de València”. Entre 


les dones de la mostra, el discurs majoritari és de doble militància i presència, urbana i 


rural; són les que estan encantades d’estar a ciutat i ser de poble; les quals amb l’edat, 


aniran valorant i en gaudiran més i més d’aquesta situació de “privilegi”, tot i que a 


menor experiència urbana potser siguen crítiques amb els vessants inhòspits de la ciutat, 


també per reforçar la identitat d’origen, comparativa, i contradir l’escassa consideració 


social dels pobles.  


“Tengo la suerte de tener los privilegios de tener un pueblo y la suerte de tener los 


privilegios de estar en una ciudad. Mi vida actual compagina mucho ambos privilegios” 


Aquesta dualitat en la pertinença s’expressa en grau màxim quan s’eleva a categoria de 


privilegi, però conjugant en una mateixa frase el verb ser (identitat) amb el verb estar 


(circumstància), atès que amb el primer (són) hi mantenen la lleialtat a l’origen, i amb 


l’altre (estan), en detallen la circumstància o condició que els permet poder ser elles 


mateixa: “És que estic tan orgullosa de ser del meu poble com d’estar en la ciutat”. 


Són trajectòries encontrades: unes fugen d’entorns poc propicis, del poble; algunes 


se n’havien anat molt abans, emocionalment, con-vençudes des de ben joves; les altres 


encara no han arribat del tot a la ciutat, malgrat viure-hi mitja vida, no s’hi han integrat 


plenament; i unes altres no estan encara en la ciutat, no hi han arribat: tenen el cor i el 


cap, la vida, al poble. Llevat d’algunes poques, moltes continuen arrelades al poble, on 


s’estan quan no treballen. Són part del poble, un part més, igual que les residents. De 


poble-poble, o de poble-urbanes, tant s’hi val. Més enllà dels essencialismes, els xics i 


les xiques de poble són avui en dia iguals i tenen aspiracions i comportaments 


semblants a les urbanes, atès que tant els commuters rurals com les rurals nòmades i 


pendulars (que van i tornen) tenen en la itinerància quotidiana una connexió espacial i 


temporal; cultural, laboral, social, familiar i vital entre els espais rurals i els espais 


urbans.  
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4.2. Les troballes explicatives 


 


Per a moltes fadrines la ciutat és un lloc instrumental, d’estudi i potser de treball 


posterior, atès que tenen el seu món, la seua vida personal, al poble, per la qual cosa, 


quan no tenen estudis ni treball que fer, tornen al poble. Si tenen vincles afectius o de 


parella al poble amb més motiu encara. Però si en tenen pocs o cap ni un, més enllà de 


la família, i són cada dia més interessants els vincles i les activitats emergents a ciutat, 


la freqüència i la intensitat de les visites potser minvarà, i amb el pas dels anys, 


n’augmentarà la integració i el perill posterior de desarrelament, per no actualitzar els 


vincles. Aquesta és una causa involuntària de la retenció urbana. Però, hi ha una altra 


conseqüència imprevista de la via urbana instrumental: és l’emancipació.  


 


4.2.1  L’emancipació 


En les dones de la mostra l’objectiu estratègic de la majoria era fer estudis per 


disposar d’una professió, però en d’altres era emparellar-se per viure a ciutat, fugir; el 


matrimoni amb una parella urbana les allunyarà físicament del poble (i del passat rural)  


tot i que psíquicament ja n’estaven vençudes pels atractius urbans. En les primeres, la 


ciutat, els estudis o el treball, tenen un sentit instrumental, és part d’un procés 


d’individualització, atès que l’objectiu cabdal és l’autonomia personal i la inserció 


social, “no dependre de ningú”, que s’assoleix de manera estable amb una professió. En 


les que fugen (del quedar-se és fracassar), hi ha una ruptura amb la dimensió rural del 


currículum. És una estratègia de mobilitat social, professional i cultural que esdevindrà, 


aparentment, mudant d’habitat; mentre que en les primeres, anar a ciutat per fer estudis 


és una estratègia de ruptura generacional i també de gènere, d’emancipació, parcial.  


Les fadrines que estudien entre setmana, els divendres tornen al poble, sense falta.  


I quan acaba l’etapa dels estudis han de buscar feina en el mercat de treball, la qual cosa 


pot pivotar entre la casa familiar o el pis d’estudiants. Les possibilitats de trobar ofertes 


laborals i la preferència per buscar-les en l’hàbitat on són autònomes, les pot fer retenir 


en la ciutat. No tenen pressa de tornar a casa, que ja no és la seua, sinó la dels pares. Si 


troben feina a prop de casa, l’acceptaran, si no hi ha més remei. Però a l’hora de buscar-


la, prefereixen orientar la recerca més des del pis  que des de la casa familiar. Així, la 


pregunta més adient no és per què se’n van, sinó perquè no tornen a casa quan finalitza 


l’etapa d’estudi.   
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Ajornar el temps d’estança a ciutat comporta perllongar l’etapa d’emancipació tot i 


dependre econòmicament de la família. Per contra, també suposarà un major temps 


d’exposició, atès que les relacions generen vincles personals i professionals nous, alhora 


que poden anar substituint de fet els llaços del poble. És com un cost d’oportunitat, a 


més temps en la ciutat, menys temps hi ha per als vincles afectius locals d’interaccionar. 


Hi ha dones que quan tornen, el poble ja no és el que van deixar 5 anys abans. 


“M'avorria molt al poble”. Han canviat unes i altres, perden l’ona: les amigues s’han 


emparellat, tenen casa i potser fills: han deixat de ser fadrines. Ja no són com elles.  


Les fadrines de la seua cohort del poble tenen projectes de parella, sovint l’única 


via d’emancipar-se de la família. Les fadrines que estudien a ciutat s’emancipen pels 20 


anys, de fet; mentre que les fadrines de la mateixa generació que no estudien, han d’anar 


pensant en fer-ho de dret, sovint, amb més retard, via matrimonial (parella, pis, 


mobles...)  


“El fet de tornar al poble és tornar a casa, és a dir, no és el poble en sí, és que no 


tinc tant de marge de llibertat”. Més enllà de les raons objectives i de les representacions 


socials, hi ha elements claus en el procés de desarrelament, l’inici i la conclusió: 


l’emancipació i la instal·lació. S’han vist alguns casos de fadrines que en finalitzar els 


estudis (l’objecte de l’estada a ciutat) s’han matriculat en altres carreres a fi d’allargar 


l’etapa d’estudiants, amb la qual cosa justifiquen i legitimen, la situació d’emancipació, 


una alternativa al procés convencional (via matrimonial, amb papers o sense).  


“Mi madre me dice: no seas tonta y quédate otro año más”. Les fadrines que han 


deixat la llar maternal i conviuen en un pis d’estudiants, gradualment van prenent  


consciència d’emancipació, al marge del grau de dependència econòmica familiar. I 


potser tracten de no “tornar” quan acaben la carrera, tot i que hi depenguen dels pares 


totalment o parcialment. Tornar al poble significa tornar a casa dels pares, una passa 


enrere en el procés d’autonomia individual.   


La fugida il·lustrada té efectes i objectius no sols formatius i d’allunyament físic 


del poble. La residència a la ciutat, obligada pels estudis i l’experiència de compartir pis 


d’estudiants, representa l’inici del procés d’autonomia per a moltes dones de poble, les 


quals anticipen l’emancipació una dècada, en relació a la resta de joves del poble. Una 


etapa com s’ha vit de notable interès, tant normalitzada i justificada que pot ser 


recurrent, si volen continuar essent fadrines, autònomes: no tornen, mantenen el pis i la 


vida d’estudiant. Unes perquè és per ací on tenen el treball, d’altres que, sense tindre’n, 


volen allargar la situació d’emancipació de fet, per tal de mantenir l’autonomia familiar.  
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Tenir treball a prop del poble o tornar del treball cada dia al poble, significaria 


tornar a viure amb els pares. En aquests processos de ruptura generacional i de gènere, 


la ciutat, els estudis, el treball, poden semblar una justificació instrumental, que serà 


menor o major, conscientment o involuntàriament. Són el mitjà per assolir una projecte 


de vida independent, una inserció social autònoma en la societat salarial. “Això ho tenia 


claríssim des de menudeta, volia estudiar una carrera, fos com fos. I tindre una 


professió, però fos como fos, pròpia, meua i no dependre de ningú”. D’acord amb 


Sampedro, el desarrelament femení s’insereix en un procés de canvi social que 


condiciona les estratègies de supervivència familiar i d’inserció social. La tradicional 


subordinació de la dona i l’escassa oferta d’oportunitats les allunyaria del poble. És un 


conflicte generacional i de gènere, una ruptura amb l’ordre patriarcal de subordinació 


femenina: “Jo no la volia eixa vida per a mi o siga, jo no volia ser una dona d’estes...”  


La família fa d’àncora o de palanca, en diu Cecília Díaz. “Yo ya he conseguido mi 


meta: a mis hijas los estudios no se los quita nadie” (Pilar, en Pérez Soriano, 2010a).  


 
 
4.2.2  Parella i creació de la llar 


Segons s’ha vist, les fadrines de la mostra s’han empadronat a ciutat quan tenien 


quasi 33 anys, i quan n’estaven vivint més d’una dècada. Aquest és l’altre moment 


determinant del desarrelament, la conclusió, ara més definitiva que la d’inici en l’etapa 


urbana: és el moment en que s’enllesteix la llar. Les estratègies vinculades a la selecció 


de parella i a la construcció del projecte familiar són fonamentals per l’arrelament al 


poble, d’acord amb Sampedro (2008:83). De la mateixa manera, tot i que en sentit 


contrari, la selecció de parella pot afavorir també el desarrelament. Tot i això, pot haver 


casos en que una disposició prèvia al desarrelament pot predeterminar el ventall 


d’opcions de parella, segons s’ha vist. 


Les fadrines interaccionen en la ciutat amb gent de la mateixa comarca, del poble o 


d’altres pobles, per interès i afinitats. I les amistats, les persones amb les que connecten 


en el temps d’oci urbà, poden ser les mateixes amb les què queden els caps de setmana 


al poble o al territori comarcal, una barreja de xics i xiques urbano-rurals, fills del poble, 


descendents del poble, neorurals o urbans que estiuegen al poble des de ben petits. O 


poden ser d’altres indrets. En municipis rurals és difícil trobar parella perquè no hi ha 


mercat matrimonial: hi viu poca gent i n’hi ha pocs joves, xics o xiques, i els que n’hi 


ha són quasi considerats com de la família, subjectivament tenen escassos atractius.  
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Les constriccions del mercat matrimonial local se superen per la concurrència 


d’altres elements de la comarca i l’aparició dels descendents del poble que viuen a 


ciutat, l’atractiu relatiu dels quals és major. Elles deixen de ser fadrines amb la creació 


d’una llar en la ciutat, però, podran continuar arrelades si disposen d’un espai propi i 


independent al poble, i sempre que siga un desig també compartit per la parella. En cas 


contrari, les visites seran menys freqüents, fins que amb els anys, es podria consumar un 


gradual i involuntari desarrelament del poble. 


Les relacions socials de les fadrines de poble poden créixer en l’espai rural i en 


l’urbà. La doble militància, al poble i a la ciutat, és tant possible com la diversitat de 


trajectòries bastides a partir de representacions socials i d’estils de vida desitjats. Els 


forasters són percebuts als pobles amb gran interès, n’aporten diversitat. La fascinació 


per l’estil de vida urbana creix per la colonització cultural, de manera que en els models 


de relació entre sexes, s’ha imposat un tipus ideal radicalment oposat al rústec del poble. 


Hi ha dones que tenen preferències estratègiques urbanes, que fins i tot mai no han 


tingut cap relació afectiva amb els del poble. La via matrimonial sol ser congruent amb 


el projecte personal de ruptura rural: és altercentrisme, un tipus d’alienació col·lectiva 


en què un grup dominat culturalment, escull i valora més positivament els elements 


simbòlics dels exogrups dominants.  


La instal·lació urbana, com a citoyenisation, pot ser que siga resultat d’un projecte 


desitjat de vida, enllestit des del desarrelament, molt abans de canviar d’hàbitat. 


“M'agradava la ciutat, des de sempre”. Si una dona no congrega amb la identitat grupal, 


si és vulnerable als estereotips, la desafecció la farà desitjar un altre estil de vida. El 


procés de devaluació rural, és com ho expressa Bourdieu (2004:226), una conversió 


col·lectiva, un homenatge als valors centrals. És el triomf d’un model econòmic que 


subordina la producció d’aliments, productors i territoris; és una subordinació a un 


sistema de valors i d’estils de vida; una forma de colonització cultural, simbòlica i fins i 


tot lingüística. Una forma subtil de violència, invisible, inconscient i objectiva, atès que 


porta a acceptar amb normalitat, amb tota naturalitat, l’èxode de les dones de poble com 


a destinació històrica única.  


 “Tot lo del poble era roín. Anar a treballar al camp, era roín; no saber castellà, era 


roín; quedar-se en el poble a viure, era que havies fracassat”. La pressió del model 


dominant de desenvolupament urbà s’expressa en la fascinació per l’estil de vida 


urbana, que anul·la la força de la inèrcia (de l’habitus) i aniquila qualsevol resistència, 


atesa la força d’atracció exercida en diversos camps socials. Els camps socials on 
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s’expressen aquestes categories de percepció d’un ordre social ideal, poden ser l’espai 


rural, el gènere, la cultura o la llengua. Les dones vençudes pels atractius de la capital 


són més favorables a substituir la llengua materna, perquè s’han des-ruralitzat. 


Entre l’arrelament i el desarrelament femení hi ha un continuum d’actituds que van 


des de l’afirmació entusiasta de la pròpia identitat i de la vida rural fins el rebuig més 


obert, passant per una acceptació resignada o conformista de la pròpia situació; o des de 


l’entusiasme per l’estil de vida urbana, a la consideració instrumental, una estació de 


pas. El resultat és una opció dicotòmica: interioritzar la subordinació rural (visió 


negativa, del passat, del fatalisme) i buscar l’emancipació (el vessant positiu: 


alliberament, futur); o una actitud més crítica, de resistència i superació de la 


discriminació, des d’una actitud orgullosa de l’endogrup. Així, hi ha moltes fadrines que 


s’identifiquen amb orgull, i que són identificades amb el nom del seu poble, la qual cosa 


s’expressa com a malnom, o fins i tot en l’adreça de contacte electrònic: nom propi + 


poble @.... Un cas freqüent actualment en les relacions urbanes, un signe d’identificació 


personal per als altres, d’ubicació identitària: el poble. En d’altres dones és més íntima 


encara: és la paraula clau o password d’accés privat al lloc web. Les dones de poble 


prenen consciència en la ciutat: “se nota que eres de poble quan arribes a la ciutat.” I 


prefereixen interaccionar més amb uns, els pròxims, els que “són de poble com tu” i 


menys amb els altres, més urbans, la relació amb els quals també afavoreix l’atribució 


d’identitat, la consciència, pel contacte amb els altres: “en la negativitat, tot el que fas 


està malament; tot el que fan ells està sempre bé... se’ls nota en l'aire de superioritat”.  


Però, la subordinació simbòlica va minvant. Pel que s’ha vist, les dades obtingudes 


indueixen a pensar que les relacions urbano-rurals han canviat, tal com n’advertia 


Vicente-Mazariegos en la citació d’inici d’aquesta tesi, quan sostenia que amb la 


societat itinerant se comença a reformular el significat de la ruralitat “Se van quedando 


sin sentido las viejas identidades”. D’una relació secularment parasitària (de 


necròpolis), s’avança en una interacció simbiòtica, en expressió de Díaz Méndez, que 


fractura la subordinació simbòlica: “Los rurales hoy no se perciben inferiores” 


(2010:64). Les interaccions amb la metròpolis són ara més intenses que mai, i en els dos 


sentits: són d’interdependència. La ciutat és la institucionalització de les societats 


heterogènies, de la convivència entre estranys, tot i que les persones necessitem disposar 


d’un espai propi, íntim, sosté Ramoneda (2010): som éssers situacionals; mostrem una 


tendència a cercar un espai de proximitat, compartit, on no sentir-nos estranyes, tractant 


de trobar el nostre equilibri virtuós entre el poble, la llar i el món.  
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4.3 Comparació dels perfils i dels discursos 


 


A grans trets, i pel que s’ha dit, hi ha dos mirades ben oposades de ser de poble, 


l’una amb un significat pessimista o fatalista –el poble és el passat- i l’altra, des d’una 


actitud orgullosa, més optimista o resistent. Segons n’internalitzen el discurs 


desmoralitzador (la manipulació simbòlica de l’avenir) que comportaria “la fugida 


inevitable, la desbandada, com a suma de les fugides individuals”, o l’oposició a la 


subordinació rural, la resistència i “mobilització que condueix a la recerca col·lectiva de 


solucions”, des d’uns valors més postmoderns. La perspectiva resistent s’oposa a la 


“profecia tecnocràtica”, a la “representació de la història com a complot” (Bourdieu, 


2004:242) és una mirada compromesa amb el futur.  


 


4.3.1 El perfil de les dones de poble-urbanes  


En la mostra s’ha observat que hi ha un grup de dones més integrades en la ciutat, 


hipnotitzades, convertides al paradigma de la modernitat i del progrés; són les que han 


aconseguit fugir del passat i s‘han convertit en ciutadanes normals; han assolit un 


somni; són les que han pogut triomfar, la qual cosa els recorda cada visita al poble i 


potser cada conversa amb les amigues que no han pogut eixir del poble. “Diga que 


estamos jodías y reventás”, pregaven unes dones rurals que n’apuntara García Ferrando 


en una recerca del 1976. I en deixaria constància.   


Les dones que han pogut fugir d’aquella realitat, les més urbanitzades també són 


avui les més desarrelades del poble, són les que menys visites hi fan (per vacances 


d’estiu i Nadal). Atenent a les dades la mostra s’observa que 2 de cada 3 tenen de 40 a 


50 anys, i 2/3 són creients. Solen estar casades amb una parella urbana; tenen estudis 


primaris i, si treballen, fan tasques administratives o manuals. Cap ni una acceptaria un 


treball en la comarca. El 83% estan empadronades en la ciutat.  


El poble és molt avorrit, hi ha “massa tranquil·litat”, tot i que potser hi tornen de 


majors, al jubilar-se (66,7%). És el discurs del agobio rural (the rural dull), de la 


fascinació urbana i del fatalisme rural; del mite que les dones espavilen en la ciutat. Els 


models de referència segons altres autores podrien ser “l’estudiant: via de fugida de la 


família i del medi rural” (desagrarització i mobilitat física, social i cultural) i el de 


“mestressa de casa: el matrimoni com a pont cap a la ciutat” (Díaz Méndez, 1998:113). 
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4.3.2 El perfil de les dones de poble-modernes  


Són la meitat de la mostra entre l’edat 30-40 anys. Son sobretot fadrines. Si tenen 


parella, potser siga sense papers i urbana. Una gran majoria no hi tenen fills; 2/3 són 


professionals sense titulació, amb estudis secundaris. Tenen les seues amigues 


principals al poble, i és allí on van quasi tots els caps de setmana, on solen participar en  


activitats festeres. Són progressistes i no són creients; el 80% provenen de pobles 


majors de 2500h. Tenen un grau d’arrelament alt tot i que volen  continuar vivint en la 


ciutat (9 de 13) on n’estan empadronades el 70%. La majoria no acceptaria un treball en 


la comarca, sobretot per no canviar de residència. Hi podrien anar a treballar i tornar, si 


calguera, tot per no renunciar a la condició de fadrines. Una mostra de passió per la 


ciutat i pel poble, una visió positiva, compartida i optimista de l’avantatge de la 


itinerància, de conviure en dos àmbits: la independència i la inserció social en la vida 


urbana (els dies laborables), cosa compatible per l’auto-mobilitat, amb la comoditat de 


la vida social al poble. Són modernes i de poble, anhelen un estil de vida urbana, on se 


senten realitzades personalment i professional, tot i que s’ identifiquen amb els valors 


rurals: “una dualitat que no és incompatible amb la modernitat” (Díaz 2005:80). Pel que 


fa a les identitats mostren la “doble pertinença”.  Són mòbils i pendulars, ballen.  


 


4.3.3 Perfil de les dones de poble-resistents  


Són les dones amb el grau més alt d’arrelament, amb més vincles socials, culturals, 


polítics i familiars. Són la meitat de les dones empadronades al poble. Són la meitat de 


les que no tenen parella, però si alguna en té, és probable que siga del mateix poble. Són 


professionals i tècniques, cosmopolites, amb relacions reals i virtuals, personals i 


professionals amb gent de molts llocs; tenen estudis universitaris i provenen de pobles 


petits, on van amb una alta freqüència, la qual cosa és congruent amb l’alta participació 


social. Tot i això, 9 de les 12 prefereixen viure a ciutat. Són una mostra de nomadisme 


itinerant i d’agobio urbà. Representen l’ideal utòpic de la “rurality as way of life” 


(Halfacree, 1993). Els models de referència són el de l’arrelament afirmatiu (Sampedro, 


2009) atès que són i estan al poble, sense estar. Viuen a ciutat pel treball o per la 


parella, “estan de pas”. Un exemple d’arrelament “utòpic” (Rivera, 2009): són però no 


hi volen estar. Van i tornen. És com un ball. Són fadrines, autònomes, crítiques amb la 


ciutat i orgulloses de ser rurals. Són una bona part de “la generació suport” (Camarero et 


al. 2009) que amb la seua implicació mantenen el poble, a distància, si més no 


virtualment, tots els caps de setmana i tots els festius de l’any. 
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4.4  Límits de la recerca i discussió  
    
Les ciències socials tenen un coneixement relativament important de les dones 


rurals, han estat motiu d’estudi en nombroses ocasions, tal com se n’ha fet esment en 


aquesta tesi. També en sabem molt de les causes i dels efectes de l’arrelament rural, en 


dones i joves; rurals, neorurals i urbans, en molts països del món. Però, per saber-ne de 


les raons del desarrelament rural no s’havien observat les dones desarrelades, les que 


viuen a ciutat. Les eines d’observació emprades han estat semblants a les utilitzades en 


l’anàlisi dels discursos urbans que van colonitzant el medi rural, en la geografia europea 


i especialment anglosaxona, fent-ne ús sovint de tècniques mixtes o complementàries. 


Els objectius d’aquesta recerca de tesi han estat conèixer les raons explicatives de la 


sobre-emigració femenina en el cas de la ruralia valenciana, és a dir comprendre els 


discursos del desarrelament, per la qual cosa s’han observat les representacions del 


poble i de la ciutat en una mostra qualitativa, representativa de la diversitat de dones de 


poble. I, filant més prim, hom recordarà que també es tractava d’observar el grau 


d’arrelament (i del desarrelament), segons la quantitat dels vincles familiars, socials i 


econòmics, dels comportaments objectius d’unes dones que viuen a la ciutat 


(desarrelades físicament del poble), a fi de poder determinar unes tipologies objectives 


de dones d’acord amb la diversitat en el grau d’afecte o de rebuig al poble o a la ciutat.  


Pel que fa a l’objectiu de comprendre, la representativitat de la mostra queda fora 


de discussió, atès que s’ha captat i referit una molt interessant quantitat i diversitat de 


situacions, actituds i perfils, la qual cosa fa pensar que tant el disseny de la mostra 


estructural, com l’elecció de les tècniques d’observació han estat adients, essent fiables 


per captar els discursos (entrevistes en fondària), les quals han estat validades 


(externament) en les recerques que, sobre qüestions semblants, s’han realitzat des de 


disciplines científiques tan diverses com l’antropologia, la geografia i la sociologia, des 


que Robert Park realitzara els primers treballs clàssics d’ecologia urbana. Si des fa cent 


anys l’entrevista és l’eina més emprada pels sociòlegs a l’hora de captar discursos i 


representacions socials, els qüestionaris (escaling) s’empren sovint per observar les 


actituds en diverses disciplines, com la psicologia social, l’economia o la geografia.   


Això no obstant, l’observació de comportaments tracta d’una dimensió que 


requereix de tècniques quantitatives, la qual cosa faria aconsellable unes determinades 


magnituds de representació, si es pretén establir inferències teòriques d’un cert abast i 


rigor. És a dir, en eixe supòsit, la mostra hauria de ser representativa estadísticament de 
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la població objecte d’estudi, les dones rurals valencianes que viuen en ciutats. Aquest, 


però, no ha estat l’objectiu de recerca, sinó senzillament, comprendre i categoritzar els 


discursos de les dones de la mostra. En aquest cas, l’estratègia metodològica 


complementària, qualitativa i quantitativa, ha procurat extreure totes les dades possibles 


de les dones de la mostra, pel que fa a les actituds i comportaments, a fi de relacionar el 


que diuen amb el que fan, discursos, actituds i comportaments, mitjançant una 


triangulació de mètodes i tècniques. L’objectiu específic de concretar objectivament i 


subjectivament una taxonomia de discursos i de perfils de dones així ho aconsellava. I 


pel que sembla dels resultats referits en aquests tres centenars de fulls, ha estat ben 


adient, fructífer per a conèixer i comprendre més sobre la qüestió d’estudi.  


Pel que fa a la validesa interna, cal referir que la tria de les 36 dones de la mostra, 


entre les més de 40 entrevistades, s’ha fet seguint un criteri d’idoneïtat ateses les 


variables i tipologies teòriques d’interès, tot procurant un cert equilibri entre quantitats i 


diversitat dels perfils, tal com se n’ha referit amb més detall a l’objecte de recerca (punt 


2.3). El criteri d’aleatorietat també s’ha considerat, de manera que s’ha deixat a l’atzar 


el procés de tria final de la dona concreta a entrevistar, la qual cosa ha descansat sobre 


persones interposades entre les entrevistades i l’entrevistador, que n’eren desconegudes 


prèviament i en tots els casos, per aquest darrer. Això no obstant, hi podria haver un cert 


biaix, atès que la xarxa de persones en la que s’ha centrat l’investigador tenen uns valors 


i unes actituds concretes, són d’una manera concreta de veure la ciutat i els pobles, 


tenen uns principis que podrien haver produït algun biaix en la selecció final de la dona 


a entrevistar. Aquesta limitació és inherent però a qualsevol altre procés d’observació, 


per més cura, parsimònia i rigor que es faça en el disseny del procediment d’observació.  


Tanmateix, la prova final i millor de la validesa del disseny (de constructe i de 


procés) resta condicionada a la replicabilitat de la recerca, tant pel que fa a la fiabilitat -


a la capacitat tècnica i virtual- de les eines emprades, com i sobretot, a l’obtenció dels 


perfils tipològics (no importa en quina quantitat) semblants als que ací s’han exposat. Si 


la diferència entre aquesta i una recerca posterior és mínima pel que fa a les tipologies, 


si els resultats són molt semblants, el nivell de confiança en la mostra hauria de ser molt 


alta. I, encara, una limitació més que hi cal advertir. Per conèixer les causes del 


desarrelament de les dones de poble, haguera estat interessant conèixer els motius del 


desarrelament masculí, a fi de poder contrastar i comparar categories i significats, pel 


que fa a la subordinació rural-urbana i a les diferències per gènere.     
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4.5 Línies futures de treball   


La cohesió social i territorial d’un país exigeix garantir la sostenibilitat dels seus 


pobles. Més enllà dels vessants econòmic i mediambiental, la sostenibilitat s’ha de 


considerar també des la dimensió social. Els pobles rurals no tenen cap futur si no són 


socialment sostenibles, si no minva la migració i el desequilibri genèsic en les edats 


fèrtils, la qual cosa aconsella aprofundir més en el coneixement dels motius de la fugida 


femenina, en conèixer les causes per saber què cal fer per augmentar la presència i per 


aturar-ne la pèrdua d’actius.  


Les polítiques d’igualtat d’oportunitats van entrant poc a poc al medi rural. La 


perspectiva de gènere s’haurà d’inserir inexcusablement en les polítiques, estratègies i 


estructures del desenvolupament territorial. El pobles han de procurar ser entorns més 


propicis per a les persones, siguen dones, nens, vells o “forasters”. Els joves han de 


poder ser, en igualtat de condicions que els joves en els espais urbans; i n’han de poder 


estar, amb més autonomia i més accessibilitat als mitjans i a les oportunitats, sense 


discriminació sexual, política, cultural o territorial. 


La població rural depèn de les àrees urbanes (i viceversa). Llevat dels “serveis 


mínims”, vídues i pensionistes, la gran majoria de la població rural habita avui en àrees 


urbanes, o es desplaça diàriament (commuting) o en caps de setmana (nòmades 


pendulars). Aquesta hipermobilitat depèn de l’automobilitat i del cost de l’energia, la 


qual cosa a llarg termini podria ser insostenible. Quina seria la situació resultant? És 


sostenible aquesta hipermobilitat? Són sostenibles les poblacions rurals?    


Un dels efectes més positius de la modernitat tardana que vivim, potser siga la nova 


consideració dels territoris rurals i naturals; és l’inici d’una ruptura amb la secular 


subordinació rural-urbana. En l’obertura de mires, en superar estereotips, mites, 


prejudicis i antagonismes, en millorar la comunicació bidireccional i la cohesió 


territorial, s’hi albiren més oportunitats que amenaces.  


Tot això aconsellaria aprofundir més en el coneixement de la perspectiva de les 


dones i dels homes dels pobles, en la sostenibilitat social, cultural, ambiental i 


econòmica de les poblacions rurals. La recerca social aplicada als joves rurals, i 


especialment a les joves, hi podria aportar molts coneixements d’interès en àmbits com 


les relacions de gènere, la igualtat d‘oportunitats i els processos d’emancipació en 


l’àmbit rural.  
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       “Jo vinc d’un silenci, antic i molt llarg, 


de gent que va alçant-se, des del fons dels segles, 


   de gent que anomenen classes subalternes...” 


            (Raimon, 1975) 
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3.1 Desequilibris en la perifèria valenciana 


 


       Si considerem el territori rural valencià al conjunt dels termes municipals amb una 


població censada inferior als 5.000 habitants (384 pobles), mig milió de valencianes i 


valencians hi serien “rurals” (474.499), quasi un 10% de la població del País; dels 542 


municipis que hi ha al País Valencià, , una gran majoria hi serien “rurals” ja que 384 


municipis no arriben als 5.000 habitants. És a dir, només hi ha 158 ciutats i pobles 


grans. Això no obstant, no tots els pobles petits són d’aquesta categoria, ja que cal 


considerar-ne la proximitat o la integració urbana, entre d’altres raons tal com s’ha vist.  


La ruralia, el camp ha condicionat, i encara en part condiciona, tota la història i tota 


la societat valenciana. No es cap novetat ni cap excepció, sosté Joan F. Mira (1978). 


Més enllà del tòpic, de la imatge del suprem optimisme agrari1: “el paradigma lluminós 


d’una societat rica i feliç sobre la seua terra” (ib.:153), la secular mobilitat dels homes i 


dones valencianes, està directament associada a la pobresa, al minifundisme, a una 


agricultura quasi sempre insuficient2.  


Moltes generacions d’homes i dones de poble han estat empentats a vendre la seua 


força de treball per a segar l’arròs, veremar, espigolar; com a collidors de taronges per 


compte d’altri; transhumants pels circuïts regulars dels pobles valencians, de França, 


d’Algèria... Pel jornal o per baratar productes en mercats comarcals i més enllà, venent 


aliments o artesanies (vi, tarrons, licors, figues, ceràmica, gel de la cava) i manufactures 


tèxtils, de llana, espart, cànem, pita; espardenyes, estores, mantes... en llargues 


caravanes de matxos i carros ambulants. 


“La insuficiència dels recursos agraris locals ha sigut tradicionalment equilibrada també 
per un altre camí menys optimista: l’emigració temporal, dins i fora del País, per períodes 
entre poques setmanes i alguns mesos a l’any” (Mira: 1978:100).  


 
                                                 
1 La visió dels viatgers, dels escriptors romàntics dels segles XVIII i XIX, siguen en expedicions naturalistes o enviats per la corona, 
referien unànimement la “hermosura y la belleza de los paisajes de la región de Valencia”, “un vergel de limoneros, naranjos, 
higueras, granados y moreras que se extendían sobre campos y huertas, fuente de la prosperidad económica de la región” (Twiss, 
Viaje  por España en 1773, en Pujalte, 2012: 28). “El concepto de hermosura en la Ilustración se basaba en el ideal estético del 
clasicismo y del racionalismo (...) la hermosura se encontraba, por tanto, en la combinación de cualidades tales como la armonía, el 
decoro, la unidad y la sencillez (...) un nuevo modo de entender la Naturaleza basado en la filosofía  utilitarista de la Ilustración (...) 
cuyo conocimiento puede facilitar el control, el dominio y la explotación sobre la tierra” (Williams en The Country and the City, 
ibidem: 29). Des d’una  perspectiva il·lustrada i exterior, centenars de pobles i de paisatges agraris han estat descrits com a “jardín 
de flores”, “jardín de Europa”, exemple de fecunditat, “un manantial de la riqueza verdadera” (Ponz, en Viaje de España 139) “pero 
que agotaban la tierra con las contínuas cosechas para poder pagar los arriendos” (ib.:57).  
2 Minifundisme no s’ha de confondre amb una excessiva parcel·lació, que és una conseqüència de  l’escassa i encara fraccionada 
propietat de terra. La secular i injusta distribució de terres comporta necessàriament unes pràctiques molt intensives de cultiu, sense 
possibilitat de guaret, per tal de sobreviure-hi i per fer front a les càrregues impositives dels senyors o de la corona. Jovellanos en el 
Informe sobre la Ley Agraria (1795) assenyalaria com una necessitat urgent la redistribució de les terres i la promoción de un 
derecho de propiedad más extendido “a fin de que estos pudieran vivir mejor y no las forzaran a producir para poder subsistir”, una 
expressió d’antropocentrisme profà, segons Luís Urteaga (ib.: 57) Aquesta novella relació dels éssers humans amb la natura, que 
Urteaga qualifica de triunfalismo ecológico,“explica por qué Beramendi denunciaba las consecuencias de la erosión sobre el 
terreno: el viajero sabía que, aunque la manipulación del medio fisico quedaba justificada, los recursos naturales  eran limitados y, 
por tanto, habrían de ser objeto de una administración cuidadosa” (ib., 58).    
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Tanmateix l’equilibri no sempre ha estat possible. En alguns moments històrics 


molts pobles van estar abandonats: a causa de la crisi del segle XIV (guerres i pesta), 


amb l’expulsió dels moriscos (del XVII) i per l’èxode rural del XX. Les greus crisis 


demogràfiques del XIV serien conseqüència d’una sèrie de males collites, de sequeres i 


guerres que afectarien la població de viles i ciutats. L’epidèmia de pesta del 1348 


complicaria molt més la situació, augmentant la mortalitat dràsticament a Europa 


(Hernández i Almerich, 2006:51). L’any 1609, el decret d’expulsió dels moriscos 


produirà una extraordinària despoblació -forçosa i brutal- que afectaria a quasi un terç 


de la població: 117.464 persones (Ibib:55) van haver d’abandonar les seues cases, en  


tres dies. Nombrosos poblats i alqueries quedaren abandonades totalment en la més greu 


crisi demogràfica i econòmica de la història dels valencians. Els pobles moriscos “van 


passar de 20.308 cases en 1609 a 9.024 en 1646 (Henri Lapeyre). La despoblació va ser 


general durant este període històric i la demografia va tardar més d’un segle a 


recuperar-se” (ib.:55), gràcies en part a colons mallorquins que, fugint de la fam, 


repoblarien les comarques centrals (la Marina, la Safor, el Comtat). El segle XVIII es 


caracteritza per la recuperació demogràfica: “Se multiplicaron los frutos y a proporción 


fue creciendo el número de vivientes”, n’observaria Cavanilles. La població es va 


duplicar en setanta anys, fins als 817.000 en 1786 (Ib.: 58)  


“Hi ha un fet que caracteritza poderosament l’arrencada de la història contemporània 
valenciana, les implicacions del qual no han estat prou valorades. Em referesc a la increïble 
explosió demogràfica que es va produir en tot el Regne al llarg del segle XVIII (...) En 
efecte, mentre que la població d’Europa en conjunt passa dels 100 milions en 1650 a 175 
milions en 1800, la valenciana puja d’uns 250.000 a més de 900.000 habitants en el mateix 
període (Mira 1978:160-161).  


 
Els càlculs de Pérez Puchal (1972:18) donen un creixement del 156% entre 1714 i 


1797 i si acceptem les estimacions de Cavanilles, n’escriu Mira, “l’increment de la 


població en el mateix període superaria bastant el 250%: El creixement de les ciutats, 


tot i ser notable, va ser àmpliament superat pel de moltes zones rurals” (ib.:161). 


“Pocos pueblos habrá en Espanya que en tan corto tiempo hayan hecho tantos progresos 
en vecindario y agricultura. “... llegint Cavanilles de vegades fa la impressió que hom 
colonitzava un país nou”( ib.:162) 


 
El segle XIX serà també una època de creixement, en que els nuclis rurals tornen a 


ser reocupats i la població augmenta, amb la creixent superfície agrària útil (cereals, 


vinya, fruiters de secà, hortalisses, i cítrics o arròs en zones baixes). La industria tèxtil 


comença a donar les primeres passes mentre decau la indústria de la seda. Alcoi, 


Cocentaina, Morella i les Valls del Vinalopó seran els primers pols industrials.  
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La desigualtat demogràfica entre l’interior i el litoral s’accentua a partir de 1910 


amb desplaçaments massius cap a les zones d’agricultura rendible, o cap a les ciutats 


(València o Barcelona). La població valenciana se transforma en urbana: si “en 1900 un 


terç dels valencians vivia en nuclis superiors a deu mil habitants, quatre dècades 


després, el percentatge pujarà a més de la meitat” (Hernández i Almerich: 2006: 65).  


“El predomini demogràfic de la societat urbana està en raó directa del seu predomini 
econòmic” (Mira, 1978:75) 
 
La segona onada migratòria del segle, més nombrosa i decisiva, tindrà lloc pels 


anys 60, amb el desenvolupament industrial, un procés retardat però ràpid en el cas 


valencià: en 10 anys l’activitat industrial superarà l’agricultura. La industrialització 


aprofundirà el desequilibri demogràfic “fins al punt actual en què en el 50% del territori 


valencià viu només el 5% de la població (Hernández i Almerich: 2006: 65)  


“Sembla que es confirma també ací el principi segons el qual la població flueix cap a, i 
tendeix a concentrar-se en, les àrees de major inversió de capital” (Mira, 1978:42) 


 
Els pobles de muntanya no són un territori fàcil, atès que les condicions de vida i de 


l’agricultura, en general, sempre han estat dures, extremes, exposades als accidents 


climàtics (gelades regulars i llargs períodes de sequera), segons els autors de “Pobles 


valencians abandonats”, Hernández i Almerich (2006:31):  


“Fam i misèria.… des de l’Edat Mitjana, la història dels pobles és la lluita per la  
supervivència. Les vicissituds, les dificultats econòmiques, les pestes, els impostos, la 
mortalitat prematura, els espolis, el poder de l’església, la injustícia, la desigual propietat 
de la terra, les sequeres, les catàstrofes naturals (…) les pressions de la noblesa, 
l’analfabetisme i les humiliacions, van tenir sotmeses generacions senceres d’hòmens i 
dones que a penes van poder avançar”  
 
Les històries dels pobles de l’interior valencià són veritables “epopeies d’uns 


hòmens en pugna constant amb la misèria i el treball, captius de la incultura i la 


submissió: la Corona, l’Església i la Noblesa compartien el poder i la riquesa” mentre 


milers de submisos i esforçats llauradors hi tractaran de sobreviure-hi, “pedra a pedra, 


bancal a bancal, escalant muntanyes en verticalitat desconcertant per a extraure de la 


terra el poc que esta era capaç de donar” (ib., 32).  


Des de la formació de les primeres masies fins al primer terç del segle XIX, el 


masover seria considerat un personatge important, influent en la vida del poble més 


pròxim i també sobre els criats i treballadors vinculats a la propietat. Vivia a vegades a 


la vila, on tenia poder i participava en la vida pública municipal. Amb el temps (segueix 


Hernández i Almerich), tot açò va experimentar un canvi radical. Amb les successives 


divisions de terres per herències (excepció feta dels masos dels Ports de Morella i 
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Maestrat, en que hi romandria la transmissió única i indivisa al primogènit o hereu), el 


masover es devaluaria paulatinament fins a perdre capacitats, consideració social i 


privilegis.  


Els del poble no solien casar-se amb masovers i estos tampoc no ho feien amb els 


del poble. Entre els masovers, per exemple, tots eren pobres i l’única diferència entre 


ells era tan sols el nombre de caps de bestiar o les terres que podien cultivar, quasi 


sempre en arrendament o “a mitges” amb el propietari. La pobresa de recursos, la 


vulnerabilitat i “el mer fet de viure aïllat feia que la seua forma de comportar-se, de 


parlar, de vestir, provocara el menyspreu dels veïns del poble (ib.: 32 i ss).  


Per al masover, “els animals eren la seua fe de vida”. I la seua quantitat molt més 


considerada, atès que l’agricultura de muntanya tenia un rendiment summament escàs, 


costós, variable i incert segons els avatars de la climatologia. Per la pobresa de la terra i 


la seua ubicació marginal, no podien mantenir una població que, a pesar de l’elevada 


mortalitat, continuava augmentant, i la terra, per herència, continuava dividint-se més i 


més. Els joves sense alternatives i sense escolaritzar, estaven condemnats a emigrar, a 


un altre mas o a un altre poble, on fóra. Una boca menys.   


… era la miseria que había entonces. Si tomamos la comunión diez, que entonces había 
personas en Olocau (poble dels Ports), que ahora no, pues al otro día de tomar la comunión, 
tres o cuatro ya salieron de pastorcillos a las masías, a los diez años (…) a marcharse de su 
casa y ir a una masía a guardarle las ovejas...  al otro día de la comunión, pues a guardar 
aquí, allá, todo el año. Y en el año se ganaban entonces cuatro duros ¡oi! (rectifica) tres 
duros cada mes. Treinta y seis duros, ganaba ese chiquillo que se salía de su casa pa ir a 
guardar a otra masía. Treinta y seis duros al año. Pero eso era lo normal ¿eh?  (… ) a 
guardar a una masía y no veían a sus padres ni en cada tres meses una vez (E45. Masover 
d’Olocau,  Museu de la paraula)3 


  
La situació dels menors (infants) i de les dones en molts casos era “dramàtica”: els 


maltractaments eren freqüents, amb exigències de treball moltes vegades molt per 


damunt de les seues possibilitats, de ben menudetes ja havien de cuidar de la casa i 


dels germans menuts, fer carbó, d’anar a la collita de l’oliva, etc..   


“A més de segar, llaurar, sembrar, arreplegar, ventar, donar de menjar als animals i netejar 
els estables, anar per aigua a la font pròxima; preparar el pa i el menjar, també 
arreplegaven bellotes per a fer-ne farina. El més dur, no obstant, era llavar la roba a la vora 
del riu o al llavador quan era possible”. (E:Josefa, Hernández i Almerich, 2006:33) 


 
L’abandonament massiu del món rural valencià entre la dècada dels 50 i els 80 


del segle XX, serà una conseqüència del procés d’industrialització. 


                                                 
3 Font Museu de la paraula. Diputació de València. La  MOH70-La Mata-H18. Pastor. C: 89 – E: 45  Projecte: Família troncal i 
sistema d’herència.  http://www.museudelaparaula.es .  
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3.1.1  El procés de regressió demogràfica en la ruralia 


 


      D’acord amb la descripció feta per Joan F. Mira pels anys 70, “un nombre creixent 


de comunitats rurals van quedant dins l’esfera del nuclis més desenvolupats, sense que 


aquesta integració econòmica haja de tenir necessàriament la contrapartida negativa de 


l’emigració” (Mira, 1978:101). Treballen i tornen al poble (commuting). 


“Totes les àrees i nuclis importants d’expansió industrial i urbana exerceixen amb major o 
menor intensitat, aquest paper d’absorció de mà d’obra de comunitats rurals veïnes” 
(ib.:101) 
 
Abandonar el mas o el llogaret o el poble per establir-se en la ciutat tindria  efectes, 


com ara l’aprovisionament regular dels recursos econòmics a moltes famílies 


camperoles4. Així, l’expansió demogràfica valenciana ara es produirà en les zones 


urbanes a causa de l’absorció de mà d’obra procedent de centenars de pobles del secà 


interior 5                                                                                                                                                           


A partir dels anys 60, les activitats industrials emergents, turístiques i de la 


construcció, “relacionades amb l’expansió urbana, combinada amb la difusió dels 


mitjans actuals de transport, aportaria un ventall ampli d’oportunitats laborals i 


econòmiques, ampliant poc a poc el radi d’influència i atracció territorial: els centres 


d’activitat no agrària –viles i ciutats- estenen la seua força  d’atracció sobre una àrea 


cada cop més extensa i de radi més ampli” (ib.: 101)  


“La distribució rural-urbana de la població ha quedat, doncs, fonamentalment alterada en el 
transcurs del mig segle (..): la major part de les àrees rurals són cada vegada més rurals, 
front a unes àrees urbanes cada vegada més urbanes (...) El resultat, en definitiva, és un 
nombre creixent de pobles petits que tendeixen en conjunt a esdevenir més petits; i un 
nombre també creixent de ciutats i pobles grans que tendeixen a fer-se més grans” (Mira: 
1978:38 ss) 


 
La crisi i la desintegració de la societat rural , “la re-estructuració global de tota la 


societat valenciana” se produeix en aqueix moment i context, “quan se produeix la 


inversió de la constant històrica de predomini rural: la interdependència de la ciutat i el 


camp canvia de signe i de contingut. I el resultat serà, o és ja en gran mesura, un nou 


sistema de relacions globals, diferent de l’antic, però només explicable a partir 


d’aquest” (ib.:9)  


                                                 
4 Aquesta és la causa principal de la regressió demogràfica, però no l’única: “Als pobles hom ha reduït conscientment i 
voluntàriament el nombre de fills (..) per poder criar-los bé” (Mira, 1978:164) 
5 Llevat dels casos històrics i anteriors de la industria textil, en el segle XX les activitats industrials es radicaran en zones costaneres, 
com les activitats agràries comercials i de regadiu, més intensives en l’ús de mà d’obra.    
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De manera que a major atracció, major desarrelament: l’àmbit d’influència i 


d’absorció de mà d’obra, s’estén i els efectes seran més intensos, just on hi siguen més 


vulnerables, quan hi siguen menys autosuficients o més precaris en recursos. És un 


cercle de declivi viciós i negatiu: quan més perifèrics són els municipis, quan més 


allunyats són del centre, de les àrees metropolitanes, de la ciutat, i sovint de la costa, 


més dificultats i menys oportunitats n’hi ha. I a més, a menor grandària poblacional i 


menor “massa crítica”: menys escoles, menys instituts, atenció sanitària i serveis bàsics; 


a més “menys”, més absències, i més gran és faria el contrast, i l’atracció urbana.  


“Milers de dones i d’hòmens cercaran unes millors condicions de vida, marxant a viles i 
ciutats, especialment de la costa. L’èxode massiu n’agreujarà el dualisme entre un interior 
cada vegada més pobre i buit, i una franja costanera superpoblada i amb majors 
oportunitats. Les últimes aldees i pobles d’interior s’abandonen definitivament en la dècada 
dels setanta” (Hernández i Almerich: 2006:65) 
 
La regressió demogràfica en les comarques perifèriques ve de lluny, de més de 50 


anys. Segons les dades del Moviment Natural de la Població (Institut Valencià 


d’Estadística), totes les comarques interiors de les províncies de Castelló de la Plana i 


de València travessen una situació de declivi demogràfic permanent. Són les comarques 


dels Ports, l’Alt Maestrat, l’Alcalatén, Millars i Palància; i d’Els Serrans, Utiel-


Requena, la Vall d’Aiora-Cofrents i el Racó d’Ademús. Totes aquestes perden població 


cada any, és a dir totes les comarques presenten un creixement (?) vegetatiu negatiu. 


Són socialment insostenibles 80 municipis de la província de Castelló de la Plana i 40 


de València. Però, ni estan tots els municipis valencians socialment insostenibles (n’hi 


ha més encara) ni són en declivi tots els pobles d’aquestes comarques. Hi ha excepcions  


com ara Requena, Utiel i Morella que, tot i estar en zones regressives, creixen. 


La conseqüència d’aquest procés és un paisatge de pobles interiors abandonats, que 


han estudiat amb profusió Hernàndez i Almerich (2006), observant un centenar de casos 


de poblacions abandonades totalment durant el segle XX, segons n’il·lustren:    


"Es tracta de municipis i també d’aldees, antigues colònies agràries i industrials, barris, 
annexos, pedanies o, en un sentit genèric, llogarets: el Xinquer, Cañada Seca, Santa 
Eulàlia, el Rebate, el Molar, l’antiga Beneixida, Llombai de  Gallinera, el Montnegre de 
Dalt, Bibioj, la Salvassòsria, Campos d’Arenós, Domenyo Vell, el Molinar, Loriguilla 
Vell, Benicalaf o Vizcota, en són alguns exemples” (ib.:7) 


 
Allò rural més remot es buida: el resultat, a més de la pèrdua poblacional 


quantitativa, és una població desestructurada demogràficament on l’envelliment i la 


masculinització són les principals característiques i és encara “más acusado en los 


núcleos de población más pequeños y aislados” (Langreo et al. 2006:11)  
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Darrerament, l’important augment de la població valenciana dels darrers anys, 


superant els 5 milions d’habitants (5.129.266, INE 2012) no ha contribuït a la 


recuperació d’aquestes comarques interiors. Tanmateix, antigues masades i aldees s’han 


restaurat pels antics propietaris, per persones que cerquen un lloc on viure o com a 


segona residencia. La facilitat de les comunicacions i l’automobilitat n’ha acurtat les 


distàncies.  


“Una mostra de la recuperació demogràfica és el cas d’una aldea d’Andilla, Osset, on en 
març de l’any 2005 es va produir un naixement, després de 35 anys, en una població que 
només tenia 15 habitants” (ib.: 182)  
 
Així, a les comarques de la Marina, el Comtat i darrerament la Vall d’Aiora, hi ha 


una ocupació indiscriminada d’antigues residències abandonades, o tancades pels seus 


propietaris. “Esta recuperació prové de persones d’altres països europeus, com ara del 


Regne Unit o també d’Alemanya. Amb un poder adquisitiu major i atrets pel clima (i els 


serveis públics, especialment de salut). Evidentment, estos neorurals duen una 


cosmovisió de la vida molt diferent de la dels habitants originaris de la zona, i acaben 


constituint ghettos amb els seus costums, festes, tendes o fins i tot, aficions” (ib.: 183) 


Finalment, els geògrafs que han estudiat les pobles de l’interior, els paisatges de 


l’oblit, en destaquen els conflictes culturals entre els originaris i els neorurals.  


“Una de les conseqüències més importants que es poden citar és la progressiva substitució 
del valencià com a llengua única en molts llogarets, ja que els neorurals tenen una 
procedència geogràfica molt variable, i no sempre pertanyen al domini lingüístic” 
(Ibib:184) 
 
Aquests autors hi destaquen a mode d’anècdota, “com els ajuntaments, no obstant 


això, estan adaptant-se als temps. Per exemple, l’Ajuntament de Morella ha introduït 


durant el 2005 el romanès en la salutació del programa de l’Anunci de les festes del 


Sexenni, junt als altres idiomes habituals, ja que el 15% de la població de la capital dels 


Ports  n’era d’esta procedència a mitjan del 2005” (Ibid)  


Efectivament, la important i relativa recuperació demogràfica produïda en els 


primers anys d’aquest segle s’ha notat també en les poblacions rurals, tot i que molt 


menys que en les ciutats i poblacions grans o de grandària mitjana, tal com n’ha quedat 


palès en els treballs de Morén-Alegret (2008).  Això no obstant, siga major o menor la 


incidència poblacional dels immigrants en les àrees rurals, són homes i dones que 


compten igualment en les estadístiques, com a població de dret i de fet, la qual cosa no 


altera la qüestió central d’aquesta recerca: les raons del desarrelament femení, del per 


què se’n van, i no tant dels motius del per què hi vénen, ni de quin país provenen.     
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3.1.2. Desarrelament femení en els municipis rurals 


  
       La regressió demogràfica d’aquestes comarques més interiors6 és el resultat d’una 


migració massiva, per l’èxode rural. Però, a partir dels anys 80 el degoteig pel 


desarrelament ha continuat de manera subtil i invisible en el cas de dones joves. Si bé és 


cert que el món rural valencià està poc masculinitzat si es compara amb l’Espanya rural 


(especialment Galícia, Castella i Aragó), la realitat dels municipis valencians inferiors a 


5000 habitants és diferent: ací la ràtio de masculinitat és gran.   


En el quadre següent s’observarà que en les capes més fecundes (entre 25 i 50 anys) 


i més especialment, entre els 30 i els 40 anys, la situació és greu. L’envelliment i la 


masculinització són més greus en l’edat més crítica i ho és molt més en els municipis  


més petits. Mentre que amb les dades dels municipis <5.000 h., per cada 100 homes hi 


ha unes 90 dones en la cohort de 25-29 anys, i baixa cap a les 85 dones (per cent homes) 


en la de 35-39 anys, la raó de masculinitat s’hi agreuja a mesura que disminueix la 


grandària del poble: en municipis menors de 500 h., de mitjana no hi ha ni 80 dones (per 


cada centenar d’homes) en l’edat de 25-29 anys, i és més greu, encara, en la cohort de 


35-39 anys on a penes hi ha 75 dones per cent homes.  


 


Gràfic 2.1 Raó de masculinitat municipis rurals valencians 


  


 
                                                 
6 En el cas de la província d’Alacant no s’observa aquesta dicotomia litoral-interior, a causa d’una major dispersió geogràfica de les 
activitats industrials, comparada amb la concentració litoral de les províncies de València i de Castelló de la Plana. 







EL BALL DE LES FADRINES 
 


125 


 


 


 







[ 3. RESULTATS ]
 3.1 Desequilibris en la ruralitat valenciana 


126 


 


 


Segons les dades del Padró Municipal (INE, gener de 2011) en els municipis rurals 


valencians i descomptades les 158 ciutats >5.000 h., hi ha unes 180.000 persones entre 


les edats  de 25 i 49, en l’any 2010. Si s’agrupen per sexes i edat (grups quinquennals) 


s’hi observarà, en primer lloc, que hi ha un dèficit de 11.210 dones en proporció als 


homes (95.129 homes - 83.919 dones), i que aquest dèficit és en totes les cohorts. En la 


pàgina següent s’expressa la raó de masculinitat (diferència entre homes i dones) que és 


greu i creix fins als 35 anys, i després torna a baixar. Entre 25-29 hi ha 90 dones per 


cent homes; en 30-34, 87%; en 35-39 anys, el 86 % d’homes; i en les edats posteriors el 


desequilibri és menor, de 87, 90 o 88%: per cada 100 homes sols, 88 dones.   


Hem vist que la ràtio de masculinitat és baixa en els segments més joves (el 


desequilibri només és d’un 10%), tot i que creix a mesura que avança l’edat d’homes i 


dones cap a l’edat de reproducció més freqüent. I creix més encara en els pobles més 


petits. Les dades dels 269 municipis <1.500 h., són més greus: de les 156.000 persones 


d’aquest hàbitat, un terç estan en 25-49 anys. Ací s’aprecia la mateixa cadència: la ràtio 


de masculinitat és un poc major encara i segueix la pauta semblant: creix amb l’edat des 


del 86% de les més joves, fins els 40-45 anys (83 dones per cent homes). Hi ha 


globalment 4455 dones menys entre 25 i  49 anys. En els de la província de València 


són 82 dones %, i en Castelló, 78% en l’edat 35-39 anys (A Espanya en són 80).     


La tercera fila (dels pobles <500 h.), és el cas dels pobles amb major desequilibri 


genèsic: són 138 pobles (molts de Castelló) amb 34.000 persones, de les què unes 


11.000 estan en l’edat 25-49 anys. Ací s’observarà que el desequilibri comença a ser 


greu ja en els joves, i més encara entre 35 i 39 anys: de cada 100 homes només n’hi ha 


76 dones, un dèficit de dones del 24%.  


En el País valencià, quan més petit és el poble, major és el desequilibri pel 


desarrelament de les dones joves. I dues consideracions més: quan més remots són els 


pobles, majors són les absències i la pressió objectiva per migrar, i el contrari, quan 


siguen més pròxims a la ciutat, major hi serà la probabilitat d’arrelament (commuting).  


En períodes de recessió econòmica con l’actual, el desequilibri genèsic en els 


fluxos cap a la ciutat poden minvar, atès que les oportunitats de treball són menors i que 


molta gent torna al poble (refugi familiar), en moments de dificultats, com ara l’actual, 


d’alts nivells d’atur i de desnonaments. Tanmateix, la població de fet no és la població 


de dret (o censada). Les fadrines s’empadronaran al poble si “tornen” després de lliurar 


l’habitatge al jutjat o al banc, però podrien també fer-ho sense alterar el cens. La 


perspectiva quantitativa té limitacions a l’hora d’observar aquest fenomen social.  
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Les dades de l’INE mostren una variació entre l’any 2010 i el 2012 (a 16/01/13). El 


dèficit de dones s’atenua. En l’hàbitat rural, d’11.210 dones s’ha passat a un 


desequilibri de 10.848 dones, n’hi ha 362 dones més7 (més detalls a l’Annex 6.5).  


 


Gràfic 2.2  Raó de masculinitat de municipis rurals en 2012 


 


 


El nombre d’habitants censats reflecteix la quantitat de persones empadronades, 


que segons veurem en el pròxim capítol, aquest és un tràmit que no se realitza quan una 


persona canvia realment de residència. A més a més, hi ha un corrent de fons que 


reflecteixen els censos, com ara el renovat interès dels joves per recuperar  l’agricultura, 


per les xarxes urbanes de producció i consum sostenible, la sobirania alimentària i la 


frugalitat, afavorits per la conjuntura o per una major consciència ambiental. Els urbans 


es mouen cap al camp (sovint com a colonitzadors de classes mitjanes) a la recerca 


d’una millor qualitat de vida, d’un estil de vida que valora el temps -slow- i posa èmfasi 


en un consum saludable. La política d’austeritat redueix la despesa pública, la qual cosa 


té efectes perversos en els grups socials vulnerables i territoris fràgils, la qual cosa 


augmenta la desigualtat social, les absències i la migració dels pobles situats al marge. 


                                                 
7 Si la ràtio de masculinitat més baixa se situava en 2010 en el 76% (dones per cent homes en 35-39 anys), dos anys més tard se 
situa en el 75,93%, n’empitjora en la cohort 40-44 anys i en els municipis més petits. Tot i això són comparacions relatives: la taula 
del 2010 i la del 2012 no són isomorfes, ni són les mateixes poblacions ni la quantitat d’habitants. El nombre de poblacions del 
nostre hábitat ha canviat en aquest període: de 474.499h referits al grup de pobles valencians menors de 5000 h. en 2010, s’ha baixat 
a 471.975h: 2500 persones menys en 2012. Els grups dels pobles -per grandària de l’hàbitat- també ha canviat. Del total de 384 
pobles s’ha passat a 283, un menys. De 269  pobles < de 1500 i de 138 pobles (2010), s’ha passat a 271 i 136 en dos anys. El darrer 
any el municipi de Llucena baixa del grup <1500 h. i Hi han dos poblacions <500 h. noves: Guardamar de la Safor i Dos Aguas 
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 3.2 Dades globals de les unitats d’anàlisi 
 
 
        Una primera ullada als resultats del qüestionari sobre dades sociodemogràfiques i  


atenent a la variable edat, mostra una visió de dos grans grups. Tal com se recordarà, les 


32 dones que han participat en aquesta recerca, han nascut en dotze de comarques, en 


pobles menors de 5.000 habitants. El grup de dones més majors són les van nàixer entre 


1960 i 1972, i tenien en el moment de les entrevistes de 38 a 50 anys; el segon grup són 


més joves, van nàixer entre l’any 1977 i el 1986 (tenien de 24 a 33 anys, en 2010); 


l’edat mitjana és de 35 anys.   


        A grans trets s’observen algunes dades d’interès: la meitat (14) són solteres, igual 


que casades o amb parella estable (amb convivència de més de tres anys) i 4 n’estan 


divorciades/separades. Dos terços fa anys que viuen a València (o en l’àrea 


metropolitana) i 11 a Castelló de la Plana. De mitjana fa 13,6 anys que estan en la 


ciutat. El 60 % migraren entre els 18-21, de mitjana 22,3 anys, una edat habitual en el 


procés d’emancipació: l’edat mitjana d’eixida de la llar familiar és a Europa pels 21,1 


anys; a Espanya als 21,7 (Gaviria, 2011) 


 


Gràfic 2.3 Edat d’entrada a la ciutat 
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Entre els motius, 20 hi manifesten els estudis i només 5 el treball. Un terç de la 


mostra (11) encara estan empadronades al poble, les més joves. I 21 s’han empadronat 


quan hi vivien uns 10,6 anys de mitjana (als 32,9 anys) al comprar el pis (19) o d’altres 


(matrícula escolar o l’atur). N’hi ha dues que tenen el marit empadronat al poble, com 


d’altres per continuar participant en les eleccions locals o per tal d’ajudar al poble: 


“para que no pierda población y no baje de los 1.000” (E-20).  


 


Taula 2.2  Motiu d’empadronament a ciutat? 


 Freqüència % 


Vàlids Compra de casa 19 59,4 


Altres tràmits 2 6,3 


Total 21 65,6 


Perduts (encara al poble) 11 34,4 


Total 32 100,0 
 


En les eleccions anteriors al 2010 van votar al poble 13 de les 32 dones de la mostra 


(dues s’han empadronat fa poc a la ciutat) i 19 en la ciutat de residència. Moltes es 


declaren progressistes8 (28) i només 4 conservadores; 15 són creients i algunes més (17) 


diuen no professar cap religió. Un altre indici de lleialtat al poble es manifesta en la 


qüestió sobre on els agradaria ser soterrades. La gran majoria prefereix fer-ho al poble 


(26), segons veurem amb més detall al punt 3.5 (l’Arrelament). 


 


Taula 2.3  Cens electoral.  


On va votar l’última vegada? 


 


 Freqüència % 


 A la ciutat de residència 19 59,4


Al poble d’origen 13 40,6


Total 32 100,0
 


I per què no hi tornen? Tornarien si tingueren treball a la comarca? Les que estan 


més integrades en la ciutat són poc favorables a canviar de residència. Actualment, una 


oferta de treball al poble o en la comarca, només seria d’interès per a 5 dones (de les 


més joves), però, 21 no l’acceptarien, estiguen o no, ocupades. De fet, 27 dones 


prefereixen la ciutat com a lloc de residència estable, i només 4 (més joves), el poble.   


                                                 
8 Les categories “progressista” o “conservadora” no hi incloïa cap referència més específica ni partidària, cadascuna de les persones 
entrevistades podria donar-li un significat diferent.   
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Gràfic 2.4. Preferència pel poble o la ciutat 


 


 Pel que fa als motius de visita al poble, en destaca la família: de les que encara 


tenen pare o mare (28 dones), n’hi ha 27 que els tenen al poble (84%), la qual cosa pot 


ser el motiu principal de la visita setmanal. Però, en d’altres no en serà l’únic. 26 dones 


van passar la nit de Nadal al poble, i les vacances d’estiu 27.  


 Els vincles familiars i socials deuen ser importants en 25 casos, ja que 11 dones 


van cada divendres al poble i 14 quasi tots els caps de setmana. La freqüència de visites 


en la resta (7) és menor, cosa que indica un menor interès o menor disposició de vincles. 


  


Taula 2. 4       A quina edat es va 


treure el carnet de conduir?
Edat / anys Freqüència % 


 18 20 62,5 


19 4 12,5 


20 3 9,4 


21 2 6,3 


25 1 3,1 


28 1 3,1 


46 1 3,1 


Total 32 100,0 
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 La mobilitat és una altra qüestió cabdal en la ruralia. El 87% té vehicle propi i en 


tots els casos (100%), carnet de conduir. En la mostra, el 90% abans dels 21 anys.   


 


Taula 2.5           Té vehicle propi? 


 
 Freqüència % 


 Sí 28 87,5 


No 4 12,5 


Total 32 100,0 


 


 
 El cas de major edat (E22) és la que més en va tardar: a 46 anys. El va obtenir 


quan se va separar, atès que la parella s’hi oposava rotundament i violentament. L’E22 


es va casar l’any 1982, quan tenia 18 anys i una gran expectativa per la vida urbana i 


moderna.  


“A principios de los 80 acabábamos de salir de una dictadura en la que las mujeres 
tuvieron consideración de seres dependientes de los hombres, legal y  económicamente, y 
una misión prioritaria de crianza y trabajo en el hogar familiar.  Las mujeres necesitaban 
permiso del marido para contratar, vender, abrir una cuenta en el banco o sacarse el carné 
de conducir” (Bustelo et altri 2012).        


 


 Fins ací s’han referit els trets principals de les dones de la mostra, atenent a 


variables objectives com l’edat, l’estat civil, l’any d’eixida cap a la ciutat i d’altres 


referides a la mobilitat, la disposició de carnet de conduir, de vehicle, o la preferència 


pel lloc de residència (ciutat o poble), lloc d’empadronament actual, etc.. És només una 


primera presentació global d’aquest grup escollit de dones.  


 Tot seguit coneixerem la descripció de les representacions socials del poble i de la 


ciutat observades, seguint una seqüència lògica. Primer la perspectiva dominant, més 


tradicional, començant per la visió idíl·lica de la ruralitat, abans de descobrir els relats 


crítics; igualment amb les representacions de la ciutat: primer la descripció dels tòpics 


dominants per tal d’anar entrant cap a les perspectives anomenades del postmodernisme 


crític, segons que expressaran els relats de dones amb identitats rurals més resistents. 


Lògicament, aquesta part és una exposició o seqüència temàtica dels relats, tot i que a 


l’annex 6.3 es troba la transcripció textual completa de totes les entrevistes realitzades, i 


en el disc annex els arxius digitals de cada entrevista.  








2. PLANTEJAMENT DE LA RECERCA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


“Observar es buscar diferencias entre cosas similares. 
Comprender es encontrar similitudes entre cosas diferentes. 


La ciencia avanza balanceándose entre la observación     
y la comprensión”  (Wagensberg, 2009) 
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2.1 La qüestió d’estudi  


  


      Per què marxen a la ciutat? Per que se’n van més les dones que els homes? No hi ha 


cap altre més remei? Quin futur tenen els pobles perifèrics?  


 “En los últimos años, el éxodo de las mujeres a las ciudades ha sido imparable, 


porque no se han dado las condiciones y las oportunidades que ellas estan requiriendo”, 


sostenia la directora general del Instituto de la Mujer pel 2007; i n’afegia: “si queremos 


mantener un medio rural vivo (...) hemos de analizar por qué las mujeres sienten que no 


tienen las mismas oportunidades en el ámbito rural y tomar las medidas oportunas” 


(Rosa Peris, 2007, entrevista en Camp Valencià, núm.157:7)   


La qüestió central és el per què. Una recerca explicativa d’un fenomen més general 


tal com ja s’hi ha descrit. “La cuestión central es por qué hay menos mujeres en el 


medio rural”, escrivien Camarero i Sampedro. Els títols d’aquests treballs és redundant i 


simptomàtic: ¿Por qué hay menos mujeres en las áreas rurales? (2009:87). I un altre, 


¿Por qué se van las mujeres? El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de 


la masculinización rural (Camarero i Sampedro, 2008). Camarero hi contesta de manera 


expeditiva: “porque las mujeres emigran a las ciudades con mayor intensidad que los 


varones” (Camarero, 2009:85). La qüestió, però,  resta per aclarir encara: i per què les 


dones migren més que els homes?  


En el marc teòric s’han referit explicacions diverses, tant els factors d’atracció o 


d’expulsió, com d’altres, més unicausals: el mercat de treball, els estudis... Així, les 


hipòtesis  més plausibles expliquen la fugida femenina com una resposta a l’absència 


d’oportunitats laborals, i la fugida il·lustrada, la via estudis, com una forma d’inserció 


socioprofessional, urbana. Ambdues hipòtesis podrien ser equivalents: una i altra 


condueixen al mateix lloc. La jove que marxa pel treball, com la que estudia per accedir 


a un ofici posterior, es poden trobar en el mercat laboral, sector serveis, en la ciutat.  


Sabem que moltes dones van i tornen del treball al poble, cada dia o el cap de 


setmana; que les dones tant si estudien com si no, migren més que els homes; també que 


hi ha dones que marxen a la ciutat deixant-se el treball, i finalment, que entre les claus 


de l’arrelament o del desarrelament hi d’altres factors, tant decisius com ara la família i 


d’altres vincles afectius com la parella, o les identitats socials, les percepcions i els 


atractius o el rebuig rural i urbà. Que hi ha dones i dones, casos i casos, pobles i ciutats. 
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2.2 Les suposicions o hipòtesis 


 
 Les explicacions anteriors han estat considerades vàlides, tot i que també hi 


podrien ser  poc satisfactòries. Més enllà del debat teòric, la ciència social exigeix 


cautela a l’hora de postular relacions de causalitat, més encara si les explicacions són 


unicausals. Hi caldrà pressuposar que no hi ha una explicació senzilla en un procés de 


canvi social; d’inèrcies i de resistències, ruptures i continuïtats. Encara que les dades hi 


mostraren covariació; malgrat que la variable independent hi precedira a la fugida, i que 


s’hi observara en cert nombre de casos, que a un mateix efecte correspon sempre una 


mateixa causa, tot i així, l’explicació hi seria parcialment vàlida, atès que es tracta d’un 


procés social complex, ampli i dinàmic.  


La deserció femenina s’insereix en un procés de canvi social en què s’hi 


reformulen les estratègies de supervivència familiar i d’inserció social, de manera que la 


subordinació de la dona i l’escassa oferta d’oportunitats les allunyaria del poble, amb 


estudis o sense. És un conflicte generacional i de gènere, una ruptura amb l’ordre 


patriarcal, on la família hi fa d’àncora o de palanca per a l’acció (Díaz Méndez, 2005).  


D’altra banda, pot ser siga també per la secular assumpció de la subordinació 


rural, per l’atracció urbana, l’embruix o pel poder hipnòtic, enlluernador de la ciutat, 


resultat de la revolució simbòlica dels valors -i els llocs- de la modernitat, la seu del 


progrés, d’emancipació de “l’opressió de la natura i d’emancipació de l’individu” (la 


llibertat d’elecció i l’anonimat)1. Tot i això, les diferències entre la ciutat i els pobles 


van minvant, tant com milloren les comunicacions bidireccionals, i alhora van emergint, 


també, estils de vida crítics, alternatius a l’artifici i la congestió urbana.  


“El continuum rural urbano se disuelve como modelo”. La tesi de L.A. Camarero 


confirma una “progressiva reducció de la diferenciació urbano-rural i de la dissolució de 


la relació de dominació ciutat-camp” (Camarero, 1993: 396). Avui les dones de poble 


són mòbils, van i vénen. Algunes marxen d’una comunitat local massa tancada, encara, 


d’altres potser estan a la ciutat però mantenen l’espai vital al poble. Hi ha una diversitat 


de dones, de trajectòries, de discursos i d’identitats: unes podrien ser més permeables a 


l’atracció urbana i d’altres més resistents. Observar la varietat de percepcions i de 


significacions construïdes sobre la ruralia -i la ciutat- hi podria ajudar a comprendre els 


motius de l’acció. Per què se’n van? De què fugen? Fugen? 


                                                 
1 Per a Siebel (1998) la vida en la ciutat era vista com a més cultural, cosmopolita i civilitzada que el camp, és a dir, no sols diferent 
sinó millor (en Herzog, 2009: 42) 
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2.3 L’epistemologia  


 


Referint-se a la cognoscibilitat de la realitat, a la qüestió epistemològica, 


Bachelard resumeix el procés d’una forma ben senzilla: “El fet científic es conquista, es 


construeix i es comprova. Es conquista sobre els prejudicis; es construeix mitjançant la 


raó i s’hi comprova amb els fets” (Bourdieu et al 2003:25) . Són tres actes que guien i 


n’asseguren la validesa del coneixement assolit en la recerca científica, el control de 


l’error. Aquesta seqüència lògica (conquista, construcció i comprovació) és explicada 


per Bourdieu fil per randa: és una ruptura amb els prejudicis que provoquen la il·lusió 


de comprendre els fets; és l’estructuració: una proposició és fruit d’un treball racional 


basat en un bagatge conceptual vàlidament construït; i és la comprovació, l’acte de 


posar a prova, de confrontar una proposició amb els fets; aquesta n’assolirà la categoria 


de científica en la mesura en que pot ser verificada amb els fets (Bourdieu et al. 2003) 


La seqüència lògica d’investigació serà descriptiva dels discursos i explicativa del 


desarrelament femení, atès que una recerca és descriptiva quan tracta de descriure, 


d’explicar o de predir. Però, d’acord amb Alvira, resulta difícil separar descripció 


d’explicació. Sovint una descripció detallada d’un fenomen és un intent d’explicar-lo.  


“Plantear cómo es en un determinado momento la realidad social (...) es plantear un 
estudio descriptivo. Plantear el por qué de un hecho o fenómeno es intentar un estudio 
explicativo” (Alvira, 1992:65).   


 
Les investigacions explicatives solen respondre a preguntes com ara el per què. 


“Existen cinco tipos de explicación generalizados: la explicación genética, la causal, la 


funcional, la basada en disposiciones y la explicación basada en razones” (Alvira, 1992: 


66). En una investigació explicativa basada en raons, la conducta social s’explicaria en 


base a l’exercici d’una conducta “instrumental adreçada a metes o fins” (Alvira, 1992: 


67). És per això que aquesta recerca s’orienta a les disposicions i a les raons explicatives 


de la sobreemigració femenina a través de l’observació dels discursos del desarrelament.  


La violència simbòlica del model dominant de desenvolupament urbà es 


representa,  segons el que s’ha dit, en la fascinació per l’estil de vida urbana, que anul·la 


la força de la inèrcia (habitus, conjunt de disposicions reglades) i aniquila la 


resistència, atesa la força d’atracció exercida en diversos camps socials (Bourdieu, 


2004:219) Els camps socials on s’expressen aquestes categories de percepció 


(estructurades i estructuradores d’un ordre social ideal) poden ser el territori, el gènere, 


la cultura o fins i tot la llengua.  
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El resultat és una opció dicotòmica: interioritzar la subordinació rural (visió 


negativa, del passat, fatalisme) i buscar l’emancipació (el vessant positiu: alliberament, 


futur); o una actitud crítica, de resistència, de superació en la discriminació de la 


comunitat local, considerada pels altres “classe subalterna”; és una actitud orgullosa, de 


reconeixement de l’endogrup, de “qui perd els orígens perd la identitat” que cantava 


Raimon.  


“El sujeto comunidad, un concepto pre-político, es un sujeto menos abstracto que el 
individuo, la clase social o la ciudadanía porque apela al vínculo cultural convivencial, a 
socialización primaria, a cercanía, a fraternidad, a identidad y a sentimiento” (Zallo, 2012) 


 
Mentre que el significat del mot arrelament2 refereix a fer arrels, establir-se en un 


lloc i apegar-s’hi, el desarrelament3 al fet d’arrencar, allunyar d’un lloc, d’una opinió, 


afecte, passió, vici, ús o costum (Espasa, 2000). Hi té dos vessants: el desarrelament 


físic, com un canvi residencial, i l’altre, més emocional o psíquic, com canviar d’opinió, 


afecte… més psíquic, una desafecció. L’arrelament rural és una actitud que expressa 


apegament emocional al poble on s’hi viu, una valoració positiva, orgullosa del territori 


en relació als altres, i una projecció d’aquest sentiment cap al futur. I el desarrelament, 


al contrari.  


“Obviamente, entre el arraigo y el desarraigo hay un continuum de actitudes y posiciones 
vitales, que van desde la afirmación entusiasta de la propia identidad y de la vida rural hasta 
el rechazo abierto, pasando por la aceptación más o menos conformista o resignada de la 
propia situación” (Sampedro, 2009:96) 


 
 En aquest continuum de valoracions positives o negatives cap als llocs (topophilia), 


hi podria haver dones desarrelades físicament però molt arrelades emocionalment; i 


d’altres, que vivint en la ciutat, perden el contacte, els vincles socials i afectius, i n’estan 


desarrelades. Hi pot haver dones desarrelades físicament, que viuen i n’estan a la ciutat 


però encara són del seu poble (arrelades emocionalment); i pot haver-ne d’altres que 


viuen a la ciutat, i n’estan desarrelades perquè han perdut el contacte emocional, o 


perquè han perdut els vincles locals, la qual cosa amb el temps debilitaria l’arrelament 


rural. En els casos de dones desarrelades físicament, el procés d’adaptació i integració 


urbana ¿comportaria indefectiblement el desarrelament amb la cultura i els valors 


d’origen? O dit d’una altra manera ¿la integració en el lloc de destinació pressuposa 


negar, rebutjar l’arrelament original?  


 
                                                 
2 També: “1. Echar o criar raíces. 2. Dicho de un afecto, de una virtud, de un vicio, de un uso o de una costumbre: Hacerse muy 
firme. 3. Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas (RAE de la lengua: www.rae.es) 
3 I, 2: Fer desaparèixer, extirpar una habitud, una passió, una creença, etc., arrelades. IECatalans http://dlc.iec.cat. I també: “3. tr. 
Separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos” (RAE: www.rae.es) 
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2.4 Objectius generals de la recerca 


 


Les dones de poble, quan pel treball i amb el pas dels anys van adaptant-se a la 


ciutat, incrementen les relacions personals i els vincles urbans, ¿significa això que amb 


el  temps n’augmentaria el desarrelament del poble? Potser algunes dones desarrelades 


(físicament) estan més integrades en la situació urbana i n’expressen ruralphobia; i el 


contrari, hi pot haver dones residents en la ciutat amb una actitud major o menor 


d’urbophilia. I hi podria passar el contrari.  


Mentre l’arrelament (apego objetivo, Bourdieu, 2002:219) es manifesta a través 


dels vincles familiars i socials que es tenen, es mantenen, cultiven  o es perden; i en els 


comportaments socials quotidians de les dones de poble, la intensitat i freqüència dels 


quals poden ser observats empíricament, és a dir, són quantificables.  


Tanmateix, el desarrelament emocional, el desapego subjetivo, és més intangible 


atés que és el “resultado tangible de la fuerza de atracción urbana, que los diferentes 


agentes contraponen a la inèrcia del habitus en los campos sociales de interacción y 


conforman las categorías de percepción y de identidad social” (Ibíd.). Les accions dels 


agents són explicades per les disposicions adquirides en l’habitus, són categories de 


percepció o de disposició reglada4. Per això mateix, la substància de l’oposició o la 


resistència a la dominació simbòlica és una matèria subjectiva, d’observació més 


complexa.  


Per tot això, les qüestions sobre les quals s’ha orientat la recerca atenen a quatre 


objectius generals:  


1. Conèixer les raons explicatives de la sobreemigració femenina de la ruralitat. 


2. Comprendre els discursos del desarrelament, a través de l’observació de les 


representacions del poble i la ciutat en una mostra qualitativa (diversa) de dones.  


3. Observar el grau d’arrelament (o el revers, el desarrelament), segons els vincles 


familiars, socials i econòmics, els comportaments objectius d’una mostra de dones de 


poble que viuen en la ciutat (desarrelades físicament) 


4. Determinar unes tipologies objectives de dones de poble segons el grau d’afecte 


o rebuig a les representacions socials de la ciutat i del poble (d’urbanophilia- 


ruralphobia; ruralphilia-urbanophobia). 


 
                                                 
4 Les regles que regulen el joc d’atribucions o disposicions formen part d’un doxa compartida (Bourdieu i Wacquant, 1994: 7). En la 
lògica de la pràctica,  l’habitus és el principi de la majoria d’aquestes pràctiques, entès com a “disposició reglada per a engendrar 
conductes reglades i regulars” (Bourdieu, 1988: 72).  
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2.5  Les preguntes d’investigació 


 


Investigar consisteix senzillament a formular preguntes i tractar de resoldre-les. Els 


antecedents teòrics, les explicacions i les perspectives reflexives i crítiques, aconsellen 


centrar la construcció de l’objecte de recerca sobre un feix de qüestions observables, 


sense deixar res per explicat o comprovat. La qüestió principal és conèixer per què, de 


què hi fugen? Què busquen en la ciutat? Tanmateix, no s’ha de donar per entès que totes 


les fadrines fugen del poble, ni que el desarrelament físic comporte rebuig psíquic; ni 


que les que hi marxen no tornen.  


La destinació inevitable (Cruz, 2006: 291) pot referir a dones que resideixen -per 


inèrcia- al poble, i a les que hi marxen a la ciutat: en unes serà el projecte de vida 


somniat, en d’altres, una via instrumental inevitable, també, malgrat l’actitud 


d’arrelament local. Les dones de poble que viuen en la ciutat s’han adaptar a l’entorn, la 


qual cosa no pressuposa necessàriament aprofundir en el desarrelament (psíquic): pot 


haver-hi dones integrades i assimilades a la cultura urbana, i pot haver-ne d’altres 


adaptades a la ciutat però que romanen arrelades al poble: el seu espai vital, resistents a 


la uniformització urbana. Així, doncs, les preguntes de recerca han estat:  


 
1. La sobreemigració femenina del medi rural, és confirmada per les dades? 


2. Les raons del desarrelament femení són únicament materials? 


3. Com afecta la desigualtat de gènere al desarrelament?  


4. Les dones que migren són les més desarrelades del poble? 


5. Migrar afavoreix també el desarrelament psíquic?  


6. Les representacions socials condicionen la decisió de migrar? 


7. L’atabalament urbà disminueix amb una menor grandària de la ciutat? 


8. La ciutat és percebuda encara com una esperança d’emancipació? 


9. Les dones desarrelades ¿expressen una actitud crítica amb l’estil de vida rural o amb 


l’estil de vida urbana? 


10. ¿Les noves funcions del medi rural comporten una ruptura amb les representacions 


tradicionals de la ruralitat?  


11. Els significats emergents de la ruralitat ¿canvien la subordinació del camp a la 


ciutat? 


12. Aquests canvis s’expressen en els discursos de les dones de poble?   
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2.6 La metodologia  


 


L’estratègia metodològica tracta dels procediments a seguir quan desitgem entendre 


o explicar quelcom, de “models o patrons de procediment” (Valles, 1999:97); en 


ciències socials és “convertir la simple especulació ideològica, filosòfica o literària 


sobre la societat en un intent de comprensió o explicació científica” (García Ferrando, 


1979:108). Explicar empíricament  la diversitat dels motius de l’acció migratòria obliga 


a observar els diversos vessants o dimensions del desarrelament i l’arrelament rural. Pel 


que s’ha dit, l’observació dels significats és una matèria intangible i complexa, tot i que 


hi ha dimensions objectives (quantificables) com els vincles d’arrelament, i d’altres  


més subjectives (qualitatives) com les estructures de significats, siguen discursos, 


imatges o representacions socials. Hi cal observar discursos (significació subjectiva), 


actituds (de mesura objectiva) i vincles locals (comportaments objectius comptables), 


confrontar el que diuen i el que pensen amb allò que realment fan. 


Les fases del disseny d’una investigació social són la formulació del problema, la 


decisió mostral (tria del cas o unitat d’observació), la selecció d’estratègies de captació, 


anàlisi i interpretació, i finalment, la presentació de les dades. Anem a pams.  


La metodologia d’observació qualitativa posa l’èmfasi en els aspectes subjectius i 


interpretatius dels actors socials, en la comprensió dels significats.  


“No se persigue explicar desde fuera, desde la perspectiva del propio científico, sino 
recoger las propias explicaciones y descripciones de la gente, en su propia terminología, 
palabras, gestos y conducta. No se busca la verdad sino captar diferentes perspectivas de la 
realidad social percibida. La comprensión del fenómeno (criterio de validez) se alcanzara 
considerando a la vez –o sucesivamente- diferentes puntos de vista” (Alvira, 1992: 68-69). 


  
Atenent a les suposicions inicials i a la qüestió primera, conèixer el per què de la 


sobre-emigració femenina, l’estratègia metodològica serà qualitativa, això és orientada a 


comprendre. Les preguntes d’investigació i la substància de la matèria (els significats) i 


la necessitat d’observar els vincles de l’arrelament rural (comportaments), aconsella, 


però, seguir un via complementària5, per tal d’obtenir dades de diverses dimensions de 


la realitat, i en conseqüència, aplicar diferents mètodes. Tot plegat, es tractarà d’assolir 


una “síntesis interpretativa” on s’hi integren i contrasten els resultats procedents de les 


tècniques aplicades, des de la diferència, pel contrast, tot i no considerar les tècniques 


qualitatives i quantitatives ni dicotòmiques (Conde 1994: 119) ni incompatibles.  
                                                 
5 L’estratègia no és incompatible amb la complementarietat de mètodes en què un d’ells s’utilitza com a millora dels resultats de 
l’altre (Bericat, 1998: 114). 
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2.7  La unitat d’observació 


 


La construcció o formulació de la qüestió de recerca o problema d’investigació  


refereix a tot un procés lògic d’elaboració que es basteix a partir d’una idea o pregunta 


inicial, fins la conversió o concreció, en una qüestió investigable (Valles, 1999:83). La 


decisió de l’àmbit concret d’observació (o unitat de mostreig) implica, la selecció dels 


contextos, casos, col·lectius, llocs o dates (ib.:89). Així que els contextos rellevants en 


una investigació podrien ser organitzacions socials (famílies, grups, institucions...) o 


espais geogràfics (barris, municipis, països...) i ja dins d’un context, es trien els  casos a 


analitzar, això és, les unitats d’observació o anàlisi “sobre els que es pretén obtenir la 


informació necessària per a sotmetre les hipòtesis a la prova dels fets” (Quivy i 


Campenhoudt, 2004:255).  


La població dels nostre interès són les dones de poble. Si el motiu central de la 


recerca és comprendre els motius del desarrelament femení, la població d’interès, 


contràriament al que sovint s’ha fet fins ara, no hauran de ser les dones rurals (arrelades 


als pobles) sinó les dones de poble desarrelades, és a dir, les que han marxat a la ciutat, i 


en conseqüència dones de pobles que viuen en la ciutat, el punt de contacte i observació. 


Per un criteri de factibilitat i d’idoneïtat, aquesta recerca es focalitzarà en les dones de 


poble valencianes, residents en ciutats. Per a seleccionar la mostra s’han considerat com 


a desarrelades a dones residents en l’àrea metropolitana de València (i una tercera part, 


en la ciutat de Castelló de la Plana6), originàries de pobles perifèrics (allunyats més de 


45 km d’on viuen), d’una grandària inferior a 5000 habitants7,  tot coincidint amb el 


criteri de Joan Francesc Mira exposat en Els valencians i la terra: 


“Puix que la major part dels compresos entre 2000 i 5000, al menys al País Valencià, 
difícilment presenten –o presentaven- característiques urbanes (Joan F. Mira: 1978:19)  
 


La població d’estudi son dones d’una franja d’edat concreta, els estrats centrals, 


atès que és el període considerat crític en la reproducció, són la generació suport : “al 


ser su ausencia determinante en el proceso de despoblamiento” (Camarero et al. 2009). 


Així, la unitat d’anàlisi són 32 dones de 25 a 50 anys (en 2010). Són 16 dones de 25 a 


34 anys; 16 dones de 38 a 50. L’edat mitjana de la mostra és 35 anys.  


 


                                                 
6 11 dones són residents a la ciutat de Castelló de la Plana, a fi de contrastar la qüestió de la grandària de la ciutat receptora. 
7 Llevat de 166 ciutats, la gran majoria de municipis valencians estan per sota dels 5000 habitants.  Actualment hi ha 384 municipis 
menors de 5.000 habitants on resideixen unes 500.000 persones, el 10% de la població total del País Valencià. Hi ha 269 municipis 
de  <1500h i els de <500h són 138, la majoria en la província de Castelló de la Plana (62), A València n’hi ha 45, i 31 en Alacant.  
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2.8  La mostra qualitativa  


 
La metodologia qualitativa fa èmfasi en comprendre els aspectes interpretatius, 


subjectius dels  actors socials:  


“No  se persigue explicar desde fuera, desde la perspectiva del propio científico, sino de 
recoger las propias explicaciones y descripciones de la gente en su propia terminología, 
palabras, gestos y conducta. No se busca la “verdad” sino captar diferentes perspectivas 
de la realidad social percibida (Alvira, 1992: 69). 


 


Si l’objectiu de la recerca és conèixer el per què, l’estratègia metodològica s’ haurà 


d’orientar a comprendre els motius, la qual cosa condicionarà la mostra, atès que no hi 


caldrà assolir una representació estadística (proporcional de la distribució real) sinó que  


inclourà la diversitat dels motius: una representació estructural. Una mostra tindrà 


representativitat estructural quan integre la diversitat dels discursos, quan represente les 


tipologies de la població. La mostra ací s’ha determinat de forma intencional8, tot 


considerant els diferents perfils de la població d’estudi, definits en funció de variables 


considerades rellevants per al cas (Valles, 2003).  


El pla de selecció de persones a entrevistar consistiria, primer, en identificar les 


tipologies importants, segons un criteri inicial de mostreig per quotes (tipologies). 


Aquesta mostra teòricament representativa de la diversitat, s’hi afixaria mitjançant el 


criteri d’elecció raonada: una tria de grups o categories d’estudi, segons la rellevància 


en la recerca o posició teòrica, i la variabilitat del discurs explicatiu.  


La mostra per elecció raonada implica la selecció d’un grup que siga en teoria 


significatiu, perquè n’ha d’abastar la variabilitat de les tipologies explicatives d’interès. 


El principi de saturació en proporciona el límit del mostreig, a partir del qual els 


discursos es repeteixen i saturen. Així, la quantitat de dones de cada perfil en la mostra 


hi vindria determinat en una primera instància, pel principi de quotes (donant prioritat a 


les variables edat, estat civil, grandària municipal, ofici, estudis) tot procurant no 


descompensar la representació de cap variable. Però, el segon criteri ha estat la saturació 


discursiva, a partir de la representació òptima de les tipologies. Tot i això, en general, el 


criteri principal de selecció seria procurar la diversitat, tot i mantenint un cert equilibri 


en les quantitats o quotes. Finalment de les 40 entrevistes realitzades, només en serien 


transcrites 36, segons s’ha dit, i realitzades en la llengua materna de l’entrevistada, la 


majoria en valencià-català i algunes en castellà-espanyol.   


                                                 
8 Glaser i Strauss (1967) a aquesta modalitat de mostra intencional l’anomenen teòrica a diferència de la mostra estadística; de la 
mateixa manera, el criteri d’afixaxió de la mostra l’anomenaran de saturació teòrica (en Valles, 2003:214) 
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Taula. 1.6    La unitat d’anàlisi 
 


 
 


Nº Any Naix Edat 9 NH Poble 10 Comarca 11 Prov E. Civil 12 Treballs 13 
E01  1980 30 >1.000 L’Alcalatén CS Soltera Cuinera/Autònoma 
E02  1969 41 >1.000 L’Alcoià ALC Separada Esteticién/Autònoma 
E03  1971 39 >1.000 L’Alcoià ALC Casada Mestressa de casa 
E04  1979 31 <1.000 El Maestrat CS Casada AAPP Baixa maternal  
E05  1971 39 >1.000 La Marina Alta ALC Soltera Administrativa 
E06  1966 44 >1.000 Els Serrans VLC Casada Tècnica projectes 
E07  1978 32 <1.000 El B. Maestrat CS Casada  Sucursal bancària 
E09  1965 45 <500 L’Alcalatén CS Soltera Perruquera/Autònoma  
E10  1981 29 <1.000 Els Ports CS Casada Monitora Ed Infantil  
E11  1978 32 <500 La Marina Alta ALC Emparellada Aturada 
E12  1980 30 >1.000 L’Alcoià ALC Soltera Treballs precaris 
E14  1982 28 <1.000 El B. Maestrat CS Separada Podòloga/Autònoma 
E15  1981 29 >1.000 La Vall d’Albaida VLC Soltera Perruquera 
E16  1985 25 >1.000 La Canal Navarrés VLC Soltera Tasoc Centre Social 
E17  1965 45 <1.000 El Comtat ALC Casada Funcionària AAPP 
E18  1972 38 >1.000 La Vall d’Albaida VLC Soltera Treballs precaris 
E19  1977 33 <500 La Vall d’Albaida VLC Emparellada Aturada 
E20  1969 41 >1.000 Utiel-Requena VLC Soltera Mestra AAPP 
E21  1966 44 <1.000 Utiel-Requena VLC Casada Ama de casa 
E22  1964 46 >1.000 La Costera VLC Separada Treballs precaris  
E23  1982 28 <500 Els Serrans VLC Soltera Auxiliar Infer/ T. precari 
E25  1969 41 >1.000 Utiel-Requena VLC Casada Administrativa 
E26  1968 42 <500 L’Alt Palància CS Emparellada Infermera AAPP 
E29  1977 33 <500 El Comtat ALC Soltera Comptable ONGD 
E30  1966 44 >1.000 Els Serrans VLC Casada Ama de casa 
E32  1963 47 <1.000 El Comtat ALC Emparellada Metge AAPP 
E33  1986 24 >1.000 La Canal Navarrés VLC Soltera Treballadora Social 
E34  1985 25 <1.000 La Canal Navarrés VLC Soltera Monitora natació 
E36  1966 44 >1.000 Els Ports CS Separada Administrativa 
E37  1960 50 >1.000 Els Ports CS Emparellada Mestra- Sindicalista 
E38  1986 24 <500 Els Ports CS Soltera Administrativa 
E39  1983 27 <500 El Comtat ALC Soltera Beca d’investigació 


 


 


                                                 
9 Refereix a l’edat en el 2010; la mitjana és de 35 anys. Hi ha 16 amb una edat de 24 a 33 anys; i 16 de 38 a 50 anys. 
10 NH Poble: refereix al nombre d’habitants del poble d’origen en l’any 2010. Hi ha 16 dones procedents de pobles menors de 1.000h  (8 < de 
500 i 8  > de 500h.) i 16 de pobles majors de 1.000 h. (fins a 5.000h.). No s’informa del nombre exacte d’habitants dels municipis per  afavorir 
l’anonimat de les persones participants en la recerca.     
11 Són originàries de 12 comarques valencianes: 10 de la província de Castelló, 9 d’Alacant i 13 de la de València  
12 En la mostra hi ha 14 solteres, 9 casades, 4 separades i 5 que viuen en parella estable (des fa 3 anys o més)  
13 Hi ha 2 aturades i 4 amb treballs precaris i inestables i una de baixa per maternitat. 8 treballen de l’educació o la salut en les administracions 
públiques 
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Del llistat de les 40 dones entrevistades, en la mostra final s’han escollit 16 dones 


originàries de pobles menors de 1.000 habitants i també 16 de pobles majors de 1.000h 


(fins a 5.000h14), segons s’hi observa en el quadre anterior. Són 10 dones de la comarca 


dels Ports, del Maestrat, l’Alcalatén i del Palància, en la província de Castelló; 9 de les 


comarques de l’Alt Vinalopó, l’Alcoià, el Comtat i la Marina Alta, en la província 


d’Alacant, i 13 procedents de la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrès, Utiel-Requena o 


dels Serrans, en la província de València15. El perfil segons l’estat civil es distribueix 


així: hi ha 14 dones fadrines i 14 emparellades, bé siguen casades (8 dones) bé perquè 


viuen amb una parella estable (6 casos, al menys des fa 3 anys) i 4 de separades. Hi ha 2 


aturades i 4 amb treballs precaris o inestables, i una que està de baixa per maternitat. 18 


dones de la mostra qualitativa van marxar a la ciutat abans dels 21 anys; 10 entre els 21 


i els 30 i 4 amb més de 30 anys. 


La recollida de dades, o treball de camp, es realitzà entre els mesos de desembre de 


2010 i febrer de l’any 2011, mitjançant entrevistes realitzades en el domicili de 


l’entrevistada16, concertades prèviament -i verificades personalment- a partir de les 


gestions inicials fetes per persones del cercle pròxim de les entrevistades, a través d’una 


xarxa personal de contactes residents en les dues ciutats de destinació (València i 


Castelló de la Plana) o en les comarques de procedència17.          


En els 36 casos, la sessió -d’una durada aproximada de dues hores-  hi constava de 


tres parts clarament diferenciades: en la primera es recollien les dades descriptives del 


perfil sociodemogràfic i dels comportaments, en l’àmbit de les relacions socials, 


laborals, culturals, econòmiques i familiars, segons un qüestionari estàndard; en la part 


central es realitzava l’entrevista en fondària per captar els relats de la trajectòria 


migratòria, les representacions de la ciutat i del poble, segons un guió i una seqüència 


molt flexible; i en la part final s’observarien les actituds a partir d’una escala de mesura 


o bateria de preguntes,  tal com es referirà fil per randa més endavant.  


 


 


                                                 
14 Hi ha 10 casos originàries de pobles menors de 500h; 12 de pobles entre 500h i 1.500h i 10 de pobles de 1.500h fins a 5.000h.  
15 Dels pobles d’origen no se’n farà cap referència a fi d’assegurar l’anonimat de les entrevistades.  
16 En alguns casos s’han realitzat en un lloc públic, segons es farà constar en la transcripció o presentació de cada cas,  la qual cosa 
afavoreix la tranquil·litat de l’entrevistada (si desconfia d’un entrevistador desconegut) i en alguns casos hi perjudica les tasques de 
transcripció pels possibles sorolls ambientals i altres interferències   
17 Les persones que amablement han participat en la selecció i en els contactes anteriors a les entrevistes han estat també 32:  Ramon 
Diago i Ana M. Sánchez; Araceli Domingo i Marcelino Herrero; Rosa Herrero, Marissa Nàcher, Cristina Andrés i Elisa Esteller; 
Trinitat Moliner, Susanna Romeu, Vicent Goterris i Joan R. Peris; Irene Olmos i Joan Gregori Maria; Maria Josep Payà i Tona 
Català;  Llúcia i Víctor Gómez Labrado; Mònica Giner i Ade Pérez; Pura Pinter i Joan Olivares; Javier Martínez, Josep Aparicio i 
Salva Pons; Andrés Marín, Isabel Martínez i Elvira Marí. Vicent Flors, Antoni Valesa, Màxim Albella i Fina Gonell.  
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2.9  Les tècniques d’observació 


 
Entre les formes d’observació de la qüestió principal, conèixer el per què de la 


sobre-emigració femenina, hi prevaldrà una metodologia qualitativa, ja que s’hi adiu 


més per a comprendre els motius i els significats, la substància del desarrelament. Això 


no obstant, per a observar els vincles de l’arrelament (comportaments) i mesurar les 


actituds, se n’ha fet ús d’algunes tècniques quantitatives. L’orientació estratègica 


principal “no és incompatible amb la complementarietat de mètodes en què un d’ells 


s’utilitza com a millora dels resultats de l’altre en un ús més seqüencial” (Bericat 1998: 


114). Els resultats vénen de la “síntesis interpretativa”, pel contrast i integració de les 


dades procedents de diverses tècniques: “integració des de la diferència” (Ibid: 106)  


 


2.9.1 L’entrevista en profunditat 


 
Les tècniques qualitatives són, en efecte, la via més vàlida d’obtenir dades 


descriptives dels significats, per a comprendre en un nivell personal els motius i les 


creences que estan darrere les accions de les persones (verstehen, en deia Weber). 


L’entrevista en profunditat o en fondària, és una tècnica qualitativa, un recurs 


informatiu, un tipus de con-versa, provocada per l’entrevistador/a adreçada a subjectes 


triats a partir d’un pla d’investigació. La seua finalitat és cognoscitiva, basada en un 


esquema d’interrogació flexible, en cap cas no estandarditzat. Per a Taylor i Bogdan 


(1987: 23), tracta de captar les coses de del punt de vista de les altres persones, veure el 


món amb els seus ulls. Per a Valles, és un constructe comunicatiu i no un simple 


registre de discursos del subjecte. És una conversa dirigida i enregistrada per qui 


n’entrevista, amb el propòsit d’afavorir la producció d’un discurs conversacional 


continu, sobre un tema definit en el marc d’una investigació social. El tret definitori de 


l’entrevista és, sobretot, que es tracta d’un diàleg amb les característiques següents, 


segons Corbetta (2003): 


 És un procés conversacional, una conversa sol·licitada de manera explícita  
 Adreçada a subjectes seleccionats sobre un pla d’investigació: l'entrevistada no és 


ocasional, és triada segons un perfil característic  
 Efectuada a un nombre reduït de subjectes. 
 Amb una finalitat cognoscitiva. 
 Guiada per qui entrevista, que és qui decideix el tema (segons objectius) i controla 


subtilment el grau de direccionalitat tot deixant llibertat d’expressió a l’entrevistada. 
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Aquesta tècnica resulta molt convenient, útil, quan es tracta d’analitzar qüestions 


tant diverses com: el sentit que els actors donen a les pràctiques i als comportaments 


que afronten (sistemes de valors, interpretació de situacions, lectura d’experiències 


pròpies)  o per descriure punts de vista en presència, experiències o situacions del passat 


(Quivy i Campenhoudt, 2004:185) i tal com recomana Alonso, en la prospecció dels 


camps semàntics, vocabulari i discursos arquetípics de grups i col·lectius sobre els que 


després se’ls passarà un qüestionari tancat (Alonso, 1994a:228-229) 


Per a la realització de les entrevistes s’atendria a un esquema temàtic o guió, amb  


els aspectes més rellevants a tractar i amb alguna pregunta d’interès per orientar la 


conversa, tot i que ni l’ordre ni la quantitat ni la tipologia de preguntes n’hauria de 


limitar la llibertat de respostes, ni tampoc el flux de la conversa, especialment pel que fa 


al relat de les entrevistades. 


 En la pàgina següent s’observarà un esquema dels eixos temàtics. Es tractava de 


captar les valoracions de la ciutat i del poble, a partir de la trajectòria personal, familiar, 


laboral, educativa, etc, atenent a la descripció del context local i urbà i a les experiències 


afectives, festives, polítiques o associatives, etc., etc... 


 La modalitat i la tipologia de les dades hi justifica la complementarietat en 


l’estratègia metodològica, ja que, malgrat la preponderància de l’orientació qualitativa, 


no s’ha volgut renunciar a l´ús parcial de tècniques d’observació addicionals. Això ha 


estat així per dos motius: d’una banda perquè les preguntes d’investigació (les quals 


depenen de la perspectiva teòrica, del procés deductiu i dels supòsits de la recerca) 


n’obliguen a  captar dades de diverses dimensions de la realitat, objectiva i subjectiva, 


significats i comportaments, segons n’ha quedat palès. I, segon motiu, per no caure en 


una sacralització de les tècniques, en el fetitxisme metodològic, contra al qual 


n’adverteix Ander-Egg (1993):  


“Un método no es una receta mágica. Más bien es como una caja de herramientas, en la 
que se toma la que sirve para cada caso y para cada momento”. 


 


 Així que l’estratègia de la complementarietat serà el camí més adient per a accedir 


a conèixer fets o fenòmens socials complexos, també anomenada de la triangulació 


metodològica (Denzin, 1978). Per a Denzin una triangulació és la combinació de dues o 


més teories, fonts de dades o mètodes de recerca, en l’estudi d’un fenomen singular.  Hi 


consisteix a aplicar varies tècniques diferents dins d’una mateixa aproximació 


metodològica, com sembla ser el nostre cas d’estudi. 
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Mapa conceptual 1: Guió-esquema d’entrevista 
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2.9.2 El qüestionari sociodemogràfic 


 


       Prèviament a realitzar l’entrevista es passaria un qüestionari breu de dades 


demogràfiques per tal de captar dades objectives referides al context personal, en 


l’àmbit familiar, del context local, amb una descripció de les dimensions  geogràfiques i 


d’accessibilitat; i del context i  la trajectòria laboral, segons que es podrà veure amb més 


detall en el quadre de la pàgina anterior. Sense cap pretensió representativa de la 


població general, la intenció d’aquesta via complementària de recollida de dades 


numèriques és senzilla i instrumental: d’una banda per facilitar i aprofundir en la 


conversa, a propòsit de dades de contestació fàcil, i d’una altra, per a captar una 


dimensió objectiva del perfil a entrevistar, la qual cosa permetrà realitzar l’entrevista 


posterior, aprofundint en la dimensió més valorativa i significativa, més enllà dels actes, 


fets o comportaments. Tot i això, les dades facilitades poden aportar informació 


addicional d’utilitat, per tal de conèixer amb més detall les relaciones amb factors 


variables com l’edat, l’estat civil, els estudis, el treball, etc..  


       L’interès en mesurar el grau variable d’arrelament al poble, aconsella captar les 


dimensions dels comportaments (unitats), això és el vessant objectiu de l’arrelament, 


com ara comptant la quantitat i la intensitat dels vincles, dels llaços actuals: observant la 


diversitat, la freqüència... Els comportaments humans són, efectivament, una dimensió 


quantificable de les actituds per la qual cosa l’ús de qüestionari ens permetrà realitzar 


una observació aproximada sinó precisa del grau variable d’arrelament al poble. 


       Mesurar és, efectivament, comparar; consisteix en assignar números o paraules als 


objectes, coses isomorfes, opinions, actituds, conductes o comportaments. Una dona que 


per les raons que foren, està desarrelada del poble, és raonable pensar que mantindrà 


pocs llaços relacionals amb les persones, entitats locals. I, al contrari, si n’està arrelada 


significarà que té encara actius els llaços amb persones i entitats locals. D’altra banda, 


més que la diversitat d’interaccions locals, interessa observar la freqüència en l’ús 


d’aquestes interaccions, una mesura quantitativa efectiva, què n’informa d’una manera  


numèrica de les conseqüències del fet de disposar encara de vincles, són els efectes 


comptables, de l’abast dels vincles afectius i emocionals. Per exemple, si un individu té 


moltes interaccions, atès l’alt grau de vincles familiars i socials, el nombre de visites al 


poble serà igualment elevat (freqüència); i al revés, una persona que ja no està vinculada 


al poble, hi anirà poques vegades (baixa freqüència). 
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Mapa conceptual 2. Indicadors Relatius d’Arrelament 
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       Segons s’aprecia en el mapa conceptual 2 de la pàgina anterior, els vincles locals 


s’han classificat en tres grans tipologies: familiars, econòmics i socials. En el primer cas 


s’ha fet una escala jeràrquica segons la importància dels parents, entre els de segon o 


ulterior ordre (grau mínim)  fins els pares o la parella (grau màxim), si és del poble o les 


rodalies i en té cap. Els vincles socials, segons el nivell de participació en les entitats 


associatives, festives, cíviques, culturals, sindicals, religioses o polítiques del territori, 


del poble o la comarca, de menys a més segons el grau d’implicació. Exemple de grau 


mitjà: membre de colla festera; és menys que ser regidora a l’ajuntament i més que ser 


membre d’una confraria de setmana santa. I el tercer tipus: la disposició i ús de béns 


econòmics.  


       L’actitud activa o passiva en les entitats locals, com ara la cooperativa, o més alta, 


com la disposició d’una casa pròpia rehabilitada, remeten a una jerarquia gradual de la 


importància qualitativa i quantitativa del grau de vinculació, fins i tot de compromís en 


les activitats locals. Lògicament, la condició de tenir o no propietats, no minva la resta 


de vincles (socials i familiars), i encara més: si n’és fadrina no es considerarà la variable 


parella, la qual cosa no alterarà tampoc el valor promig en la resta d’indicadors.  


       Tal com s’ha vist en els Indicadors Relatius d’Arrelament, no importa tant puntuar 


en totes les categories de vincles, sinó en observar les interaccions reals en aquests 


segons el nombre i la qualitat de les activitats realitzades, el nombre i l´ús en els vincles 


personals al poble.  


       Tot i això, l’indicador més precís -i també pot ser més superficial- perquè n’informa 


dels efectes de les relacions, és el nombre o la quantitat de visites, la freqüència en l’ús 


del poble. Mentre els ítems referits als vincles són variables nominals i discretes, es 


tenen o no, res no en diuen de l’ordre d’importància, ni de la magnitud de la diferència 


entre cada ítem, si no s’enllesteix una ordenació lògica i relativa. Tanmateix, la 


jerarquia és explícita en el darrer indicador esmentat, de quantitats en la freqüència de 


visites: a major nombre de visites, major en serà el grau d’arrelament objectiu. Són en 


qualsevol cas, formes d’observar el que diuen que fan, la qual cosa tractarà de 


contrastar-se amb els discursos, amb el diuen i amb allò que pensen (opinions, actituds).     
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2.9.3 La mesura de les actituds rurals 


 


Per a mesurar les actituds d’arrelament o desarrelament, se n’ha fet ús també d’un 


qüestionari, complementari de l’anterior que tractava de comptar els comportaments,  


variables sociodemogràfiques. Ara són les actituds, i s’observaran mitjançant una 


bateria de preguntes estàndard o escaling.  


L’actitud pot ser definida con el conjunt d’imatges, idees, sentiments, prejudicis o 


conviccions d’una persona cap a alguna qüestió. L’opinió és una de les formes en les 


quals l’actitud es fa palesa. Si l’actitud és la visió general, el concepte abstracte, les 


opinions són la seua expressió visible, és a dir, són una forma empíricament observable 


de les actituds, les quals, mitjançant les escales de resposta individual, aporten resultats 


numèrics, objectius, de la distribució de les dades o respostes actitudinals.  


L’escaling és una manera de mesurar, una bateria de preguntes que permet saber les 


posicions personals segons la similitud, l’afinitat o segons les diferències d’opinions, les 


actituds variables de cadascuna de les 32 dones entrevistades. Una escala és un 


continuum de valors ordenats entre un màxim i un mínim, considerats indicadors d’un 


concepte més general (l’actitud). La puntuació de la resposta és un valor numèric. Així, 


per a mesurar les actituds favorables o desfavorables a la ruralitat, s’ha emprat una 


escala Likert, un qüestionari estàndard, on cada dona entrevistada hi responia en quina 


mesura n’estava d’acord o en desacord amb les afirmacions categòriques o ítems. El 


qüestionari realitzat constava de 18 ítems, amb 5 opcions de resposta18 (detalls a 


l’Annex 6.2. El llistat d’ítems (variables) es fonamenta en 18 afirmacions categòriques, 


prèviament testat pel que fa a la forma, extensió, comprensió i funcionalitat.  


Per mesurar els components cognitius de l’imaginari rural de les dones de poble, 


s’han considerat els tòpics habituals que afloren en discursos de l’idil·li o del tedi rural, 


d’altres atributs de la nova ruralitat o del postmodernisme crític.  De manera que les 18 


qüestions responen a referències en dos dimensions: el territori (rural-urbà) i l’afecte 


(fílies i fòbies). Segons es podrà veure en el quadre de la pàgina següent, les 


percepcions positives o negatives han estat confrontades a una sèrie d’afirmacions 


estereotipants repartides aleatòriament tot i que semànticament s’agruparien en quatre 


blocs de preguntes.  


                                                 
18 Segons el seu grau d’acord o desacord amb cadascuna de les frases del qüestionari, s’ha assenyalat amb una marca o un redolí  la 
casella corresponent de resposta a l’ítem. De l’1 al 5, el nº 1 representa el màxim grau d’acord i el nº 5 el màxim grau de desacord. 
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Quadre 1.7           Contingut del qüestionari de mesura d’actituds  
(ordenat segons la similitud afectiva dels ítems) 


 
 


(Preguntes d’actitud general) 


 


4.8 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 
4.18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 


 


 


Àmbit rural (afecte o desafecte) 


 


1. QÜESTIONS DE RURAL-PHÍLIA      


4.1 El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 
4.2 Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat... i ara hi ha de tot a l’abast  
4.3 Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  
4.4 Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat  


 


2. QÜESTIONS D’URBANO-PHÒBIA 


4.5  Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes  
4.6 La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al poble 
4.7 Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat 
4.9 La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria 


 


 


Àmbit urbà (afecte o desafecte) 


 


3.- QÜESTIONS D’URBANO-PHÍLIA 


4.10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 
4.13 El poble està bé per anar, però la vida més còmoda en la ciutat 
4.14 A la ciutat la gent és més civilitzada 
4.16 La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida                  


 


4.-QÜESTIONS DE RURALPHÒBIA 


4.11 Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social  
4.12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 
4.15 Als pobles, a les dones se les valora poc   
4.17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 
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2.9.4  L’organització i el tractament de les dades  


 


      Les 32 entrevistes van aportar una gran quantitat d’informació: 60 hores de conversa 


enregistrades en 40 arxius d’àudio; 450 pàgines de transcripció textual dels àudios 


(Annex 6.3); 32 qüestionaris amb dades numèriques (64 fulls) i 32 qüestionaris 


d’actituds, que serien inserits en dues fulles de càlcul excel; tot i això, aquesta seria la 


part més senzilla: convertir la informació de comportaments i actituds en dades 


numèriques. Tanmateix, l’anàlisi qualitativa de dades sol ser la part més complexa d’un 


treball de recerca, que en aquest cas es realitzaria durant la primavera i l’estiu de 2011, a 


partir de la transcripció literal de les entrevistes19 primer, i de l’anàlisi qualitativa dels 


textos, posteriorment, (hivern de 2011-12). El resultat donaria una grapat immens de 


dades qualitatives, 1681 citacions. De manera que les converses i les transcripcions 


serien reduïdes a 34 fulls, 1681 citacions, la substància de les 32 converses (Annex 6.4). 


El criteri de selecció de les citacions d’interès, naix dels codis segons un mapa de 


classificació per categories d’anàlisi, inicialment simple, coherent amb les qüestions de 


recerca, les categories i les tipologies de la mostra on es concreten les suposicions. 


Inicialment n’eren poques les caselles o codis: les representacions del poble, les 


representacions de la ciutat; vincles, identitats, motius d’arrelament i motius del 


desarrelament; però, l’actitud oberta “al descobriment”, comportaria augmentar la 


complexitat. La classificació final és a la pàgina següent. Abans, però, resta referir, 


breument, al tractament de les dades numèriques tant del qüestionari sociodemogràfic 


(vincles d’arrelament) com del qüestionari d’actituds, realitzat en la primavera de 2012.   


En ambdós casos s’utilitzaria una fulla excel cosa que es complementària amb l’ús 


del programari SPSS, per a l’anàlisi estadística i factorial de conglomerats, a fi de poder 


concretar les tipologies d’actituds (similituds) i de conèixer objectivament les 


diferències per tipologies. Finalment, la fase operativa de categoritzar la informació (les 


1681 citacions) es realitzaria amb el software d’anàlisi qualitativa de dades AtlasTi20 


una eina d’interès a l’abast, per a tractar gran quantitats d’expressions, de gestió 


complexa, com són els significats, idees, relats i imatges de la realitat. 


                                                 
19 Per a la transcripció dels arxius d’àudio de les entrevistes a textos s’han utilitzat els programaris gratuïts F4, Express-scribe-
transcription. Aquests programaris obren qualsevol arxiu multimèdia (WAV, AVI, MPEG Layer 3, MP3). Per a més detalls vegeu-
ne http://www.audiotranskription.de/es o també http://express-scribe-transcription-player.soft32.com 


20 Els programaris més populars d’Anàlisi Qualitativa de Dades Assistides per Computadora (CAQDAS) són: QUADAS  
ETHNOGRAPH (1985); NUD·IST (1987),  WINMAX (1989) i l’ATLAS-ti (1991). Els CAQDA representen una autèntica  
revolució tècnica en permetre organitzar i integrar; cercar i recuperar; vincular, relacionar i representar gràfics a partir d’una gran 
quantitat de dades textuals, d’imatges, de relats d’àudio o vídeo. Els CAQDA són en l’anàlisi qualitativa de dades, el mateix que els 
programaris estadístics (l’SPSS o el programari R), en les metodologies quantitatives.  http://www.spss.com/es/training/ 
20 http://www.atlasti.com/de/ 
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2.9.5  El mapa de codis i categories d’anàlisi 


 
      Les categories d’anàlisi vénen del guió de les entrevistes, que n’afloren, alhora, de 


les qüestions d’investigació. Codis, categories, guió, preguntes d’investigació, objectius, 


suposicions… i a l’inrevés: és una línea contínua que travessa tot el procés de recerca.  


   
Quadre 1.8 CODIS-CATEGORIES 
 


(Anàlisi qualitativa de dades) 
 


1    REPRESENTACIONS/POBLE  2       REPRESENTACIONS/CIUTAT 


1.1     Poble / Tranquil·litat  2.1     Ciutat / Anonimat 


1.2     Poble / Natura  2.2     Ciutat / Oportunitats 


1.3     Poble / Rutina  2.3   Ciutat / Diversitat 


1.4     Poble / Avorriment  2.4       Ciutat / Mobilitat  


1.5     Poble / Accessibilitat-mobilitat  2.5       Ciutat / Integra laboral 


1.6     Poble / Proximitat  2.6  Ciutat / Participació  


1.7     Poble / Absències  2.7    Ciutat / Adaptació 


1.8     Poble / Relació familiar  2.8     Ciutat/  Rel impersonals 


1.9     Poble / Interaccions 2.9    Ciutat / Soledat 


1.10   Poble / Agobios   2.10    Ciutat / Inseguretat  


1.11   Poble / Control social  2.11     Ciutat / Densitat-mobilitat 


1.12   Poble / El pitjor?  2.12 Ciutat / hostilitat/habitabilitat 


1.13   Comparació / vida urbana  


3      VINCLES/ ARRELAMENT  5           DESARRELAMENT: 


3.1   Vincles poble / Afectes   5.1     Motius / Explícits 


3.2   Vincles poble / Participació  5.2     Motius / Latents  


3.3   Vincles poble / Economia  5.3       Desarrelament / Obstacles  


3.4   Vincles poble / Empadronament   5.4     Desarrelament / Família 


3.5   Motius visita / Arguments  5.5     Desarrelament / Projecte 


4      VINCLES / IDENTITAT  5.6     Desarrelament / Emancipació 


4.1    Ide. poble / Consciència  5.7     Desarrelament / Parella 


4.2    Ide. poble / Capital  5.8     Prioritat / Parella 


4.3    Ide. poble / Idioma  5.9     Reproducció  / Matrimoni 


4.4    Ide. poble / Relacions  5.10   Reproducció / Rusticitat 


4.5    Vida urbana / Satisfacció  5.11   Reproducció / Mentalitat   


4.6    Autopercepció / Moderna  5.12   Reproducció / Estudis 


4.7    Percepció / Autonomia  5.13   Reproducció / Desigualtats 
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2.10  L’anàlisi i la interpretació de les dades  


 


       Per que hem vist en els punts anteriors, el procés de l’anàlisi de dades s’inicia una 


vegada obtingudes, organitzades i classificades les dades. Si són qualitatives, com les 


expressions orals, amb la transcripció de les entrevistes; tot seguit la selecció de les  


citacions, o fragments textuals d’interès, en funció de les qüestions d’investigació. 


L’anàlisi té també diverses passes: la primera serà l’agrupació dels fragments textuals,  


segons les dimensions; en la segona es compara i integren els fragments i la tercera és la 


fase de la interpretació de les dades, que s’enllesteix amb l’anàlisi de similituds i 


diferències en les observacions. La comparació permet establir categories conceptuals, 


una taxonomia i potser una jerarquia. En el pròxim capítol es referiran els resultats.    


El recorregut d’una investigació qualitativa no és ben bé una successió d’estadis o 


fases, sinó que és un procés dinàmic, un seqüència on interacciona el món conceptual i 


l’empíric, en què deducció i inducció dialoguen alhora. Mentre que en la via 


quantitativa, l’anàlisi de dades tractarà de comptar unitats (context de justificació); la 


perspectiva qualitativa tractarà de contar, de descriure la diversitat (context de 


comprensió), per a la qual cosa prèviament caldrà ordenar els conceptes (classificar) per 


a poder-los mesurar. Mesurar és comparar una magnitud amb una altra de la mateixa 


categoria o espècie. “Y para contar se requiere préviamente identificar  semejanzas y 


diferencias” (Ibáñez,1989) 


 Segons Alonso són tres els nivells bàsics d’aproximació a l’anàlisi dels discursos: 


“un nivell informacional/quantitatiu; un nivell estructural/textual i un nivell 


social/hermenèutic”. El primer nivell explorarà la dimensió més denotativa i manifesta 


dels textos, per regla general, de manera quantitativa, i procurarà:  


“... analizar y desmigajar un corpus, seleccionando textos en un conjunto de palabras, 
entre las que se producen reiteraciones, en las que hay asociaciones posibles y a las que se 
puede atribuir lejanías o proximidades semánticas” (Alonso, 1998b:189)  
 


 El segon nivell, l’estructural/textual, consisteix en trobar els elements lògics 


invariants i pràcticament universals dels textos concrets, és a dir, en trobar les 


estructures subjacents abstractes del text (ib.:196). En l’últim lloc, el nivell 


social/hermenèutic, que l’autor identifica amb l’anàlisi sociològica dels discursos.  


“Es un intento de reconstrucción del sentido de los discursos en su situación -macrosocial 
y microsocial- de enunciación,  a fin de alcanzar un modelo de representación y de 
comprensión del texto concreto en su contexto social y en la historicidad de sus 
planteamientos, desde la reconstrucción de los intereses de los actores que están 
implicados en el discurso” (Alonso, 1998b: 188).  
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Aquesta variant cerca regularitats en el llenguatge i en les expressions que utilitzen 


els actors en comunicar la intenció i el significat de les seues accions (Alonso, 


1998b:209). Aquest darrer vessant de l’anàlisi ha orientat la pràctica d’aquesta recerca, 


en  tractar-se d’una investigació sociològica dels discursos, considerats com a accions 


que atorguen sentit a una referència o realitat extralingüística designada (ib.:208).  


 L’anàlisi dels discursos en sociologia se situa dintre el gir interpretatiu de les 


ciències socials contemporànies (ib.:212). La interpretació ni reflecteix ni tradueix la 


realitat sinó que ajuda descobrir la trama de significats que reconstrueix una realitat a la 


que l’investigador, de manera coherent amb el seu projecte -objectius, contextos d’ 


acció i posició social- troba sentit en tant que intèrpret” (ib., 1998b:222). 


 El nivell social/hermenèutic se situa en “el pla de la fonamentació dels enunciats” 


què permet l’anàlisi de les intencions dels actors, de les motivacions i del sentit que li 


atorguen a l’acció, atès que fonamentar les accions comporta aclarir el significat que 


tenen per als qui les realitzen i, amb això, hi caldrà posar-se en el lloc dels subjectes, 


adoptar una actitud d’aproximació a la comprensió del món social, per accedir al “regne 


de les motivacions” dels actors (Taylor i Bogdan, 1987: 20-21). 


 Qui n’investiga intenta penetrar en un camp de forces que no és harmoniós, sinó 


que constitueix un camp comunicatiu i, per això mateix, és un joc de poders i de 


llenguatges (Alonso, 1998b: 211).  


 Per a Bourdieu, l’objectiu de la sociologia serà precisament desvetllar les 


estructures socials amagades en el llenguatge. En l’estructura de l’univers social trobem 


una objectivitat de primer ordre (distribució de recursos materials i mitjans, béns i 


valors) i una altra objectivitat de segon ordre (pràctiques i conductes, pensaments i 


sentiments, judicis i, també, sistemes de classificació, esquemes mentals) els elements 


de la qual integren una matriu simbòlica.  


 Així, l’objectiu de la ciència social no és l’individu. Els agents actuen segons unes 


raons, que poden ser racionals o no, però que no són gratuïtes; és a dir, actuen segons un 


fins o interès21, l’equivalent a un joc o illusio  (Bourdieu, 1997: 140-141). 


 


 


 


                                                 
21 Bourdieu hi distingeix dos tipus d’interessos, els genèrics, que són aquells que els agents socials d’un camp comparteixen i que 
els ajuda a posar-se d’acord en el compliment de les regles de joc, i uns altres més específics, relacionats amb les posicions relatives 
del camp, condicions objectives de l’agent i la seua posició social. Els diferencia dels interessos subjectius, que són més 
intencionals.  
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A dues dones de poble: 


 ma mare i la meua germana 
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Agraïments 
 


Una tesi és una passa important en un currículum formatiu; una prova acadèmica que 


s’inicia molt abans de redactar el projecte i que pot ser que perdure més enllà de la 


presentació final. Els antecedents d’aquesta tesi s’inicien l’any 2003, amb la lectura del llibre 


de Rosario Sampedro Género y ruralidad (1996), per suggeriment de la professora Olga 


Quiñones. Aquesta lectura em permetria descobrir un grup social fins aleshores ignorat. L’any 


2004 en faria les primeres exploracions i en 2005 coordinaria el treball de camp d’un estudi 


de diagnòstic participatiu sobre el món rural valencià enfocat a les dones rurals i al 


desenvolupament local1. Les dades primàries recollides serien d’utilitat per obtenir el 


Diploma d’Estudis Avançats en els cursos de doctorat en Benestar Social, Cooperació i 


Desenvolupament Local2, un resum del qual publicaria la revista Quaderns de Ciències 


Socials3.  


Una tesi és una part d’un llarg procés d’aprenentatge personal, una experiència que no 


s’explica sense la concurrència de més persones. Aquest trajecte s’ha realitzat sol però també, 


de vegades, ben acompanyat. Sóc l’únic responsable del text - i de les errades-, tot i que hi ha 


participat molta gent. En cada capítol ha intervingut alguna persona, siga referint un autor, 


una lectura o un article; siga regalant-me un text, o senzillament suggerint un ordre, un estil.  


Han estat d’un valor remarcable els consells de Joan Francesc Mira, Conxa Domingo, 


Anna Aguado, Inmaculada Serra i de Llorenç Avellà; la disposició i la bibliografia facilitada 


per M. García Ferrando, Màxim Albella, Andreu Tobarra, Rafael Xambó, Sandra Obiol, 


Josepa Cucó, Rafael Castelló, Elisa Sanchis, Toño Santos, Pura Duart, Joan R. Peris, Fina 


Gonell; el suport tècnic de Josep M. Luís, Arantxa Grau, Rafael Pino i Joan A. Cebrian; de 


Raquel, Mireia i À. Batalla; i, ben especialment l’ajuda de la directora, María Poveda, per la 


docència pacient i la persistència perquè lliurara el grapat de fulls que ara tenen vostès entre 


les mans. No referiré les persones que em confiaren el seu món particular, deixant-se 


entrevistar per un desconegut; malauradament restaran en l’anonimat, però no la trentena que 


van facilitar els contactes, de la qual cosa se’n farà esment al punt més adient d’aquest text.  


Finalment, una tesi és temps, molt de temps. Gràcies a l’Eva i la Roser, les meues xiques, 


que me n’han lliurat tant; per permetre’m dedicar uns anys de la meua vida a aquest 


desafiament: “una pràctica de llibertat” (Giner, 1976: 246). 


                                                            
1 Las mujeres en la agricultura y el medio rural valenciano. València: IVIFA, 2006 
2 Dones i ruralia, causes i efectes del desequilibri genèsic. Treball d’investigació del  DEA. València: Universitat de València, 2008 
3 Dones de poble: la sostenibilitat social dels municipis rurals valencians (2010) http://roderic.uv.es/handle/10550/19122 
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Presentació 


 La masculinització i l’envelliment són trets característics de les poblacions rurals, una 


conseqüència de l’èxode rural, i sobretot de l’emigració femenina. El desequilibri genèsic, 


l’absència o la infrarepresentació d’un dels dos sexes en qualsevol població, amb el temps, 


condueix a una situació de regressió demogràfica, una seriosa amenaça per a la sostenibilitat 


social. Actualment, els intercanvis residencials entre ciutat i pobles s’han reequilibrat 


globalment, tot i que aquest desequilibri encara persisteix als municipis petits i remots, en les 


edats centrals, fèrtils, que són les cabdals en la reproducció social. Les dones de poble (un 


col·lectiu poc visible) esdevenen així un factor clau a considerar en les polítiques de cohesió 


territorial i desenvolupament local.   


Més enllà de la banalització, la qüestió ha estat motiu d’estudi a Europa, sobretot a partir 


de la recerca de Pierre Bourdieu realitzada a mitjans del segle passat, Célibat et condition 


paysanne (1962) considerada un text clàssic en les ciències socials. El baile de los solteros 


(Bourdieu, 2004) mostra la solsida de les institucions tradicionals en el trànsit cap a la 


modernitat, a partir de l’anàlisi dels solters en la regió francesa del Bearn.  


El ball de les fadrines tractarà de les responsables directes d’aqueix celibat masculí: les 


dones de poble que marxen a la ciutat, la població objecte d’aquesta recerca. L’estil de vida 


urbana s’ha imposat com a paradigma suprem de civilització, és sinònim de modernitat, 


somni, esperança d’emancipació4, destinació única per a moltes dones de poble. I 


l’urbanisme, com a estil de vida, s’ha escampat més enllà de la ciutat, amb la revolució 


industrial i el sistema capitalista, de tal manera que sols allà on les formes d’intercanvi i de 


relació són preindustrials, i en aquest sentit precapitalistes (Baigorri, 1995:3), s’endevinaran 


les formes rurals.  


La ruralitat serà considerada un reducte del passat, una forma de convivència més arcaica i 


natural, menys moderna.  


“Allí donde triunfan el intercambio de mercancias, el dinero, la economía monetaria y el 
individualismo, la comunidad se disuelve, es reemplazada por la exterioridad recíproca de los 
individuos y el libre contrato del trabajo” (Lefebvre, 1972:27) 


 
La qüestió d’interès d’aquesta tesi és per què marxen a la ciutat? Per que se’n van més les 


dones que els homes? Per quines raons? Sempre ha estat així? No hi ha cap altra opció més? 


Així, doncs, ateses les conseqüències poblacionals, no tenen cap altre futur les localitats 


perifèriques?  


                                                            
4 “L’aire de la ciutat ens fa lliures”, expressava una dita medieval alemanya (Weber, 1987:40) 
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La qüestió de la fugida femenina del medi rural és un fenomen social, un vessant d’un 


procés ampli de canvi social; és expressió d’un conflicte, la desigualtat en les relacions de 


gènere. El ball... vol referir a dinàmiques de canvi, a mobilitat (geogràfica, social i cultural), a 


dones que ballen, hi van i tornen... i les fadrines5 a una classe diferent de xiques: són dones, 


joves i de poble; i totes tres condicions, alhora, les fa especials, més interessants d’estudi.  


El ball de les fadrines té un significat metafòric. Fadrines en l’idioma matern de 


Bourdieu (l’occità del Bearn) significa dones de mala vida. Les dones desarrelades, se’n van 


del poble quan són fadrines. Són dones adultes tot i que no ho són tant com per ser 


considerades encara grans, autònomes, amb criteri propi. Si no foren fadrines potser no... Se’n 


van perquè són fadrines? Perquè ja ho són? Perquè encara ho són? Perquè no ho volen ser? O 


perquè ho volen continuar sent? L’objecte d’aquesta tesi és precisament esbrinar-ne els 


motius; explicar les raons i descriure’n les tipologies, la diversitat de dones de poble segons 


els discursos i les representacions socials del poble i la ciutat, entre una mostra diversa de 


dones valencianes de municipis rurals, petits i allunyats del centre.  


D’entrada, caldrà observar que l’expressió “dones de poble” remet a considerar dues 


construccions socials: el gènere i la ruralitat, dues realitats subjectives, socialment 


objectivades, diverses i canviants. El medi rural com a espai, com a activitat econòmica i com 


a conjunt de referents culturals, canvia amb el temps i en l’espai, com el gènere; i més encara 


en la nostra percepció, quan la societat en conjunt ha canviat, la qual cosa comporta una 


transformació d’aquells espais, tant en les seues funcions, com en la representació social, en la 


modelització o construcció (Moscoso, 2008:32). 


Que la ruralia existeix, no hi ha cap dubte. N’existeix, no perquè siga una societat 


diferent; (n’existeix) no perquè siga una cultura diferent; n’existeix, simplement, perquè la 


societat construeix mons rurals i urbans (Camarero, 1997:15). Més enllà de les referències 


físiques, allò rural és una realitat complexa i diversa, heterogènia, fluida i desvinculada de 


qualsevol punt de referència socioespacial estable, la qual cosa exigeix formes d’anàlisi 


flexibles per poder seguir les mirades, les passes socials, relativament fluides, i captar-les just 


quan hi afloren, s’estabilitzen i fragmenten (Murdoch i Pratt, 1997:58). De manera que hi ha 


significats, mirades diverses i canviants de la ruralitat. 


                                                            
5 Fadrí -ina: “3. Solter, que no s’ha casat mai. 4. Servent, criat. 5. Operari que ja ha passat tot l'aprenentatge de l'ofici, però encara no n'és de 
mestre. Etim: del llatí fatrinus, derivat dim. de frater, germà. Aquest derivat llatí vulgar té representants en altres llengües romàniques, per 
ex. en el francès medieval, fadrin, “grumet”; en el bearnès, fadrine, dona de mala vida (Cf. Wartburg FEW, III, 766 i 767)” (Alcover i Moll, 
1983. Tom V- 694-695) 
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Sí, la ruralia naix, creix i es desenvolupa a mesura que les societats es modernitzen i 


s’urbanitzen. Medi rural i urbà, folk/urban, són dos vessants d’un procés... La sociologia és la 


ciència social que naix en l’emergència de la revolució industrial, fruit de la preocupació per 


comprendre aquest daltabaix revolucionari, l’enorme desordre social que comportaria l’èxode 


i la massificació urbana, o suburbial. Com a ciència del procés modernitzador urbà i 


industrial, hi bastirà un sistema de pensament des de l’oposició societat tradicional-societat 


moderna, embolcallada amb una retòrica de la racionalitat universal i amb un transfons 


“trivial y triunfalista injustificable” (Pérez Díaz, 1971:10)  


“Desde el supuesto triunfante de la modernidad industrial (...) – este es el amplio consenso 
sociológico - se imponen determinadas formas de vida universalizadas y principios sistémicos de 
organización” (Beck:237, en Guiddens et al. 1996)  
 


D’acord amb Eduardo Sevilla, el pensament científic convencional, com a conseqüència 


de les interrelacions entre ciència i societat, no qüestiona el sistema de relacions socials que hi 


ha, com ara les relacions de dependència i subordinació secular del poble a la ciutat, de les 


dones als homes, del patriarcat.... de les desigualtats socials.  


“Las acciones de desarrollo realizadas como consecuencia del trasfondo sociopolítico de cada 
orientacion teórica tiende a legitimar el orden social existente. Por el contrario, el pensamiento 
alternativo tiende a transformarlo” (Ibid:1997:25) 
 


Les relacions de conflicte són al darrere de decisions individuals, lliures, en cada dona 


quan opta per marxar a la ciutat, seguint un projecte personal de vida. Vist de prop, aquest 


procés podria ser interpretat com una multiplicitat d’estratègies individuals que serien preses a 


l’atzar, o com una destinació automàtica, obviant els conflictes entre els grups socials, els 


quals se solapen subtilment fins a fer-se quasi imperceptibles a l’observació. 


“La intención originaria de la ciencia, de la ciencia social en particular, ha sido y es, justamente, la 
de reducir esa opacidad de los acontecimientos; es decir, no la de procurar un mero efecto de 
conocimiento, sino al tiempo e inseparablemente (ser) un instrumento de control de la realidad” 
(Pérez Díaz, 1971: 5) 


La ciència és una forma de coneixement que desconfia de les explicacions de sentit comú, 


del coneixement doxa: es basa en la comprovació, en l'observació i la reflexió; en la crítica de 


les dades i en el control de les aparences; en la troballa de la para-doxa entre el prejudici, els 


dogmes i les representacions o marcs de referència ideològiques.  


“En este sentido, por lo pronto, la ciencia o es crítica o no es ciencia. Pero la sociología puede ser 
también crítica en un segundo sentido: en el de que reconozca y estudie los factores de conflicto y 
de crisis que acompañan a toda sociedad a lo largo de su desarrollo” (Ibid:7) 
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La pràctica de la sociologia és crítica per definició, ja que analitza amb rigor, 


reflexivament i críticament (primer sentit: crítica de l’aparença); i ho serà també quan posa de 


manifest els conflictes, les contradiccions i elements crítics d’un sistema (segon sentit). Amb 


l’anàlisi crítica del discurs (ACD) hom pot comprendre els significats i també les estructures 


de domini i legitimitat que s’amaguen en les paraules, en el llenguatge, en les imatges o en els 


marcs mentals de referència. D’acord amb Van Dijk, els investigadors crítics no tenen prou 


amb les implicacions socials de la recerca, sinó que assumeixen posicions explícites en el 


combat social o polític: la sociologia com a esport de combat contra la desigualtat, en diria 


Bourdieu.  


“Y lo hacen no sólo como ciudadanos, sino también y, en tanto que, precisamente, 
investigadores. Aspiran a producir conocimiento y opiniones, y a comprometerse en prácticas 
profesionales que puedan ser útiles en general dentro de procesos de cambio político y social, 
y que apoyen en particular a la resistencia contra el dominio social y la desigualdad” (Van 
Dijk, 1999:24) 
 


El compromís del científic no minva amb el rigor, la parsimònia procedimental i 


l’objectivitat. Les investigadores i els investigadors crítics han d’empatitzar amb els grups 


socialment subordinats, han de fer-los costat; i preferiran treballar amb ells i s'hi solidaritzaran 


contra l’abús de poder dels grups dominants, atès que qualsevol fenomen d’interès pot ser 


observat, amb rigor i actitud crítica, des de la perspectiva dels dominats o dels dominants. 


Sovint, la perspectiva a l’ús és des del vessant institucional, però de vegades s’opta pel 


compromís, el vessant del conflicte objectiu.  


“El ACD es así una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a quienes carecen de él, 
con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad sociales” (Van Dijk, 1999: 24) 
 


Decidir l’objecte de recerca comporta triar una perspectiva i unes suposicions, tot i que 


s’han de considerar com a vessants d’un fenomen de més abast. Bourdieu afirmava que la 


primera tasca de la sociologia consisteix a reconstruir la totalitat a partir de la qual podrem 


descobrir la unitat de la consciència subjectiva que l’individu té del sistema social i de 


l’estructura objectiva d’aquest. Cal conciliar la veritat de les dades que l’anàlisi aporta, amb la 


realitat subjectiva de qui l’experimenta” (2004:127). I encara més: 


“La sociología no merecería tal vez ni una hora de dedicación y esfuerzo si limitara sus 
aspiraciones al único fin de descubrir los hilos que mueven a los individuos a los que observa, si 
olvidara que está ocupándose de los hombres, aun cuando estos, a imagen de los títeres, estén 
jugando a un juego cuyas reglas ignoran; en pocas palabras, si no se impusiera la tarea de devolver 
a esos hombres el sentido de sus actos” (Ibid: 127-128). 
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Fins ací s’ha presentat de manera molt somera la qüestió general de recerca i quines 


són les suposicions inicials, les orientacions i els interessos que justifiquen aquest motiu 


d’estudi. En els tres centenars de fulles que segueixen es tractaran, primerament, els 


antecedents teòrics de la construcció social de la ruralitat, una conseqüència del procés 


general d’urbanització; i del gènere, del procés de socialització diferenciada entre homes i 


dones, que amb la intensificació de les activitats agràries i la divisió sexual del treball, 


portarà les dones d’inventores de l’agricultura a una reclusió domèstica progressiva.  


Exposada la part deductiva, es presentarà l’objecte concret de recerca, en un segon 


bloc, amb les hipòtesis i els mètodes d’observació. És en aquest punt on se’n farà esment 


de la triangulació de procediments per a captar les dades: d’una banda la via qualitativa 


(més adient per a comprendre els diferents significats, les representacions subjectives) i, 


d’una altra, les quantitatives, més vàlides per a obtenir dades mètriques que permetran 


construir una taxonomia, o unes tipologies, entre la diversitat de dones de la mostra.  


En el tercer bloc es referiran al detall els resultats, la descripció de la realitat (del poble 


o de la ciutat) que fan unes dones i les altres; les experiències i trajectòries urbanes, els 


vincles i les relacions socials amb el poble d’origen, abans d’exposar les característiques, 


les representacions i la diversitat de tipus de dones de poble, segons les actituds. Les 


darreres pàgines es dediquen a les conclusions, a la verificació de les suposicions inicials, 


a les troballes, i a les qüestions de la validesa i limitacions d’aquesta recerca.  


Les dones, com en general les persones, quan no poden ser, marxen, si poden. Les 


oportunitats no es distribueixen equitativament. Hi ha unes raons objectives d’expulsió 


(rural) i n’hi ha d’altres, d’objectives també, d’atracció urbana, que són construïdes 


socialment mitjançant la intersubjectivitat. Així que la percepció del poble i de la ciutat, 


l’abast de l’atracció, serà variable, com les identitats, els sentiments de pertinença i les 


representacions de la realitat. Tal com veurem, les percepcions varien segons els casos, i 


també poden mudar amb els anys. Vicente-Mazariegos advertiria de l’inici d’un canvi en 


els significats tradicionals del camp i de la ciutat, just fa ara vint anys:  


“Al día de hoy, la movilidad del capital, del trabajo, de las formas de consumo y de los 
propios consumidores, comienzan a reformular el significado de la ruralidad y de la 
urbanización en nuestra itinerante sociedad postindustrial (...) El campo y la ciudad pierden 
sus significados previos, que se trastocan definitivamente. Se van quedando sin sentido las 
viejas identidades” (Vicente-Mazariegos, en Camarero, 1993:3 i Oliva, 1997:335) 
 
És una ruptura amb la subordinació del món rural? Com afectarà a les dones de poble?  
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1.1 Reflexions teòriques sobre la ruralitat 
 


Per l’any 1500 la gent vivia a Europa en petites comunitats i experimentava la natura en 


termes de relacions orgàniques caracteritzades per la dependència dels fenòmens espirituals i 


materials de subordinació de les necessitats individuals a les més generals de la comunitat. 


Des d’antuvi els objectius de la ciència havien estat la saviesa, comprendre l’ordre natural i 


conviure en harmonia amb ell (Capra, 1983).  


La ciència pren volada pel segle XVII, amb el mètode de recerca defensat per Francis 


Bacon, fiscal general del regne d’Anglaterra, la qual cosa implicaria la descripció 


matemàtica de la natura i el mètode analític de raonament, descrit per Descartes i G. Galilei 


(Ander-Egg, 1993). Bacon formularà una teoria del procediment inductiu (Novum 


Organum,1620), un nou mètode per assolir coneixement vàlid. Des de l’òptica baconiana la 


natura és considerada femella i havia de ser obligada a servir, calia esclavitzar-la. La natura 


existiria, doncs, per a ser sotmesa i la intenció del científic no devia ser cap altra que 


controlar-la, dominar-la. Aquest esperit baconià contribuirà amb el temps perquè la recerca 


científica avançara exponencialment alhora que violentaria els secrets de la natura. Tot 


podrà ser descobert a partir del dubte metòdic, fins i tot objectes de coneixement i pràctiques 


amb propòsits antinaturals.  


Durant milers d’anys els humans hem conreat la terra, tant que ja es pot parlar del 


domini absolut de la natura, tot seguint el manament diví de l’Antic Testament: “Creixeu i 


multipliqueu-vos, i caveu la terra, sotmeteu-la i domineu sobre peixos, aus i sobre tot allò 


que viu i es mou sobre la Terra”. De fet, la funció de l’activitat agrària ha estat alimentar, i 


produir cada cop més, practicant-se amb una certa harmonia amb la natura, tant que certes 


espècies d’animals i plantes s’han acomodat al voltant dels humans.  


Tanmateix, el poder de la raó, el racionalisme, la fe cega en la ciència i la tecnologia ha 


tingut conseqüències i crítiques globals. David Ehrenfeld (1978) suggereix la reconstrucció 


dels ponts entre la humanitat i la natura que l’humanisme n’hauria ajudat a assolar. 


“L’arrogància de la fe humanista” en les enormes capacitats humanes, s’alimentaria del 


triomf del tàndem ciència-tecnologia, des del Renaixement i fins la primera meitat del segle 


XVIII, quan hom no podia imaginar que existiren límits al poder dels éssers humans sobre el 


seu entorn natural. Es tracta d’una expressió de civilització androcèntrica1.   


                                                            
1 En la Il·lustració se reconsidera el triangle déu-home-natura, per la qual cosa l’aprofitament del medi natural, posat per déu a disposició 
dels humans, procediria del control, domini i l’explotació racional, justificats en nom del progrés i la felicitat futures. 
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Avui quan la sospita dels límits –i l’amenaça real dels seus efectes– s’ha convertit en 


una certesa pròxima, encara hi ha qui creu que no hi ha situacions extremes que no siguen 


reversibles. La causa d’aquesta cega i catastròfica creença, per al físic Fritjof Capra 


s’explica per “la ciència mecànica”. Vandana Shiva també relacionarà la ciència “mecànica” 


i la teoria del progrés, sorgida amb la Il·lustració i el Segle de les Llums. Totes dues 


sacralitzarien el coneixement científic i el desenvolupament econòmic, projectes d’origen 


masculí i occidental (Shiva,1995). La revolució científica nascuda a Europa, “transformà la 


natura de Terra Mater en màquina i font de matèria primera” (ib.). Per als crítics, el discurs 


de la Il·lustració (llibertat, igualtat, progrés) té un costat enlluernador, i un altre de més fosc.  


El naixement de la “ciència patriarcal de la natura”, amb la revolució industrial 


íntimament lligada a aquella, va posar els fonaments d’un tipus de desenvolupament 


econòmic patriarcal en el capitalisme industrial: mentre que l’industrialisme creava una fam 


il·limitada per explotar els recursos, la ciència moderna en proporcionava una llicència ètica 


per fer possible i acceptable aquesta explotació. “La nova relació de dominació i superioritat 


de l’home sobre la natura anirà d’aquesta manera també associada amb nous models de 


dominació i superioritat sobre la dona” (Shiva, 1999).  


Una conseqüència imprevista d’aquesta dominació sobre la natura, la proximitat al 


col·lapse mediambiental, és l’amenaça principal del planeta Terra (Unesco. L’estat del món, 


2010). Tant de coneixement com també de progrés per arribar finalment a aquesta fatal 


conjuntura.  


“El fracaso, que es hoy tan evidente, del desarrollo, de la modernidad y de la occidentalización, 
abre la oportunidad a examinar con gran escepticismo los aspectos fantasmales de este objeto 
fetichista...” (Latouche, en Sachs, 1996:191)  


 
Les concentracions humanes en enormes megalòpolis, fugint de la pobresa, amb la 


desertització i el despoblament de grans espais; l’explotació massiva dels recursos naturals 


fins exhaurir-los, destruint boscos, aigües i terra fèrtil, generen milions de refugiats, i alteren 


els sistemes que donen suport a la vida al planeta. Tot i realitzar-se en nom del 


desenvolupament, és clar que ha d’haver alguna cosa equivocada en aquest tipus de progrés 


que arriba fins amenaçar seriosament la supervivència de l’espècie humana. El procés de 


“racionalització universal”, ad infinitum, comporta situacions i conseqüències irracionals tal 


com advertia Weber en 1920.   


“... No cabe duda de que la ciudad  triunfa, la ciudad reina, la ciudad impera como Ángel 
Exterminador” (Caro Baroja, 1991:12) 
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1.1.1 El procés de modernització 


 


La modernitat és un període històric que s’inicia a Europa entre les acaballes del segle 


XVII i les primeries del XVIII, amb la Il·lustració. La modernitat remet al lent canvi 


estructural irreversible que es produeix a Europa i donarà lloc a l’expansió mundial del 


sistema econòmic, al capitalisme, i posteriorment, al desenvolupament polític, la reconversió 


civil de l’estat; d’absolutista a la participació massiva i a la democratització. Per a Rostow 


serà sinònim de progrés i d’occidentalització2. Les primeres conseqüències del procés de 


modernització són poblacionals: migracions massives, urbanització, expansió de la població 


i transició demogràfica (Wrigley, 19923).  


El procés de modernització a Europa consistirà també en la substitució d’un model 


productiu basat en l’estabilitat de l’economia de subsistència i de tracció animal: d’una  


economia agrària es passarà a la industrialització. D’un sistema d’estratificació social estable 


(societat estamental) es passarà a un altre més permeable: la societat de classes, de major 


mobilitat social. I d’altres: d’una autoritat política, legal i centralitzada, a l’ordenament 


jurídic articulat, la construcció històrica de l’Estat i l’aparició del concepte ciutadania; els 


sistemes de socialització (l’església, l’escolarització, els mitjans de comunicació) i la ciència 


i la tecnologia. Ciència i procés d’industrialització occidental estaran estretament vinculades 


a la dinàmica dels Estats i als interessos de les elits econòmiques, segons Barona (2005). Les 


monarquies europees, les universitats, les acadèmies científiques o les societats econòmiques 


d’Amics del País, seran protagonistes d’una complicitat socio-intel·lectual. Des del darrer 


quart del segle XIX es bastirà un nexe inseparable entre ciència, tecnologia i societat, un 


polinomi al servei de l’interès estatal, la promoció de la identitat nacional, la seguretat i la 


producció.  


Segons la teoria de la modernització més reeixida, la industrialització està lligada a 


processos de canvi social i polític, de tal manera que n’associarà modernitat i societat 


industrial. El desenvolupament econòmic es relaciona així amb un feix de canvis: 


industrialització, urbanització, especialització funcional, educació de masses, racionalització 


i desenvolupament de les comunicacions, que al seu torn hi provocarien canvis culturals, 


socials i polítics d’un abast encara més general. És la modernització. 


Des dels anomenats clàssics de la sociologia, els factors causals vénen emparellats i es 


retroalimenten, tot i que el debat sembla encara obert: és el canvi econòmic allò que provoca 
                                                            


2 El pas d’allò tradicional (rural) a allò modern (urbà) és vista com una necessitat d’occidentalitzar el món; el camí de la modernitat és 
correspon amb l’estratègia dels teòrics de la comunicació: el desenvolupament dels Mass Media (Gómez Benito, 1997).  
3 En Benedicto i Morán, 1995. Sociedad y Política. Alianza editorial.  
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el canvi sociocultural o és a l’inrevés? És la ciència i la tecnologia? ¿Els canvis econòmics i 


tecnològics es relacionen amb pautes predictibles de canvi polític i cultural?  


Marx posaria l’accent en el determinisme econòmic assenyalant que el nivell tecnològic 


d’una societat configura el seu sistema econòmic i aquest, al seu torn, hi determinarà les 


característiques culturals i polítiques. Weber subratllarà la influència de la cultura, la qual no 


seria un epifenomen del sistema econòmic, sinó un important factor causal per si mateix. La 


cultura podria configurar el comportament econòmic, com podria ser-ne configurada per 


aquest. L’ètica protestant facilitaria l’ethos que afavoriria el desplegament del sistema 


capitalista, la qual cosa contribuirà a la revolució industrial i, més endavant, a la democràcia. 


Les creences influeixen en la vida política i econòmica.  


La idea moderna de progrés, origen del concepte desenvolupament, sol situar-se en el 


període posterior a la 2ª Guerra Mundial, en plena fase d’expansió econòmica amb les 


polítiques keynessianes orientades a minimitzar els efectes dels cicles econòmics i a reduir-


ne els desequilibris socials i territorials, derivats de la lògica del mercat.  


Genèricament, desenvolupament refereix al conjunt d’estats successius pels quals passa 


un organisme. Indica “el grau major o menor de creixement”, de manera  que l’acció de 


“desenvolupar” significarà estendre una cosa que estava enrotllada; fer créixer un organisme 


fins aconseguir l’estat adult definitiu, de maduresa. Aplicat al canvi social  “expresa una 


ideología cuyo objetivo prioritario es lo meramente económico” (Moliner, 2008). Així que 


aquest mot té dues accepcions: sinònim de creixement i de modernització, desplegament. Per 


a la UNESCO (1996) és “un procés complex global i multidimensional que transcendeix el 


simple creixement econòmic en incorporar totes les dimensions de la vida i totes les energies 


de la comunitat, els membres de la qual haurien de contribuir i compartir-ne els beneficis”. 


El desenvolupament s’associa a la reducció de la pobresa i la desigualtat, tot i que més 


desenvolupament no és sinònim de menor desigualtat social.  


En resum, el mot desenvolupament és polisèmic i canvia: ara se’n destaquen els 


components socials (benestar), ambientals (sostenibilitat)4, polítics (governabilitat, 


participació), culturals (identitat i patrimoni) i geogràfics (ordenació del territori), tot plegat 


amb una orientació instrumental: assolir un major grau de qualitat de vida de les societats 


(Méndez, 2002) 


                                                            
4 D’ací l’adjectiu sostenible o sustentable, sostenibilitat o sustentabilitat. L’informe Brundtland (El nostre futur comú, Nacions Unides, 
1987) definia el terme desenvolupament sostenible com aquell que permet satisfer les nostres necessitats actuals sense comprometre la 
capacitat de generacions futures per satisfer les seues. 
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1.1.2 Els paradigmes del desenvolupament 


L’antropòleg Escobar destriaria els relats diversos del desenvolupament. Aprofitant els 


marcs filosòfics de Foucault i Habermas, en desvetllarà els prejudicis que explicarien l’auge 


del discurs desarrollista pels EUA i Europa, i que serien transmesos a la resta del món per 


l’ONU, durant quatre dècades de fracassos segons Fals Borda (en Escobar, 1996).   


En els darrers 50 anys han hi hagut 3 moments teòrics en la història de l’anàlisi del 


discurs del desenvolupament, segons Escobar. El primer moment referiria a la teoria de la 


modernització més convencional, on s’assumeix que el tercer món ha de convertir-se  com el 


primer món, doncs eixe és el model vàlid ideal. Fins els anys 70 és la teoria dominant, just 


amb predomini de la sociologia nord-americana. El segon, és el que marca l’etapa de la 


teoria de la dependència com a crítica de la modernització, segons la qual el 


subdesenvolupament és causat precisament per les relacions de subordinació  dels països del 


tercer món amb l’economia mundial. La teoria de la dependència qüestionarà el model 


capitalista i postularà un desenvolupament “amb equitat”. El tercer moment és el de la 


crítica post-estructuralista i la reacció posterior (Escobar, 2002:9-32) 


Sovint es classifiquen les teories del desenvolupament segons la relació amb els  grans 


paradigmes de les ciències socials contemporànies: el paradigma liberal, el marxista i el 


post-estructuralista. El concepte clau del paradigma liberal, des d’Adam Smith, John Locke i 


Hobbes fins a Friedmans, se centra en el paper de l’individu en la societat i el mercat. El 


materialisme històric, d’altra banda, es centrarà en el treball, el capital i la producció. Mentre 


que la teoria post-estructuralista, finalment, s’orienta cap a l’anàlisi del llenguatge, les 


significacions i les representacions socialment construïdes. 


Segons Escobar, la pregunta que fa la teoria liberal és: com pot desenvolupar-se una 


societat combinant el capital i la tecnologia amb la llibertat d’acció individual? Per a la 


marxista, el desenvolupament ha esdevingut una ideologia dominant i, per tant, ¿com pot 


desenvolupar-se una societat a través d’un canvi en les relacions de producció? Finalment, la 


pregunta que hi faria la teoria post-estructuralista seria: ¿Com i per què van arribar Àsia, 


Àfrica i Amèrica Llatina a ser representats pels altres com a subdesenvolupats?  


Per què els qualificatius segon o tercer món? Quines han estat les conseqüències?  
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Quadre. 1.1   DESENVOLUPAMENT I PARADIGMES TEÒRICS 


PARADIGMA 
VARIABLES 


TEORIA LIBERAL TEORIA MARXISTA T.  POSTESTRUCTURALISTA 


Epistemologia Positivista Realista/dialèctica Interpretativa/constructivista 


Conceptes clau Mercat 
 
Individu 


Producció  
ex: mode de producció  
Treball 


Llenguatge 
 
Significats (significació) 


Objecte d’estudi Societat        


Mercat  i Drets 


Estructures socials  


Ideologies 


  Representació/Discurs  


  Coneixements - poder 


Actors rellevants Individus,  


Institucions i Estat 


Classes socials (Classes 
treballadores, Camperols) 
Moviments socials (de 
treballadors, del camp)       
L’Estat democràtic 


“comunitats locals” Nous moviments 
socials, ONG´s; tots els productors de 
coneixement (individus, estat, 
moviments socials) 


Pregunta sobre  
desenvolupament 


Com pot una societat 
desenvolupar-se a partir de 
la combinació de capital i 
tecnologia i de les accions 
estatals i individuals 


Com funciona el 
desenvolupament, en tant que 
una ideologia dominant 


Com Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina 
arribaren a ser representats com a 
continents subdesenvolupats 


Criteris de canvi Progrés, creixement   


Creixement/distribució  
(anys 70)    


Adopció de mercats 


Transformació de les relacions 
socials  


Desenvolupament de les forces 
productives  


Desenvolupament de la 
consciència de classe 


Transformació de l’economia política 
de la veritat        


Nous discursos i diversitat de 
representacions (pluralitat de 
discursos) 


Mecanisme canvi Millorar dades i teories 
Intervenció focalitzada 


    Lluita de classes Canvi de pràctiques, saber i fer 


 


Etnografia 


Com el desenvolupament 
es mediat per la cultura?        
Cal adaptar els projectes a 
les cultures local 


Com els actors locals 
resisteixen les intervencions del 
desenvolupament 


Com productors de coneixement 
resisteixen, s’adapten, subverteixen el 
coneixement dominant i creen el seu 
propi coneixement 


Actituds     
respecte de:  


Desenvolupament  


Modernitat 


Promoure un tipus de 
desenvolupament més 
igualitari (aprofundir-ne) 


Completar el projecte de la 
modernitat 


Reorientar-lo cap a la justícia 
social/ sostenibilitat 


(Modernisme Crític: desvincular 
capitalisme i modernitat) 


Articular ètica del coneixement 
expert, pràctica de la llibertat  


(Modernitats alternatives i alternatives 
a la Modernitat) 


Font: Escobar: Globalización, desarrollo y modernidad. Corporación Región, Medellín. 2002 
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1.1.3 La revolució agrària 


 


Uns cinc mil anys després de la revolució neolítica o agrària5, amb les pràctiques i  


coneixements del conreu i la domesticació de plantes i animals que possibilitarien els 


primers poblats humans, n’arribarà la Revolució Industrial. La producció extensiva serà 


substituïda a poc a poc pel capital i la tecnologia aplicada a la producció intensiva. La 


fàbrica i l’hegemonia de la ciutat convertiran la societat agrària en una societat cada vegada 


més urbana. El sedentarisme rural anirà donant pas al sedentarisme urbà. Aquest serà un 


llarg procés progressiu d’enormes canvis socials, i intel·lectuals, un fenomen social global, 


que suposaria “una ruptura total amb tota la història humana anterior” (Brown i Harrison, 


1978, en Tezanos, 1977). La revolució industrial, en dirà Ashton, s’ha de concebre com un 


moviment social... sempre va acompanyada per un creixement de la població, per l’aplicació 


de la ciència a la indústria i per una utilització del capital més intensa; també coexisteix amb 


la conversió de comunitats rurals en urbanes i amb el naixement de noves classes socials...” 


(Ashton, 1965: 147)  


Amb la revolució industrial, el llarg procés anomenat èxode rural que s’ha donat fins els 


nostres dies, ha comportat canviar el poble o el mas, per la fàbrica. És el progrés, la 


il·lustració, i també és l’hora de la revolució agrària, de l’increment de la productivitat: amb 


menys actius, més producció, més alimentació per als ciutadans, a preus cada vegada més 


baixos. El món rural s’hauria de modernitzar, ser-ne més útil per contribuir a la 


cristal·lització de la societat industrial, pròspera. Per a la nova classe social més poderosa, la 


burgesia, les necessitats del nou estat-nació són productives: consolidar i ampliar mercats, 


estabilitzar fronteres, millorar les carreteres... i sobretot incrementar la producció d’aliments 


per tal d’assegurar-hi l’abastiment i l’autosuficiència; formar i protegir els camperols (el 


repoblament, la colonització de grans espais semi-desèrtics) i ampliar-ne la força de treball, 


per millorar el benestar d’una societat que comença ràpidament a urbanitzar-se, a prop de les 


fàbriques: “el fet característic dels temps moderns, la concentració de l’espècie humana en 


gegantines aglomeracions” (Wirth, 1938:2) 


Segons Abad i Naredo (1997) la revolució agrària iniciada al segle XVIII és un factor 


clau en el naixement del capitalisme a Espanya. L’Estat espanyol, en aprovar el “Plan 


general de la carreteras, caminos y canales” en 1751 i la Llei Agrària de Jovellanos (de 


1795) orientarà l’agricultura a una funció clau: “servir al progreso del país”, la qual cosa 


                                                            
5 És també una “revolució urbana” en expressió de Moya i Mazariegos (1991:104) atès que amb l’agricultura s’acabarà el nomadisme i 
començaran els primers poblats, els primers assentaments urbans. 
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afavorirà l’acumulació de capital per la burgesia urbana. Així que es promocionaran noves 


pràctiques agràries, més intensives; i grans infraestructures públiques, grans embassaments, 


grans plans de nous regadius... Quasi cent anys després, a finals del segle XIX, “la 


agricultura espanyola está tan avanzada en cuanto al regadío que ningún otro país europeo 


puede equipararse”, en diran Zeppi i Torrelli en 1883 (Sancho Hazak, 2002).  


El procés de modernització sembla com si n’avançara en aquell període a dues 


velocitats i sentits: en les poblacions urbanes, creixentment massiu; en les rurals, l’èxode. És 


l’inici de la dicotomia tradicional rural-urbana. Ara el món de la història serà el propi de la 


Cort, absolutament, on hi passen coses i es produeix el progrés: “El mundo aldeano/rural es 


el espacio natural, escenario de la actividad funcional asignada a los campesinos. Su 


actividad obedece a patrones ajenos de los que sólo serán ejecutores” (Sancho Hazak, 2002).  


L’espai rural es un territori funcional subordinat, la regulació del qual i llur distribució, 


depèn dels centres on ocorre la història i es produeix la política (Ibid). A força de representar 


una vida senzilla, els ocupants -de l’habitat rural- s’entreguen a “una vida sórdida, mísera, 


abominable, al tiempo que permanecen sometidos a los señores de la tierra” (Kautsky, en 


Sancho Hazak, 2002)  


Redfield situa la dicotomia urbano-rural dins una perspectiva d’evolució ecològico-


cultural quasibé natural, identificant i contraposant el camp a la ciutat (folk/urbà) i 


categoritzant allò tradicional v.s. modern (1947:294). Castells en La ideología urbana, 


observa formes de producció, de pensament, d’acció, de vida en evolució,  i les associa a 


construccions socials: “necessitat-rural; treball-industria, plaer-urbà” (Castells, 2001) 


La subordinació rural a la ciutat naix de la divisió social del treball i la propietat 


privada, amb la victòria de la ciutat comercial sobre el camp: és en la ciutat feudal, centre 


militar-administratiu i de control polític, on se separa el treball industrial i comercial del 


treball agrari. “El capitalisme sotmet el camp a la ciutat", afirmen Marx i Engels (1998). És 


l’inici del conflicte dialèctic entre ciutat i camp (Bettin,1982:38). L’intercanvi pren força 


contra el valor dels aliments, la qual cosa dona pas a l’origen de la secular dependència del 


camp a la ciutat. I la metròpoli esdevindrà “l’espai social per excel·lència de l’època” 


(Simmel, en Bettin, 1982:64). El conflicte rural-urbà secular, objectiu i de vegades latent, és 


sobretot simbòlic, d’altres explosiu: com les revoltes camperoles o les guerres de germanies.  


“La llamada revolución urbana es un hecho que ocurrió hace tantos siglos en el cercano Oriente 
y en el mundo clásico que, en términos intelectuales, poco podemos saber acerca de épocas en 
que esta oposición no eixistía” (Caro Baroja, 1991:11) 
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1.1.4 La revolució urbana 


 
La modernitat situa el medi rural en “un procés dialèctic amb el seu antagonista urbà” 


(González Fernández, 2001). “La burgesia ha sometido el campo a la dominación de la 


ciudad. Ha creado ciudades enormes, ha incrementado en alto grado el número de la 


población urbana con relación a la rural, substrayendo así una considerable parte de la 


población al idiotismo de la vida rural”, n’afirmen Marx i Engels al Manifest Comunista 


(1848:140-141). Moltes de les grans ciutats en la història s’han menjat la seua perifèria, 


provocant en darrera instància la seua pròpia mort (…) Els romans ignoraren l’agricultura 


que els haguera alimentat de sobres si s’haguera conreat adequadament. Roma, però, tingué 


que importar aliments de tot l’imperi”, en recordarà Girardet (2001).  


Mumdorf  (1938) qualificarà de parasitari el desenvolupament de les ciutats a costa del 


medi rural, proveïdor d’aigua, d’aliments, de matèries primeres, de diversitat biològica, i ara 


també, dipòsit, solar, on enviar els residus, l’espai per a l’oci ambiental i paisatgístic, lloc on 


ubicar presons, la producció d’energia nuclear, elèctrica, eòlica...; d’on extreure l’argila per a 


la indústria del taulell; on situar polígons industrials, camps de golf, urbanitzacions i d’altres 


negocis immobiliaris. El medi rural abasteix “les necessitats particulars de la metròpoli i dels 


seus habitants, sense compensació, sense que pague pràcticament res” (Weizsäcker,1989) 


¿Com pot entendre’s l’èxit econòmic, com pot sostenir-se un model que n’enriqueix uns, 


mentre arruïna, despersonalitza, transforma en no-lugares (Castells, 2001) i embruteix uns 


altres territoris? És “l’èxit del paràsit” (Mumdorf, 1938). “La ciudad es receptora de 


alimentos, emisora de excrementos. El campo -por el contrario- es emisor de alimentos y 


receptor de excrementos (...) Todo el alimento se concentra en el lado bueno, el excremento 


en el lado malo” (Ibáñez, 1991:98) 


Per a Castells (2001, citant Lefebvre: De lo rural a lo urbano,1975) la història humana 


es defineix per una successió de fases evolutives: l’agrària, la industrial i la urbana. La ciutat 


política (medieval) va donar pas a la ciutat mercantil, que seria agranada pel moviment de la 


industrialització, negador de la ciutat; al final del procés és la urbanització generalitzada (...) 


En aquesta evolució hi ha dues fases crítiques: la primera, la subordinació de l’agricultura a 


la indústria (del camp a la ciutat); la segona, la que hi vivim actualment, la subordinació de la 


indústria a la urbanització (Castells, 2001: 68-69). És la revolució urbana  (Lefebvre, 1972).  


La distinció ciutat-camp no es pot entendre sense la referència a la seua gènesi històrica i 


al seu context, segons Weber (Pérez Díaz,1971:15), per a qui entre els elements més 


característics de la ciutat en destacaria la funció de mercat en la seua zona d’influència.    
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“El desarrollo urbano medieval tendrá como consecuencia característica la subordinación del 
campo a la ciudad y el desplazamiento de lo que Marx y Engels llaman el punto de partida de 
nuevos desarrollos de la historia social” (Bettin 1982:42) 
 
Entre les característiques urbanes, Weber (1944: III-c8) també n’inclourà a més de la 


grandària, l’estructura productiva -predomini de l’activitat industrial i mercantil- i la funció 


de mercat en tot el territori. Subordinació, dependència i gradual colonització: Per a Wirth el 


tret que distingeix el mode de vida en l’edat moderna és la concentració en agregats gegants 


que irradien les idees i pràctiques que anomenem civilització, al voltant dels quals 


s’aglomeren centres menors (1938:5).  


El sistema urbà tal com s’observa actualment, té l’origen en el segle XIX, moment del 


triomf definitiu de la revolució industrial a Espanya, tot i que la consolidació del sistema 


urbà hauria d’esperar fins el segle XX. En la lògica del procés de distribució poblacional 


funcional entre camp i ciutat, hi ha tres fases, segons Camarero (1997)   


 Èxode obligat, conseqüència de la fràgil relació entre societats agràries i l’entorn  
 Èxode rural i concentració urbana, canvi de la societat agrària a la industrial  
 Intercanvi migratori rural-urbà, l’ocàs en l’era industrial i la nova era postindustrial  
 


Pel 1900 la meitat de la població espanyola residia en municipis menors de 5.000 


habitants i el 60% treballava en l’agricultura. Durant el segon quart de segle XX el 


creixement demogràfic comença a ser absorbit pel sistema urbà, encara poc estructurat. 


L’ocupació agrària, per la seua banda, comença un lent descens en introduir-s’hi algunes 


millores i amb la mecanització, empentada per la decreixent disponibilitat de mà d’obra.  


Les confrontacions bèl·liques dels anys 30 i 40, i l’autarquia, provocaran un procés de 


reagrarització que minvarà amb el desarrollismo pels anys 60, amb l’espectacular èxode 


cap a les àrees metropolitanes industrials: en aquesta dècada el procés de concentració de la 


població en àrees urbanes és vertiginós: de 1955 a 1965 l’Espanya agrària dóna pas a 


l’Espanya urbana (Camarero,1993).  És l’inici de la desagrarització.  


Allò rural és fruit del despoblament, vestigio del pasado inmediato (Camarero, 1993), 


de manera que la ruralitat expressarà la coexistència de dos processos independents:  


 La demografia rural (regressiva) està condicionada per l’èxode rural, tot i que ara s’hi 
superposen altres processos com l’augment de la mobilitat espacial, i l’automobilitat. 


 L’èxode rural ha estat selectiu, segons l’edat i encara més, per gèneres, si bé les relacions 
i les diferències entre camp i ciutat estan canviant acceleradament (Ibid). 
 
La dècada dels vuitanta marcarà un nou punt d’inflexió, atès que el creixement urbà 


massiu s’hi aturarà. Els pobles no poden despoblar-se més ni les ciutats seguir creixent.  
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El saldo migratori entre poblacions petites i grans serà nul en els vuitanta: pobles i 


ciutats són emissors i a la vegada receptors d’habitants Però, la població espanyola no deixa 


de moure’s, perquè augmentarà la mobilitat espacial. La concentració de la població i dels 


recursos en punts concrets, a poc a poc, donarà lloc a un nou patró de difusió, de mobilitat 


d’activitats i població. Amb la rururbanització o periurbanització, la ciutat creix: o 


augmenta el nombre d’habitants o s’expandeix pel territori (Solana, 2008). La ciutat, en 


qualsevol cas, creix.  


Ara, en les societats modernes, la intensitat de la mobilitat -dels intercanvis- de 


persones, mercaderies i missatges (Ibáñez, 1991:97-98) modificarà el marc sobre el qual es 


basteix la ruralitat: “La itinerancia espacial es una marca de clase de las sociedades 


postindustriales, es un fluir incesante entre espacios rurales y urbanos” (González y 


Camarero, 1999:57).  La tipologia dels desplaçaments urbano-rurals són classificats segons 


la freqüència, intensitat, llargària, durada i direcció: 


 Diari, per anar al lloc de treball: anomenat commuting 
 Setmanal, o de desplaçaments pendulars. 
 Estacional, nomadisme (segons el cicle de la collita o del treball temporal).  
 Permanent: transnacional o regional 


o De zona rural a urbana i de zona urbana a rural (neorurals) 
 


Les direccions són múltiples i en els dos sentits, més encara en els municipis pròxims a 


les àrees metropolitanes. La mobilitat determina i facilitarà la vida quotidiana de les 


poblacions rurals, l’accés als mercats de treball i als serveis; també l’assentament de nous 


residents, atrets per l’oferta residencial i de consum rural.  


El nous residents, retornats o neo-rurals, ocupen un lloc important en la societat 


itinerant (Vicente-Mazariegos,1991), tant és així que a la categoria d’autòcton rural hi caldrà 


afegir la dels nouvinguts urbans (fills del poble retornats, residents esporàdics, permanents, 


turistes rurals), la qual cosa generarà l’essencialisme dels autòctons. Els fills d’uns i d’altres, 


però, hi conviuen de manera estable, i n’augmenta la complexitat i la fragmentació social: 


“trastocant l’acció social i els costums tradicionals articulats sobre la possessió de terra” 


(Pérez Rubio et al. 2012:51) 


“Estos procesos que por otra parte han acaecido de forma semejante en otros países europeos, 
han motivado que la categoría rural haya pasado de una representación decadente a convertirse, 
en determinados ámbitos, en una etiqueta de valor (simbólico, patrimonial, ambiental o de 
sociabilidad). Estos cambios han convertido el medio rural en un espacio fluido” (González 
Fernández, 2002, en ibid. 49)  
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1.1.5 Del desenvolupament agrari, al rural  


El model de desenvolupament rural predominant a Espanya fins els anys 70, confondrà 


desenvolupament i creixement econòmic, industrialització i concentració urbana.  


“Cada vez más, por mor de la modernización, los campesinos meramente ejecutan lo que los 
urbanitas diseñan y ordenan” (Ibáñez, 1991:99).  
 
La versió espanyola del desenvolupament rural, incloent-hi les actuacions d’obres 


públiques, s’ha centrat en el sector agrari (i no en el món rural), en incrementar la 


productivitat via l’extensió agrària (foment, modernització) que es traduirà en polítiques i 


obres d’impacte sobre espais rurals, no dissenyats pels, ni per als, pobladors.  


“En cualquier caso, el mensaje que para las sociedades rurales se desprende de los principios del 
Fordismo es claro: o incorporarse a la economía productiva por la vía de la modernización o 
permanecer como residuo y anacronismo histórico hasta su absoluta desaparición” (González i 
Camarero, 1999: 61).  
  
El paradigma de modernització agrària, clau del desenvolupament rural, en general ha 


servit per a “suavitzar l’ajust estructural de l’agricultura a les noves condicions del mercat 


capitalista” en l’estat espanyol. En primer lloc, via migracions (8 milions); després, per via 


del redimensionament de les explotacions: de 3,2 milions d’explotacions (any 1962) es 


passaria a 1,8 milions de finals del segle XX (Sancho Hazak, 2002)  


Hi prevaldrà la idea d’eficiència front a equitat, l’absència de consideracions socials i 


territorials, la qual cosa  n’agreujaria els desequilibris (Sanz Hernández, 2001). 


Les etapes de la modernització agrària seguides pels governs espanyols des de la 


postguerra fins l’entrada a la Unió Europea, han estat les pròpies de la consideració 


funcional i subordinada del camp al complex urbano-industrial fins els anys 90 (d’ajust), 


segons que s’hi observa en el quadre següent: 


Període Etapes de modernització agrària Objectiu principal 


1940-1960 Modernització de les estructures 
agràries 


Recuperació i ajust 


1960- 80 2º modernització: Racionalització i especialització 


Crisi 80’s 3ª modernització: Reestructuració i ajust 


Anys 90 Redescobriment de la ruralitat Reorganització de la societat rural 
amb la globalització 


    Quadre: 1.2   Font: Elaboració pròpia des de la font. C. Gómez Benito (Coord). 2002 Agricultura y sociedad. MacGrawHill.  
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“El paradigma productivista suposava que una explotació moderna era aquella que produïa més 
per al mercat al menor cost. Molts agricultors – ara convertits en empresaris- s’hi van dedicar, i 
via endeutament, van  modernitzar i ampliar la dimensió econòmica de les explotacions. Els que 
van fracassar abandonaren l’explotació al llarg d’un procés d’ajust estructural, que molts teòrics 
predeien com a inevitable i molts altres com a imprescindible” (Romero, 2002: 624). 
 
El desenvolupament rural (d’ara endavant DR) s’entendrà com una via complementària a 


l’esgotament de la modernització, si la indústria agroalimentària no garanteix salaris i 


rendes. És doncs una alternativa complementària a l’agricultura: a més producció i 


integració en els mercats, menys DR s’impulsarà.“Quan més eficient i organitzada és 


l’agricultura d’un territori, més eficient i organitzat és el DR resultant”, en sostenia Sancho 


Hazak (2002:284) i advertia que  el DR s’ha d’entendre com un procés acumulatiu des 


d’allò agrari cap un nivell de complexitat superior que no comporte abandonament sinó la 


integració d’activitats agràries, para-agràries i no agràries; que es mantinguen els paràmetres 


que permeten la qualificació de rural: l’escala productiva, la integració local i la interacció 


sectorial (Ibid).  


 


 Quadre 1.3           Evolució de la visió rural del desenvolupament 


Fins els anys 70 A partir dels anys 80 


Necessitat d’atraure indústries  
Mobilitat dels bens i factors de producció: 
capital, treball i tecnologia 


Aprofitament dels recursos  
i de les potencialitats endògenes   
Implicació dels agents socials. 


Rígida divisió espacial del treball: 
Reducció de la qualificació de la força de 
treball a les zones perifèriques 
Concentració de funcions i decisions en zones 
centrals 


Modalitats descentralitzades d’intervenció 
en la vida econòmica. 
Dinamització sociocultural de zones 
decadents. 


Model de creixement quantitatiu. 
Creixement pel creixement (aliena a les 
desigualtats en les oportunitats d’accés al 
treball, la  innovació i al desenvolupament) 


Model a considerar: aspectes socials, 
polítics i ecològics 
(mercats locals de treball, preocupen 
recursos naturals, medi ambient i qualitat 
de vida) 


Rellevància de la intervenció exterior Rellevància de potencialitat endògena. 


Polítiques macroeconòmiques Polítiques específiques, locals, micro. 
Amb la participació dels actors socials 


Principal escenari: la ciutat Escenaris: àrees urbanes en declivi i 
entorns rurals decadents. 


Eficàcia i creixement a curt termini Eficàcia i també equitat, desenvolupament 
a llarg termini. 


Font: A. Sanz Hernández, 2001 
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Pels anys 80 el DR es tornarà europeu i integrat, en adoptar una visió més oberta del 


desenvolupament: assumeix l’objectiu d’equitat i la diversificació econòmica, el 


desenvolupament potencial i global. Canvia, des d’un enfocament “de dalt a baix”, sectorial 


i centralista, cap a un enfocament teòric de “baix cap a dalt”, territorial, integrat i 


participatiu, tot coincidint amb la percepció de la situació d’endarreriment i declivi 


socioeconòmic del medi rural: pèrdua de vitalitat social, emigració de la població més jove, 


crisi de l’agricultura tradicional i inici dels greus problemes d’impacte paisatgístic.  


D’aquest enfocament naix la Llei d’agricultura de muntanya (1982); la iniciativa 


comunitària LEADER I (1991) i II (1994), les rèpliques del LEADER Plus (2000-2006) i els 


PRODER, juntament amb altres iniciatives europees. 


Els nous enfocaments del DR6 afavoriran la dinamització econòmica, social i cultural de 


les comunitats rurals, des d’una visió sistèmica, considerant tots els recursos i atenent a una 


nova perspectiva de la ruralitat, en que les activitats alimentàries perden centralitat tot i ser-


ne importants encara.  


Si la lògica liberal del DR considera d’interès modernitzar les societats rurals des de 


l’òptica de la sustentabilitat (o del decreixement): el món rural serà vis com “un reducto 


imbatido por la perversidad del progreso, reducto que debe ser apuntalado como faro en el 


mar urbano-industrial” (González i Camarero, 1999:56)  


Així, la nova visió del DR considerarà la nova funció que han assolit els espais rurals, 


adreçat més a l’àmbit del consum que a la de la producció, segons es veurà en el punt 


següent. “Los campesinos tienen perdida la guerra de la producción, pero tienen ganada la 


de la seducción”, n’afirmava Ibáñez:  


“La relación ciudad/campo es una oposición (…) la seducción implica una burla a las 
oposiciones. Producir es hacer avanzar por el camino. Seducir es apartarse del camino. La 
seducción es el agujero negro por el que se derrama el orden productivo (Baudrillard, 1988:59). 
La seducción es el arma secreta de las clases oprimidas” (Ibáñez, 1991:99-100) 


 


 


 


 


 


 


                                                            
6 L’any 2008 el Congrés dels Diputats d’Espanya aprovaria la “Ley para el desarrollo sostenible del medio rural” on s’introdueixen  “nous 
objectius, mesures i instruments de política rural orientats a promoure, mantenir i ampliar el desenvolupament econòmic i el benestar de la 
població rural, alhora que se conserven els recursos naturals i culturals (Regidor, 2008: 19-20). 
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1.1.6 La construcció social de la ruralitat 


 


En la cruïlla entre allò global i allò local, “consecuencia de la expansión en amplitud y 


complejidad del sistema económico” (González Fernández i Camarero, 1999) les 


mercaderies estrictament materials cedeixen protagonisme als artefactes culturals, portadors 


de distinció social i diferenciació identitària: vinculada a l’origen, a la forma d’elaboració, 


als estils de consum que impliquen” (González, 2006). És ací on cal situar el renovat paper 


que s’atribueix a les economies rurals en aquest context de canvi i de creixent complexitat, 


“la máxima expresión del cambio que tiene lugar en el modelo de desarrollo rural, desde el 


énfasis en la modernización hasta la territorialización” (Ibíd). 


 


Quadre 1.4      Visions de la ruralitat en transició i conflicte. 


Criteris Rural La nova ruralitat 


Dimensió de valoració Agroalimentària Paisatgística, cultural, ecològica, 
alimentària, productiva... 


Sector predominant Agricultura Diversificació productiva 


Model productiu Productivisme    Postproductivisme 


    -Regulació ambiental 


    -Especialització flexible 


    -Nous usos de la natura i espai rural 


Modo de control Major control intern Pressió de forces externes 


Rol de l’agricultor Productor d’aliments Productor d’aliments de qualitat, 
protector de mediambient i el paisatge 


Font: A. Sanz Hernández, 2001 
 


La valorització novella de la ruralitat és una conseqüència també del canvi social que  


sovint es concreta en estratègies de diferenciació social, a través de l’exercici d’estils de vida 


cada vegada més sofisticats, en els quals la qualitat més que la quantitat, i la mobilitat 


resulten ser-ne elements essencials. Així que la diferenciació social i les pràctiques 


residencials tenen en el turisme rural una expressió alternativa al turisme convencional:  


“El turismo rural o verde, es una expresión de la sofisticación cultural de las prácticas 
económicas, así como de la aparición de valores favorables a la naturaleza y del aumento de la 
movilidad y del tiempo de ocio” (González, 2001:10-11).  
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La perspectiva modernitzadora caracteritzaria el món rural com atemporal, estàtic, 


essencialment inalterable i decadent (lloc d’ignorants i supersticiosos, “de catetos” segons 


Caro Baroja (1991: 12); “del palurdo, del patán, del paleto, del rústico que por su ignorancia 


e inadaptación al mundo urbano se convierte en protagonista predilecto de los chistes”, en 


Bourdieu, 2004: 256). En canvi, ara les ruralitat s’ens mostren com un conjunt divers 


d’escenaris, “sotmesos a profunds processos de canvi socio-econòmic que permeten una 


construcció social, una representació general de la ruralitat” (González Fernández, 2001), 


ara en termes més favorables i positius, segons que es podrà veure tot seguit. 


Quadre 1. 5                         PROCESSOS SOCIOECONÒMICS DE CANVI EN EL MEDI RURAL 


PROCESSOS TRANSFORMACIONS 


Reestructuració -Connexió i integració en el sistema econòmic global 


-Diversificació de sectors i activitats 


-Reorganització local (ocupació, innovació, divisió espacial del treball) 


Intervenció estatal -Intervenció administrativa i regulació de les activitats econòmiques 


-Increment d’agències administratives (UE, Govern Central, C. Autònoma) 


-Diversificació de funcions de l’administració a escala local 
(infraestructures,  regulació, promoció del desenvolupament...) 


Semantització -Reforçament del paper del territori, suport de significats 


-Transferència dels valors territorials als productes o serveis 


-Èmfasi en l’elaboració simbòlica 


-Tensió entre l’èxit (massificació, banalització) i l’(auto) regulació 


Integració -Dependència de la imatge col·lectiva en quant generadora de sinèrgies 


-Reciprocitat i mecanismes informals de regulació 


-Circulació de capital entre sectors i activitats 


-Interdependència i necessitat de compatibilitzar activitats 


Font. González Fernández, 2006b. Fundació Penyagolosa 


 


Les noves funcions postproductives del medi rural (semantització) explicarien el procés 


de recuperació dels municipis i societats rurals, en situar els factors culturals i la qualitat de 


vida, al centre de les preferències residencials dels neo-rurals. I tanmateix, les construccions 


socials, són estàtiques o dinàmiques? 
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Amb l’arribada de la societat postindustrial, el terme rural va perden bona part de les 


connotacions negatives. Les diferències rural-urbanes minven per l’increment de la mobilitat 


i les comunicacions, alhora que per una pèrdua del nombre de famílies urbanes cap a 


localitats petites relativament pròximes, cosa que revaloritza els espais rurals com a llocs de 


residència temporal (neorurals) o per a viure-hi a prop del treball en la ciutat (commuters). 


Aquesta fase de la mobilitat serà anomenada per Bericat (1994): “sedentarisme nòmada; de 


“nomandisme itinerant” per Camarero (1996:133).  


D’un escenari fragmentat en relació a l’activitat agrària i la possesió o no de terra 


(Pérez i Sanchez-Oro, 2012:51), el món rural, amb la desagrarització i la nova concepció 


urbana s’associa amb la natura, la bellesa del paisatge i la tranquil·litat: “cumple así una 


función simbólica, y se construye como soporte de significado de lo rural” (González 


Fernández i Camarero, 1999:62).  


El feix de canvis podria resumir-se en quatre eixos: reestructuració i diversificació, 


intervenció estatal, integració social i semantització, segons González Fernández (2006a: 


121). De manera que la categoria rural ha passat de ser una representació decadent a 


convertir-se en segons quins àmbits, en una etiqueta de valor (simbòlic, patrimonial, 


ambiental, de sociabilitat). “Estos cambios han convertido el medio rural en un espacio 


fluido” (González Fernández, 2002) i de qualitat de vida. 


Així la desagrarització dels anys 90 trencaria la relació unívoca entre ruralitat i 


agricultura (sinonímia), una “tendència obligada de progressiva diversificació” la qual cosa 


afavoreix la subordinació rural: però, “al disminuir su función productiva en favor de la 


reproducción de las poblaciones urbanas, aumenta su dependencia" (Camarero (1991:23).   


Ara, l’estil de vida urbana va estenent-se pel territori7, estandarditzant els models de 


comportament, els valors i les modernes formes de consum. I paradoxalment, també s’estén 


la rurality as way of life (Halfacree, 1993). Les noves pautes d’oci es vinculen més a la 


qualitat de vida, la tranquil·litat i la seguretat, contràriament al que passava històricament 


quan la gent es refugiava en la ciutat medieval, fugint de la violència i l’arbitrarietat, de la 


impunitat. La interacció urbanorural avança cap a procesos de consum i “producció d’espai”.  


“Habitualmente, el espacio rural ha sido caracterizado por actividades de producción, 
principalmente las agrarias, pero paulatinamente se incrementan las actividades y espacios de 
consumo, sobre todo alrededor de nuevos espacios de habitación y de actividades de ocio y 
recreativas” (Paniagua i Hoogart 2002:67).  


                                                            
7 García Ferrando (1977:34) en referirà les funcions subsidiàries del medi rural segons l’ONU (1967:11)  I són: “1) lugar para la 
agricultura; 2) lugar para las industrias descentralizadas; 3) lugar de residencia para la población agrícola y para un número creciente de 
personas no agrícolas, y 4) lugar de esparcimiento y ocio para la gente de la ciudad”) 
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En aquest context d’emergència dels nous usos i funcions del medi rural, Moya i 


Vicente-Mazariegos (1991:101) situarien l’inici del neoruralisme, al qual els nous 


moviments socials, alternatius 8 i els primers ecologistes en donarien suport, tot i criticar el 


model industrial des d’una complicitat expressa amb un medi rural “desdeñado, olvidado y 


al servicio de la ciudad” (Ruiz i Calle, 2010).  


“El modelo social que se impone entonces opone cada vez más el hombre a la naturaleza, las 
amenazas que esto implica despierta a las conciencias y a algunos grupos sociales que se 
consideran los portadores de una renovación naturalista” (Nates i Raymond 2007:44, en Ruiz i 
Calle, 2010).  


 
El neorruralisme emergeix, doncs, com una barretja de protesta social i alternativa, des 


d’una visió romàntica o d’arcàdia feliç, de les experiències comunitàries anteriors al 


Movimiento Alternativo Rural (MAR9): “un movimiento de gentes que, en definitiva, 


buscaban otro modo de vida en el campo (Nates y Raymond, 2007, Ibid: 2)... expressió d’un 


desig contemporani dels urbanites cap a la natura, la ruralitat i la tradició (Bergua, 2005:52, 


en Ruiz i Calle, 2010:3). Aquestes iniciatives s’insereixen en en el paradigma agroecològic, 


questionen el model territorial –urbano-industrial- i proposen formes de vida alternativa, 


comunitària i sostenible en què destaquen els valors de la cooperació, l’ajuda  mútua i 


l’horizontalitat (Ibid: 11)10; vindicant la comunitat i la sostenibilitat social. 


La nova relació camp-ciutat es construeix des de dos vessants diferents: la d’una 


ruralitat simulada (amb prevalència dels valors urbans més postmaterialistes) i de la 


neorruralitat (amb unes relacions d’intercanvi més simètriques).  


La imatge de la ciutat, una potent conseqüència del procés de racionalització, s’ensorra: 


el vincle mil·lenari entre civilització i barbarie (entre ciutat i camp) s’ha invertit. “La vida de 


las ciudades regresa a un estado de naturaleza caracterizado por el dominio del terror, 


acompañado por un miedo omnipresente” (Bauman, 2006: 99). De l’associació entre progrés 


i ciutat, al fatalisme urbà. 


“El progreso, otrora la más extrema manifestación de optimismo radical y promesa de una 
felicidad universalmente compartida y duradera, se ha desplazado hasta el polo de expectativas 
opuesto, de tono distópico y fatalista” (Ibid: 93) 


                                                            
8 “Son unas nuevas líneas de conexión campo-ciudad donde todas esas cosas se pueden revalorizar y transformar notablemente 
funcionando como un recurso etológico inmediato para los urbanícolas saturados de polución atmosférica y degradación urbana” (Moya i 
Vicente-Mazariegos, 1991:13) 
9 Aquesta mostra de rururbanitat reflecteix la recerca de “noves gramàtiques dels nous moviments globals”; experiències minoritàries 
entre el conjunt del moviment neorrural, que han estat poc estudiades. Els autors n’han observat algunes d’interessants: el projecte Escanda 
“Espacio Social Colectivo para la Autogestión, la Diversidad y la Autonomía” (Ronzón, Valle de Lena, Asturias); Ca’n Masdeu 
(Barcelona) i Lakabe (Valle de Arce, Navarra).  
10 Per a Escorihuela “todas están recorridas por un mismo deseo que las coloca en una igualdad de partida: acabar con el individualismo de 
la sociedad occidental y buscar formas de vida más participativas, más comunitarias, con mayor integración social y con el entorno, en las 
que podamos alcanzar un desarrollo pleno como personas, como seres creativos que somos, en las que nos sintamos protegidos en 
momentos de debilidad y dispuestos a dar en momentos de fuerza. En definitiva, todas las respuestas reinventan a su manera la noción de 
comunidad” (2008:79-80).  
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En resum, el significat de la ruralitat és una construcció social que, paradoxalment, naix 


alhora que el món modern, urbà per excel·lència. Allò que la modernitat denominarà món 


rural, naix i creix en la mateixa proporció en què s’hi accelera i construeix el procés d’ 


urbanització, en la mesura en què s’expandeix el món urbà:  


“Para la ideología de la Modernidad, el mundo rural tiene como atributo básico su naturalidad 
11 derivada de su agrarismo, en contraposición con el control de la naturaleza que supone el 
artificio urbano” (González Fernández,2001).  
 


Ha canviat el model de DR, des de complement a l’enfocament sistèmic, integrat i 


territorial, on es potencien els recursos endògens, els atractius naturals o patrimonials i la 


cultura local, on la identitat territorial actua com una mesura del grau de diferenciació 


(González, 2006). Assistim a un reforçament de la ruralitat, és cert, a una revalorització dels 


productes, continents i continguts de la ruralitat: espai, productes, pràctiques..., la qual cosa 


no fa sinó posar en evidència la relació entre desenvolupament i cultura, tot i reconeixent el 


valor patrimonial de les cultures locals. Segons aquest autor, la crítica a la visió 


economicista i mercantilista de l’economia (Polanyi, 1992) mostrarà com es reforcen els 


continguts socioculturals en els processos econòmics; és “capitalisme cultural” o 


“economies de signes i espais” (Lash i Urry, 1996).  


“Precisamente el espacio, o más bien el territorio es un soporte privilegiado de significados 
(natural, singular, marginal, tradicional, mítico...) que se transfieren a los productos de ese 
territorio o a las prácticas que en él se realizan” (González Fernández, 2006).  
 


És una economia de signes. Per a González, l’èmfasi en la producció material d’objectes 


es desplaça cap a la producció de significats, el significat dels mateixos objectes i de 


determinades pràctiques rurals.  


“Se utilizan a menudo atributos como natural –turismo verde–; típico –pan de pueblo–, 
tradicional –receta tradicional–, identitario –nuestra leche, “de nuestra tierra”–. Mas las 
economías semantizadas, al trabajar con materiales tan etéreos, son sumamente sensibles, 
pudiendo sucumbir a su propio éxito a través de la masificación, vulgarización y banalización 
de los productos y de prácticas como el turismo.”  (González Fernández, 2001:15) 


 
El camp esdevé un espai d’interès residencial, amb predomini del consum sobre la 


producció la qual cosa ha portat a conceptualitzar la ruralia com un espai postproductiu 


(Halfacree, 1997, en Solana, 2008). 


 


                                                            
11
 Natura, per a Moscovici (1972:10 ss), són els nivells considerats anteriors i inferiors en els que els éssers nàixen i dels que s’alimenten. 


Són més naturals els estrats precedents en l’evolució: per a un agricultor i criador d’animals, natura és la caça i la recolecció; per al 
treballador industrial, natura és l’agricultura i la ramaderia… (en Ibáñez, 1991:9 ) 
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1.1.7 Les identitats socials 


Les identitats també són construccions socials, totes, les individuals, les territorials, les 


col·lectives, referents que guien la nostra acció i ens permeten sobreviure, adaptar-nos i 


actuar sobre el cosmos on vivim. La identitat d’un territori és també el conjunt de 


percepcions col·lectives que han construït els seus habitants (cap endins) i que els ha 


caracteritzat (per d’altres, cap a fora) amb relació al seu passat (tradicions, competències,  


patrimoni cultural, natural; recursos materials, productius, formes de cultivar, de cuinar...)  


Per la psicologia social12 sabem que el jo es construeix en part per la consciència de 


pertànyer a un o diversos grups o categories socials, alhora que es distingeixen d’altres.  La 


identitat social és doncs el conjunt de significants d’un mateix que es forma “a partir del 


coneixement de la seua pertinença a certs grups socials i a la significació emocional i 


avaluativa que hi resulta d’aquesta pertinença” (Tajfel, 1972, en Cruz, 2006:48)   


La desigualtat de poder i d’estatus entre els grups socials comporta inexorablement 


desigualtats en la distribució de recursos materials i simbòlics. Les diferències de prestigi 


reforcen, reprodueixen i legitimen una jerarquia d’identitats grupals. La pertinença a grups 


menysvalorats o menystinguts provoca malestar, fins i tot, patiment. Segons la Teoria de les 


Identitats Socials (Tajfel,1984; Cappoza i Volpato, 1996:43, ib.: 51) per  a resoldre els 


perjudicis d’una identitat social negativa, les persones posaran en marxa estratègies, 


individuals o col·lectives, a fi d’assolir una identitat social satisfactòria.  


“La identidad  positiva que se posee, o incluso que se desea, está estrechamente relacionada 
tanto con los grupos a los que se pertenece (grupos de pertenencia) como con los grupos a los 
que se desea pertenecer (grupos de referencia)” (Ovejero, 2000:203, en Cruz, 2006:50)  


 
Així, la identitat personal es construeix a partir de múltiples identitats col·lectives i 


mitjançant processos de comparació. Montero (1990) desenvoluparà l’altercentrisme, en que 


un grup dominat culturalment i econòmica, tria i valora més positivament elements 


simbòlics dels exogrups dominants: “Ese grupo de referencia, el otro-social-externo, se 


instituye como modelo positivo y centro de comparaciones, muchas veces hipervalorado en 


constraste con la infravaloración construida del endogrupo” (Montero, 1995, en Cruz, 


2006:53).  


Sovint són els altres els qui construeixen la imatge d’un grup social dominat.  


 “Dominadas incluso en la producción de su imagen del mundo social y por consiguiente, 
 de su identidad social, las clases dominadas no hablan, son habladas” (Bourdieu, 2004:  254) 


                                                            
12 L’objectiu principal de la psicologia social, des d’un enfocament socio-històric i en paraules de Sampson (1991), seria descriure les 
diferents perspectives de la realitat social desenvolupades pels diferents grups de persones i comprendre tant les seus bases socials i 
històriques, com el paper que tals perspectives tenen en la vida quotidiana de la gent (Cruz, 2006: 27)  
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El fatalisme rural seria així, una part del conjunt de representacions socials associades a 


aquesta minusvaloració de l’endogrup, la qual cosa hi contribueix a mantenir els elements 


simbòlics, rituals i distants. Quan el desavantatge avaluatiu de l’endogrup és percebut com a 


legítim i estable, les estratègies per assolir una identitat social satisfactòria seran del tipus 


individual, atès que l’individu la considerarà justificada, i invariable a llarg termini. La 


mobilitat social (geogràfica, professional, etc...) seria la via comuna d’abandonar un grup 


per tal d’adoptar les característiques culturals i els valors de l’exogrup valorat positivament.  


Unes altres estratègies associades al processos d’altercentrisme, poden ser la 


diferenciació dicotòmica entre la identitat social i la personal (quan l’individu admet la 


pertinença al grup infravalorat, tot i que nega i contradiu les característiques socialment 


atribuïdes); i una altra en seria la comparació amb els segments o grups considerats encara 


més inferiors, establint nivells o categories de manera que l’avaluació particular resultaria 


relativament positiva, comparada amb els altres més inferiors.     


 La identitat no és unívoca, monolítica, sinó que és resultat d’un conjunt complex 


integrat per una multitud de formes, de visions, d’identitats consubstancials a cada grup 


social, a cada lloc, a cada ofici, etc. La identitat és “plural” i no és immutable, sinó que, al 


contrari, evoluciona, en reforçar-se i adaptar-se, per comparació. De fet, la ruralitat reviscola 


ara, perquè passa a ser un element important en la construcció d’identitats en societats post-


industrials, atès que n’incorpora els valors de la naturalitat, la sociabilitat, les tradicions... 


uns elements importants en la identitat social: són referents per a l’acció col·lectiva 


(González Fernández, 2006).  


Manuel Castells sosté que la identitat cultural és aquell procés pel qual els actors socials 


construeixen el seu sentit atenent als atributs culturals específics, diferencials. Un procés de 


construcció de sentit on els subjectes van organitzant i jerarquitzant en el curs de 


l’experiència, els seus atributs culturals específics. El sentit queda doncs concebut com la 


identificació simbòlica que els subjectes realitzen de l’objectiu de les seues accions 


(Castells, 2000). Castells aporta una taxonomia d’identitats com a projectes col·lectius:  


 Identitats de legitimació, generada per les institucions a fi d’estendre el domini sobre els 
actors.   


 Identitats de resistència, els actors en posicions subordinades les creen, per a la 
supervivència cultural comuna, i resistir una dominació social, religiosa, territorial i 
lingüística; és una afirmació respecte del sistema de dominació: “existeix en la mesura 
en que es resisteix”.  


 Identitats de projecte, constituïdes quan els actors socials construeixen una nova 
identitat, sovint des de les identitats de resistència, transcendint-les. 
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Les identitats legitimadores generen una societat civil; les de resistència, comunitats; i 


les de projecte subjectes nous: construeixen una nova identitat que re-defineix la posició en 


la societat, tot procurant la transformació de la seua estructura social. El desafiament de les 


identitats front a la globalització té com a resultat una gran diversitat de moviments socials, 


propis de la nostra època i que Castells els classifica en dos grups: proactius, que pretenen 


transformar les relacions humanes en el nivell més fonamental (feminisme, ecologisme); i 


els reactius, que construeixen trinxeres de resistència, en nom de Déu, la nació, l’ètnia, la 


família o del territori local.  


“En un món globalitzat com l’actual, les persones s’afermen a la identitat com a font de 
sentit de les seues vides. Quant més abstracte es fa el poder dels fluxos globals de capital, 
tecnologia i informació, més concretament s’hi aferma l’experiència compartida en el 
territori, la història, la llengua, la religió i, també, en l’ètnia. El mite universalista dels 
racionalismes, liberal i marxista, ha estat desmentit per l’experiència històrica” (Castells, 
2000).   


  


La globalització és un fenomen multidimensional, d’una interdependència que no 


anul·la l’Estat-nació, tot i que planteja la gestió de les societats amb perspectives noves. La 


globalització funciona a través de xarxes de relació que acosten, “inclouen i n’exclouen”, tot 


i no afavorir processos d’homogeneïtzació cultural, contràriament al que semblaria, sinó que 


“la diversitat cultural és més forta que mai i cada vegada creixen més les divergències entre 


els valors culturals, sobretot entre els països rics i els pobres, en reforçar-se les identitats 


com a formes de control, en una globalització incontrolada. Les identitats esdevenen l’atlas 


per a poder navegar en la globalització (Castells, 2003).  


Els estudis realitzats sobre les identitats per Inglehart (2003)13 també indiquen que la 


globalització no implica més homogeneïtzació cultural. No hi ha una cultura global 


indiferenciada tot i que augmenten els valors cosmopolites i la uniformització cultural en 


certs grups socials. Aquest autor n’ha mesurat la consciència cosmopolita (ciutadans del 


món), comparada amb la identitat nacional (Estat-nació) i amb la local/regional14. Els joves 


serien més “cosmopolites” que els majors, hi preval la identificació local/regional i 


descendeix l’Estat-nació. Les identitats col·lectives més fortes són les ètniques, religioses i 


de gènere, la qual cosa no invalidaria el procés dessacralitzador de les societats.  


 


 


                                                            
13 El World Values Survey es realitza periòdicament amb mostres representatives de tot el món des de la Universitat de Michigan, un 
centre de prestigi acadèmic en enquestes d’opinió (segons M. Castells 2003).  


14Només el 15% de la gent s’identifica amb el món en general o amb el seu continent (com ara Europa). El 47% considera com a identitat 
principal de referència la regió o la localitat; el 38% refereixen en primer lloc l’Estat-nació. El nivell més alt d’identitat local / regional és 
a l’Europa del Sud-Oest on la consciència regional / local com a identitat primària és expressada per un 64% de la població, en contrast 
al 23% que en prioritzaria l’Estat-nació i d’un 13% que s’identifica amb el món en general 
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1.1.8 Canvis de valors  


 


El procés de modernització ha comportat un lent canvi dels valors, dels vincles solidaris 


orgànics (altruistes, en diria Comte) als valors de les societats industrials, més mecànics 


sinó contractuals; d’allò tradicional-religiós, a un model secular-racional que n’estimula 


l’èxit econòmic, l’individualisme. Per a Tönnies (1984) cal distingir la “comunitat” de la 


“societat” (o associació), on tenen lloc un tipus de relacions socials diferents, segons la 


grandària de la població i el grau de complexitat de la divisió social del treball15. La 


comunitat rural –l’única font de moralitat- es caracteritzaria pels forts vincles de relació 


social, personals, afectius i de parentesc, amb sistemes de control social informal. En la 


societat les relacions serien més anònimes, impersonals, complexes i instrumentals, dins un 


sistema de relacions competitives i egoistes16, en que l’individu n’aprèn a desconfiar dels 


altres (l’actitud blasé de Simmel17); la fàbrica serà la institució social representativa; 


l’església i el poble ho serien en la vella, harmònica i potser massa idealitzada, comunitat. 


En la transició de les societats agràries a les industrials s’ha produït un notable canvi 


dels valors: des d’una visió del món modelada per una economia estacionària i protegida per 


normes religioses absolutes, cap a una altra amb normes socials contractuals, seculars i cada 


vegada més flexibles i volàtils. El nou escenari comporta així “una alteración del sistema de 


valores y una oposición entre valores viejos y valores nuevos, frecuentemente en forma de 


dicotomía y tensión entre unos y otros: trabajo duro/trabajo eficaz y rentable; experiencia 


tradicional/técnica moderna; autoridad/independencia; control familiar/individualismo; 


frugalidad/consumismo” (García Ferrando, 1975:17; 1977:41) 


Des de Karl Marx fins a Daniel Bell han argumentat que el desenvolupament econòmic 


comporta canvis culturals implícits, mentre que Weber afirmaria que els valors culturals 


influeixen de manera duradora i autònoma sobre la societat (Inglehart, 2003). Les dades de 


l’enquesta mundial de valors (World Values Surveys, 2005) referida adés, fan pensar 


Inglehard que travessem un canvi cultural i un canvi de direcció, quelcom més que podria 


anomenar-se post-modernisme18. 


                                                            
15 Per a Durkheim la densitat demogràfica i l’augment progressiu de la divisió social del treball són motors que generen densitat moral; 
canvis en la història natural de costums i valors; progrés: creixement gradual de l’individualisme i racionalitat (en Giner, 2012:695) 
16 Wirth explica el caràcter esquizoide de la personalitat urbana per la densitat i heterogeneïtat de la ciutat: el contacte social en l’ambient 
urbà és superficial, anònim, ràpid...  La personalitat típica de l’habitant de ciutat se manifesta externament amb l’actitud blasé i en la 
tendència a transformar els vincles d’amistat en un instrument per a la realització amb finalitats egoistes;  està condemnat a trobar-se amb 
molts, però també a romandre sempre sol; se relaciona però de forma menys emotiva que utilitarista (Wirth, 1938:24) 
17 L’essència de l’actitud blasé resideix en la insensibilitat de l’individu cap a tota distinció; cap objecte hi mereix preferència; és un estat 
d’ànim que reflecteix una interiorització de l’economia dels diners (Simmel, Metropoli e personalità: pg 451, en Bettin, 1982)  
18 L’autor que popularitzaria el terme postmodernitat seria Lyotard amb La condición postmoderna, un informe, encarregat pel govern del 
Québec, sobre la influència de la tecnologia en el coneixement de les ciències exactes, on hi sostindrà que no hi ha una veritat objectiva ni 
certeses absolutes en el coneixement, només millors o pitjors interpretacions. (Giddens, 2008:16) 
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Per a Giddens (2008), la globalització no és una etapa nova, distinta a la modernitat; la 


globalització simplement és una radicalització i universalització de la modernitat; ja no és un 


assumpte dels països occidentals europeus, sinó que, precisament, la globalització ocorre 


quan la modernitat s’universalitza, es globalitza. Simplement, seria una dimensió global, un 


fase més del sistema capitalista. Inglehart (2003) per la seua banda, hi proposa una versió 


revisada de la teoria de la modernització, tot i no dissentir de la tesi central: el 


desenvolupament econòmic, el canvi cultural i el canvi polític estan relacionats i segueixen 


unes pautes coherents, i fins a cert punt, predictibles; malgrat això discrepa en quatre punts:  


1. El canvi no és lineal. No es mou sempre en la mateixa direcció; arriba a punts de 


rendiments decreixents i en les darreres dècades es mou en una nova direcció. 


2. Tant el determinisme econòmic com el cultural i polític són, tots tres, una 


simplificació excessiva: els vincles causals tendeixen a ser recíprocs.  


3. Es rebutja la perspectiva etnocèntrica dels qui equiparen la modernització amb 


occidentalització. La modernització naix com la ciència, a Europa i es concentra a occident, 


però, és evident que el procés és global i no sols local.  


4. La democràcia no és necessàriament una fase de la modernització. Les societats es 


mouen des de la modernització a la post-modernització. En aquesta fase es produeix una 


síndrome de canvis que augmentaria la probabilitat de que s’hi done la democràcia, fins al 


punt que finalment es faria difícil evitar-la.  


 
Els miracles econòmics i el model europeu de protecció social (l’Estat social)  que van 


sorgir en els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, obriren una nova etapa històrica, 


al final de la qual hi apareixerien els anomenats valors postmoderns. Les cohorts de la 


postguerra en aquestes societats, van créixer en unes condicions diferents de les que patiren 


generacions anteriors. Diferien en dos aspectes: primer, el grau de prosperitat assolit en la 


Europa de postguerra, aportaria una sensació de major seguretat econòmica.  


El sentiment de seguretat existencial, no de riquesa absoluta, és la variable important, i 


l’estat de benestar hi reforçaria el creixement econòmic, en produir un sentiment general de 


certa seguretat.  


Per primera vegada en la història europea, la percepció de seguretat en la supervivència 


originaria un procés de canvi intergeneracional de valors que afectaria gradualment la 


política i les normes culturals en les societats industrials avançades. El vessant més 


documentat d’aquest procés és el canvi de prioritats des de l’economia i la seguretat física, a 


l’auto-expressió i a la qualitat de vida.  
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El canvi des de les prioritats materialistes a les  post-materials faria aparèixer noves 


qüestions polítiques, tot impulsant nous moviments socials. La teoria del canvi 


intergeneracional de valors, segons Inglehart (2003), es basaria en dues hipòtesis:  


1. La hipòtesi de l’escassesa: les prioritats individuals atorguen més valor al que hi ha. 
2. La hipòtesi de la socialització: la relació entre l’entorn socioeconòmic i les prioritats 


 valoratives no té un ‘ajust immediat; reflecteixen les condicions prevalents anteriors.  
 


Així, mentre que en la hipòtesi de l’escassesa, la prosperitat afavoriria els valors 


postmaterialistes i postmoderns, la hipòtesi de la socialització sostenia que els valors  d’una 


societat no solen canviar de la nit al dia.  


La seguretat econòmica ja no és sinònim de felicitat. Els públics de les societats 


industrials avançades enalteixen cada vegada més la qualitat de vida i sovint atorguen més 


importància a coses com protegir el medi ambient, més que al creixement econòmic i al 


desenvolupament tecnològic i científic que l’ha fet possible; es produeix un canvi d’èmfasi: 


de la prioritat de la supervivència, a la maximització del benestar subjectiu. La importància 


concedida a l’èxit econòmic augmenta amb el procés de modernització, però hi disminueix 


quan comença la postmodernització. Irònicament, però, quan la supervivència arriba a una 


seguretat sense precedents, els pobles de les societats industrials avançades són cada vegada 


més sensibles al risc, als efectes potencials.  


Un dels crítics més influents de la teoria de la postmodernitat, U. Beck, caracteritza  


aquest fenomen com la societat del risc. D’acord amb aquest diagnòstic, els conflictes que 


sorgeixen en la distribució dels béns (com la propietat, renda i ocupació) que van 


caracteritzar la societat industrial, han donat pas als conflictes sobre la distribució dels 


“mals”, com els riscos que impliquen la tecnologia nuclear, la manipulació genètica, la 


inseguretat alimentària i l’amenaça del col·lapse ambiental. La industrialització erosionà la 


seguretat i l’estabilitat que oferien les creences religioses de la societat feudal, però donaria 


pas també a un grau creixent de seguretat existencial.  


Ara la societat postmoderna comporta riscs incalculables que escapen als mecanismes 


de control social (Beck, 2006). La sociologia de la modernització reflexiva descriurà la 


societat industrial com una simbiosi històrica portadora de contradiccions entre les quals en 


destaca el conflicte ambiental, considerat un efecte imprevist i col·lateral per a la sociologia 


clàssica (Beck, 1996: 261)  


“El ocaso amenazante es únicamente el tema (por cierto, el gran tema apenas patentizado hasta 
nuestros días) de una sociologia que abandona la fe en el desarrollo industrial” (Beck, 1996: 
242)   
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Hi ha diferències marcades entre el comportament i les visions del món de la gent més 


preocupada per la supervivència personal, i d’altres per l’escalfament del planeta Terra. La 


tesi general de la modernitat de Ronald Inglehart sosté que les societats agràries posen 


l’èmfasi en valors tradicionals i de supervivència, mentre que les societats més riques posen 


l’èmfasi en els valors seculars racionals i d’expressivitat de la personalitat (Inglehart, 2003). 


Així, en les societats industrials avançades el canvi global seria en els àmbits següents:  


A. Els sistemes de valors. L’èmfasi creixent en l’èxit econòmic individual seria un dels 


factors causants de la modernització. El gir cap a prioritats materialistes restaria importància 


a les obligacions comunitàries. El creixement econòmic es confondria amb el progrés i seria 


considerat un distintiu en les societats d’èxit. En la societat postmoderna l’èmfasi en l’èxit 


econòmic, donaria pas a una revalorització de la qualitat de vida (d’una part de societat).  


B. L’estructura institucional. Les organitzacions burocràtiques jeràrquiques creades en 


la societat moderna, estarien arribant al límit del potencial desplegament. L’estat burocràtic, 


el partit polític disciplinat, centralitzat i oligàrquic, la cadena de muntatge de producció en 


massa, el gran sindicat i les grans corporació jeràrquiques, tocarien sostre per dues raons: 


pels dèficits en l’eficàcia funcional i per la deslegitimació creixent.  


C. Canvis en les motivacions de la conducta. Els valors materialistes, favorables a 


l’acumulació, obriria el camí a la industrialització i al capitalisme. Quan s’arriba a certa 


seguretat econòmica, la població dels països industrialitzats començaria a exaltar els valors 


postmaterialistes, com la qualitat de vida i l’autorealització personal, canviant les 


preferències polítiques: del conflicte de classes als conflictes mediambientals, l’exclusió 


social de les minories o la igualtat de gènere i els drets humans. Aquesta teoria seria 


discutible en 2013, pel context de crisi econòmica i sistèmica del sistema capitalista, de 


creixement en la desigualtat social i en la pèrdua de legitimitat del sistema democràtic.  


Comptat i debatut, la sociologia naix amb l’inici de la societat industrial. “Los clásicos 


han accedido a un sistema de pensamiento en que aun hoy habitamos y moramos” 


(Beck,1996), que equipara modernitat amb modernització socio-industrial: les teories de la 


postmodernitat refereixen “a estructures que els actors reprodueixen. Però, la teoria de la 


modernització reflexiva projecta imatges d’estructures que els actors transformen”(Ibid.)   


“La clásica dialéctica de estructuras y actor pierde pujanza, incluso, se invierte. Las estructuras 
pasan a ser el objecto de los procesos de acción y cambio social (...) En el transcurso de la 
modernización  reflexiva se derrumban los supuestos de la época industrial y, de esta forma, la 
acción de los individuos toma el centro” (Ibid: 255) 
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1.1.9 Les representacions socials 


 


Les representacions socials19 son un conjunt de significats que una cultura atribueix i 


que son compartits per tota una comunitat d’actors (intersubjectivitat); “són esquemes i 


prescripcions (tipificacions i receptes) d’interpretació útil en la conducta pràctica socialment 


establerta” (Schutz,1983:289, en Ritzer, 1998:273). Són, teories de sentit comú, formes 


socialment elaborades i compartides pels grups; permeten comparacions intergrupals que 


són imprescindibles per construir les identitats; propicien un marc d’elements simbòlics 


comuns on s’hi articula una identitat social, alhora que concreta les diferències amb els 


altres. N’identifica, compara i diferencia. Són, en definitiva, abstraccions, enunciats 


figuratius construïts per un grup des d’una posició social, sobre el mateix grup (endogrup) i 


sobre altres (exogrup) (Cruz, 2006:44). De fet, captar una representació social, és observar el 


procés pel qual un grup es defineix i compara amb altres (Di Giacomo, 0987:295, Ibid:36). 


Tenen un vessant figuratiu, ja que el coneixement quan es transforma en imatges, simplifica 


l’objecte en fer-lo comprensible, accessible, amb significats simbòlics per a la col·lectivitat.  


La realitat social té una dimensió física i una altra més complexa, els significats, els 


quals són construïts en les relacions socials, i es transmeten a generacions successives amb 


els processos de socialització. Berger i Luckmann (1968) tracten “la construcció social de la 


realitat” i consideren el llenguatge com el sistema de símbols més important d’una societat, 


forma específica del procés de significació. El llenguatge és externament fàctic (objectiu) i 


internament coercitiu (subjectiu). L’aprehensió de fenòmens humans com si foren coses, 


fets, és a dir, en termes no humans o possiblement suprahumans (reificació), és la tendència 


a percebre els productes humans com si foren fets naturals, o com a manifestacions de la 


voluntat divina (Berger i Luckmann, 1967:89).  


Tot i que la fenomenologia (de Schutz i dels deixebles) tracta dels hàbits naturals, 


pràctiques quotidianes, significats i representacions, i n’ignora les estructures socials que 


legitimen els significats (validesa cognoscitiva). Bourdieu n’aportarà el concepte habitus20: 


el conjunt de predisposicions, d’esquemes de percepció, resultat de la dialèctica entre 


estructura social i acció pràctica. La conversió col·lectiva a l’atractiu de l’estil de vida urbà, 


la fascinació, és un exemple d’internalització dels valors dominants (Bourdieu, 2004).  


                                                            
19 En 1961 Moscovici rescataria el concepte representació col·lectiva de les obres de Durkheim, quan  n’afirmava que “els membres de 
col·lectivitats compartien de manera inconscient models que assimilaven, reproduïen en els comportaments i propagaven a d’altres, a 
través de l’educació”. La tesi de Moscovici mostrarà com, a partir d’idees construïdes col·lectivament sobre les persones i el grups, se fan 
lectures de la realitat que afecten els comportaments i  les interaccions socials (Moscovici, 1973, en Cruz, 2006:32) 
20 Esquemes de percepció estructurats i estructurants.  Habitudines, en el sentit de Leibnitz: costums, maneres de ser duradores, 
estructurades, fruit de l’evolució (Bourdieu, 2000: 59)  
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Les estructures simbòliques de dominació determinen les representacions de la realitat, 


conformen identitats i condicionen els projectes particulars de vida. Les pràctiques donen 


forma a l’habitus alhora que l’habitus unifica i genera un tipus de pràctiques adients. El 


poder hipnòtic de la ciutat (Bordieu, 2000:58) o l’embruix que la ciutat exerceix, només és 


efectiu en persones prèviament convertides als atractius urbans. És una colonització cultural, 


resultat d’una interiorització dels valors dominants, que n’atribuirien significats positius a 


l’estil de vida urbà: paradigma de la modernitat. És la urbanització. Louis Wirth escrivia en 


un article clàssic que la urbanització no sols expressa el procés pel qual són atretes i 


subjectes les persones a un lloc anomenat ciutat, i són incorporades al seu sistema de vida. 


Hi refereix també a l’accentuació acumulativa de les característiques distintives del mode de 


vida que s’associa al creixement de les ciutats, i finalment, als canvis en la direcció de les 


formes de vida reconegudes com a urbanes, i que la gent palesa, on vulga que siga, “quan ha 


estat sota l’embruix que la ciutat n’exerceix, atès el poder de les seues institucions, a través 


dels significats que circulen amb els mitjans de comunicació i de transport” (Wirth, 1938:5) 


Berger i Luckmann consideren el llenguatge com una forma específica del procés de 


significació. Les definicions dels mots rural i urbà expressen esquemes de significats 


socialment legitimats, i alhora estructures socials de subordinació. Segons hi mostrarà el 


quadre de la pàgina següent, el mot rural significa agrest, camperol, rústec, silvestre; 


pertanyent als camps, a la vida al camp, per oposició a la vida de la ciutat. Mentre que urbà 


és sinònim de ciutadà (el contrari de rural, provincià); civilitzat, cortès, educat, civil, culte; 


el contrari de salvatge, bàrbar (DSA Peys,1989:779). En castellà: “villano, villanía, ruín” 


Urbanitzar és l’efecte de la socialització moderna, de “l’educació en les maneres de 


comportar-se”; sinònim de “cortesia i bones maneres que s’adquireix principalment amb 


l’habitud de la societat en les ciutats” (DCVB,1988). L’adquisició de civilitat (“sociabilitat, 


correcció”) també pot anomenar-se urbanitzar (fer urbà; donar condicions i aspecte de 


ciutat: DCVB.1988:624.TX). I també  civilitzar: convertir una persona tosca o insociable en 


educada o sociable (Moliner, 2008: 382 T1). “És l’estadi evolutiu de la cultura que succeeix 


a la barbàrie i que es caracteritza, principalment, per l’existència d’una organització política 


de tipus estatal, el desenvolupament de les ciutats i l’escriptura” (<http://dlc.iec.cat>). O 


ciutat o barbàrie? 


“Hoy mismo, de las palabras ciudad y urbe, extraemos las nociones de urbanidad,  ciudadanía, 
etcétera, que implican un alto nivel de tratos y contratos humanos, mientras que rusticidad y 
rústico aluden a otro muy bajo de conocimientos y comportamientos” (Caro Baroja, 1991: 11). 
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Quadre 1.6   Els significats dels mots rural-urbà 


 
MOTS  /  
 
FONTS 


D. de Sinònims, 
Antònims de Pey i 
Estrany, S. (1981) 


D de la Llengua Catalana 
Enciclopèdia Cat (1994) 


DCVB Alcover i Moll 
(1988) 


D. María Moliner 
Gredos (2008) 


 
Rural 21  
 


Agrest, camperol, rústec, 
silvestre, campestre  
(Pg. 706) 
 


Relatiu o pertanyent als camps, 
a la vida al camp, per oposició 
a la vida de la ciutat  (Pg. 1741) 


Pertanyent o relatiu al 
camp 


Del campo, y no de la 
ciudad (Pg. 281) 


Rústic/ 
rústec  
 


Agrest, camperol, rural, 
campestre, selvàtic (el 
contrari de civilitzat); 
aixafaterrossos, pagès, 
peuterrós, provincial; el 
contrari de ciutadà.  
(Pg. 706) 
 


1 Propi de les persones o coses 
del camp.                                  
2 Rústec-ega: Aspre al tacte, 
impolit, raspós.                         
3 Mancat de cultura, sense 
finor espiritual.   (Pg. 1742) 


Pertanyent o relatiu al 
camp, a les coses i 
persones que hi habiten;  
grosser, mancat de cultura,  
Aspre al tacte, mancat de 
finor. 


Aplicado a personas y 
sus costumbres, 
modales, etc.. del 
campo, o propio de las 
gentes del campo  
(Pg. 281) 


Urbà 
 


Ciutadà, vilatà, (el contrari 
de rural, provincial); 
sinònim de civilitzat, 
cortès, educat, civil, culte,  
(el contrari de salvatge, 
bàrbar). (Pg. 779) 


1 Pertanyent a la ciutat 
 
2 Civilment cortès 


1. Pertanyent o relatiu a la 
urbs, a la ciutat. 
2. Civilment cortès 


1. De ciudad 
2. Cortés o bien 
educado 


Urbanitat  Cortesia, formalitat, 
formes, reverència, 
maneres, civilitat, 
educació, atenció, 
sociabilitat, correcció, 
decorum, circumspecció, 
curialitat. (El contrari 
d’incivilitat, incorrecció). 
(Pg. 779) 


Qualitat de la persona que 
posseeix bones maneres, que 
conviu en grup respectant la 
personalitat d’altri, i que 
observa les normes de 
convivència i de tracte social. 
(Pg. 1997) 
 


Cortesia i bones maneres 
que s’adquireix 
principalment amb 
l’habitud de la societat en 
les ciutats 


Comportamiento en el 
trato social con el que 
se muestra amabilidad 
y educación: sinónimo 
de cortesía. (Pg. 476). 


 


Ciutadà 
 


Habitant, poblador, veí, 
resident, natural, regnícola. 
Sinònim d’elector, votant; 
de cívic, vilatà, civil, urbà, 
burgés; el contrari de rural,  
camperol, provincià (Pg. 
175) 


 


1 Natural o veí d’una ciutat.  
2 Relatiu o pertanyent a la 
ciutat.   
3 A Atenes i a Roma, membre 
de la comunitat política 
constituïda per la ciutat. 


1. Habitador de la ciutat; 
propi de la ciutat. 
2. Habitador de la mateixa 
ciutat (d’un altre); 
conciutadà.  
3. Que gaudeix dels drets 
polítics dins un Estat 


1 Natural o vecino de 
cierta ciudad  
2 Personas de una 
ciudad antigua o de un 
estado moderno con 
los derechos y deberes 
que ello implica…  
3 Hombre bueno, 
perteneciente al estado 
llano 


Civilitzat/ 
Civilitzar  


 


Educat, civil, culte, 
cultivat, urbà, avançat. El 
contrari de bàrbar, 
salvatge. (Pg 175) 


Treure de l’estat salvatge o de 
barbàrie, fer passar a un estat 
més avançat de cultura 
intel·lectual, social, moral, etc. 


Fer passar a un estat més 
avançat de cultura social, 
intel·lectual, moral 


Convertir a una 
persona tosca o 
insociable en educada 
o sociable.  
(T1, Pg 382). 


Fonts documentals diverses, citades a l’interior del quadre. Elaboració pròpia 


 


L’anàlisi de les representacions legitimades i de les identitats socials, permetrà conèixer 


les visions construïdes de la ruralitat, i les estratègies d’inèrcia o de resistència.  


“En la historia de Occidente europeo, la ciudad ha surgido a partir del campo, desprendida y al 
tiempo proyectada hacia él (...) en tales sociedades, la imagen de comunidad rural aislada, 
cerrada sobre sí misma, sea, salvo excepciones, un tópico que no responde a la realidad, que la 
falsifica y que ha sido creado por la propia ciudad” (Pérez Díaz, 1971:17) 


                                                            
21 La Real Academia Española de la Lengua ha decidit suprimir els termes "tosco" e "inculto" en la definició del terme “rural" i  anuncia 
que la pròxima edició del diccionari de la RAE, prevista per al 2014, ja no hi figuraran eixes accepcions estereotipants. El president de la 
Red Española de Desarrollo Rural se n’havia queixat: “Definir, hoy en día, a una persona de pueblo en estos términos es un insulto a los 
diez millones de personas que viven en ese entorno (…) Lo que ahora define la relación entre lo rural y lo urbano no es la competencia, 
sino la complementariedad: lo rural ya no está apegado a las labores propias del campo. Lo rural es turismo, calidad agroalimentaria, 
energías verdes y valorización de los espacios y de los recursos endógenos" (La Vanguardia. Cultura | 09/01/2012)  
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1.1.10 Les mesures de la ruralitat 


 


L’hàbitat rural referia genèricament a un tipus de coresidència, un estil de vida i un tipus 


d’activitat predominant: l’agrària. Però, on és la frontera entre zones rurals i urbanes? 


“¿Quién ha trazado la raya que separa lo rural –el campo– de lo urbano –la ciudad? ¿Cómo? 


¿Por qué? ¿Para qué? La epistemologia es una cuestión de donde ponemos la raya” (Ibáñez, 


1991:95). No hi ha una definició unívoca de ruralitat, ni de les poblacions rurals22.  


Des d’una perspectiva quantitativa es pot definir a priori identificant els elements o 


indicadors que delimiten un espai concret. Si interessa observar-ho des del vessant més 


subjectiu, hi caldrà considerar que allò rural és una construcció social, de significats i ritmes 


diversos, segons el grau de desenvolupament econòmic dels diferents espais, i segons 


l’interès i el poder dels agents que n’intervenen.  


“Las rayas trazan distinciones. Para que exista una distinción, alguien la tiene que haber trazado: 
para que alguien la haya trazado, los dos lados de la distinción tienen que diferir en valor para él 
(Spencer-Brown, 1979:2-3). En general los que mandan trazan distinciones, los mandados 
meramente deciden entre las opciones que generan” (Ibáñez, 1991:95).  
 


On és la ratlla? o ¿com definir, doncs, l’àmbit, la substància de la ruralia per tal de 


poder ser observada científicament? En primer lloc, hi cal advertir que qualsevol taxonomia 


de les ruralitats és només de caràcter operatiu: “las fronteras entre uno y otro ámbito son 


cada vez más difusas, eso sí, en un contexto de evidente predominio de lo urbano (Larrull i 


García Pasqual).  


Aquests darrers autors citen García Ramón, Trulla i Valdominos, 1995:41) quan 


sostenen que: “es evidente que el espacio rural no puede entenderse como una realidad 


aislada y matemáticamente definida, ya que debemos considerarlo, históricamente, en el 


contexto de una polarización territorial entre los núcleos urbanos y el resto del territorio. 


Este debe concebirse, en un primer momento, como el resultado de una organización 


dinámica del espacio que configura la existencia de una red, jeraquizada, urbana o 


metropolitana que lo vertebra” (en Larrull i García Pasqual:1998:33).  


En la pràctica, el mot rural és més un adjectiu que no un substantiu, d’acord amb 


Paniagua i Hoogart (2002:61). Segons aquests darrers geògrafs, hi ha tres grans enfocaments 


en l’anàlisi de la ruralitat: el quantitatiu o funcional, el qualitatiu i, per últim, l’anàlisi dels 


fluxos. Des d’un enfocament quantitatiu, en destaquen l’aportació de Clout (1993) qui 


proposaria quatre característiques rurals, segons es resumeix tot seguit:  


                                                            
22 La Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, qualifica als municipis segons les característiques 
i grandària en tres tipologies: els perifèrics, petits, remots i a “revitalitzar”; els semiurbans o intermedis, i els grans o periurbans. 
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1. Una densitat de població relativament baixa  
2. Una escassa dotació d’infraestructures 
3. Una reduïda proporció de persones ocupades en sectors secundari i terciari,  
4. Un domini dels usos del sòl agraris i forestals. 


 


Així el Parlament europeu fa tres categories23 (CEE -1988: el Futur del Món Rural):  


1. Àrees dinàmiques o econòmicament integrades (alt grau de creixement econòmic i 
benestar social).  


2. Àrees perifèriques o intermèdies (baix nivell de desenvolupament econòmic i 
social, però amb un gran potencial de futur)  


3. Àrees en procés d’abandonament, remotes (baixa densitat de població i decadència 
rural).  


 


L’OCDE igualment classificarà els espais rurals supramunicipals en tres categories 


diferents en funció de la densitat de població:  


1. Predominantment rurals: més del 50% de la població comarcal viu en municipis 
de menys de 150 hab./km2.  


2. Significativament rurals: entre el 15% i el 50% de la població comarcal viu en 
municipis de menys de 150 hab./km2.  


3. Predominantment urbanes: menys del 15% de la població comarcal viu en 
municipis de menys de 150 hab./km2. 


 
A poc a poc, lo rural es transforma en suport productiu, residencial, d’oci- turisme i 


mediambiental (Camarero et al. 1991: 8). A Espanya hi ha debat i diferències de magnituds 


o atributs, sobre com i on posar-hi la ratlla, i sobre quines són les categories que li atorguen 


una substància major o menor de ruralitat: demogràfiques o agràries?24. García Ferrando hi 


aportarà un significat cultural més ampli i desprovist de les limitacions estadístico-censals:  


“Lo rural en las sociedades más industrializadas, se va definiendo cada vez más como 
oposición a la ciudad, esto es, a la gran aglomeración de personas con una alta densidad 
geográfica, y con un predominio de las actividades de naturaleza secundaria y terciaria” 
(1977:45) 


 
Ibáñez (1991:95) recordava també que “las rayas pueden ser reales –separan cosas- 


imaginarias –separan imágenes– o simbólicas –separan conceptos–“  Per a la tradició més 


qualitativa, les definicions de ruralia se centren en les percepcions, els significats i els valors 


que allò rural provoca sobre l’individu o la comunitat:  “Lo rural y lo urbano son realidades 


                                                            
23 L’any 1995 la Comissió Europea donaria pas a cinc tipus diferents d’àrees rurals: (1) espais rurals situats en les proximitats de zones 
molt urbanitzades, (2) espais rurals de gran atractiu turístic, (3) espais rurals amb activitats diversificades, (4) espais rurals amb predomini 
agrari i (5) espais rurals de difícil accés. 
24 Per a l’Institut Nacional d’Estadística el criteri rural és demogràfic: municipis menors de 2.000 habitants; els anomenats intermedis 
(entre 2.000 i 10.000 habitants); i els urbans (més de 10.000 habitants). El Ministeri d’Agricultura focalitza més en els atributs agraris, així 
la Comarcalización Agraria de España (1977 i 1996) o en la Tipificació de les Comarques Agràries Espanyoles de 1978, que hi considera 
25 variables en total, de quatre grans tipus: dades de superfície agrària comarcal; dades del nombre total de caps de bestiar; dades de la 
mecanització; i, dades sobre el nombre d’explotacions 
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percibidas y en buena medida constituyen una construcción social, fundada sobre todo en 


preferencias de la población. Lo rural no es un mundo a parte, sino una categoría 


socialmente construïda” (González Fernández, 2002).  


Com s’ha dit, l’enfocament constructivista (Blanc, 1997; Hoggart, 1990) interpretarà 


que les categories espacials són essencialment representacions socials, que es tradueixen en 


discursos alhora que orienten les accions humanes i fonamenten els valors (Paniagua i 


Hoogart, 2002: 64). Des d’aquesta perspectiva, les representacions socials i les seues 


construccions tenen lloc quan atorguen significats, continguts, a un mot que, des del punt de 


vista quantitatiu, mostra dificultats a l’hora de comprendre la diversistat de significats. Pels 


anys noranta, el gir anomenat “the cultural turn” de la geografia,  classificarà els discursos 


predominants dels espais rurals. Així Frouws (1998) hi farà  una taxonomia de ruralitat de 


tres grans grups:  


1. El discurs agroruralista liderat pels productors (l’espai rural, seu de la producció 
d’aliments i de l’agricultura moderna, encara que siga contra el medi ambient. S’oposarà a la 
visió urbana de l’espai rural com a reserva d’oci i natura.  


2. El discurs utilitarista desenvolupat a partir d’una visió econòmica de l’espai rural 
que cal gestionar aprofitant al màxim les seues potencialitats 


3. El discurs hedonista basat en un enfocament més cultural del món rural. S’entén 
l’espai rural des d’una perspectiva enyoradissa, d’harmonia i absència de conflictes, idíl·lica. 
És el discurs tòpic dels neorurals  i d’una part de la societat urbana. 


 
Finalment, dins d’aquestes tendències constructivistes en l’anàlisi de la ruralitat, cal 


citar l’enfocament dels fluxos (la mobilitat) que es concretarà en dos conceptes clau en la 


“moderna geografia rural”: “l’idil·li rural (Little i Austin, 1996) ” i la “producció i consum 


d’espai”  (Paniagua i Hoogart, 2002: 67). L’idil·li rural és un concepte d’origen anglosaxó 


que s’ha utilitzat sovint per descriure i explicar l’atracció dels espais rurals entre la població 


urbana en les societats post-industrials25. Són una relació d’imatges oposades a les 


urbanes26, basades en unes categories: relacions socials, medi ambient, salut i mode de vida. 


És la Rurality as way of life (Halfacree, 1993).  


La nova ruralitat és una visió estereotipada de la ciutat i una idealització del camp 


(verd, tranquil, segur, refugi envers la congestió i la inseguretat urbana). Halfacree 


qüestionarà que aquesta visió fora compartida per la població rural (1995). Darrerament hi 


ha aparegut “l’anti-idil·li rural” (Paniagua i Hoogart, 2002: 67) a partir d’un cert i puntual 


deteriorament d’àrees rurals atractives, ara urbanalitzades pel consum massiu d’espai.  


                                                            
25 S’ha utilitzat per explicar fenòmens com la contraurbanització, rururbanització o migració dels urbanites als municipis petits.  
26 La utilització d’aquest concepte no ha estat exempta de debat, atès que se fonamenta en la visió romàntica i bucòlica –victoriana?- del 
camp, de les classes dominants angleses. Actualment, el concepte hi bascula entre el pastoralisme (inicial) i l’antipastoralisme (Paniagua i 
Hoogart, 2002: 67)  
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Des fa uns anys s’observen canvis notables en les preferències residencials27 de la 


població urbana, un canvi radical de sentit. “Si pudiera residiría en núcleos de tamaño 


reducido”. Paniagua sosté que la proporció de la població que deixaria la ciutat bascula entre 


el 40 i el 55%. “Este ir al campo 28 también está presente en el ciclo demográfico semanal 


que viven muchos de nuestros pueblos. Más de la mitad de los habituales visitantes urbanos 


del campo son propietarios de una casa en un pueblo o lo son sus familiares (Paniagua, 


1997a). Por el contrario, el 85% de la población rural desea seguir residiendo en el mismo 


lugar, un pueblo, y pocos, sólo el 5%, desearían marcharse a la Ciudad” (COAG, 1999, 


Ibid:67). L’enquesta dels Consumidors i Usuaris (OCU, 2012)29 en destacarà també la 


preferència dels habitants de les grans ciutats per les poblacions més petites30. 


L’afany de destriar l’espai rural/urbà pot bandejar els procesos de reestructuració 


capitalista, causa principal dels grans canvis que incideixen en el medi rural o urbà.  


  “La ciudad y el campo son simplemente piezas dentro de un mismo campo, el global. Sin 
embargo, tales enfoques pueden conducir a la ruralidad a una consideración residual y 
convertir en notoriamente circular el debate sobre su significado. Los grandes procesos de 
transformación global se pueden observar a nivel local, pero estos escenarios están 
condicionados globalmente” (Paniagua i Hoogart, 2002: 69).  


 
 La descripció del marc en el qual s’insereix allò rural és avui en dia planetari.  


  “No basta con incluir en el cuadro una ciudad cercana, por grande que esta sea. Tanto el 
pueblo como la ciudad son escenarios de operaciones de fuerzas que están mucho más allá 
del alcance de uno y de la otra, y de los procesos que estas fuerzas ponen en macha y que 
nadie, - ni los habitantes de las zonas rurales y urbanas afectadas, ni tampoco los propios 
iniciadores- pueden comprender y aun menos controlar (…) son los mercados globales los 
que deciden a dónde van” (Bauman, 2006:96) 


 
A causa d’aquesta pressió globalitzadora, moltes ciutats del planeta van esdevenint 


campaments de refugiats per als desnonats de la vida rural (Seabrook, en Bauman, 2006: 98) 


I l’espai públic urbà n’és ara la primera víctima colateral, en aquesta batalla perduda contra 


el desplegament imparable del colós global (ib.: 102). Així és, des d’antuvi les ciutats han 


estat llocs on persones estranyes (diferents d’amics o coneguts) hi conviuen plegats, sense 


deixar de ser estranyes les unes per a les altres.  


La ciutat és “un establiment relativament gran, dens i permanent d’individus socialment 


heterogenis”, en deia Wirth (1938).   


                                                            
27Diverses enquestes fetes per Gallup i CIRES (1992 i 1994) segons Paniagua et al. 2002.  
28 Un apartheid a la contra, segons l’expressió de Bauman (1998, en Oliva, 2011)  
29 OCU. Estudi ¿Qué tal se vive en las ciudades españolas?) Enquesta realitzada a 19.241 persones de 126 ciutats del món. 5.416 persones 
enquestades en Espanya; http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/informe/calidad-ciudades/1 
30 Entre els habitants de Madrid (64%) i de Barcelona (58%) destacaria el desig de mudar-se a una ciutat més petita. Pel que fa a les ganes 
d’escapar de la congestió urbana cap a una zona rural, Córdoba i Oviedo lideren la classificació: el 66% de les enquestades preferirien 
viure en el camp. En el top ten de les ciutats amb pitjor qualitat de vida, apareix, en tercera posició, Alacant, i en el setè lloc, València. Els 
factors principal que condicionarien la vida urbana són: ocupació, salut, transport, educació, seguretat i pol·lució. Els factors d’atracció i de 
rebuig també hi afecten, i canvien de sentit. 
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Bauman referirà els canvis urbans en el text Vida líquida. En el capítol anomenat 


“Refugiarse en la caja de pandora, o miedo y seguridad en la Ciudad” (2006: 93) explica els 


canvis que afecten actualment a les ciutats, els quals hom podria resumir en 10 ítems:   


 


1. Tota concentració d’estranys constitueix un escenari d’imprevisibilitat endèmica, 
irremeiablement: els estranys comporten riscos, neguit sinó temors (ibid:104) 


2. Els escenaris de risc comporten atracció i rebuig alhora; els espais públics són escenaris 
en els quals l’atracció i el rebuig lluiten, tot i que també són els únics espais on l’atracció 
pot compensar o neutralitzar el rebuig.  


3. L’espai és “públic”, en tant que els homes i dones als qui se’ls permet l’entrada i tenen 
possibilitats d’accedir-hi, no són preseleccionats; són, doncs, anònims. 


4. Els espais públics són llocs de concurrència d’estranys; una versió condensada dels trets 
definitoris de la vida urbana, que és quan n’assoleix l’expressió màxima, i es diferencia 
d’altres formes de relació humana (Ibid:104-105) 


5. L’espai públic és on el futur de la vida urbana (i, atès que una majoria cada vegada més 
gran de la població del planeta està formada per habitants de ciutats, el mateix futur de la 
convivència planetària) s’està decidint en aquest moment. 


6. Això anterior no podria dir-se d’un espai públic qualsevol sinó únicament dels que 
renuncien tant a l’ambició moderna d’aniquilar o igualar les diferències, com a la deriva 
postmoderna de l’ossificació de la diferencia, amb l’apartheid socioespacial. 


7. Allò anterior sí que és aplicable als llocs públics que reconeixen el valor creatiu  que 
suposa la diversitat, i que, alhora, n’afavoreixen un diàleg significatiu i permeten que 
n’afloren la diversitat (de persones, activitats i creences) en un espai públic on s’integren 
(o reintegren) les diferències sense eradicar-les: les hi celebren.  


8. La por i la inseguretat amainarien al preservar la diferència i per la possibilitat de 
moure’s lliurement per la ciutat. 


9. La tendència a la retirada dels espais públics cap a illes d’uniformitat es converteix, amb 
el pas del temps, en el major obstacle per a conviure en la diferència, perquè fa que les 
aptituds per al diàleg i la negociació minven i acaben semant-se. 


10. L’exposició a la diferència és la que, amb el temps, es converteix en el factor principal 
d’una convivència feliç, perquè fa que, en tal cas, siguen les arrels urbanes de la por les 
que vagen consumint-se fins assecar-se (Ibid:105) 


 








3.5  L’Arrelament rural 
 


Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble. 
I tu, greument, has escollit. (Vicent Andrés Estellés, 1971) 


 
 


3.5.1 Dels vincles amb el poble  
 


D’acord amb Bourdeiu, a la força d’atracció de la ciutat s’hi oposa la força de la inèrcia 


que els diferents agents contraposen en funció d’una sèrie de categories de percepció, de 


valoració i d’acció, les quals constitueixen l’habitus (Bourdieu 2004:219). De manera que 


l’arrelament objectiu (pels vincles familiars, personals, econòmics) inherent a les persones 


que es crien en un habitat i en un context social  i territorial determinats, junt a l’arrelament 


subjectiu (identitats, valors culturals), tot plegat, condiciona els projectes i les estratègies 


individuals, amb dues possibles conseqüències: la continuïtat al poble o l’emigració.  


Segons s’ha vist, el mot desarrelar té diversos significats. Un primer que refereix a 


arrencar de terra, d’arrel, una planta o un arbre; un segon a fer desaparèixer o extirpar (una 


habitud, una creença, etc.. ben arrelades), com desarrelar un prejudici, una superstició; i el 


tercer, a separar del lloc on hi viu, de la seua família, dels seus amics... (DLLC,1994:615). En 


aquesta part seguirem la significació tercera del desarrelament, és a dir, l’efecte de separar 


(algú) del lloc on hi viu (habitat), de la seua família, dels seus amics... tot i que de seguida es 


relacionarà amb la segon, extirpar una creença molt arrelada.  


En general, hom suposa que quan més temps viuen les dones a la ciutat, amb el procés 


d’adaptació i la seua conseqüència, la paulatina integració, més en disminuirà la probabilitat 


de mantenir actius els vincles al poble, què poden minvar amb el transcurs del temps. De 


manera que aquests llaços poden ser més actius en els casos de persones que porten poc temps 


en  la ciutat. Un terç de les nostres dones fa uns 10 anys o menys que n’estan, mentre la gran 


majoria (dos de cada tres) en fa el doble: 20 anys aproximadament que van eixir del poble.  


 
 


3.5.1.1 Vincles familiars 
 


El vincle més poderós de les dones al seu poble és, en general, la mare i el pare, la família 


i els amics. El ritual de la tornada al poble consisteix en arribar, veure primer la mare i el pare, 


“després veus tots els agüelos, un poc la família, però un poc, i de seguida els amics” (E39) 


“Voy a ver a mis padres, estoy con ellos un rato y a las once, me voy a ver a mi novio. Él ya 
está ahí, pero yo siempre digo que mis padres, yo tengo que ir a verlos, estoy con ellos un rato 
y ya me voy a la casa de él” (E34) 
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La majoria de les nostres dones de poble tenen la sort de tindre pare-mare o algun dels 


dos, que viuen al poble (28 casos), i n’hi ha 4 que ja no en tenen cap, ni pare ni mare. Poden 


comptar també que viuen al poble encara (totes llevat d’un cas que té els pares a la ciutat). En 


alguns casos amb l’edat, la mare o el pare van perdent capacitats i se’ls ha de cuidar i atendre. 


Per l’atribució social dels rols tradicionals l’haurien de cuidar preferiblement les filles... 


“És una de les discussions cada vegada que vaig al poble, que sempre, que jo que no tinc 
responsabilitats ni fills, me’n tinga que encarregar jo” (E05) 


 
I si tenen el pare o la mare dependent, és la filla fadrina qui se n’hauria de fer càrrec 


segons el codis de comportament més tradicionals i patriarcals, jeràrquics.   


“Però crec que les coses no són així, que perquè jo estiga soltera tinga que encarregar-me jo...” 
(E05)  


 
Si són molt grans i molt dependents la vinculació de la filla fadrina n’hauria d’augmentar, 


i creixerà el nombre de visites i d’estances al poble.  


“Jo controle tot el que fan i tot el que passa per allí, però és que damunt, jo allí també 
m'avorrisc. Jo en anar i vore que els meus pares estan bé i que tot està en ordre, ja me’n torne a 
ma casa” (E18)  


 
Si la cosa s’agreuja tant que no hi poden viure sols, sembla que la disposició d’atendre’ls 


encara recau més i prioritàriament amb la filla fadrina, per la qual cosa n’hauria de tornar al 


poble. O no. 


“No és que no vulga anar-me'n al poble i que no vullga cuidar els meus pares. Al contrari, si 
els meus pares em necessitaren, jo estaria allí en el poble, però...” (E16) 


 
Però, la qüestió de l’atenció és important quan s’ha de decidir qui canvia d’habitat, si és 


la filla fadrina o si és la mare o el pare. Els costos del canvi són considerables: en el primer 


cas pot significar renunciar a la casa i al treball, canviar de vida, tornar al poble. En l’altre 


significarà la reclusió paterna a un pis, en un ambient inhòspit. El cost, d’una banda i d’una 


altra és considerable. Aquest dilema no té una solució fácil, perquè una dona de poble, d’eixes 


edats o un home molt major, a ca la filla, en una ciutat gran, tancats en un pis...  


“Si a més no han vingut mai ací. Ja ho farem d’alguna forma però jo... a mi no me n’agrada 
cap, de solució” (E05) 


 
Hi poden tenir algún dubte, pero totes responen d’una o altra forma que: “Jo no he de 


tornar al poble... tindria que adaptar-se ma mare, perquè ara estic ací” (E05)  


“Jo he treballat molts anys en servicis socials i he vist molt d’estos temes i jo això sempre ho 
ha pensat, de cuidar... Tinc clar que m'agradaria cuidar ma mare, però està clar que, al final, 
quan te passen estes coses busques una solució, que ara en estos moments pots dir: mare, cap a 
València... i a lo millor al final, pos, li busques una altra solució. No sé quina solució seria. 
Pero, jo no m’he plantejat, de moment, tornar-me'n al poble. Ni siquiera per això” (E02) 
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Les fadrines, si damunt són les petites, la prescripció tradicional apuntaria a criteris de 


solució segons una estructura de prioritats legitimada: primerament, les filles, segon les més 


petites i tercer, la fadrina primer que ninguna altra. I si les fadrines viuen en la ciutat...   


“Jo sóc la filla, sóc la menuda... sóc la fadrina... i sóc la que viu a soles, per tant, ells han de 
viure... estan com a sa casa..., ací ma mare és la reina. Sí, a mi me té lligadeta. Perquè sóc la 
menudeta i la fadrina, sí; i perquè la cuide molt bé i em vol molt. Je, je, Sí, d'alguna manera 
sóc la xicoteta encara que tinga 50 anys, seré la xicoteta sempre. És tradició ja, jo crec que ja 
és tradició, sí, i ja és difícil de tallar això” (E37) 
 


La destinació preferent de la filla fadrina de vegades també solia tenir alguna 


compensació o cost com ara la preferencia en heretar la casa familiar, atès que fins el darrer 


moment de la vida dels pares l’habitaven i n’asseguraven cura i atenció personal fins el darrer 


moment.  


“Perquè el fet de ser la xicoteta i la que està més amb ells i tot això... a l'hora de repartir la 
casa en horitzontal, pues la mare va dir que la que están ells, era per a mi” (E37) 


 
Cada vegada aquestes obligacions familiars es distribueixen amb una major equitat entre 


els fills i les filles, entre els que estan al poble i les que estan a la ciutat. Uns els atendran els 


dies laborales i la fadrina migrant els festius.  


"De totes formes també els comprenc a ells, jo no estic entre setmana i em toca encarregar-me 
el cap de setmana” (E05) 


I si són els dependents els que roten, estaran una part del temps al poble (estiu) i una altra 


part a ca la filla (l’hivern) preferiblement. 


“Al principi baixaven en Nadal i se n'anaven en març, però ja ara que són tan grans baixen en 
novembre i se'n van en Pasqua” (E37) 


  
La resistència a mudar d’habitat en els pares sembla ser creixent. No volen, per no 


molestar i per no acceptar voluntàriament la reclussió en un espai que no senten com a seu 


sinó d’altri. No volen marxar del poble. 


“Ahora las abuelas no se quieren mover de su casa y es más, sino pueden hacerse sus cosas, 
pagan a una mujer para que vaya a sus casas y les ayuden. Es que no la deja ninguno. Es que 
es alucinante! (E06) 
 


La solitud de la gran majoria de velletes dels pobles deu ser així un problema, però 


menor, com les dificultats i la precarietat en l’autoabastiment de recursos alimentaris i 


d’altres, si el poble és molt petit i l’allunyament dels serveis públics i privats essencials és 


gran.  


“Ninguna se quiere mover de su casa. La historia está en que: Ay, no, no, no, es que me sabe 
mal dar faena a los hijos. Y no es verdad, eso será una cosa más, pero ellos no se quieren 
mover porque pierden su autonomía. Están en casa de y no estoy en mi casa, entonces, en mi 
casa hago lo que quiero” (E06) 
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Tot això són problemes menors, si se comparen amb la pèrdua d’autonomia, de la llibertat 


d’acció que significa abandonar casa per tancar-se en la de les filles (i gendres), en llocs on 


són molt improbables les relacions humanes. Solitud, ací, i allà: autonomia. Al poble a més hi 


ha una gran població de persones majors i de la seua cohort, amb els què poden tenir 


activitats, comunicar-se i ajudar-se. 


“Mi madre por ejemplo es muy casera y ella no es de asociaciones de amas de casa, ni de 
excursiones, ni nada de eso. Pero mi suegra, viviendo en el pueblo, sale más que mi madre, 
porque a todas las excursiones de las amas de casa se va; al gimnasio se va, al no sé cuantos se 
va, es que ha aumentado mucho la calidad de vida en los pueblos (E06). 
 


La mare i el pare és el vincle cabdal, tant que quan hi falla pot fer perdre l’interès, i en 


disminuir-ne els motius minvarà la freqüència de visites al poble. A no ser que el vincle 


familiar no hi siga l’únic.  


“Tinc molt d’apego a la família i això, jo crec que són uns valors bastant tradicionals. Per la 
meua personalitat, perquè jo sóc una persona molt, molt familiar i bastant casolana. Clar al 
poble tinc tota la família, als pares, tinc a les meues germanes, els amics... això ho trobo molt a 
faltar” (E04) 


 
L’E04 és una persona molt arrelada que malgrat viure una dècada a Vila-real, tots els 


caps de setmana, tots, torna al poble, on està molt integrada. “Portem deu anys, però cada cap 


de setmana mos en anem” (E04). Hi ha altres joves que comparteixen aquest motiu principal, 


el pare i la mare, tot i que cada vegada ho és més exclusivament, en decaure el pes de la resta 


de vincles afectius:  


“Les meues visites són per estar amb la meua família, la veritat” (E15) 
 


L’E15 és molt jove i ja no està tan integrada al seu poble. Fa anys que viu fora. N’ha 


viscut a Barcelona i a diverses ciutats italianes. Ha anat perdent l’ona amb les seues amistats 


del poble, moltes dels quals són també a València, on han localitzat les seues interaccions, i on 


de fet se troben sovint. Les que estan físicament molt allunyades del poble, és més probable 


que no vagen al poble cada cap de setmana, sinó cada quinze dies.  


 “Yo voy pues cada quince días, a lo mejor en verano voy un poco más” (E23) 
 


Si són fadrines es coordinen amb els companys i amigues de la comarca per compartir 


cotxe i viatge cada quinze dies en hivern si n’és lluny; però, a l’estiu cada cap de setmana. 


Amb el bon oratge i la calor les grans ciutats es buiden i s’omplen les carreteres de gom a 


gom de famílies, homes, dones i critatures dels pobles que dissabtes abandonen la ciutat 


(eixida) i diumenge retornen (entrada). Una població itinerant i nòmada. 


 “A l’estiu, tots. Quan arribe la calor ací, jo a Castelló no me quedo. I veus, les meues 
 amigues (de la comarca) que no pugen tant, a l’estiu també hi pugen” (E10) 
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Les que fa més anys que viuen a ciutat, també tenen el pelegrinatge ritual periòdic: la 


visita familiar al poble, que aquestes no el fan dissabtes, sinó diumenge sí, diumenge no.  


“Igual per lo familiar que sóc... que fa a lo millor dos setmanes que no estic al poble, i ja trobe 
a faltar a mon pare i a ma mare; que veus lo sols que estan allà i... o en la vida  que tenen allà, 
sempre igual...” (E19) 


 
Com són molt casolanes i familiars, han d’anar cap de setmana si, cap de setmana no, a 


tocar mare, a que el pare i la mare queden tranquils, i toquen la filla.  


“Ma mare sempre em reclama. Ma mare quan fa més de quinze dies que no vaig, ja està 
tocant-me” (E05) 


  
És clar que per a una mare, el dia que té la filla a casa és festa major. Fan coques i menjar 


a dojo per tal que en sobre i se n’emporte a la ciutat, per que s’alimente bé, natural, sà, de 


casa, amb productes del poble. I quan n’han d’anar les filles, s’hi anuncia al veïnat:  


“…perquè ma mare el dia que va la seua filla, fa bando, al poble! (riu) No, no vaig a fer el café 
que ve la meua filla” (E19) 


 
Tocar mare, encara que siga cada quinze dies “és precís”; “vas, estàs i carregues piles…i 


au, ja he carregat piles” (E09) Moltes filles amb mares més velletes, senten més l’obligació 


d’anar per fer el “control”: “comprovar que està tot correcte i de seguida tornar... Perquè estic 


millor en ma casa... i no tinc a ma mare tot el rato... (riu)” (E16). Hi ha qui per desgràcia ja no 


té amb qui carregar piles ni on, a no ser ties i cosines, vincles familiars considerats menors, 


atès què ja no signifiquen les mateixes magnituds afectives.  


“De la familia mía que todavía sigue viviendo allí.. yo tengo dos tías que viven allí y mis 
primas también viven allí” (E06) 


 
Si són fadrines, estan dues dècades fora i ja no hi tenen pare (que sol morir abans) ni 


mare, el vincle cabdal desapareix i la visita s’allarga estrepitosament, si n’era l’única raó.  


 “Des que va morir mon pare fa 3, 3 anys, que no n’havia tornat” (E32) 
 


 


3.5.1.2  Vincles personals i afectius  
 


Els anys i la pèrdua progressiva dels vincles familiars, si no n’hi ha d’altres, fan 


disminuir la freqüència d’ús del poble, i hi podria augmentar l’allunyament emocional, la 


desafecció.  


“Algunes vegades que dius: un pont; si n'hi ha algo en el poble, una presentació  de moros i 
cristians, de que fem algo la família... realment puc quedar-me de divendres a diumenge. Però 
sí que és de veritat que n'hi ha moltes vegades que ha anat diumenge a dinar i me n'ha tornat 
de seguida” (E02) 
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Taula. 2.14  Procedència amistats principals 


 Freqüència % 


 Del poble 9 28,1 


De la ciutat 5 15,6 


Indistintament 18 56,3 


Total 32 100,0 
 


Més de la meitat de la nostra mostra de dones manté les amistats originàries del poble, 


d’altres pobles i d’altres ciutats, però hi ha un 28% que encara relaciona amistats principals i 


poble. Deuen ser casos d’una gran amistat o d’un gran arrelament i ús del poble. Quan va 


perdent-se el contacte amb els amics, quan s’hi allunyen físicament i alenteixen la presència, 


els motius es tornen cada cop més escassos per anar-hi. Perden interès i n’augmenta el cost 


d’oportunitat. Hi ha més llocs, ara, on desitgen anar. És un cercle viciós negatiu.  


“Hasta hace cuatro años, bien; ahora ya no, no tengo allí amistades, pues me imagino que no 
hubiese estado tan mal si hubiese conservado amistades, hubiese subido más...” (E23) 


 
De vegades veuen que els altres canvien de costums, amb els anys. “Sóc d’estar més en 


casa i a part, els meus amics ja estan un poc... saps? (E15). Estan un poc... Ja no és com 


abans, ells no són com abans: les amistats no són... i ja no estan a l’espai públic disponibles. 


“Pa parlar en un o altre ja has d'anar a sa casa, a fer-te el cafè a sa casa, que  m’agrada... però 
hi ha dies que si vols eixir a prendre l'aire, no aconsegueixes que ningú isca (Amb veu baixa). 
I cansa, m'avorrisc, i ja te dic que m'agrada anar, i m'agrada vore-los, però... (E19) 


 
Les amigues del poble es casen i no se deixen veure tant, no tant com quan eren fadrines. 


I cansa, avorreix, que no isca ningú, que no siguen on n’haurien de ser.  


“M’ha desvinculat molt de la meua colla. Si anem, mos ajuntem, però ja no t’ajuntes amb les 
de la teua colla, t’ajuntes amb les que tenen xiquets, i ja canvia el rotllo per complet” (E03) 


 
L’edat, el cicle vital i la reproducció d’unes i d’altres, modifica les condicions i les 


possibilitats de ser-hi, d’estar al poble. Ni estan ni són com abans, s’han casat, tenen fills...  


“És l'edat, ja s'han fet més casolans, tenen crios, s’han quedat al poble i ja no ixen perquè sí, a 
fer-se un cafenet com fèiem abans: a les vuit de la vesprada, abans de sopar, sempre quedàvem 
al bar i es fèiem na cerveseta, i decidíem a quin bar anar a sopar; si ens quedàvem al poble o si 
anàvem a un altre. Ara ja no es fa això”  (E19) 


 
Unes perquè no ixen, d’altres perquè no solen estar, perquè van menys, perquè van 


trobant-se més integrades i millor en les ciutats: n’augmenta el desarrelament i poc a poc 


perden connexió i interès, minva l’emoció afectiva i creix el desarrelament. 


“Me considere prou desapegà, perquè jo quan vaig estic molt a gust però si no vaig no me'n 
recorde de ningú. Jo no seguisc la vida de la gent d’allí. Jo vaig i estic molt a gust i molt bé, 
però no necessite saber de cadascú com li va, ni que fa, ni si te novio, ni si no té novio, com li 
va la faena...” (E03) 
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En el cas de les casades urbanes que ni estan al poble, ni ho són tant com n’eren, el 


desarrelament creix amb l’allunyament físic i la desafecció pel temps, el desarrelament és en 


els dos vessants: físic primer i tot seguit emocional.  


“Un cap de setmana a cada poble, o es queden ací si el novio és d'ací, i ixen amb els amics 
d’ací, i tal i qual...” (E10) 
 


En alguns casos el temps no fa més que consolidar una opció -una renúncia- que ja s’hi 


advertia des quan vivien al poble, i somiaven migrar a la ciutat. Són les víctimes de la 


dominació, de la força simbòlica de la urbanitat, que es manifesta amb emocions corporals 


com la vergonya o el complexe per ser de poble (en diu Bourdieu, 1999:55) En aquest cas els 


vincles perden la seua funció de llaç, de retenir, d’unir.  


 “Pues està la família i els amics... però és que... i res més” (E36) 
 


Res més. Pel que en diu, hi ha poca cosa d’interès emocional que les vincule. Ni estan, ni 


en són. Les fadrines hi van, si hi ha família i si encara tenen les amistats de fet. Les dones que 


viuen als pobles solen ser les casades de la cohort, especialment si els pobles són molt petits i 


perifèrics, i atès que les fadrines estan fora, i n’hi ha menor proporció que en la ciutat.    


“Les casades, les casades totes. Les fadrines vam tirar cap a vall. Inclús va haver 
 alguna de casà que també va tirar cap a fora. Perquè clar, si allí no hi havia sueldos pues te 
tenies que anar a un altre puesto” (E09) 


 
Si no hi ha treball i n’està fadrina o inclús de casada, clar. Però si no tenen parella, ni més 


amistats, tampoc no s’hi queden soles. Les fadrines que tenen família i estan integrades al 


poble, van quasi tots els caps de setmana. No van a dinar diumenge, van divendres de 


vesprada, sinó els dijous, com els estudiants quan encara no tenen relacions a la ciutat. 


“Anar els divendres de, bueno lo… divendres de nit, però mira, anava a dir dissabte de  matí. 
Jo el divendres de nit, allí” (E14)  


 
Sovint, el grup de persones amb els quals s’hi relacionen serà el mateix de la ciutat, 


només canvia el lloc: van de festa per la ciutat algun dia entre setmana i els caps de setmana al 


poble, on aprofiten per tocar mare, descansen, reposen afectes i mantenen relacions.  


 “Totes les meues amigues del poble estan a Castelló entre setmana, totes” (E01) 
 


Segons el nombre de visites al poble, en general en les fadrines s’hi observa una major 


freqüència que en les casades amb forasters. Però la intensitat o durada en el poble o la 


presència en la casa familiar, és menor per part de les dones més joves i fadrines.  


“Jo a ma mare la vull molt i m’alegre molt de vore-la, però als cinc minuts d’estar a casa ja en 
tinc prou....” (E39) 


 
Han passat anys des que les filles viuen fora, però els rols, els comportaments i les 
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pràctiques de les mares (i potser també de les filles a casa), semblen més invariables, 


estàtiques. Tot i això, les fadrines sovint han de recordar a les mares quina edat tenen i que no 


toca segons què.  


 “Jo vinc i tinc que estar tot el dia en casa. I bueno, els meus pares, jo els vull molt 
 però...(rises). Lo que passa que ma mare a voltes, pues això, a voltes li he de dir,
 mamà, que tinc quasi 40 anys" (E18) 
 


Així, anar al poble no sempre significa passar el cap de setmana tocant mare i pare. 


Sovint és vore’ls i no vore’ls, llevat de l’hora de dinar diumenge, més reposat. És amb les 


amistats amb qui s’estan més temps, al bar, la cerveceta, la colla i en el seu “ambient”.  


“Tenim molt bon ambient perquè n’hi ha molta gent jove i sempre intentem fer coses. Allí 
canvia molt. T'ajuntes en qui siga; vas al bar a vore el futbol i t’ajuntes en el primer que estiga, 
tan si són agüelos... és un poc la dimensió esta... i també els consideres els teus amics”  (E39) 


 
El grup és obert, potser siguen d’un o altre sexe i d’una o altra edat. Són els –pocs- que hi 


ha a l’espai públic, entretenint-se fent una partideta de cartes, de dòmino o del que siga. 


Passant  -perdent o gaudint- el temps, segons com se mire. 


“Dissabte o diumenge, quan hi haja partit, si n'hi ha partit, el veus; després et quedes a sopar; 
també, depenent, en cases o en el bar o...” (E39) 


 
Les interaccions són moltes i intenses als pobles; i a menor grandària, més quantitat, més 


flexibilitat i potser més joc. Els grups no es constitueixen a partir de l’edat o del sexe.  


“Nosotros somos quince en el grupo y es que nos llevamos súper bien, estamos desde 
 pequeños juntos, somos de diferentes edades... pero siempre nos hemos llevado súper bien, 
somos estudiantes... hay de todo, pero no sé, la gente nos envidia porque, no sé,  vamos a un 
baile y nos disfrazamos, o siempre estamos muy unidos y eso” (E34) 


 
Quan més gran és el nombre de persones amb les que interaccionen, més baix serà el 


nivell de la comunicació, més orientada als nivells més elementals, és a dir, a funcionar sobre 


la base d’un suposat d’interès comú o general, n’afirmava Louis Wirt en 1938.  


“Amb la desaparició de la unitat territorial com a base de la solidaritat social, creem unitats 
d’interessos: proveir d’emocions i subministrar significats per a fugir del tràfic, la monotonia i 
la rutina, són les principals funcions de la recreació urbana, que en el millor dels casos, 
proporcionen mitjans per l’autoexpressió creativa i una associació grupal espontània, tot i que 
al món urbà, el resultat més típic és produir espectacles passius d’una part, i per l’altra, herois 
de rècords sensacionals” (Wirth, 1938:22) 


 
Als pobles són tractats també com a heroïs aquells que se’n i van i que hi tornen amb  


algun reconeixement o distinció: representen al poble i en una part aliquota, tots els membres 


del poble participen del reconeixement. Els que triunfen1, en general, són els que ixen i en 


sobreviuen sols a l’espai exterior.  


                                                 
1 I triunfadors són també els membres del poble que els treuen a la televisió,  la matriu simbòlica del món exterior, urbà.   
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Per a fugir del tràfic, la monotonia i la rutina urbana, les dones que no viuen al poble, i 


que fan quinzenalment la visita, tenen més motiu per enyorar les pràctiques relacionals del 


poble, especialment per festes. Com a usuàries d’unes i d’unes altres, estan en disposició de 


poder comparar.  


 “Les festes ací –a ciutat- són més de borratxera, allí són més d’ajuntar-se amb la teua gent, 
amb els teus amics, amb la teua família (...) I per a mi és re-encontre, perquè com fa tants anys 
que estic ací, quan vaig allà, moltes amigues que estan per fora,  per altres ciutats, hi acabem 
trobant-se” (E19) 


 


En els casos de les fadrines que viuen al poble en caps de setmana, la colla d’amistats 


diverses encara s’hi amplia amb incorporacions de joves neorurals. Són filles de gent del 


poble, on hi van des de menudetes, tot i que viuen o treballen en les ciutats. També en senten 


que són del poble, on estan les amistats de tota la seua vida i on s’han criat, n’han 


experimentat i s’han socialitzat al llarg de tants períodes de vacances, festius i dies no 


laborables, de convivència. Es retroben de festa als llocs d’encontre del poble o pels punts 


d’interès de la comarca, periòdicament, i assíduament:  


“A l’estiu coincidixes tots els caps de setmana pels garitos de la comarca. Jo-què-sé, hi pots 
xarrar i sempre n’hi ha algú que té més coses que contar o lo que siga, i n’hi ha més coses, 
n’hi ha més festa” (E10) 


 
Les fadrines joves són més freqüents al poble i més mòbils, van, estan, són on tenen més 


relacions i reconeixen els seus, siga al poble o siga a la ciutat, superant l’antic antagonisme i 


la suposada subordinació urbano-rural. Són mòbils i arrelades, també. 


“Jo m'imagine que és qüestió d'on tens més relació amb la gent (E29) 
 


Quan decideixen establir-se, acomodar-se, hi ha qui pensarà que és millor allunyar-se del 


poble, i d’altres tot el més a prop possible, per poder mantenir les relacions, si són valuoses i 


valorades, si n’estan més arrelades emocionalment.  


“Jo tenia clar que volia estar a prop del poble: de la família, dels amics. Això ho tenia clar” 
(E14) 


 
L’E14 viu a una hora del seu poble, a Castelló de la Plana, a prop de la família i dels 


vincles afectius. Es va casar (i separar després) amb un xicot del poble.  


”Els meus verdaders amics, jo considero que són els del poble. Jo penso que lo important és 
tenir una pandilleta i em refereixo a que podries estar a Londres o a... però si tu no tens unes 
bones amistats, pues ja tindràs allí tots els museus, però lo que és tenir el teu ambient...” (E14) 


 
Els projectes de vida s’enllesteixen a partir de l’experiència, les identitats i les 


representacions socials interioritzades, tot i que no hi ha cap trajectòria que siga perfecta, que 


no comporte costos i oportunitats. Tanmateix, les emparellades amb altres persones del poble 
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poden mantenir la família i els vincles locals de sempre, actius i intactes. Hi juguen una 


valuosa funció tàctica d’enllaç personal, que alhora és estratègica: reforcen l’arrel de la 


parella al territori, i un altre vessant d’interès estratègic: l’arrelament dels descendents.  


“Es muy importante cuando tienes hijos, lo que te apoya es la familia y sobre todo si estás 
trabajando. ¿En quién te apoyas? En tu madre, en tu hermana: recógeme a los niños que tengo 
curso; que no puedo llegar; que tengo una comida…" (E06) 
 


Si la parella és del poble la potencial vinculació dels descendents serà alta, estiguen més 


o menys temps al poble. És un cercle virtuós, els fills arrelaran, alhora que refermen els 


vincles, tot i que a ciutat serà més difícil i costós tenir-ne que al poble, especialment en elles.  


 “Ací en la ciutat, si una persona vol ser independent i vol tindre un fill, és molt difícil. Ja 
no perquè te miren malament... Perquè no pots deixar-lo amb ningú, no tens la família ací i 
sempre... per portar-lo a l’escola... sempre tens més ajudes al poble” (E05) 


 “Sí, tenen més possibilitats que nosaltres ací, no? I ací per treballar tenen que tirar mà 
d'una xica que cuide els xiquets o els abuelos o... allí ho tenen a huevo, tot” (E36) 


 
Però tot no pot ser. Si vius a més d’una hora, entre setmana la criança dels fills lluny de la 


família extensa, és una experiència urbana, sense diferència amb les dones urbanes.  


“Trobo més a faltar a esta gent des que tinc la xiqueta que quan estava fadrina, que antes fas la 
teua vida, vas a la teua i ja està. Ara potser que la xiqueta tinga que estar sempre amb 
mi…quan podria estar en els abuelos, o els tios més a sovint, o un ratet  cada dia, no sé” (E04) 


 
Tanmateix, tindre fills i no portar-los sovint al poble, com ara els caps de setmana, no és 


massa freqüent, tot i que ja passa quan la parella és urbana, i ella o ell estan dominats per les 


“emocions corporals”, com la vergonya de l’origen rural. Perd la família i sobretot perden les 


criatures: es renuncia a que n’aprofiten la transmissió de coneixements dels avis, un món 


màgic d’experiències reals a l’abast dels nens i nenes.  


 “Això al meu xiquet no li passarà, perquè com tots els caps de setmana anirà al  poble” (E07) 
 


Cada cap de setmana, pelegrinatge; una vida itinerant en festius, des de ben menudet, 


amb la família materna i amb la possibilitat de fer amics, els quals potser siguen de per vida. 


És una trajectòria que té l’efecte d’assegurar la reproducció de l’arrelament, de fer poble.  


“Jo no tinc fills i m'imagine que, si tinguera fills, seria major la influència, qui sap, pel  tema 
del poble... (E02) 


 
Tots els caps de setmana, carretera, bosses, cotxe i viatge d’anada; i bosses, menjar... de 


tornada. Dues cases, dos àmbits d’interaccions regulars, en un breu espai de temps, el 


personal i el laboral: dues identitats, dues vides, i dues cases per a netejar. 


“A mi marido le gusta más que a mi el pueblo. El sube mucho más que yo; va a mirar, a regar, 
a cazar...Yo al contrario, si algún fin de semana, por lo que sea, nos quedamos, yo descanso” 
(E25) 
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3.5.1.3 Vincles de parella 
 


Hem vist que a més anys de convivència allunyades del poble, a més temps fora, més 


desarrelament físic, i major probabilitat de desarrelament psíquic posterior. I pel que fa a 


l’arrelament urbà: amb més anys d’experiència urbana, més probabilitats d’integració en la 


ciutat, i l’altre efecte possible: més probabilitat de gradual desarrelament rural. Per contra, 


quan són més joves les dones, estan més vius els vincles romanents al poble (i menor és la 


integració urbana), més probabilitats de trobar-hi interès i motius en els vincles que arrelen.  


Aquestes associacions entre el factor temps (anys d’experiència urbana) semblen clares 


en general, la qual cosa representa, en suma, que el desarrelament físic, primer, afecta a 


l’emocional, al segon tipus d’arrelament o desarrelament. La variable independent, la causa 


primera del desarrelament seria el canvi d’habitat, que amb el pas del temps explicaria l’altra 


variable, la progressiva desafecció del poble. Una cosa en portaria l’altra. D’altra banda, la 


desafecció emocional també condueix al desarrelament: l’altra explicació del desarrelament. 


Vegem-ne. L’arrelament pot ser objectiu, observable pel nombre de vincles tangibles, 


econòmics, familiars i personals; i pot ser més subjectiu, inherent a l’habitus (representacions 


socialment construïdes) interioritzades pels subjectes, a les condicions de possibilitat que 


atorga ser dona de poble (gènere i ruralitat).  


El desarrelament pot ser, doncs, físic i també emocional. El primer (físic) pot significar 


desarrelament, o no, depèn. I tanmateix,  el desarrelament emocional, la desafecció, potser 


causa o conseqüència. Però quan hi és, comporta sempre l’allunyament físic. L’habitat 


afavoreix la internalització d’un habitus; i l’habitus determina les condicions que afavoreixen 


l’arrelament o el desarrelament d’un habitat concret.  


Si una dona de poble no congrega amb la identitat grupal, si és vulnerable als estereotips, 


la desafecció la farà desitjar un altre estil de vida.  


“La identidad positiva que se posee o incluso que se desea, está estrechamente relacionada 
tanto con los grupos a los que pertenece (grupos de pertenencia) como con los grupos a los 
que se desea pertenecer (grupos de referencia)” (Ovejero 2000b: 203)       


 
La meitat de les nostres dones de poble en 2010 tenien entre 24 i 33 anys, mentre que 


l’altra meitat, entre 38 anys i 50. Tenen parella estable (al menys 3 anys de convivència) 14 


dones, i la resta o són fadrines (14) o estan separades/divorciades (4). El primer grup de dones 


està en una edat molt interessant del cicle vital, la majoria de les quals són fadrines, la qual 


cosa permet comparar trajectòries i percepcions amb les del segon grup, amb més experiència 


urbana i unes relacions afectives i de parella sovint més estables. 
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Taula 2.15     Quina és la seua situació civil de fet? 


 Freqüència % Acumulat 


 Soltera 14 43,8 43,8 


Separada/divorciada 4 12,5 56,3 


Viu en parella (estable) 5 15,6 71,9 


Casada 9 28,1 100,0 


Total 32 100,0  


 
 


Fins ara, el model tradicional remet a una parella d’una xica i d’un xic del poble, que 


festegen des fa anys i que quan poden se fan la casa, se casen, tenen descendents i en tenen 


cura (i se’n beneficien alhora) de l’ajuda i atenció de la família extensa. Des del punt de vista 


de la sostenibilitat social del poble, la parella ideal  (Araceli, en Pérez Soriano, 2010) avui en 


dia està constituïda per la relació estable de dues persones on una hi té una ocupació estable, 


ell o ella –sovint fora del poble- i l’altre combina els ingressos (sovint inestables i temporals), 


amb diverses  activitats (sovint considerades complementàries) com l’atenció familiar i el 


treball domèstic. Ell o ella treballen en la comarca i tornen a casa cada vesprada.“I que molt 


prompte tenen xiquets” (E11) 


Ara hi ha poques parelles joves als pobles: “La población se viene para acà”. I més elles 


si són fadrines, segons que s’ha vist.  


“De mi generación habrá sobre unas 20 chicas, más o menos, que se han quedado allí a vivir 
con sus respectivas parejas y sus hijos” (E06) 


 
Hi ha un altre model de parella pragmàtica, des de la sostenibilitat i l’estratègia 


d’arrelament rural. Consisteix en una parella que són tots dos del poble, però que viuen en la 


ciutat entre setmana per tornar els caps de setmana al poble. Es pot dir pràgmàtica per que si 


no pot aturar-se l’intercanvi poblacional desigual entre ciutat i territori rural, quan no se pot 


aconseguir la retenció dels joves i les joves durant tots dels dies de l’any, al menys, hi 


resideixen els caps de setmana, tenen casa rehabilitada, tenen custòdia de les hortes i bancals, 


mantenen a temps parcial les explotacions agràries heretades i contribueixen a l’ingrés 


econòmic local al deixar una bona part dels salaris urbans en la localitat. És estratègica, també 


perquè els seus descendents són potencials actius del poble, com els pares i tots els 


avantpassats.  


“Sí (emparellada) amb un del meu poble. Ja eixíem junts i la veritat és que mai m’he fixat jo 
en un altre home. A mi, el poble m'agrada perquè he viscut sempre i com el meu home és d'allí 
pues ho tenim fàcil” (E17) 
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3.5.2. Del mercat matrimonial 
 
“Un elemento fundamental en el arraigo son las estrategias ligadas a la elección de pareja y la 
construcción del propio proyecto de relación emocional y familiar” (Sampedro, 2008:83)  


 


Les relacions afectives i la consolidació de la parella són interessants de considerar atès 


que poden afavorir l’arrelament o el desarrelament, segons el lloc de procedència de l’altra 


part. Només 14 dones de la nostra mostra tenen alguna relació estable de parella, siga casades 


o emparellades (més de 3 anys), però si li sumem les que tenen algunes relacions  (festejos) 


amb una parella, ja en sumen 17, una majoria de la mostra (singles en són 15).  


Hi ha una dada que ara interessa avaluar ¿quantes parelles de les nostres dones tenen 


també una procedència rural, és a dir, siga del poble, de la comarca o d’algun altre poble? En 


són només 7, entre casades i fadrines emparellades o per emparellar-se. D’altra banda les que 


tenen parella de procedència urbana en són més: 10 parelles. 


  


 


Taula 2.16   Procedència de la parella actual  


(siga consolidada, estable o no)


 Freqüència % Acumulat 


 Rural 7 21,9 21,9 


Urbana 10 31,3 53,1 


No té parella 15 46,9 100,0 


Total 32 100,0  


 
 


Des del punt de vista de l’estratègia d’arrelament, el balanç és lleugerament negatiu, 7 


rurals contra 10 urbanes. El potencial de manteniment dels vincles en casos de parelles del 


poble és alt, encara que estem en una estratègia d’aspiracions només pragmàtiques, 


d’arrelament basat en el cap de setmana. Però encara és pitjor, molt baix, si la parella és de 


fora de la localitat: s’haurà de dividir per 2, és a dir, objectivament la probabilitat máxima  


que els descendents es vinculen al poble de la mare és d’un 50%, atès que és poc probable que 


la distribució temporal del còmput anual de caps de setmana i d’experiències, s’assigne de 


manera equitativa entre els dos llocs, el de lafamília materna i paterna.  


Les nostres dones están encara arrelades en un 80% si fem cas des les dades d’ús del 


poble en moments interessants per a observar el vincle familiar, com ara són les festes de 


Nadal: només 6 dones afirmen haver-les passat fora del poble, segons es veurà més endavant.    
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3.5.2.1 Parelles del poble 
 


Malauradament, ara com ara, als pobles se generen pocs casaments, però algún sembla hi 


haver, de tant en tant:  


“Dos amigues meues s'han emparellat en dos xics del poble i s'han quedat allà” (E19).  
 


Hi ha parelles del poble que treballen els dos fora, que tenen la casa rehabilitada per als 


caps de semana, i per si pot ser tornar a viure al poble.  


“La meua germana menuda se'n tornaria al poble. Està casada en un del poble i és molt del 
poble. Això sí, que no té cap altra... i punto. Van tots els fins de setmana...  La majoria d'amics 
del meu cunyat viuen al poble. A ells sí que… els encanta. A ell si li donaren plaça al poble, 
estic segura que estarien encantats” (E36) 
 


La majoria d’amics d’ell són també del poble i si li donaren, a ell, “plaça al poble, 


estarien encantats”. No sabem que n’opina la germana, llevat de que “és molt del poble, que 


no té cap altra…”, i la conseqüència previsible, que “se’n tornaria al poble”. Dependrà doncs 


del treball d’ell. Entre els casos que s’ha observat, és més freqüent que torne la parella al 


poble, quan és l’home el que és del poble, i ell podria continuar el treball des del poble.     


“Mira l'únic que se n’ha anat és eixe que estava contant-te, que s’ha fet la casa i vol tornar, vol 
demanar el trasllat per allà i tot” (E19) 


 
Altres parelles que viuen a la ciutat, pot ser tard o d’hora hi tornen, perquè n’estan 


arrelades:  
“Estoy segura que en el momento tan pronto como que se jubilen y puedan, se irán a allí. 
Porque él es de allí. Y él, él…aquí está de paso por un trabajo, pero le encanta, su pasión es la 
agricultura que es cosa rara, pero es que le encantan sus oliveras, subir y madrugar, irse al 
campo le gusta mucho. A mi hermana no tanto, pero él…” (E21) 


 
“A mi hermana no tanto, pero él...” El mercat de les relacions matrimonials als pobles 


petits no sols ha devaluat el prestigi i la categoria dels hereus del patrimoni familiar, segons 


que n’advertia Bourdieu per la modernització, una revolució simbòlica. És més greu encara, 


s’ha volatilitzat, aquest mercat és inexistent en l’àmbit més perifèric.  


Avui en dia, ni oferta de dones (desertització) ni demanda, perquè no hi ha massa crítica, 


ni partners d’interès.   


“Lo normal que pasa en casi todos los pueblos es que chicas y chicos del mismo pueblo no se 
suelen casar juntos, o sea no se casan; hay pocas parejas” (E06) 


 
Així, actualment en els municipis més rurals és difícil trobar una parella en què ambdós 


siguen del mateix poble. Senzillament, perquè ara no hi ha mercat. Als pobles menors de cinc-


cents habitants són òbvies les petjades de l’èxode, l’absència de parelles i de dones en edat 


fèrtil des de fa molts anys. És per l’envelliment i la masculinització, i les seues conseqüències, 


una baixa natalitat. Hi viu poca gent i n’hi ha pocs joves, xics o xiques.    
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“De normal, no arribem a cinc cents i a l’estiu uns mil i pico. Al carrer que viuen els meus 
pares, només hi viuen ells i un matrimoni de gent major”  (E38) 


 
L’E38 si vol relacionar-se haurà de ser amb alguna persona de qualsevol edat, i si vol 


parella haurà de ser de la comarca, si no de més lluny.  


“Claro, es como aquí no hay nada, jajajaja... o sea, aquí, ya está todo visto” (E33) 
 


Als pobles més grandets, si hi ha altres joves al poble, tenen un altre problema: que són 


massa amics, des de sempre, tant que és com si en foren família:  


“Son tan conocidos, desde pequeños van juntos que no se atraen” (E06) 
  


Sí que en deu haver algún, però el problema és que són, “está todo visto”; o “como estás 


acostumbrado no sé, muchos son amigos míos de toda la vida…” (E34). Una cosa són les 


amistats i una altra les relacions més íntimes; diferents a les pròpies dels amics de tota la vida, 


perquè si els coneixes de tota la vida, no sorprenen i “si no ha sorgit res abans”...  


 “Pues de novios... a ver, aquí más oportu... o sea, a ver, vamos a ver, si tu vas a un pueblo que 
te conocen todos, a todos... pues ya no hay ningún interés,  no? Hombre, siempre queda alguno 
que no has visto así... pero... normalmente...” (E33) 


 
Una cosa són els amics, que es coneixen de tota la vida i un altra els que no són tan 


coneguts.  
“És que no m'imagine, amb els meus amics, en la colla d'amics. Mai no he estat interessada en 
ningún... Home, tal vegada els del poble, com els coneixes de tota la vida, si no ha sorgit, ja no 
sorgirà, imagine, i ací pots conèixer a moltíssima més gent, això sí que pot ser” (E29) 


 
El nombre d’habitants, la grandària del poble, és efectivament un primer i difícil 


entrebanc en la creació de parelles de joves dels pobles. “És que està tot molt limitat, és un 


mercat molt limitat” (E02). De vegades la necessitat hi fa relacions impossibles, sorprenents.  


“M'ha donat compte que parelles d'estes que em pareixien súper extraterrestres, pos, la gent ha 
acabat ajuntant-se, perquè és que, és que és un cercle molt tancat” (E02) 


 
Les relacions afectives han deixat de ser endogàmiques en el món rural: “cuanto más 


pequeño es el pueblo, más probabilidad de que la pareja resida en otro núcleo, al contrario de 


lo que ocurría en la sociedad rural tradicional” (Gómez Benito i Díaz Méndez, 2009:136)  


 
 


3.5.2.2 Parelles de la comarca 
 


Les restriccions en la grandària del mercat matrimonial se superen ampliant l’àmbit 


territorial de les relacions personals. En l’adolescència les joves ja coneixen altres joves 


d’altres pobles amb més possibilitats aparents, en ser desconegudes, noves i, per tant, amb una 


major atracció subjectiva i potencial.   
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“De esos 9, 1 es un chico, o sea, no hay gente de su edad. Entonces qué pasa, que cuando se 
juntan en el instituto que ya va gente de otros pueblos...” (E06) 


 
Des de l’adolescència les interaccions superen l’àmbit municipal, i ja quan són més joves 


el mercat de relacions s’ha ampliat i se multiplica en la comarca, a petita escala encara, però 


aquest nivell d’escala ja permet unes certes possibilitats d’intercanvi i de relacions afectives. 


“Allí hay lo que hay.... Allí ahora hay mucha mezcla, mucha mezcla de gente. Los de Tuéjar 
van con los chelvanos o titagüeños; y los de Chelva con los de Tuéjar o con los de Titagüas. 
Siempre hay un poco más de...” (E06) 


 
Al poble hi ha el que hi ha, molt poc mercat; però amb els pobles del costat cada vegada 


hi ha més interacció i finalment més parelles mixtes: unes d’un poble amb altres del poble del 


costat i a l’inrevés. Les contriccions del mercat incentiven les relacions amb els forasters. 


“Desde los 13 años a los 18-19 tuve uno, después de medio año o así... nada, en seguida otra 
vez, hasta ahora. Primero con uno del pueblo de al lado y luego con otro que venía los fines de 
semana” (E33) 


 
Un del poble del costat, l’altre un foraster que hi anava els caps de semana. Dos xics de 


fora. Tradicionalment les comunitats locals han estat temeroses amb tot el que provenia de 


l’exterior, així que encara hi ha alguna dona del grup menor de 50 anys, que recorda com  


contravenint la prohibició paterna, se relacionava amb xics forasters. Les amenaces com la 


incertesa, provenien de fora; dintre hi predominaria l’estabilitat, un ordre estable, conegut.  


 “Mon pare em tenia prohibit anar amb xics forasters” (E22) 
 


L’E22 va acabar casant-se als 18 anys amb un xic de València. Com l’anterior, sembla 


que la possibilitat d’instal·lar una nova parella al poble de l’E33 depèn de la grandària relativa 


del poble d’ella, i de les ganes d’anar-se’n. L’arrelament físic és posible que siga desfavorable 


en relació al més menudet, atès que objectivament n’hi haurà més oferta de treball i de serveis 


en el més gran. I potser també siga major la preferència de la parella, atès que la parella 


guanyaria en mobilitat professional ascendent d’oportunitats i serveis.    


“Un viu al poble, casat amb una xica de Castellfort, i l’altre viu a Vilafranca casat amb una 
xica de Vilafranca” (E38) 


 
En els dos casos, la direcció del canvi és del petit cap al poble més gran. Fins ara s’havien 


referit dos casos de parelles en què ell pensava demanar el trasllat cap al poble (preferència 


masculina en la decisió). I el cas contrari, el de l‘E07, que va translladar-se a Castelló no pel 


treball, sinó per la seua carrera professional, així que la xica va haver d’anar-hi i deixar el 


treball del poble. També el de E04 que viu a Vila-real per que l’home i ella tenen treball 


estable des fa anys, tot i que si fos per ella tornarien al seu poble atès que podria demanar un 


transllat a Vinaròs. Ell no hi vol renunciar al treball en una empresa ceràmica. 
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Els intercanvis residencials de parelles del poble a la ciutat, sembla que són 


unidireccionals: siga per ell o per ella (amb menys casos), la tendència cap a la ciutat o pobles 


grans és major que cap als pobles petits. Potser per raons objectives com el treball, els serveis 


públics... Pel casos que s’han vist les possibilitats de tornar al poble (més petit) són menors, 


només passa en dos situacions: quan ell és també del poble (preferència rural) i si és ell qui 


disposa la possibilitat de “plaça”. Aquesta potser una expressió de desigualtat de gènere: el 


treball estable i assalariat d’ella no té una consideració social igual que la d’ell, sense entrar al 


detall del salari i les condicions d’un o altra, que tot considerant la preferència vocacional pel 


treball públic d’elles, en un context de precarització laboral i desregulació com l’actual, 


aquest estereotip de gènere podria ser econòmicament perjudicial en molts casos.   


En aquests i en altres casos, tant ella com ell canvien de poble, si els dos milloren en la 


mobilitat ascendent, en la grandària del poble, perdent-ne els més petits. Aquesta pauta 


d’interès per millorar en la grandària del poble, s’hi observa en diversos relats. Tanmateix 


s’han anotat dos casos coneguts per entrevistades que són contraris, d’interès escepcional: la 


parella s’instala al poble més petit dels dos i és ella qui perd amb aquesta mobilitat ascendent:   


“I l’ha portat! I a més ella és de Muro, que és un poble molt més gran, i l’ha portat al poble! 
Ella està pobreta que no sap què fer-se’n! Va a fer-se el cafè amb dones molt majors i el dia 
que en veu a mi, eixa setmana que estic allí treballant:  Ai, au a fer-se un café, corrents, 
corrents perquè es desespera” (E19) 


 
Sembla com si estigués escrit que la dona ha d’anar al poble de l’home, en cas de que el 


poble siga més gran: “perquè les dones es deixen portar pels homes” (E19). En un poble molt 


petit (500h), lluny del seu poble, amb molt poca gent jove i amb les cendres d’un espai públic 


potser encara masculinitzat, la dona de Muro2 se desespera de no poder trobar persones 


semblants amb qui parlar. No és l’únic cas, tot i que no sempre tenen èxit, ni continuïtat en el 


temps.   


“Hubo una chica que se fue con un chico para allí (al poble), lo que pasa que no le salió bien y 
ella se vino” (E23) 


 
Quan la dona ha de canviar al poble d’ell (si és per subordinació de gènere) i si el poble 


és encara més menudet que el d’ella (mobilitat descendent en l’oposició rural-urbana), la 


decisió representa una doble arbitrarietat: ella s’ha d’adaptar a l’entorn social del seu marit, i 


ha de donar una passa més enrere, que pot considerar inadequada, inacceptable: passar d’un 


estil de vida urbana a un habitat rural. És anar cap enrere?    


 “Ella de Villena i ell del poble (més petit) i agarrà una depressió la de Villena, que como se 
íban de Villena!. Com si se n'haguera anat a la Xina; que va agarrar una depressió que al final 


                                                 
2 Aquesta dona va tornar al seu poble (Muro) en 2013, després de separar-se de la parella.  
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no podia estar al poble... i al final se'n van tindre que anar a viure a Villena” (E02)   
 


La xica de Villena va agarrar una depressió per anar a viure a un poble veí, desconegut i 


petit. Ella procedia d’una ciutat de 35.000 habitants, amb unes pràctiques, costums, idioma i 


formes de convivència diferents. Instal·lada ara en un altre habitat, de poc més de 3.000h, la 


distància subjectiva de separació del seu món, li semblava massa gran, tot i que objectivament 


només era a 5 minuts de casa (a 8 km del seu poble); tan gran fou que amenaçà la continuïtat 


de la parella. De manera que al final feren cap a Villena. Era l’habitat o l’habitus la raó del 


conflicte?    


La desigualtat de gènere s’expressa en diverses pràctiques i decisions de la vida 


quotidiana. Les dones massa sovint se muden al poble de la parella, segons s’ha vist. Des 


d’una posició de subordinació femenina –inconscient-, hi ha categories d’explicació variades 


observables en els discursos d’acceptació d’aquest criteri arbitrari de canvi residencial, 


d’habitat i d’habitus.  


 D’una banda, hi ha qui expressa una subordinació assumida, amb una certa naturalitat: 
“Pues me daba igual irme a su pueblo o tal, yo lo que quería era, pues eso, estar con él, 
lo que fuera” (E33) 


 Les que anteposen els interessos d’ell, la part dominant, sense pensar en elles: “A 
donde sea, porque él tiene sus amistades allí, sus padres allí; él lo tiene todo allí” 
(E23) 


 Les que des de l’acceptació comprensiva denoten una visió de l’anacronisme rural:    
“Pues perquè tinc el meu novio aquí i ell no vindria al poble” (E38) 


 La postura transaccional, també des de l’acceptació comprensiva d’ell, però no 
assumint cap subordinació femenina: “Jo dic al poble i no dic al meu. Jo podria viure 
al poble d’ell o viure a Vinaròs” (E04) I ell, podria? 


 Des de la subordinació que connota una desconsideració del treball femení.  
“No és com jo, que a lo millor demà no tinc treball i m’he de buscar una altra cosa; ell 
de moment té faena” (E38). Ella de moment també en té però preval el d’ell. 


 Des d’una subordinació altruista i una renúncia conscient a la carrera professional: 
“Ella ho diu: Jo he sacrificat la meua professió per quedar-me allí” (E07) 


 Des d’una perspectiva racional de càlcul del cost, objectiu i comparatiu, d’ell: 
“Clar, ell té allí el negoci muntat... és complicat el fet de desplaçar-se” (E07) 


 
Totes aquestes categories de les raons explicatives del desarrelament femení són 


diferents, però totes tenen en comú una assumpció invisible, subtil, simbòlica que n’espenta 


les dones més que als homes a mudar d’habitat. 


“Se n'han anat del poble perquè les parelles les han espentat, eh,  perquè si no també s'haurien 
quedat. Això va segons caràcters, no?” (E19) 


 
 







EL BALL DE LES FADRINES 
 


273 


 


3.5.2.3. L’atracció dels forasters 
  


Els forasters poden atraure relativament més i poden espentar a marxar. ¿Els homes 


espenten les dones a marxar del poble? Quan els pobles de destinació són relativament més 


petits, la possibilitat d’atracció (allò contrari a espentar) d’altres localitats és remota. El 


projecte de vida de les dones s’enllesteix considerant factors complementaris a la idoneïtat de 


la parella, com són l’oferta de serveis públics i privats que n’asseguren la residència i un cert 


confort familiar (escola, botigues d’alimentació, atenció mèdica...) Hi ha casos però que la 


grandària no permet tants serveis bàsics.  


“Els dos són funcionaris, ell i ella, però ell sí que ha sigut de tots els caps de setmana, sagrat 
anar al poble, sagrat. I ara, s'ha fet una casa gran allà i té ganes de viure al poble. Tenen un 
xiquet de dos anyets, i ella és de Sàlem” (poble del costat) (E19) 


 
Així, és més freqüent que una dona de poble menudet puga acceptar el poble (més gran) 


del seu marit que a l’inrevés, és a dir, que una dona de poble gran s’instal·le en el de la 


parella, quan aquest és més petit, com en el cas esmentat de la “villenera” o la de Muro.  


“Elles, a poc a poc han anat trobant parella i pel que estàvem comentant, menos una,  totes se 
n’han anat a viure al poble de la parella... els altres xics que estan al poble no tenen parella. 
No, i allí estan. El dia que en tinguen no sé si la portaran” (E19) 
 


L’E19 afirma que hi ha joves al poble que no tenen parella i el que és pitjor, si algún dia 


en tenen, dubta que les puguen portar al poble. Per quin motiu? Per la grandària del poble: la 


població  no arriba als 500 habitants. Sí que coneix amigues que s’han emparellat i viuen a la 


capital: “La seua parella és de Gandia. És que a Gandia hi ha moltíssimes més alternatives. 


Ara, portar-lo a ell al poble, té que ser molt casolà per a que ho accepte” (E19).  


Casolans, eixa potser la clau, que compartesquen els valors, les identitats i els marcs de 


les representacions socials l’habitus; casolans, que siguen de casa, igual de casolans que elles, 


rurals. Hi ha un punt d’equilibri possible en aquest mercat constrenyit que és el dels joves de 


poble que viuen a la ciutat, que poden ser estudiants o descendents de persones del poble, i 


amb els quals es comparteix referents, identitats i cosmovisió local.   


“Sí que el coneixia, lo que passa és que cada un portava la seua vida al poble. Quan vaig 
vindre ací a València, vam començar a eixir junts i ja vam començar...” (E15) 


 
En aquests casos hi ha possibilitat que l’emparellament comporte arrelament al poble, 


d’una o altra manera. Al ser els dos del mateix poble, resta assegurada la freqüència de les 


visites, els contactes i el manteniment dels vincles en ambdós casos. Se potencien mútuament.  


“Vaig passar una setmana l’estiu passat, perquè estava el novio en el poble” (E18) 
 


Això no obstant, sembla més habitual que als pobles les dones creen relacions amb xics 
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urbans, descendents de persones del poble que estiuegen des de petits, o solen estar per festes. 


Són com els del poble, però molt millors, tenen un atractiu relativament major. 


“Ahí hi ha baralles per eixos, i per eixes que també... És la novetat. La novetat d'estiu o el que 
siga, sí.  Clar, et conten coses diferents. Tu que no has pogut fer durant l'any... Però després tot 
això ja s’homogeneïtza una miqueta més. Ara ja...” (E29) 


 
Hi ha algunes referències de la quantitat i importància de les relacions amb aquests xics 


forasters o estiuejants del poble. 


“Yo las relaciones que he tenido en el pueblo, han sido con... con el chico que iba, sí, que 
compartíamos… en vacaciones, pero él no estaba permanentemente en el pueblo” (E20) 


 
Algunes de les dones de la mostra que tenen parella estable o per consolidar, són d’aquest 


tipus, de procedència urbana però amb ascendents al poble:  


“És dels que anaven a veranejar al poble. I el de la meva cosina també és un que té família al 
Forcall” (E38) 


 
Elles tindrien una certa tendència (subjectiva) i una certa obligació derivada de les 


restriccions (objectives) del mercat de relacions, a buscar i potser trobar parella entre l’oferta 


dels forasters. Els que tenen ascendents i solen anar al poble de tant en tant, són mercat, 


encara que visquen a Castelló, València, Barcelona... on migrarien dècades enrere els 


avantpassats, però que en conserven la casa pairal, i potser algun tros de terra. Són també del 


poble, i manifesten un interès pràctic en reproduir els vincles d’arrelament, físics, afectius i 


familiars.    


“La otra hermana está casada con un chico, que él no es de Tuéjar pero su padre sí” (E06) 
 


Els migrants poden integrar-se pels anys en l’habitat de destinació, la qual cosa no 


significa necessàriament perdre arrels. Hi ha molts casos del contrari, quan l’allunyament 


atorga valor als arrels, als trets identitaris. Així molts migrants conserven i reprodueixen els 


vincles encara que passen molts anys o n’estiguen molt i molt lluny. 


“Ma tia, la que viu a Los Angeles (Califòrnia) és increïble. Encara té tot l’arbre genealògic de 
tota la família; parla perfectament valencià; son pare quan es perdia, duia locos a tots els 
policies de los Àngeles perquè parlava en valencià. I li dien: açò no és italià, no és espanyol, 
què parla este home? I dos fills d'ella estan casats, els dos, en gent del meu poble. Dels 4 fills 
que té, dos; un xic i una xica estan casats en gent del poble, què ja és casualitat! Van vindre 
dos estius i es van casar en el poble!” (E17) 


  


Hi ha d’altres en què l’estratègia matrimonial s’orienta més al mercat exterior:  


“Jo no estic en contra d’anar, però ho veig prou més difícil que ell, perquè ell sí que és de 
ciutat de tota la vida. No té cap relació, ni res; tampoc ha treballat mai al camp ni res que se li 
parega; i ell està pues descol·locat.” (E03) 


 
Si l’habitus de la parella és més urbana què n’hauria de fer al poble? Ella en canvi sí que 
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n’ha sabut connectar en la ciutat i no està descol·locada. Hi ha dones que en l’estratègia 


matrimonial mostren unes motivacions enllestides des de la percepció negativa i subordinada 


del poble a la ciutat, en què la preferència pels forasters no sols és exclussiva sinó alhora 


excloent dels xics rurals, amb unes conseqüències per al desarrelament previsibles des de ben 


jovenetes: el somni de fugir ja venia conformant-se des de ben petites i no des del festeig amb 


un xic foraster.  


“Els forasters, home, donaven a lo millor més possibilitats; ara, del poble, no vull, no vull i 
punto” (E36) 


 


 


3.5.2.4. Del poble, no 
 


Al poble és tot molt limitat, no hi ha massa mercat; els homes poden espentar-les; els xics 


forasters poden ser més atractius i la ciutat pot enlluernar molt i molt. La fugida de les dones 


cap la ciutat pot ser vista des d’una perspectiva socialment legitimada, com una conseqüència 


lògica, com una seqüència històrica, natural, una fase d’un procés racional de modernització, 


indiscutible i fatalment inevitable. O pot ser observada des d’un altre angle, on desarrelar 


signifique arrancar (vessant física) o desafecció, allunyament emocional, psíquic.  


Hom podria pensar que les dones de poble s’integren i s’arrelen a la ciutat 


invariablement, inevitablement, alhora que augmenta el desarrelament del poble (la metàfora 


dels vasos comunicants), de manera que la causa de la fugida seria un procés històric i els 


factors explicatius d’observació empírica n’haurien de ser materials, objectius i instrumentals, 


com els estudis, el treball, el matrimoni, les oportunitats, la mobilitat... D’altra banda, des de 


la perspectiva de la desafecció psíquica, emocional, les dones subjectivament desarrelades 


expressarien les raons en actituds i en comportaments de rebuig o d’interès, però d’una forma 


subtil, invisible, atès que les estructures mentals construïdes socialment i històricament, són 


de dominació “simbòlica”, quasi imperceptibles.  


L’altercentrisme és un tipus d’alienació col·lectiva en què un grup dominat culturalment, 


escull i valora més positivament elements simbòlics dels exogrups dominants (Montero 1990, 


en Cruz 2006:53), una forma de dominació hegemònica. Amb la solsida simbòlica dels valors 


camperols, els extraordinaris avantatges associats a la vida urbana són i poden ser observats, 


només quan són considerats atractius, és a dir quan han estat percebuts i valorats prèviament, 


“si son aprehendidas en función de categorías de percepción y de valoración que hacen que 


dejando de pasar inadvertidas, de ser ignoradas (pasiva o activamente) se vuelvan perceptibles 


y valorables, visibles y deseables. La atracción del modo de viuda urbano sólo puede ejercerse 
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sobre mentes convertidas a sus atractivos: es una conversión colectiva” (Bourdieu 2004:226) 


“Yo no he tenido nunca, nunca he salido con ningún chico que sea mi pueblo” (E20) 
  


Nunca. Hi ha dones de poble que afirmen no haver tingut mai cap relació d’amistat 


íntima, amorosa, amb xics del seu poble. Per què hi podría ser? Podria ser circumstancial, 


casualitat.  


“No he encontrado a esta persona. Serán las circunstancias, no es que sea el hecho de vivir o 
no en el pueblo...” (E20) 


 
Serà només per les constriccions de l’habitat?. Si n’hi ha més casos, si es repeteix en una 


serie de casos aquesta “circumstància”, deu haver-hi alguna raó causant. Una explicació hi 


podria ser la dominació simbólica, que se produeix en la lògica de les consciències a través 


dels esquemes de percepció, d’apreciació i d’acció que comportaria renunciar: rebuig. 


“Pues no sé…, puede ser que era una chica de capital sin darme cuenta. No sé, no, no me 
atraían. Que no! Es más, los chiquitos así que me empezaban así a gustar y tal, era más gente 
pues, no sé, de fuera… pero en ese momento tampoco me lo planteaba, yo, lo normal. Luego 
ya cuando empecé, cuando teníamos el piso aquí en Valencia, ya era más gente de, chicos de, 
pero de allí no, es que no me gustaba ninguno” (E21)  


 
¿Com pot ser que una jove de poble, vivint al seu poble, s’arribe a considerar una xica de 


capital, no de ciutat sinó de capital si és d’un poble de 700 habitants dedicats a la viticultura? 


Pot ser per l’allunyament psíquic, per què d’acord amb l’E21 mitjançant l’adhessió dòxica a 


la condició urbana, hi percebia els seus pròxims com uns altres, des de fa molts anys.  


“Yo era, pero no sé por qué, pues o a lo mejor porque, pues porque yo soy más… o sea, que no 
me gustaban a lo mejor, como hablaban o como…a lo mejor quizá podía ser como les pasa 
ahora a mis hijas, que, que te hace gracia, te ríes, pero no te atraen como hombres o como 
personas” (E21) 


 
No me gustaban a lo mejor, como hablaban denota un estranyament, allunyament, tot i 


que parlaven exactament igual que ella, el seu mateix idioma, amb les expressions dialectals, 


els registres i formes col·loquials d’un poble d’Utiel-Requena, el seu poble. És l’exemple 


d’una forma d’adhesió paradòxica, una creència que no s’ha de pensar ni afirmar com a tal, 


per què és de sentit comú, és vista com a legítima.  


Paradoxalment, la legitimitat no significa que representa la suma dels sabers, de les 


visions de la generalitat, sinó que, senzillament, és la visió i l’interès dominant, sovint de la 


classe dominant. L’adhesió dòxica que expressa el discurs de l’E21 porta a rebutjar i a 


menystenir els signes, l’habitus, la cultura de l’endogrup. És una adhesió para-dòxica perquè 


reprodueix i produeix el rebuig, els estereotips, dels que en seran víctimes les dones de poble. 


Contribueixen a crear-lo, el recreen i el pateixen, paradoxalment. És autoodi incoscient? 
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Els esquemes de percepció d’aquest tipus de dominació simbólica, l’estructura de 


dominació, o l’ordre social construit, s’internalitza, de forma inconscient en cada persona. 


 “Porque son unas formas más rústicas, o más… sin dejar de menospreciar a nadie porque 
evidentemente, pues a lo mejor, quizá era eso, decías, bueno, los veía allí como algo, como 
amigos y tal pero no, pero nada más (…) Y (los de la ciudad) más, más, más caballerosos o 
más… por todo, no sé, quizá puede que sea eso” (E21) 
 


Los veía allí como algo... Les representacions més pures apareixen en el fons i en la 


forma d’expressió d’un discurs que representa un perfil d’estranyament pel matrimoni, una 


estratègia de fugida a partir d’un somi dominant, legítimat, desitjat des de ben petites: és 


l’estil de vida moderna, el desarrelament.   


“Vamos, yo tenía claro que, que yo sabía que cuando nos casásemos era…. el lugar exacto no 
se sabía, la zona (…) Y, claro todo nuevo: casa nueva, tu marido. Eh, la verdad es que muy 
bien. Yo la verdad, todos los recuerdos eran buenos. Entonces, tampoco, puedo decir que 
estoy, no echaba de menos para nada mi pueblo” (E21) 


 
La predisposició al model de “ama de casa, marido, hijos y casa nueva en urbanización 


periurbana” (d’E21), contràriament a la visió romàntica, o dit d’altra manera, la tendència o 


inclinació afectiva més favorable a una tipologia de xics que a d’altres, “no està exenta de una 


forma de racionalidad que no debe nada al cálculo racional, o en otras palabras, que el amor 


es a menudo para una parte amor fati, amor al destino social” (Bourdieu,1999:53)  


La socialització, l’educació i els valors, amb el reforçament de les experiències socials, 


van modelant uns esquemes de percepció i de valoració, uns gustos i unes preferències, que 


s’apliquen entre d’altres a les parelles sexuals i que al marge fins i tot del càlcul merament 


econòmic o social, tendeix a defugir les unions inconvenients, desacertades o poc adients. 


 Més enllà de l’atzar i de les decisions particulars i lliures, la parella feliç, la parella ideal, 


és aquella parella socialment aprobada, i per tant destinada a l’èxit: amor fati.  


“Mi hermana mayor es más de aquí. Su marido es de Valencia, entonces a él el campo no le 
gusta” (E06) 


 
Si a la parella no li agrada el camp, si és urbà, ella també ho hauria de ser, no? 


 


 


3.5.2.5  La rusticitat 
 


Els forasters són percebuts amb interés, considerats més atractius. La fascinació per l’estil 


de vida urbana creix amb la colonització cultural, segons Bourdieu, ja que amb aquesta 


dominació “las chicas adoptan también unos modelos de relación entre sexos y un tipo de 


hombre ideal que es el polo opuesto del campesino acampesinado” (Bourdieu, 2004:123).  


En la perspectiva fatalista, pròpia de l’esterotip i de l’anacronisme rural, infravalorar 
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l’endogrup  condueix a una diferenciació dicotòmica entre la identitat social i la personal, de 


manera que les estratègies per assolir una identitat social satisfactòria solen ser individuals, si 


és escassa la perspectiva de canvi en el col·lectiu menystingut. En conseqüència l’estratègia 


més comuna sovint serà la mobilitat geogràfica, cultural i social, allunyar-se’n del propi grup i 


acostar-se, (integrar-se) a l’exogrup socialment més valorat, adoptant-ne les característiques 


culturals i els valors fonamentals (Cruz Sousa, 2006:54). És una altra forma objectiva de 


violència simbòlica, en expressió de Bourdieu.  


La pressió del model dominant de desenvolupament urbà es representa sovint, segons que 


s’ha dit, en la fascinació per l’estil de vida urbana, que anul·la la força de la inèrcia (de 


l’habitus) i aniquila qualsevol resistència, atesa la força d’atracció exercida en diversos 


camps socials (Bourdieu, 2004:219) Els camps socials on s’expressen aquestes categories de 


percepció (estructurades i estructuradores d’un ordre social ideal) poden ser l’espai rural, el 


gènere, la cultura o fins i tot la llengua.  


L’estranyament, l’allunyament dels xics per un suposat excès de rusticitat d’ells3, 


conscientment o involuntàriament, s’observa en moltes expressions i dites de la vida 


quotidiana, i sovint en discursos de les dones encara arrelades.  


“No digo que no me haya gustado para poder tener una relación, porque a lo mejor los veo 
muy limitados, o no... A lo mejor en las circunstancias que yo vivo no viven ellos. A lo mejor 
ellos son más activos. Más limitados a salimos y tomamos una copa y ya está... Yo creo que 
son diferentes” (E20) 


 
Una dona de poble formada, civilitzada, malgrat sentir-se i comportar-se amb  una 


lleialtat al poble inequívoca, pot sentir-se diferent als seus homònims, a la cohort de joves 


dels seu poble, especialment si són xics. “Los veo muy limitados (poc flexibles); son 


diferentes (no són com ella, més impulsius, rústecs?).  


“Para mí mi tiempo libre es muy amplio, muy diverso, muy rico en actividades, yo no puedo 
limitarme a tomar una copa y… (E20) 
 


Fent abstracció de les tipologies, dels caràcters, de la distribució d’oportunitats 


educatives, etc... els xics de poble –tots– segons aquesta versió són més “de tomar una copa y 


ya está…”, no s’entretenen en la conversa, o no tenen massa conversa en comú... Els xics que 


hi ha al seu poble, amb hàbits rurals no li agraden, o no n’ha trobat cap.      


“No me gusta la forma. Sí tengo amigos, y los respeto, pero no he encontrado a una persona 
que sea afín… ni en el pueblo ni en la comarca... y que de alguna manera se pueda hablar de 
yo qué sé, que tenga una conversación más rica. No lo sé, es que no lo he encontrado” (E20) 
 


No n’ha encontrat cap, entre els milers de possibilitats que podrien haver entre el seu 


                                                 
3 “El beneficiari del mas, el fill primogènit, pertany a la terra. Ella l’hereda”, escrivia Marx en Esbozo de una crítica de la economía política. 
La terra és qui hereta al masover i el fa seu, i no al revés (Bourdieu, 2004) .  
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poble i la comarca, representa que no hi ha mercat de relacions personals en aquell territori, 


que no existeix. I per què hi serà, per l’habitat, pels xics o per la seua rusticitat? 


“No, a lo mejor tienen la nobleza, porque, es verdad, somos gente más noble, no buscamos la 
maldad. Pero a lo mejor hay otras deficiencias (…) Para mí hay unos valores, un perfil; y no 
son ni mejores ni peores.Va con mi personalidad. A lo mejor luego encuentro una persona 
totalmente contraria a lo que yo estoy buscando...  a ver, si yo soy una persona activa, tengo 
que tener una persona polifacética, no solamente que se quiera dedicar al campo, sino que 
tenga una mente más abierta” (E20)  


 


Aquest discurs no denota desarrelament sinó desagrarització, i expressa, sobretot, una 


diferència cultural i una certa diferència en la connexió cultural, de maduresa i autonomia 


individual, fruit del procés de canvi en els valors: és una ruptura generacional i de gènere, des 


de l’arrelament, no des de la renuncia a la consideració de dona de poble. “Això va segons 


caràcters, no? Preguntava i n’afirmava l’E19.  


Hi ha dones que, des d’una actitud d’arrelament rural, tampoc no connecten amb les 


preocupacions banals dels xics del poble, adscrits a rols massa tradicionals per a una dona 


moderna, que s’ha revel·lat contra el rol tradicional assignat. Però, hi ha gent que s’hi 


acomoda: “Por ejemplo mi hermana es muy feliz con alguien de la comarca. Y mi amiga 


también es muy feliz con alguien del pueblo” (E20) 


Al poble i a ciutat hi ha persones que s'acomoden per l’habitus, deixant-se dur per les 


pautes socials amb més o menys resignació o resistència. Hi ha gent que els “acomoda tindre 


la parella i tindre-la allí a casa, i jo treballant de X; a ells els acomodava i entonces com els 


agradava, pues va seguir la tendència eixa i la resta de les xiques pues com no els agradava 


això que veien pues van intentar buscar altres alternatives” (E07). És una dada decisiva del 


desarrelament, físic. Moltes xiques del poble de l’E07 van buscar alternatives amb la inserció 


profesional que donen els estudis i el treball, la gran majoria. Són molt del poble, però són 


modernes i molt autònomes. Espavilen. Les carències -i la consciència- les faria espavilar. 


“Altres no han espavilat o no són tan atrevides” (E19) 
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3.5.3 Les identitats de les fadrines 
 


Les estructures simbòliques de dominació determinen les representacions de la realitat, 


conformen identitats i condicionen els projectes particulars de vida. Les identitats individuals 


se conformen a partir de les representacions socialment legitimades, dels marcs mentals, o 


esquemes de percepció dominants i internalitzats, i en comparació als altres. De manera que 


les estratègies personals de canvi s’orienten a partir de l’avaluació del propi grup i del grup 


dominant, que proveïrà legitimitat i estabilitat, segons Cruz Sousa (2006:53).  


Referint-se als valencians, tot citant a Joan Fuster, Joan F. Mira sostenia que “des de fora 


ens han fet com han volgut, perquè nosaltres no ens féiem de cap manera, però també ens hem 


desfet nosaltres sols, sense ajuda de ningú. Com que no ens hem definit, ens defineixen uns 


altres, i com que no hem volgut ser el nostre propi centre, ens col·loquen sense cap esforç al 


marge i en la perifèria de tot” (Mira, 2012)4  


“No hi ha dubte que la burgesia urbana, i en primer terme de la ciutat de València, ha sigut la 
principal creadora i sustentadora del tòpic (...) beneficiària del tòpic que allò del tòpic 
implicava. I paral·lelament, la imatge del país pròdic i ric havia de completar-se amb del 
camperol pacífic, laboriós i content amb la seua sort: De este modo, dominando el suelo que le 
cupo, varía las producciones, enriquece al estado y vive alegre en la abundancia que criaron 
sus manos, su industria, su constancia, su talento... escrivia ja Cavanilles...” (Mira:1978:158) 
 


Més enllà les imatges romàntiques i dels tòpics, per a Hernàndez i Almerich la pobresa de 


recursos de les poblacions rurals, la fragilitat i la vulnerabilitat, “el mer fet de viure aïllat 


(referint-se al masover) feia que la seua forma de comportar-se, de parlar, de vestir, provocara 


el menyspreu dels veïns del poble” (2006: 32). Quan el desavantatge valoratiu de l’endogrup 


se considera legítim i estable, les estratègies de construcció d’una identitat social satisfactòria 


seràn individuals, és a dir, l’individu cerca eixides particulars per a canviar la pertenència 


grupal (Taifel, 1984, en Cruz Sousa, 2006:54).  


El procés de ruptura amb el rol tradicional s’inicia de joves i sembla que el període 


important és l’inici de l’emancipació que comença amb l’eixida del poble pels estudis. Una 


oportunitat, una experiència que amb altres pràctiques i visions n’ajudarà a obrir la mentalitat. 


 “De les amigues del poble que vivim en la ciutat és com que tenim la ment més oberta” (E12) 


De manera que les amistats que es queden al poble podrien ser les que continuarien amb 


les pautes i comportaments socialment més tradicionals i assumits per inèrcia, la qual cosa pel 


temps, podria provocar una certa divergència entre unes (les arrelades) i altres (les joves 


desarrelades).  


                                                 
4 Joan F.Mira, article de premsa “Fuster, país, política”, Diari el País, 21 de Novembre de 2012. 
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“La relació, no m'explique perquè s'ha deteoriorat, però sí que m'ho explique en este sentit, de 
que no sé, vas volent coses diferents, vols conèixer món...” (E39) 


 
Conèixer món. L’habitat, el context social, anirà socialitzant i conformant unes 


pràctiques, uns patrons de comportament diferents entre uns, els de dins, i els de fora.  Les 


dones dels pobles, amb poc més de 20 anys, tenen preparada la trajectòria socialment 


legitimada, des d’antuvi:  


“Si vas con un chico ya te tienes que comprar el piso, te tienes que casar y... Allí te lo dan todo 
hecho prácticamente”(E16) 


 
No cal pensar-ne massa. És a dir, millor no pensar i fer el que toca, i seguir el model 


tradicional “normal”: 
¿Qué haces? Acabas de estudiar, pues lo típico, o me caso o no. Después de estar con una 
pareja 10 años, o me caso o lo dejo. O te casas por casarte y porque todas lo hacen y porque tal 
o... “(E33) 
 


Si la víctima estructural està encegada en la seua destinació, amb l’espectativa de ser 


protagonista d’un somni: ser la protagonista del ritual matrimonial que se concreta amb l’acte 


públic de proclamació (el mite de Sisí emperatriz, reina por un dia), una ocasió memorable.  


“En casarnos no, pero... pues en tener un piso, o sea, un sitio juntos y demás. A mí en ese 
momento pues me daba igual un poco, no? Eso, que estás un poco ciega de todo, no?” (E33) 
 


Fer el que toca les alienarà tant com les pot fer embogir amb els detalls dels mobles, la 


casa i l’aixovar..., un somni. Una decisió fàcil, automàtica, vitalicia.  


“Hace un año que habíamos decidido de ponernos juntos a vivir y yo de repente digo no, yo 
me vengo aquí. Esto, porque no estaba yo, no estaba bien con él y tampoco era que yo me veía 
ahí toda la vida... “ (E33) 


 
Hi ha d’altres que representen un altre discurs, atès que no han estat tant condicionades 


per les restriccions del model o tenen altres patrons diferents, la qual cosa també genera 


dissonàncies amb la seua cohort generacional.  


“Ja són altres patrons i per a estar un poc amb ells, bé, però per a passar un cap de setmana a 
mi m'esgota, perquè quan vaig preferisc quedar-me a casa llegint o eixir a la serra, saps? (E39) 


 
A unes els interessa eixir, viatjar, vore el món exterior (cosmos), a d’altres sembla com si 


s’acomodaren en la confortabilitat casolana interior (home) i en la ignorància de l’exterior.  


“A mi m'agrada molt viatjar i a voltes li conte històries de viatges que he fet, i ella em diu: 
m’agradaria envejar-te, m’ho diu moltes voltes, m’agradaria envejar-te per tot lo que fas i 
per tot el que viatges, però com no ho conec, no sé si ho envege o no. I a mi a voltes, al 
contrari també em passa, eh.. Perquè jo dic: en lo tranquil·la que està ací, que no troba a faltar 
res, no sé si és perquè no ho coneix o perquè no ha volgut conèixer-ho” (E19) 


 
Són dues maneres de ser i d’estar al poble. D’acord amb Bourdieu (2004:81) les 


esperances subjectives que imposen les “expectatives col·lectives” (tot citant Marcel Mauss) 
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siguen positives com negatives, tendeixen a inscriure’s en els cossos sota la forma de 


disposicions permanents, segons la llei universal de l’adequació de les esperances a les 


possibilitats, de les aspiracions a les oportunitats. D’altres s’hi resisteixen, en veure i viure 


altres experiències.  


“Jo ho tenia molt clar, sí, sí, que jo no me quedava allí... ja,ja,ja, para nada. Però, bueno, també 
malament no se viu, no sé, la gent està a gust, a més els veus doble feliços que mosatros “ (36) 


 
Hi ha dones als pobles que s’acomoden i com a tots els lloc, d’altres que no segueixen el 


model tradicional, tot i que resten al seu poble, que des d’uns valors estàndards de modernitat, 


afronten el conflicte amb normalitat.  


“... que la gent està feliç, la veritat és que sí... o no diuen, a lo millor, la veritat... però estan 
feliços, estan feliços... i tranquils a comprar, tranquils a tot... no sé, jo els veig feliços” (E36) 
 


A les dones de ciutat, amb més o menys felicitat, se les pot reconèixer pels signes externs: 


“Se diferencia, no sé yo, no sé qué decirte: en la forma de vestir hay mucha diferencia” (E21) 


 


 
3.5.3.1 Dones modernes? 


 
“La indumentaria constituye una faceta relevante de la apariencia global (...) Las mujeres están 


 preparadas para fijarse en los detalles esternos de la persona y, más particualrmente, en todo lo 
 que refiere al aspecto en las diferentes acepciones del término (…) Todo el sistema cultural 
 propicia y favorece esa actitud” (Bourdieu, 2004:120)  


 


Per a gran majoria de dones que viuen al poble, l’estil de vida urbana és sinònim de vida 


moderna, de ser moderna. Els atributs de la modernor se perceben bàsicament en l’aparença, 


en el vestit, en les sabates; en anar arreglada, mudà, quan des del poble siga vist com un pèl 


massa, poc adient al context, en el contrast amb les pràctiques i formes del poble. 


“Per exemple, jo que puc anar un dia com vaig avui, puc anar un dia pel poble. Igual alguna 
vegada m'han vist així, algú del poble... i m'ha dit que em van vore a València i que anava 
molt mudà i coses així” (E16)  


Massa per a ser qui és?. Si en un poble a una dona se la qualifica de moderna, deu ser en 


primer lloc per alguna cosa referida a l’aspecte exterior, en la forma aparent.    


“Moderna, home, pues, supose que la gent, pues, si és d’estes que van molt arreglades, si va 
molt ben vestida, molt perinfollada, pos quan va, la gent a lo millor, la mire i la gent diu: esta 
cada dia porte un modelito, mira, esta cada dia porta una sabata” (E01) 


 
Als pobles, la gent solia mudar-se exclussivament en dies o actes assenyalats, o per anar a 


la ciutat –tal com fan actualment els de ciutat, que es muden d’esplorador, amb botes, 


pantalons i jerseys vistosos de marca pseudorústica (Quechua o Coronel Tapiocca), quan van 
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d’excursió al medi rural- la qual cosa contrasta per comparació, amb la indumentària de les 


xiques urbanes que van  més “arreglades” d’ordinari, fins i tot per anar cada dia a treballar.  


“Si te veuen eixir de casa arreglà: ui, xica, que te'n vas de viatge? Jo, m'agrà anar en tacons, 
m'agrà, jo-què-sé... jo quan arribe al treball me canvie, no vaig en tacons, i ací molta gent m'ha 
dit: és que vas molt arreglà pa anar a fregar. I jo dic sí, és que el devantal i la cofia m'els fique 
quan arribe al treball” (E22) 


 
“Un hombre demasiado pendiente de su indumentaria, de su aspecto, seria considerado 


excesivamente enmonsieuré, señorito, o lo que es lo mismo afeminado”(Bourdieu, 2004: 


121).  En una societat dominada pels valors masculins, tot constribueix a afavorir “una actitud 


hosca y burda, tosca y batalladora”, així, per “imitació prestigiosa”, les dones que somiaven 


amb el model de civilització urbana, estarien més motivades per adaptar-se als modals i 


l’aspecte de la ciutat moderna (ibid:120). Les formes ideals urbanes serien vistes com dels 


senyorets o del que ara en diuen “pijos”. 


“A lo millor sí que els veies més, quan eres més cria, te fixes més en com visten, saps, quan 
venien de València al poble, sempre els he tingut un poc com els pijos” (E02) 


 
Per la indumentària, per l’aspecte exterior, ja que les dones majors dels pobles, sembla 


com si no tingueren cap incentiu per arreglar-se, per a cuidar-se tant com suposadament ho 


fan les dones de ciutat, com si no fóra convenient demostrar que cuiden la seua imatge.    


“Jo veig a les meues amigues, de la meua edat, inclús d’un any menos, estan molt envellides, 
molt. No s'arreglen... i me diuen: és que tu cada any estàs més jove i no passen els anys per tu, 
i jo dic: pues, ja tinc els meus anys, ja... però és molt diferent, estan com més abandonades. 
Ixen en sabatilles de casa i a mi no... a mi m'agrada eixir... sempre... i n'hi ha d'elles que estan 
acabadetes, pobretes. La veritat és que dóna pena, però bueno, la vida en el poble és (també) 
molt bonica” (E22) 


 
Entre les dones més majors, la diferència més visual entre la de poble i la de ciutat se 


notava en l’aspecte físic, en la indumentària, fins i tot, les dones desarrelades que viuen a 


ciutat,  creuen sortir més ben parades de la comparança amb les de la seua generació del 


poble. És com si aquestes hagueren externalitzat l’habitus camperol després d’haver-lo 


interioritzat durant dècades. Per contra, una dona de poble, “contaminada” per l’estil de vida 


urbana, també ho farà notar en l’aspecte exterior.  


“Les meues amigues em diuen: ai, xica, t'has fet de la capital… Però jo segueix sent igual, 
crec” (E02) 


 
Malgrat l’aspecte exterior (l’hàbit no fa al monjo), una dona no pot saber quan s’ha 


innocul·lat de la condició moderna, que podria representar una forma de vestir, o pitjor, un 


estil de vida. Les dones adaptades a la ciutat se consideren modernes sols si se comparen amb 


les dones convencionals del poble. “Jo sóc més moderna que convencional” (E05). Si no són 
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tan convencionals com ho són algunes de les conegudes del poble: “Con respecto a mis 


amigas, somos modernas” (E06). No s’hi consideren, però, les que fa molts anys que no hi 


viuen, tot que no s’han sentit mai diferents de les de la seua cohort del poble.     


“No, en el poble jo era una xica més, vull dir-te que tampoc anava de res... “ (E32) 
 


No s’inclouen en aquesta categoria, per la similitud de significats amb les urbanes o 


forànies: “Però jo és que tampoc em veig... moderna” (E15). Modernes seran les dones que 


són urbanes -irrefrenablement i definitiva-, que s’han desapegat del poble, per desafecció de 


l’habitus, siga per manca d’ús, de relació involuntària, per no mantenir i conrear els vincles, o 


més greu encara, per renúncia voluntària, conscientment.  


“Que han fet la vida a fora i van –al poble- pues perquè estan els pares i els tenen que vore. 
Estes sí que ni ixen a festes ni van a res; estes van al poble i no les veus, perquè estan en casa 
dels pares, els veuen i se’n tornen a anar” (E03) 


 
Modernes i desagraïdes. I tanmateix, les dones més joves s’estranyen si algú les qualifica 


de modernes; ho neguen, no se senten integrades en una categoria tant qualificativa com 


significativa: “Jo no em considere una xica moderna” (E11) 


Potser no s’identifiquen perquè no se relacionaven amb joves convencionals amb les 


quals compar-se o diferenciar-se, ni tampoc se consideren urbanes. No poden considerar-se-hi 


a elles mateixa com a modernes, perquè això significaria deslleialtat, desafecció. Però tampoc 


el contrari: ni dona moderna, ni dona rural. És clar, rural? Ni pensar-ne.   


“Les dones d'ara de poble no són rurals. Les dones de poble.. allí per exemple de gent del 
poble que jo conega, rural, rural ... n’hi ha molt poquetes. No és com abans” (E17).  
 


Hi ha un clar rebuig al mot descriptiu i que s’empra per definir l’objecte d’estudi, les 


dones rurals en la ciutat, la qual cosa denota un prejudici, i potser una certa vergonya: ¿són 


dones diferents les dones de poble? Perquè són poc urbanes? Per què són peculiars? Perquè 


estarien més atrassades? Les dones de la mostra no s’inclouen en la consideració de dones 


rurals, ni de bon tros. Potser en siguen –de rurals- només als poblets més amagats de la serra, 


que alguna podria pensar que n’estan tan aïllades com que no tenen cap contacte exterior.  


“Potser que si tu te n’entres, si vas més a pobles que estan més dins la serra, com pot ser 
Fageca o Famorca, o pobles més aïllats, sí que pugues..., però no, en queda molt poqueta gent. 
Jo crec que la gent, ara, ja té una mentalitat molt oberta” (E17) 


 
La mentalitat “moderna” refereix també a una actitud oberta, en contraposició a la 


tradicional, tòpica dels pobles suposadament aïllats. En idees no són rurals; modernes, 


tampoc: “normals”  


“No, a lo millor sí que he tingut idees... però moderna? pos jo me considerava normalíssima, 


moderna no. Però a lo millor sí que he tingut sempre idees... obertes (matisant) o siga.. (E02) 
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Se considerava normalíssima, moderna no, quan vivia al poble. Ara que viu a la ciutat, 


l’estil de vida ja és considerat diferent, normal de la dona d’avui en dia (urbanitzada).  


“No, jo no pense que siga més moderna. Per haver estudiat, per haver, per no haver-me casat 
o... tindre’n 32 i no tindre fills, per a mi no és ser moderna, jo ho veig... jo tinc una vida molt 
normal, i no faig coses molt interessants ni res més...” (E11) 


 
Les dones de poble no són d’idees més tancades ni més o menys obertes que les altres 


urbanes, però semblarien més avançades si se les comparara amb la mentalitat de les dones 


tradicionals, de les generacions anteriors:  


“No, moderna, no. Jo crec que atrevida. És la paraula, sí. Elles quan jo... però ninguna de les 
que han estudiat tampoc. D'anar-se'n tant a l'estranger, o agafar un avió sola, per a anar a algun 
lloc..., que he quedat amb gent allà i a lo millor anar-me’n dos dies antes perquè vull anar a 
algun puesto, i vull anar-me'n jo sola... I és un “show”: I com fas això? Estan sorpreses de 
coses així. Per a mi és normal. No sé, pense que és més d'atreviment, no de modernor (E19) 


 
Són més atrevides que les dones tradicionals, siguen rurals o siguen urbanes, alerta. I és 


atreviment més que modernor. Les dones de poble d’avui en dia –com les urbanes- són més 


atrevides, tenen un estil de vida autònom, no són dependents, poden ser i són elles mateixa i 


poden fins i tot anar pel món, viatjar soles, cosa que no és tan freqüent, sinó més bé rara en 


algunes mentalitats tradicionals, pròpies de gent major.   


“Yo en el pueblo tengo fama más bien de rara que de moderna” [riu] (E26) 
 


És un atreviment generacional i la causa és la ruptura de gènere, que no tant pel tòpic de 


l’habitat. Efectivament, les dones quan no tenen comportaments gregaris o tradicionals, hom 


tampoc no les considera modernes si són del poble, perquè no són estranyes ni forasteres. En 


tot cas, rares; no tan normals si es comporten de manera diferent a les dones més antigues. 


“Lo que passa es que elles estan acostumades a sentar-se en una taula allí a xerrar i a mi me té 
igual sentar-me en una tauleta que a la barra del bar” (E09) 
 


Les dones que ja s’han atrevit a penetrar en l’espai públic –com ara un bar- reservat 


tradicionalment als mascles, eren atrevides: “Jo no tinc ningun problema, ni tinc vergonya 


d'entrar a un bar i que hi hagen tot homes i demanar un tallat o un cafè i me’l prenc” (E17) 


Més atrevides també ho són les dones d’ara que viatgen i fins i tot arriben a ser 


autònomes i a viure soles. “Tengo una tía que es madre soltera; i adoptó a una chinita!” (E34) 


Una fadrina al poble, una dona separada o una “parella moderna”, és a dir, diferent a la típica 


d’una llar composada per un home i dona amb fills, també és una cosa rara, ara com ara, per a 


mentalitats més convencionals, rurals i urbanes.  


Segons Ariño i García Ferrando, “en l’estudi de les actituds i les conductes de l’esfera 


familiar aparèixen dues posicions ben contrastades. Les dimensions més tradicionalistes (...) 
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són defensades de manera destacada per les cohorts més madures i de majors de 64 anys, per 


les persones amb un nivell educatiu baix, amb un nivell de pràctica religiosa alta i en prou 


casos per una orientaió materialista. En canvi, els indicadors de conductes, creences o actituds 


alternatives enfront de la moral tradicional (legitimitat de la mare soltera, permissivitat 


sexual) són sostinguts preferentment per les cohorts joves i adultes, amb alt nivell educatiu i 


d’orientació postmaterialista” (en Ninyoles, 2000:323)  


Les “parelles modernes” poden ser d’homes o de dos dones, una forma alternativa al 


format tradicional, sinó és la considerada més antitètica, pecaminosa per a certes mentalitats.    


“No som una parella moderna, no. Vivim juntes... a casa, 2 o 3 dies a la setmana estem juntes, 
però després ella va i ve... o... al cap de setmana jo estic al meu rollo i ella està al seu rollo al 
seu poble... saps? No és una cosa de para toda la vida y a todas horas” (E37)  


 
No és una parella moderna, tampoc, però són una parella particular, considerada  potser 


ara per les mentalitats que estigmatitzen les que són diferents, intolerants amb la diversitat 


d’orientacions sexuals. A poble i a la ciutat. 


“Pero ya en el pueblo lo saben, y vienen los fines de semana, y antes estuvo con un chico que 
era un primo mío, que es de allí y también era gay; estuvieron juntos viviendo allí y la gente 
no...” (E34) 
 


La intolerància pot considerar-les d’un comportament ofensiu, per ser diferents, fadrines i 


independents, autosuficients, desafiants de l’ordre patriarcal tradicional, normal?    


“Sí, tinc una parella, però és un poc... perquè fa... jo què sé, 20 anys que estem juntes, però no 
lligades físicament a tothora, vull dir, que no compartim... Ella té sa casa i jo tinc la meua, 
molt independents, no?” (E37) 


 
La progressiva retirada de l’espai públic per part dels ens religiosos i la superació del 


règim nacional-catòlic, n’ha afavorit una major tolerància a la diversitat i a la diferència, a la 


ciutat i al poble. “Y la gente no...” els joves i les famílies van adaptant-se a la normalitat.  


“La família ho ha vist amb molta normalitat perquè... la sensació que té ma mare és pensar: ui, 
que a soletes està i pues... què bé que està amb ella, que se volen tant... i que estan tan bé... i 
que se cuidaran i que... saps? ... com molt de protecció” (E37)  
 


No són diferents de les urbanes, tot i que hi ha territoris i espais socials, ací com allà, on 


sembla un atreviment canviar certes pautes de comportament tradicionals, del patriarcat, siga 


a l’Alcoià, amb les filades de moros i cristians, siga al consell d’administració de Bànkia. 


Però, el conflicte per la igualtat de gènere no és cirscumscriu, doncs, a un hàbitat o altre. De 


fet, avui en dia, les joves rurals són bàsicament iguals que les urbanes, tenen unes pautes d’oci 


i un estil de vida semblants, unes mateixes preocupacions, gustos i interessos semblants.   


“Elles no estan sempre al poble, eh? Que elles... amb el cotxe, a lo millor, baixen a Castelló 
dos vesprades… No, jo em considero igual de poble que elles” (E14) 
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Les diferències cada vegada són menys marcades entre el jovent rural i urbà, expressió 


d’unes fronteres cada vegada més borroses o difuminades entre el món rural i l’urbà 


(Sampedro, 2008:181) A la desaparició d’eixes fronteres contribueix a més a més, el fet de ser 


una societat itinerant, una generació mòbil, en opinió de Diaz Méndez. La concepció 


essencialista del que és rural o urbà va quedant cada cop més obsoleta (Camarero i Oliva, 


2005), anacrònica, segons s’observa en les dones de la mostra. 


“És que al meu poble, som una generació que molta gent ha viscut fora” (E04) 
 


 


3.5.3.2 Fadrines i emancipades 
 


Els informes de l’Instituto de la Juventud defineixen la condició juvenil com un procés de 


trànsit cap a la inserció adulta: des d’una situació de dependència familiar, econòmica i social 


s’avançaria cap a una altra nova etapa d’autonomia i emancipació adulta, segons Rodríguez 


Victoriano (en Ninyoles, 2000: 76). De manera que l’etapa jovenívola clouria quan se donaren 


bàsicament els següents requisits: 


 A. Independència econòmica 
 B. Qualificació professional (i autoadministració dels recursos) 
 C. Allotjament propi, independent de la llar familiar d’origen 
 D. Autonomia personal: capacitat de decissió sobre si mateix, sense tutela aliena   
 


La gran majoria de les nostres dones de poble (20 de 32) van entrar a la ciutat amb la 


l’objectiu instrumental dels estudis, atès que són la clau que obre tots els panys: el de la 


qualificació professional (B) que alhora permetrà un ofici i la inserció en l’espai social, i a 


mitjà termini, la independència econòmica (A). Però hi cal destacar sobretot que, mentre 


n’avancen en A i B, la residència a ciutat significarà autonomia personal (D), l’emancipació 


progressiva a partir d’un allotjament independent de la llar familiar (C), tot i que siga 


temporal (entre setmana i durant uns anys) i precari, compartit amb altres estudiants.  


Les diverses condicions materials i socials dels joves (el sexe, la classe, l’habitat, etc..) 


determinen l’existència de diferents joventuts, amb diferents trajectòries socials, i a l’extrem, 


diferents graus d’inserció o d’exclusió social (ibid:78). Emprant la definició feta pel Col·lectiu 


IOÉ (segons citació de Rodríguez)  en un extrem tindríem el grau més alt d’inclusió social, 


entenent com a tal més qualitat de vida i sentiment de realització personal i professional; en 


l’oposat estaria l’exclusió social, entenent com a tal la precarietat socioeconòmica, els 


sentiments de fracàs i l’anomia social (Rodríguez Victoriano, en Ninyoles, 2000:78).  


La família, els estudis, el treball estable i ben remunerat poden afavorir la inclusió social. 
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La inserció serà més satisfactòria segons els models, les identitats i els projectes individuals, 


però les estructures socials, les desigualtats i les condicions de possibilitat poden influir-hi 


positivament o negativament en canviar d’habitat i allunyar-se’n de les xarxes personals 


(capital social).  


“No sé, tindre treball, que no vaja bé lo de la meua parella i que me tinga que tornar a casa, 
això seria una mica com un fracàs” (E38) 


 
La sensació de fracàs, la precarietat econòmica i laboral, la solitud ronda com una 


amenaça real les joves de poble que no tenen vincles i xarxes solidàries en la ciutat. Que com 


li passa a l’E38 n’ha de dependre del treball (precari, temporal, flexible) i de la parella que ha 


trobat. L’E38 sap que el fracàs seria perdre un o els dos anclatges reals amb els que hi 


compta, però el fracàs simbòlic més gran, encara, seria haver de tornar al poble. El projecte 


individual hauria mort. L’experiència urbana del jovent estudiant és limita inicialment al 


procés formatiu, però, de fet, és l’eixida del niu familiar, una via complementària a 


l’estratègia matrimonial. Ambdues vies estan igualment legitimades socialment. 


“Me casé y ya me vine... Habíamos comprado el piso unos meses antes de casarnos” (E30) 


 
La via tradicional d’emancipació, via matrimoni, és encara freqüent, tot i que ara siga 


amb papers o sense, amb cerimònies religioses o civils, o sense: “Amigas que no se ha casado 


tengo una, pero... sí que vive aquí en Valencia y las otras están casadas y viven allí” (E30). 


Les fadrines, oficis. La via instrumental dels estudis se revel·la ara com una via alternativa 


d’emancipació, invisible i precoç. Hi ha persones que valoren aquesta dimensió imprevista 


dels estudis, com una primera part decisiva del procés d’emancipació, d’altres com un efecte 


menor, fins i tot un inconvenient: hi ha joves rurals o urbans, xics o xiques, que no tenen 


pressa en abandonar la llar familiar.         


“Depende de... no sé, de la mentalidad suya, o sea, pues si hay tipos que a lo mejor quieren 
hacer su vida independiente y hay otros que no, que están muy a gusto en casa de sus padres, 
lo tienen todo y no les hace falta…” (E33)  


 
Entre els efectes perversos del procés formatiu s’han assenyalat l’aculturització en el 


marc mental de la teoria de la modernització què n’afavoreix una visió negativa d’allò rural. 


També dels efectes de la inserció urbana resultant d’un currículum formatiu que insereix en 


un tipus d’ofici urbà. Tot i això, hi ha un altre efecte dels estudis a la ciutat: l’inici del procés 


d’emancipació familiar dels joves estudiants de poble, que de fet, i físicament, si més no, els 


allunya de casa i del poble. 
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“De hecho una amiga acabó la carrera y no tiene trabajo. Se ha quedado y sus padres se lo 
están pagando, porque es que ella no quiere vivir en su casa, o sea, no quiere volver a su casa” 
(E33) 


 
Estaven en la ciutat mentre estudiaven; han acabat, tenen una capacitació professional (B) 


i n’haurien de començar a treballar. Però ara, més del 50% dels joves no tenen treball, són 


encara dependents econòmicament de la família, la qual els continua finançant el cost del 


lloguer d’una vivenda independent (C), perquè no volen renunciar al grau d’autonomia (D) 


assolit.  


“El fet de tornar a casa, tornar al poble, és com tornar a casa, és a dir, no és el poble en sí, és 
que diria que no tinc tant de marge de llibertat, no? (E39) 


 


Hi ha dones que en són conscients del límit i són corresponsables dels cost familiar 


d’estirar més del compte aquella condició primera (A) de l’emancipació. 


“Quan vaig acabar la carrera, vaig tornar al poble durant tres mesos, perquè em quedava una 
assignatura, i per tres mesos, em sabia greu que els meus pares pagaren el lloguer d’un pis ací. 
I m’ho vaig passar fatal” (E19) 
 


Les dones del poble que no han eixit mai, que no han viscut l’experiència de la vida 


urbana, és a dir, la dimensió característica fonamental de viure a ciutat que és l’emancipació, 


pot ser no poden valorar en el seu conjunt, els atributs d’interès, així que en la comparació 


potser guanye la confortabilitat de la vida en la llar familiar, del poble: “Si no lo han probado, 


o sea, si tú nunca te has separado de tus padres, pues, es lo normal” (E33) 


“També tinc amigues que diuen que no viurien mai ací en una ciutat. Jo pense que igual és 
perquè no ho han provat” (E15) 


 


Així, hi haurà joves que el fet de perdre les condicions fonalmentals de l’experiència 


urbana (C i D) els genera malestar. N’han après a viure autònomes i n’han de tornar al domini 


familiar; això hi representa tornar al poble: deixar la ciutat. Una sensació de fracàs.  


“Tornar al poble ara, significa anar-me'n a casa dels meus pares” (E18) 


 
Moltes dones, si tingueren la possibilitat d’accedir a una casa o a un pis al poble, potser 


hi tornarien. “Si el pares em digueren: el pis per a tu, pots quedar-te ahi. Jo me'n tornaria, però 


ja, demà mateix, m'estalviaria pagar el lloguer que estic pagant ara, i me n'aniria” (E12). La 


qüestió no és, doncs, tornar o no al poble, ni tampoc deixar la ciutat, és tracta en allò 


substancial de mantenir o de perdre el nivell d’autonomia assolit. “Sí, a vore, necessitaves 


més coses, però, una vegada baixes ací baix a Castelló i jo, per exemple, que estic ací 5 o 6 


anys, jo ja me’n tornarie” (E01). Ja se’n tornaria, per què? Amb 30 anys d’edat i una 
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experiència de vida autònoma de mitja dotzena d’anys a ciutat, de tenir un treball d’autonòma 


i d’independència econòmica (A, B, C, D), tornar significaria que l’etapa instrumental en el 


procés d’emancipació ja ha estat assolida i que reinstal·lar-se al poble no deu significar ara 


tornar cap enrere. Per a algunes joves emancipades, tornar al poble de fet no sempre significa 


tornar a casa ni perdre autonomia.  


“A mi m’abelleix tornar a casa... a vore, una cosa és viure amb ta mare i ton pare, tornar a la 
casa familiar... Si tornara a la casa familiar en tres dies en tinc de sobres, de sobres” (E11)  


 
Tornar a casa, al poble, però no a la dels pares. Tornar a casa és tornar a la llar familiar 


(pèrdua d’autonomia). D’altres que han estat més autònomes, no tenen ganes de desvincular-


se de la llar familiar, si n’estan a gust, mantenint el seu espai.  


“(A casa) n’estic a gust. Hi ha qui vol fugir i no saber res dels pares i… jo no” (E14).  


 
L’emancipació representa bàsicament una separació física de la llar familiar, un 


allotjament independent i potser temporal, la qual cosa és fa més palesa quan qui torna és filla 


única (recurs escàs) i la mare és massa protectora. 


“Podria tornar tranquil·lament i anar-me'n a viure al poble, en una altra casa on no estiguen els 
meus pares. Jo als meus pares els vull molt i tot, però el dia que vaig al poble i si me’n vaig de 
sopar: ei, en qui te'n vas? ves espai; torna prompte. Eixe instint, no el perden. Normal, sóc la 
seua filla, però eixes coses m'han agoviat sempre” (E19) 
 


La mare, sempre serà una mare. Però, l’emancipació no significa desafecció familiar:  


“Jo sempre deia que jo me n’havia anat de casa, però no me n’havia anat. Perquè, clar, jo fa 
molts anys que estic fora de casa però els caps de setmana vas a la teua habitació, tens el teu 
espai, és ma casa i això m’agrada, estar en la meua casa...” (E14) 


 


 
3.5.3.3 La síndrome del niu buit 


Quan les dones de poble poden ser elles, quan poden mantenir els vincles afectius i 


personals, o quan se troben còmodes i realitzades al seu poble, sense dissonàncies interiors o 


exteriors, conflictives, per què l’haurien d’abandonar? Si tenen sa casa i el seu espai 


particular. Tenir independència pot ser senzillament disposar d’un espai propi, ací o allà.      


“Hem de tindre un espai. Per tindre independència has de tindre un espai teu. Si a la casa dels 
pares no el tens, perquè vius amb ells, l’has de buscar en un altre lloc” (E11)       


 
Entre aquestes xiques més arrelades al poble s’hi destaca la importància de poder 


disposar d’ un espai propi, independent. I les que estudien a ciutat, i que fa anys que 


abandonaren el niu, de vegades troben que, sobtosament, els pares les han desnonades: han 


perdut el seu espai.   
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“Al poble hi ha un espai públic i també la síndrome del niu vuit: com se n'hem anat, també ens 
han colonitzat un poc... és sa casa (dels pares), clar” (E39) 


 
És sa casa. El niu va mudant amb els anys, va sent colonitzat pels habitants reals de la 


casa, alhora que el seu espai va perd la titularitat, progressivament. La casa, ta casa, amb el 


temps, també va deixant de ser teua, en la mesura que una hi perd i l’altra va assolint l’espai 


emocional de propietat. El niu amb el pas del temps desapareix i allunya les dones del seu 


habitat, i més quan perden el seu espai particular, independent.    


“Nosaltres a casa no ens quedem els divendres al poble, perquè pa mirar lo que li abelleix a 
mon pare, mo n’anem a pegar una volta. I entonces sempre, sempre, acabem en casa dels que 
viuen allí al poble. Jo pense que a la meua amiga x li tinc enveja perquè ella, pos està en sa 
casa” (E10) 


 
La precarietat del mercat laboral, les extraordinàries taxes d’atur i les dificultats per 


llogar i comprar una vivenda, és el més greu problema social del nostre país, en opinió de Gil 


Calvo (2007): “cuya inaccesible carestía bloquea la emancipación de jóvenes y mujeres 


respecto de sus padres y parejas”, alentint l’emancipació del jovent cap els 30 anys, i en el cas 


de les que s’emancipen pels 20 anys, condicionarà la continuació aquest procés iniciat amb 


els estudis. Quan s’han acabat els estudis, s’ha d’acabar el procès d’emancipació? 


Hi ha molts obstacles que entrebanquen l’arrelament físic dels joves als pobles. 


L’accesibilitat a l’habitatge, a un espai propi n’és un, d’índole material quan afectivament 


n’estan arrelades i vinculades activament. És una altre contrast –poderós- amb la ciutat.  


“És que ara no és el mateix, perquè ara pugem i estem a casa dels meus pares. Perquè tens una 
mica de reparo, perquè mon pare, a vore, perquè no-sé-què, perquè no-sé-quantos, però si 
estàs allí, no és igual que quan estem ací” (E10) 


 
Hi ha gent amb sort, que ho té més fàcil quan hereta una casa vella o un pati familiar i 


s’instal·la, en parella, la qual cosa farà possible l’arrelament i la reproducció social.  


“Va estudiar farmàcia i ara treballa de farmacèutica al poble del costat i també té un xiquet; és 
va casar més prompte... perquè molt prompte van arreglar la casa dels iaios i es van posar a ... 
No han passat per eixa fase de viure sols. Jo crec que els ha faltat. Però si tens l’ocasió de 
trobar-te un espai teu...” (E11) 


 
La continuïtat en el procés d’arrelament al poble “depèn molt de la personalitat de 


cadascú (E11), dels perfils i de les representacions socials, i també de certes condicions 


materials que n’ajuden o entrebanquen l’accés a un espai d’instal·lació personal, a una 


vivenda particular. 


“Els que han aconseguit casa en el poble, la veritat és que és com un miracle. Van començar a 
fer com uns bungalows, però caríssims, la veritat, i n'hi ha molta gent que insisteix, perquè hi 
han moltes cases abandonades tambè” (E39) 
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Aconseguir casa al poble és com un miracle? Als pobles sol haver-hi moltes cases velles, 


o patis, pallisses i corrals que no tindrien una major utilitat, sinó és que foren motiu 


d’especulació urbanística: “Sí, és el mateix problema al meu poble, ningú ven res” (E39) 


Ningú ven res, per què? Per si la restricció en l’oferta no en fóra suficient, s’hi afegeix 


una demanda exterior creixent, protagonitzada pels neorurals que compren cases de poble per 


atendre aquella necessitat de ruralitat postmoderna (de cap de setmana i festius). Tanmateix, 


no sembla que l’interès i el dret generacional a continuar vivint al poble d’origen, se considere 


una prioritat municipal. Afavorir la instal·lació dels joves, parelles o singles, s’hi hauria de 


situar per davant de l’interès comercial de promotors o d’urbanitzadors, per tal de sostenir la 


població dels municipis rurals.“Hi ha molta gent que pregunta però que li costa molt trobar 


casa. Ara vorem si canvia la cosa (crisi), perquè si no es queda gent al poble al final no n’hi 


hauran xiquets” (E29) 


Les ciutats petites o mitjanes guanyen o perden població en funció d’una sèrie de factors, 


entre els quals cal considerar, obviàment, la possibilitat de llogar o de comprar una vivenda 


entre l’univers de persones que migren i s’instal·len, els joves, sols o emparellats. 


“És molt difícil, és molt difícil. Pots llogar-te un pis al poble del costat, sí, però ja es perd 
l'essència... És que a tots ens passa un poc el mateix, no? És el teu poble i a tu t'agradaria 
tindre la teua casa allí, però és difícil, és complicat trobar-ne. Hi ha gent que sí; i hi ha molta 
gent que se n’ha anat a viure per exemple a Muro o a Alcoi per eixes raons. A Alcoi 
moltíssima gent” (E39) 


 
Si les fadrines en acabar d’estudiar pogueren mantenir el mateix grau d’autonomia que 


han assolit en la ciutat i si pogueren disposar d’espais al poble, la sensació de contrast no seria 


tan enorme en els comportaments quotidians d’elles, entre l’experiència urbana i el poble. 


“Si tinguérem casa naltros allí, també faríem la nostra vida d'ací però allí...però de moment és 
la casa del pares. No tenim casa, i tardarem...” (E10) 


 
Aquesta dimensió tàctica i pràctica de l’arrelament, la conveniència de dotar d’espais 


independents per als joves (casalets) i d’instal·lació (vivenda), és una qüestió d’interès a 


considerar. Si no tenen espais d’interacció propis, si no hi ha posibilitat de disposar de casa al 


poble, la integració urbana avançarà amb el temps, alhora que enfortirà els nous vincles 


relacionals i en debilitarà els anteriors, per la qual cosa aquest obstacle pràctic, material, pot 


esdevenir important en una gradual desafecció al poble. Si n’adverteixen que tardaran en 


poder fer-se casa, l’E10 expressa desesperança, una certa frustració per no aconseguir un 


desig natural... instal·lar-se al poble, siga perquè econòmicament no podrien mantenir dues 


hipoteques, siga pel cost relatiu de la casa al poble.  


Més enllà de les raons generals que s’han vist amb l’atracció i el procés d’integració 
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urbana, hi ha moltes dones que, des de l’arrelament i la voluntat de continuar vinculades al 


poble,  assenyalen un altre motiu més complex de l’alentiment d’edificar sa casa i arrelar-s’hi. 


“A mí me gustaría vivir allí. Me gustaría vivir en mi pueblo, en un futuro. En un futuro sí, yo 
tengo un solar y quiero hacerme ahí una casa” (E34) 


 
En un futuro. Si tenen possibilitat ara, per què no volen fer-se la casa al poble? La vida de 


ciutat permet avançar l’emancipació una dècada i fa posible alhora que les joves, si volen, 


puguen alliberar-se’n del compliment de les pautes assignades socialment. Saben, però, què 


els espera, i si les espanta, les espentarà a continuar en la ciutat. 


“No sé exactamente qué hacer. Porque mi novio me dice que me vaya allí a vivir, pero yo allí 
no me voy... Yo allí no me quiero ir... son esos pensamientos, yo qué sé, no sé, que me hace así 
como chantaje emocional” (E34) 


 
La ciutat ara hi juga un paper instrumental i tàctic, com n’és sovint el treball o l’estudi.  


“Cambia la mentalidad totalmente, porque la... pienso que, esta parte que no ha probado, por 
ejemplo, amigas mías que no han seguido estudiando, o que se han quedado trabajando allí; 
allí es como que tu, trabajas allí, con un chico, ya te tienes que comprar el piso, te tienes que 
casar y …y lo hacen, no sé, es porque querrán seguramente…, pero es como, si estás allí, es lo 
que toca y hay que hacerlo y ya está. Allí te lo dan todo hecho prácticamente” (E16) 


 
Lo que toca. La ciutat és un espai fora de control pel que fa als comportaments pautats, 


esperats de les fadrines, més tolerant amb la diversitat de formes i models de relació, la qual 


cosa és una oportunitat que permet relaxar, alentir, sinó trencar amb la subordinació femenina. 


 “Yo quiero lo mío y si estoy con él allí sé que me va a tocar hacer las tareas…, o sea, yo 
trabajaré y aparte tendré que hacer lo de casa y eso que ya es bastante... pero ya sé que tengo 
cambiar y yo quiero estudiar... y si estoy aquí ya soy más libre y me organizo mejor y es mejor 
para mí” (E34) 


 
“Aquí ya soy más libre” No n’ha d’esperar una dècada, ni lluitar per aconseguir-ho, o no. 


La ciutat és doncs l’espai neutre, com un limbo, per a algunes dones de poble, ja que 


afavoreix l’autonomia de comportaments i dels rols de gènere atribuits socialment, amb els 


quals s’hi poden sentir, més i menys confortables, còmodes.  


“Entonces pues era una forma un poco de... de cambiar de aires, de buscar mi persona porque 
realmente es que allí... eso. Ahora quiero un tiempo de pensar en mi y de... de disfrutar y hacer 
lo que me apetezca a mi” (E33)  


 
“Es que allí... eso”. L’E33, com l’E34 i l’E16 van deixar la Canal de Navarrés amb la 


justificació d’estudiar; es van diplomar i van tornar al poble les tres. Treballaven fora del 


poble i hi tornaven cada dia. Tenien les tres parella i un projecte formal d’emparellament amb 


xics del terreny que les esperava. I això no obstant, han trencat amb el model més tradicional.  


La fugida a la ciutat és, en aquest cas, un procés de ruptura; que explica per què no 


tornen. 
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“Hace un año que habíamos decidido de ponernos juntos a vivir y yo de repente digo no, yo 
me vengo aquí. Esto, porque no estaba, o sea, porque yo no estaba bien con él y tampoco era 
que yo me veía ahí toda la vida...” (E33) 


 
Tenen certa precarietat econòmica, i mantenen el grau d’autonomia assolit en la ciutat. 


Les tres estan en un procés de ruptura generacional amb l‘ordre social que les espera al poble. 


També és una ruptura de gènere, de rebuig a certes pautes socials. I s’han tornat a matricular 


en una diplomatures; és una pròrroga per a justificar el seu desig legítim de no subordinació, 


de vida independent. La llibertat que tenen a la ciutat, les espenta a marxar del poble.  


“El fet de tornar a casa, tornar al poble, és com tornar a casa, és a dir, no és el poble en sí, és 
que diria que no tinc tant de marge de llibertat, no? (E39) 


 


 
3.5.3.4 Fadrines i independents 


 
Pel que s’ha vist fins ara, s’ha d’entendre el desarrelament (físic) com una conseqüència 


del projecte personal de vida, on la carrera professional en uns casos o les estratègies 


d’elecció de parella, en altres, poden ser decisives.  


Hi ha casos en què el desarrelament afectiu s’ inicia molt abans d’anar a la ciutat per 


estudiar o per iniciar la vida adulta. Els estudis o el treball eren mitjans per poder accedir a 


l’estil de vida urbana. Una ruptura de fet amb el poble. 


 “Treballava a la fàbrica, va fer les oposicions amb la idea d’anar-se'n del poble” (E36) 
 


El treball o la parella sovint han estat clau del desarrelament. Les dones de poble que 


durant dècades han hagut de bastir el seu projecte de relació emocional i familiar lluny del 


poble, per tal d’obtenir una certa independència econòmica amb el treball assalariat urbà, són 


expressió d’una ruptura generacional, assolida mitjançant l’estil de vida urbana, que de 


vegades intenten compatibilitzar amb el poble, amb resultats variables, segons la consciència 


crítica. 


“Para mí el pueblo tiene muchos encantos, pero el hecho de estar de forma pasiva, o sea sin 
trabajar, para mí, personalmente, yo no lo podría hacer” (E20) 


 
La ruptura generacional, amb les activitats i les funcions o rols assignats també sol 


comportar una ruptura amb els rols socialment atribuïts: masculí, activitat; femení, passivitat, 


dependència del cap de família. Les dones que per una ruptura familiar –separació 


matrimonial- han hagut de reiniciar la trajectòria de vida de forma autònoma, una vegada han 


fet el que els pertocava durant la primera etapa de la seua vida, sovint es veuen obligades a 


canviar d’habitat, si el poble és molt menut i el mercat de relacions i oportunitats, molt 
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limitat. És una ruptura amb l’habitat per l’adaptació urbana.   


“Sóc un poc desapegà (riu). No sé si es la paraula perquè sí, sóc aixina, perquè jo crec, un poc, 
perquè sóc una persona que m'adapte. Això vol dir que no tire de menos el poble, però pots fer 
més coses, eh?” (E02)   


 
En els casos de les joves de poble més arreladades, la ciutat és una fase anticipada del 


procés d’autonomia (amb l’emancipació sobtada via estudis) que no volen aturar i en algunes, 


segons s’ha vist darrerament, potser una forma de superar la condició subordinada de fadrina, 


una alternativa al model legitimat socialment, que les espera al poble.  


“O sea, decidimos no, no seguir adelante con el piso sin haberlo dejado, o sea que no fue... lo 
he dejado y se ha acabado el piso, no. Fue antes lo de decir no, yo necesito irme a Valencia. 
De hecho me vine estando con él y todo” (E33) 


 
La prórroga de la vida i el pis d’estudiants en aquest cas no ha estat una ruptura amb la 


parella, sinó una renuncia a la destinació de dona tradicional a la que s’hi veia abocada 


irremeiablement. I davant la perspectiva, l’E33 opta per l’ autonomia que li permet la ciutat.     


“... que yo me venía, o sea, yo tenía las ideas muy claras. No así, pero era... pues eso que lo 
vería los fines de semana o... pero luego, como tampoco íbamos muy bien y yo no estaba bien, 
pues, fui marcando mi espacio, poco a poco... y era de... no te pido permiso, lo hago porque 
quiero, o sea... y entonces... pues no me decía nada, porque sabía que era mi decisión y ya 
está. Y yo ¿qué iba a hacer? ¿ no venirme porque me lo dijese él? O sea, no tiene sentido” 
(E33) 


 
És una bona mostra de la fugida-ruptura. No volen dependre de ningú. Per què no tornen? 


Perquè volen ser independents, i per l’edat i pel lloc on s’han habituat a viure, no volen tornar 


al poble, per no seguir la programació prescrita, predeterminada socialment. Es una forma de 


canviar l’aire, en diuen. De trobar una experiència diferent, nova. 


“No me'n vaig vindre buscant res, és que me'n vaig vindre un poc... a buscar-me a mi mateixa, 
descobrir un nou...”(E02)  


 
Algunes dones en descriuen la decisió de canvi amb un verb: “descobrir” (E02). “Pensava 


en descobrir” (E14); “Por descubrir algo más” (E30). Les dones de poble més joves, poden 


trobar en la ciutat una carrera professional i descobrir un nou projecte de vida, segons que la 


qualitat de vida o del treball en siguen els objectius prioritaris, alternatius.  


“Jo no m'ho vaig plantejar quan tenia 14 anys i vaig dir que volia estudiar... lo que jo tenia clar 
és que jo volia ser independent, tindre la meua professió i desarrotllar la meua professió i ja 
està. Jo ho tenia claríssim des de menuda” (E07) 


 
En la vida moderna, l’estabilitat i l’èxit professional és important per a gaudir d’una vida 


confortable, la qual cosa obliga a donar prioritat al treball, i sovint al desarrelament físic, en 


dies laborales. L’E07 diu a més a més que volia ser independent.  


“I tindre una professió però, fos com fos, pròpia, meua i no dependre de ningú... o siga, jo no 
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volia ser una dona d’estes... i això ho tenia claríssim des que era així [fa un senyal d’altura 
amb la mà] Jo no la volia eixa vida per a mi” (E07) 


“Una professió”; “no volia ser una dona d’estes”, denota també la ruptura, generacional i 


de gènere, quan desitja no ser dependent de ningú. Una ruptura amb la subordinació i el 


sacrifici, un “lluita sorda i constant” de moltes generacions de dones subordinades, 


explotades, una ruptura amb el passat familiar, tot i que és una ruptura de fet amb el poble.    


“Probablement també perquè ho hem vist, i ho analitzes i dius: jo això no ho vull per a mi 
quan sigui major; i això fa que tu mateix, internament, te crea una cosa que dius: jo això ho 
faré com siga, ho trauré com siga” (E07) 


   
Des de l’arrelament afectiu al poble, hi ha d’altres joves amb valors postmoderns, en què 


el treball és un mitjà de realització personal i no una finalitat en si mateix.  


“Per la realització personal. Si poguera escollir no treballar... però com s'ha de treballar, el 
treball que més s'ajuste a les meues característiques. Que em permeta mobilitat, que em 
permeta flexibilitat, que et sentes realitzada, que puga fer moltes coses a nivell mental,  
personal.. no sé.. (E39) 


 
Des d’aquesta perspectiva el treball no emfasitza l’èxit professional ni l’estabilitat sinó 


que és només instrumental, una visió postmoderna: que permeta mobilitat; flexibilitat, l’auto-


realització i lògicament, també la independència personal. 


 “Jo sempre he sigut molt autònoma i molt independent i aspire a ser feliç, no necessite molt 
per a viure, però necessite estar tranquil·leta i poder anar per lliure” (E39) 


 
Les joves de poble no necessiten tant per a viure, perquè s’hi han acostumat a viure amb 


ben poc, amb ingresos irregulars, treballs precaris, temporals i “complementaris”. També 


perquè rebutgen l’opul·lència consumista, el mite de la cornucòpia.  


“Sé que no vull viure per a treballar en una multinacional i estar.. a mi totes eixes coses no em 
sedueixen, ni em sedueix guanyar una fortuna al mes ni...” (E11) 


 
“No necessite molt per a viure”, “no em sedueix guanyar una fortuna”, són frases que 


apareixen als discursos de les joves més crítiques i postmodernes, acostumades com n’estan, a 


administrar amb realisme uns recursos familiars minsos durant l’adaptació urbana. 


 “El que no vull és treballar en una multinacional, i vull viure a un lloc que m’agrade. No vull 
viure a un lloc que no m’agrade. Però no en tinc cap d’especial. En qualsevol lloc del món que 
siga rural i on visquen poques persones, si puc viure a un poble que tinga 200 persones, molt 
millor que si en té 15.000” (E11) 


 
Des de la perspectiva de la nova ruralitat, el poble, les dones, com les dones de poble, no 


conformarien cap mena de “classe subalterna”. Reinvidiquen la qualitat de vida i unes 


relacions personals a escala humana. És una dimensió de ruptura amb la ciutat, més 


impersonal i insostenible, és una visió reflexiva i cosmopolita des de l’arrelament local. 


“No ho sé, en qualsevol lloc del món, jo sempre ho he dit, no tinc problemes d'adaptació en 
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cap... que si demà em toca anar-me'n, me'n vaig, sempre tornant de quan en quan al poble” 
(E39) 


 
Moltes dones de la mostra volen viure a cavall entre els dos mons, entre el cosmos i la 


llar, (Tuan, 2005), entre la societat i la comunitat (Tönnies, 1984):  


“Perquè necessite les dos coses, però jo sols allí em moriria, no podria viure” (E05) 
 
 


3.5.3.5 Autònomes i arrelades al poble 
 


Viure-hi en dos llocs alhora genera advantatges i inconvenients. D’una banda els facilita 


ser elles mateixa, el que vulguen ser, en la ciutat. Amb treball i ingressos estables o sense, no 


volen renunciar a l’autonomia que els permet l’estil de vida urbana5. “ Perquè trobe que tenen 


més facilitats pa ser independents” (E05). Aquesta dimensió de la independència és més 


costosa, tot i que sembla que ho seria més no tenir-la: 


“No tinc ni un duro ahorrat per això, perquè ha estat sempre de lloguer, però ha sigut més 
feliç. Considere que ha viscut la meua vida, d’altra forma m’haguera mort” (E05)  


 
De mateixa manera que entre les dones que viuen al poble, hi ha moltes que fan 


compatible el seu projecte personal, amb els ancoratges personals i territorials, amb la família 


i el treball, des d’una perspectiva també postmoderna i orgullosa de la seua identitat social. 


“És que jo crec que això depèn de la manera de ser de cada persona, de lo que a tu realment 
t’agrada, perquè per a viure jo ho veig igual, perquè ara el poble no està tancat... al poble ara 
pots fer i desfer;  hui tal i com estan les coses igual dóna el poble que la ciutat” (E03) 


 
Així és, depèn de como siga cada persona, del seu “caràcter”, d’acomodar-se a les pautes 


socials i o de ser voler ser més o menys autònomes, independents.  


“Entonces, según como seas tú, puedes ser más libre o ir más acomodándote” (E20) 
 


Les que s’hi acomoden, conviuen i reprodueixen els esquemes de percepció, els marcs 


mentals de subordinació i encara en alguns camps convencionals, de manera que les seues 


preocupacions i interessos materialistes poden divergir de les altres de la mateixa cohort què 


tracten de fer compatibles els dos mons.  


“Vore-les un ratet bé, però ja el tema de passar una vesprada amb elles a mi se'm fa costera 
amunt, perquè ja estem com en dos mons diferents. T'’alegres de vore-les, te n'alegres, però és 
tant diferent.A mi que em parlen de si posen vitroceràmica, manisetes en la cuina...” (E39) 


 
Les dones que s’hi acomoden expressen el món en el que viuen, en les converses sobre 


l’aixovar o la modernitat de la vitroceràmica. Els seus partners en discusions sobre les 


                                                 
5 La independència possibilita l’autonomía, però no la garantitza. Disposar d’ autonomía abans de tenir independència econòmica pressuposa  
rebre ajuda de la familia, atès que se pot ser autònom encara que se visca amb els pares. 
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oportunitats dels seus ídols en guanyar la competició de la Fòrmula 1, l’Eurocopa de fútbol, i 


els més ruralistes sobre caça o bous de vila. Al poble, com a la ciutat, n’hi ha de tot.  


“Depèn del caràcter de cadascú. És que al poble pots estar naturalista, tradicional i com 
vulgues, és que allí pots ser lo que et done la gana, o lo que et porten les circumstàncies i la 
faena. Jo, a mi m’encanta el poble, però jo aquí –a ciutat- no tinc ningun problema” (E03) 
 


Les dones de poble que volen fer compatible els dos mons des de la vinculació local, 


tractaran de trobar el seu àmbit cultural en activitats, associacions, plataformes i institucions 


del territori, més enllà del murs del seu poble. 


“Ella va y viene... y que está trabajando y que es su objetivo ser feliz allí, donde estás tú, o en 
algún pueblo de alrededor, pero con un vínculo directo al pueblo” (E20) 


 
En el món de les fadrines de poble més postmodernes, el sentit d’independència personal 


hi predomina, tant si refereix a l’economia com al treball assalariat (autorealització), com si 


en descriuen els comportament de gènere, més igualitaris  


“Els amics a més és que no hi ha distinció. Jo mai he tingut distinció, sobretot en els xics i tal, 
perquè si t'havien de dir alguna barbaritat te la deien igual, saps?” (E39) 


 
Les relacions són cada cop més igualitàries entre xics i xiques; els rols assignats 


socialment a cada gènere van perdent continguts, es difuminen a poc a poc en les societats 


més democràtiques i igualitàries. Són autosuficients no dependents.  


“Jo sóc perfectament independent i jo mateixa agafe un taladro si fa falta, em penge una 


prestatgeria, em canvie...”  (E12) 
 
El projecte personal ja no es basteix des de la parella, sinó a l’autorealització personal.    


 
“És com una persona molt, i molt molt important en la meua vida, però com jo tinc clar el que 
vull, s'ha anat com deteriorant la cosa. La cosa, no per ell, perquè evidentment jo si estic amb 
una persona ha de ser igual que jo, o siga, igual que jo en el sentit de que no em puc sentir 
ofegada per res. Res, que no necessite que ningú m'atosigue, ni res, vull això, vull estar 
tranquil·la” (E39) 


 
L’experiència urbana de les fadrines els permet continuar l’autonomia sense la pressió 


d’emparellar-se’hi, atès que han comprovat empíricament que la via matrimonial- amb o 


sense papers- no és l’única via d’accedir a la l’etapa adulta, de superar la condició precària de 


fradrina (encara no prou independent).  


“Vull dir, no és que jo haja decidit: no vull tindre una família; no vull tindre una parella, no 
vull tindre... no és que no vulga que passe, però tampoc vaig a buscar-ho per a que passe. Jo 
vaig fent la meua vida. Si eixes coses vénen, doncs vénen, mira, però si no vénen, no vénen. 
Això no és una cosa que es buque. Eixes coses apareixen o no apareixen” (E12) 


 
A pesar que seran incloses en la categoria social de fadrines, de fet, són independents, 


adultes, en totes les condicions i prerequisits (A, B, C i D), la qual cosa contrasta amb les 
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dones de la seua cohort, que perden la condició menor de fadrina, únicament per la via 


convencional del matrimoni (amb papers o sense), i que en la mateixa edat tenen fills i casa.   


 “Sé que és una cosa que vindrà, no pot tardar molt, però no ho veig com una..., no és una 
 prioritat, no és que tinga que condicionar la meua vida al voltant d’això” (E11) 


 
Tenir descendència “no és una prioritat”en molts casos, no volen que els condicione la 


vida. No tenen pressa, o tenen altres prioritats, atès que, si són realistes, tenir fills amb la 


independència econòmica, o la dependència d’un sol ingrés, i amb la precarietat laboral i 


l’absència de suport familiar, les circumstàncies aconsellen alentir la decisió. Són fadrines. 


“És més complicat el no tindrer la teua família ací. No sé, pense que no és el mateix. Entonces, 
ara per ara no, però més avant pues no sé, és algo que tampoc m'he ficat a..., jo crec que ni jo 
ni el meu novio tampoc (E15) 


 
Més “endavant”, “és algo que tampoc” s’han plantejat, no és cap prioritat. I potser la no 


decisió siga una decisió de rebutjar-ne la possibilitat.  


“Én el meu projecte vital, de moment la reproducció no forma part d'ell” (E39) 
 


Si la reproducció ja no és cap prioritat vital, ni urgent, si la via matrimonial ja no té la 


funcionalitat pràctica de ser l’únic prerequisit per a la independència de la llar familiar, els 


models familiars s’obren i canvien, i la família monoparental avança: “Jo sempre he tingut 


clar que volia estar soles de major. Des que era xicoteta mai he pensat en casar-me. Jo és que 


crec que vaig nàixer així” (E39) 


Si emparellar-se no motiva, el ritual del festeig esdevé un anacronisme social: “No he 


tingut molts novios, ja et dic que no sóc de novios, la paraula en sí mateixa em repel” (E39). 


L’acció formal de festejar, de tenir relacions de parella en l’etapa prèvia a la formalització 


institucionalitzada de l’inici de la independència personal, sembla que provoque un cert 


repelús en les joves postmodernes. De tal manera que per a instal·lar-se fora de la llar familiar, 


o tenir un projecte de parella, pot associar-se a una promesa formal de fet, d’ulterior  


casament; tenir, ser nuvis, no té així massa interès.   


“Definim novio: tios amb els que m'he relacionat... això no és un novio, no tinc la necessitat 
de tindre una persona al meu costat per a fer aquestes coses. Jo sola, perfectament, ho puc fer, 
i ho fa molt gent” (E39) 
 


Les relacions de parella de les fadrines de poble, com les de les joves urbanes, són més 


inestables, sinó d’una modernitat que Bauman (2006) en diu líquida  


“Jo tenia relacions molt curtes que dic jo. No, novios oficials no n’havia tingut mai cap. Anava 
molt per lliure jo, sempre. Ací a València igual, quan veia que una cosa començava a ser 
seriosa, enseguida buscava alguna excusa i desapareixia. Però tant al poble com ací. Jo 
pensava dins meu: a vore si m’embolique molt, i quan menys t’ho esperes, ei, si ja fa una 
setmana; dos, tres, ui, quatre...” (E11) 
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I tanmateix, amb l’edat, amb els temps i amb les relacions urbanes fins i tot les més 


preocupades per no embolicar-se, formalitzen una relació de parella moderna, informal. 


“I en tota eixa fase, en què jo buscava un canvi i el tancament d’una etapa (tornava al poble o 
aceptaba un treball a l’estranger) apareix el xicon, sí” (E11)  
 


L’E11 en té, “de caràcter”; és més filorural, arrelada i amb una parella d’unes 


característiques que fan pensar en un projecte familiar radicat a prop del poble:  


“Ell sempre diu que busque un treball, que busque la manera de trobar un treball allà, i que de 
seguida demanaria un canvi, un canvi de lloc per a treballar allà” (E11) 


 
La seua parella és urbana i funcionari públic, per la qual cosa podria translladar el lloc de 


treball dins l’administració pública. I ella es prepara per treballar en l’ensenyament.  


“Sí, és una cosa que sí que tenim parlat. El dubte és això: que jo he de buscar de quina manera 
puc treballar per allà. A ell el camp li agrada molt. Jo m’estic platejant fer unes oposicions de 
professor de FP o.. com a manera de poder viure relativament a prop del poble” (E11) 
 


Els projectes de les fadrines també poden sucumbir a la parella (per falta de caràcter?) i 


potser a la reproducció, dos moments vinculants en les biografies personals. Quan de la 


independència absoluta, les fadrines passen a una major domesticitat amb el cicle vital, la 


qüestió d’on establir la llar s’ha de compartir i es complica.  


“Per la parella, pel tema de la parella no pel tema del treball que a lo millor no... és pel tema 
de la parella, es fica una mica a la parella” (E07) 


 
Les parelles de les dones de poble podrien acceptar la instal·lació del projecte familiar a 


partir del poble d’ella, la qual cosa és bastant improbable per raons objectives pràctiques 


(menors oportunitats de treball) o d’índole més subjectiva, més simbòliques (com el rebuig 


rural). En tot cas, si ella no ha estat víctima de la desafecció al poble, amb els descendents de 


la parella és molt possible que continue la reproducció de l’arrelament familiar, encara que 


siga de caps de setmana i festius.    


“S’ha fet la casa gran i diu precisament això: vull que el meu fill es crie conforme a un poble, 
que vaja a jugar als bancals, que vaja a jugar a fer muntons d’arena, que vaja a fer maldats per 
ahí” (E19) 


 
Mentre tant les fadrines de poble van i vénen, són de poble ací, i són vistes com a 


modernes allà en la mirada de les generacions anteriors. Anar i vindre, estar ací i allà, viure a 


cavall de dos habitats és possible si no hi ha massa distància, ni desafecte, allunyament 


emocional del poble. Vegem-ne dos casos moderns, d’arrealment i molta integració laboral.   


 “Tenia clar que volia estar prop del poble: de la família, dels amics. Això ho tenia clar” (E14) 
 “ Comença la meua vida privada el divendres al poble... (però) en el meu cas, no podria 


suportar viure al poble” (E07) 
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Per això mateix viuen a la ciutat, independents. Són mòbils, per poder ser independents, o 


això diuen: “Sóc una dona prou independent”. “Jo vaig prou a la meua” (E12).  


Les fadrines més arrelades que n’estan de pas a la ciutat, pel treball i potser per la parella, 


estan convençudes que quan no tinguen necessitat de treballar se’n tornaran al poble.  


“Jo me quedaré ací els anys que tinga que treballar, però jo en un futur… si me jubilo i tot 
això me n’aniré al poble” (E38) 


 
O no. l’E38 és una dona d’un petit poble, al que n’està molt arrelada. N’és optimista i 


molt jove. Encara no ha fet els 25 anys. Abans que puga tornar-se’n a viure al poble, és 


probable que tinga moltes experiències urbanes, amb anclatges personals que haurà de 


compatibilitzar amb els que té des sempre al poble. Ara ja té um projecte de parella i de 


vegades, treball.  


 


2.17            Quan es jubile, on li agradaria viure?


 Freqüència % 


 Al poble 13 40,6


A la ciutat 8 25,0


Altres 11 34,4


Total 32 100,0
 


El 40% de les dones de la mostra també diuen que els agradaría tornar al poble quan se 


jubilen. Una de cada tres sí i no, ací i allà. Però una quarta part (25%) no ho pensa fer per 


retirar-se-hi. Potser més tard: 8 de cada 10 dones de la mostra voldrien ser soterrades al poble 


al final de la seua vida; només 3 a la ciutat, igual (3) que les que voldrien ser incinerades.     


 


2.18     A la fi de la seua vida, on voldria ser soterrada?


 Freqüència % 


 Al poble 26 81,3


A la ciutat 3 9,4


Voldria ser incinerada 3 9,4


Total 32 100,0
 


 


El desig de retirar-se al poble i més encara el desig de ser soterrada apunten a un cert grau 


d’arrelament, tant físic com emotiu, afectiu, una prova de lleialtat al poble expressat en la 


gran majoria de casos, malgrat la diversistat de representacions, identitats, projectes 


personals, trajectòries i estratègies individuals i familiars. Són de poble, una perdurable i  


potser una “enaltida condició”, com en deia el poeta Estellés.  
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3.2  Les representacions de la ciutat 
 
 


Assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble 
(Vicent Andrés Estellés, 1971) 


 
Pel que hem vist fins ara, les dones de poble tenen una visió més complexa i potser 


realista, unes vivències i experiències de la ruralitat poc trufades del romanticisme britànic, 


construïdes des d’una perspectiva urbana, que sovint s’observa en els discursos dels turistes 


o dels neorurals, altrament coneguts com a que-macus pels pobles de Catalunya: tot els hi 


sembla maco, bucòlic. Tot seguit coneixerem l’altre vessant, la visió de la ciutat des de 


l’altra banda, la de les dones de poble. Primer seran els atributs tòpics, i més endavant la 


perspectiva crítica de la congestió urbana.  


   


3.2.1 L’anonimat 
 
 “Però la ciutat també m'agrada: ser una persona anònima i que no et controle ningú, 


 això també és bo” (E17)  
 
L’anonimat és la categoria primera i més citada espontàniament, quan referim la ciutat 


a dones de poble. Potser perquè contrasta amb aquella sensació de pressió social al poble 


que, en general, hi mostren les entrevistades. Conviure amb altres persones en un espai 


determinat, ser una persona desconeguda, ignorada, permet “passar més desapercebut, pots 


anar més…, pots fer i desfer” (E39)  


No tenir la sensació de sentir-se en el punt de mira, “objecte de les mirades”, alleugera 


la pressió. Tot i això, l’anonimat no aporta cap benefici sinó fora el d’actuar d’incògnit, 


d’amagat, quasi clandestinament. Pel que en diuen, allò més interessant de la sensació 


d’anonimat és l’efecte; això és, no tant per l’anomia, per la desorientació o la falta d’ajust a 


unes normes, sinó perquè fa percebre l’absència de vigilància o de control normatiu 


individual. És l’efecte de conviure en un cert anonimat, entre tanta gent sense cap vincle de 


relació, ni d’obediència o subordinació: “pots fer i desfer” (E39).  


 “No conèixer ni tindre que donar explicacions a ningú...” (E02)  
 
No conèixer a ningú podria no ser agradable; sentir-se sola entre una multitud de 


persones no és per se un sensació positiva. No deu ser sols per la qüestió de la quantitat de 


persones que habiten en una ciutat. “N’hi ha més lio, però també eres més anònima” (E03) 
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La qüestió d’interès potser no siga el lio, o sí, depèn, en un moment determinat, sinó la 


possibilitat d’actuar lliurement, la discrecionalitat en l’actuació individual, dins d’aquest  


formigueig humà; en particular, la possibilitat de fer i desfer sense haver de donar 


explicacions del que fas: “Eres més anònima. Per això, lo que tu fas no li importa a ningú” 


(E03).  Efectivament, l’anonimat, en tant que absència de control, crítica o justificació, és 


considerat un atribut destacable per la gran majoria d’entrevistades, fins i tot per aquelles 


menys urbanòfiles, que tot considerant el valor de la proximitat en les relacions humanes, 


admeten certa enyorança de la ciutat quan escolten rumors malintencionats al seu poble:  


“Vas pel carrer i la gent te diu bon dia; això és algo que en la cuitat trobes a faltar. Però 
después estan les xafarderies del poble i dius: mira, això a Castelló no te passarie. Perquè, 
també és veritat…” (E10)  


 
També és veritat. Com que anar a la teua i mantenir un comportament de bon veïnat, 


d’interacció i confiança, no n’obliga a viure i conviure d’incògnit permanent. “… És tot 


com més anònim, però també jo tinc molt bona relació amb el veïnat. Per exemple, al costat 


de casa tinc una agüeleta que, per a mi, és com si fora m’agüela (…) sé que puc anar, amb 


tota confiança, i demanar-li el que calga” (E12) 


Els casos que solen associar el poble amb imatges en blanc i negre, de llargues i 


fosques vesprades d’hivern, pel contrast amb la representació del poble, en destaquen una 


dimensió de l’anonimat entre una multitud: de no estar sola, sinó amb gent a qualsevol 


hora. El millor de la ciutat, l'anonimat i “estar rodejada de gent sempre, a tota hora” (E32) 


En les més joves, l’anonimat de la vida urbana significa “ir a tu bola” (E23). 
 


“Aquí la gente cada uno va a su... a su cosa y no, no se meten ni con la ropa, ni  con... no 
sé, ni como vas... ni a qué hora vienes, ni con quién vas, ni...” (E33).  


 
La ciutat seria l’espai més obert, on no sents la crítica per la roba, ni per com vas 


vestida, la qual cosa pot ser fastigosa quan s’ha de justificar sovint el per què. Això pot 


passar als pobles en casos en què la forma de vestir siga considerada estranya, diferent a 


l’habitual, a la que toca o n’estant acostumats. Hi passa també en qualsevol altre lloc, quan 


el comportament és considera socialment poc adient, estrafolari. Una altra cosa és que, al 


ser anònim, qui ho critique, és a dir, un desconegut, no afecta gens el que se’n diga ni de 


qui és l’objecte de la crítica. Ni se n’entera, ni té cap interès d’enterar-se’n: l’altre és un 


desconegut. Un altre efecte de l’anonimat (de l’altre). Hi ha algunes dones que, en lloc de 
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l’anonimat, refereixen directament, la independència, en el sentit de poder gaudir d’un cert 


marge de actuació; no ho diuen per lliurar-se’n del control (que no senten) sinó que són més 


autònomes, no subordinades a cap altra autoritat:  


“La independencia que tienes en la ciudad no la tienes en el pueblo” (E06) 


 
Aquesta sensació no deu ser general entre la gent de poble, sinó que sembla una 


sensació particular percebuda per qui sent la necessitat d’actuar d’amagat, sense que ningú 


se n’entere: són dones de poble.  


 “Les xiques se senten molt més lliures en la ciutat. No les controlen tant, no... poden 
 fer la seua vida” (E17). 


 
Sentir-se molt més lliures, que els homes o que quan n’estan al poble? O les dues 


coses, perquè s’accepta que a elles les controlen més en el poble, per ser dones; mentre que 


a ciutat, amb l’absència d’aquesta sensació de control, poden fer la seua vida; són més 


independents, la qual cosa valoren fins i tot les d’un perfil de fília rural accentuada.     


“Aquí l’avantatge que té és la independència que tens. Això és una cosa que jo valoro 
positivament, i pots fer qualsevol cosa i ningú et critique perquè has fet això o has fet allò” 
(E04) 


  
“L’avantatge”, en singular, s’admet com un dels pocs sinó l’únic o més important 


atribut, favorable a la ciutat. És la sensació d’independència que tenen, la sensació 


d’autonomia, que els permet actuar més lliurement que al poble, potser. 


“Esto es la libertad. El pueblo tiene cosas positivas, pero también tiene cosas muy 
negativas. Yo aquí me siento muy libre, muy independiente y allí, pues, sigo marcada por el 
respeto de estar en casa de mis padres y por el respeto de estar con familia, eso lo tengo 
muy en cuenta” (E20) 


 
Una sensació semblant però a l’inrevés, de pèrdua de llibertat en la ciutat, recorda 


l’experiència de passar a viure en la ciutat  com a adolescents en un col·legi major:  


“Passes de una vida de poble totalment lliure, familiar, però molt lliure, a un ambient súper 
(-mercat) tancat que vas de l'institut al col·legi i que no pots eixir enlloc” (E37) 


 
Una vida de poble, familiar, però totalment lliure, diu. Aquesta visió de la llibertat de  


la qual no s’indueix cap restricció ni control remarcable, fa pensar que aquella pressió 


social és ben lleu en l’adolescència i que potser n’augmente amb l’edat de les fadrines... 


fins a un cert punt, a partir del qual hi disminuiria. Per contra, hi ha qui destaca entre allò 


negatiu de la ciutat, precisament la impersonalitat de les interaccions, tanta gent 
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concentrada però que no hi conviu: “La ciudad tiene, tiene el que cada uno va a su marcha, 


que te encuentras con alguien, aquí en el ascensor y ni te saluda” (E26) 


El poble sembla ample i amigable quan permet desenvolupar lliurement els nostres 


desitjos, quan no s’acosten a cap frontera, i és estret i fosc quan els desitjos se veuen 


frustrats, o quan sovint ens recorden els límits, en sostenia Yi-fu Tuan (1974). Tot seguit 


esmicolarem uns altres atributs urbans, des dels tòpics fins una mirada més crítica.     


 


 
3.2.2 La diversitat 


“Lo mejor de la ciudad, pues eso... los centros comerciales, el cine, salir... Y el buscar  
trabajo” (E2 


 
“Buscar trabajo”. El millor de la ciutat per a moltes dones és la basta gamma 


d’oportunitats diverses, que, comparada amb les absències i carències del poble, és una 


diferència d’escala sorprenent. La diversitat s’entén, en primer lloc, com “les distintes 


coses: el poder, pues, això, el poder tindre els distints àmbits que tu et busques; si tu vas, si 


vols anar de museus o si vols anar de... de mercat, o si vols estudiar, o deixar d’estudiar, 


deixar d’eixir;  anar-te’n a la parròquia a les nou del matí o… pots fer-ho! (E03). En 


l’imaginari col·lectiu de les dones de poble de més edat, el cinema i els comerços ocupen 


un lloc destacat en la tasca d’aclarir els significats de la diversitat. 


“Lo positiu és que tens de tot. Que vols anar al cine, que vols teatre. Què vols museus, 
museus. Què necessites un llibre... Pots comprar-ho tot, pots vore-ho tot” (E17) 


 
La diversitat entre les més joves s’associa a la gamma àmplia d’alternatives a l’hora 


d’eixir de festa, que comparada amb el poble és espectacular: 


 “Ací baix a Castelló, pos, tens altres alternatives, vas.. jo-què-sé, vas a sopar; te’n 
 pots anar al cine; pots anar al teatre; pots anar a lo que t’agrade… o l’auditori, fan 
 un concert que t’agrade,  pos, vas...” (E01) 


 
Si eres una dona fadrina o separada, si no tens parella aquest vessant de la ciutat serà 


encara més evident, perquè “tens més... no sé... tens més possibilitats” (E36). La diversitat 


així també s’entén com a quantitat de possibilitats de relacionar-te amb altres, de fer amics.  


“Pues la, la quantitat de, de, no sé, de coses i de puestos a on pots anar i que pots  fer (…) o 
pel que tu vulgues però, pots variar. Que vols anar-te’n de festa, també. Bueno, pots anar-
te’n ací o allà o a l’altre costat. Ací pots variar en molts puestos i moltes coses que allà dalt 
no... Sí, en tot, en l’ocio, en faena, en... sí” (E09) 
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La diversitat és clau per a trobar amics, sobretot si eres d’un poble molt petit i te 


coneixen tots i tu ja els tens molts vistos. La diversitat també serà sinònima d’oportunitats 


d’oferta, molt més que una qüestió de quantitats.   


“Aquí más oportunidades, o sea, a ver,  si tu vas a un pueblo que te conocen todos, y a 
todos... pues ya no hay ningún interés, no? Hombre, siempre queda alguno que no has visto, 
así... però, normalmente... “ (E33) 


 
Per a qui al poble viu amb els pares, la ciutat és conèixer més gent nova i sobretot 


poder viure sola (sense la tutela paterna), encara que siga compartint pis: “Per a mi vindre a 


València suposava que anava a conèixer molta gent, jo podria triar els amics que no en 


vénen donats per l’edat, i que anava a poder viure sola” (E11). Hi ha d’altres que no posen 


l’èmfasi en la diversitat d’oportunitats sinó en que ho tens  tot a l’abast, pròxim, si vols:  


“L'avantatge de la ciutat que ho tens tot a l'abast, per exemple, si vols anar al cine, o al 
teatre, si vols prendre una cervesa, si vols anar a una conferència, és que depèn, és un poc 
de tot” (E39) 


 
Així tindre a l’abast els serveis, la proximitat, s’entén com un increment del ventall real 


d’oportunitats: “Semblarà una tonteria, però això de baixar de casa i tindre, al baixar, tindre 


ja... qualsevol cosa al teu abast, o anar-te'n de compres...” (E12). L’abast dels serveis, més 


diversitat, i l’amplitud de l’horari: “Per la diversitat, sí. I sobretot per l’horari, poder fer 


qualsevol cosa que t'agrade a qualsevol hora del dia, pràcticament...” (E19). Més diversitat, 


sinònim de més oportunitats:  “Més oportunitats en general. Des de... Potser et quedes 


tancat en casa i no ixes per a res, però saps que en el moment en que et done la gana pots 


eixir i tens el supermercat al costat de casa, tens la botiga de roba, tens el que siga”! (E12). 


Potencialment hi ha més oportunitats, que són a l’abast si vols i si pots.  


“Aquí lo tienes todo mucho más cerca. En la zona que vivo está súper bien comunicada: 
tengo el Mercadona debajo, el gimnasio enfrente, toda la zona de ocio está alrededor mío 
restaurantes…Y me gusta mucho, pero el estrés que hay aquí no..” (E34) 


 
“Però el estrés que hay aquí no...”. Algunes joves remarquen el poc ús que, de fet, hi 


fan de la diversitat de possibilitats, pel ritme de vida, pels preus o per què no hi ha tan 


temps lliure ni tantes possibilitats....  


 “Jo tinc l'opció d'anar-me'n al cinema, d'anar-me'n al teatre, de fer no-sé-què... i després 
probablement no ho fem, però... ho tens a l'abast”  (E12) 


 “És veritat que durant la setmana portes molt de ritme i de vegades no dóna temps a fer res, 
però sí que eixir a fer-te una cerveseta amb els amics o anar al cine” (E29) 
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També hi ha qui no té la sensació de tenir uns comportaments en el dia a dia, 


diferents al poble, malgrat l’oferta, aquesta ostentosa diversitat d’opcions a l’abast: 


“Puedes hacer de todo, no? Porque cuando llegas aquí dices madre mía... qué inmenso es 
esto, pero no sé... hago casi, casi, prácticamente como haría en el pueblo ¿no? Lo que pasa 
es que tienes muchas, muchas más cosas a tu alcance, que no tienes allí” (E30) 


 
Hi ha joves que també desmitifiquen els avantatges de l’oferta de cinema, teatre, etc., 


perquè la freqüència d’ús, veritablement, n’és baixa, semblant a la del poble:   


“És que diuen: a Castelló tens moltes coses que fer, i ací no se pot… Sí, però es que jo, per 
exemple, vaig al cine una vegada cada, cada cinc mesos... tampoc és molt freqüent” (E10) 


 
El mateix pensen de l’altre avantatge, el “centre comercial”, comparant-ho amb els 


comportaments de consum dels amics del poble:  


“Anar de compres? A mi anar de compres, a mi realment em dóna una mica igual, ells 
també van un cop a la setmana o van dissabtes, i van de compres si volen i jo tampoc no 
vaig de compres totes les vesprades” (E10) 


 
Hi ha qui distingeix entre les possibilitats a l’abast dels adults i les que tenen els 


infants, tot i que matisen al poble són més a l’abast mentre que a la ciutat s’han de cercar: 


“Ací tens moltes més possibilitats si eres un adult, però si eres un xiquet?, d’associacions 
culturals i coses d’eixes, hi ha un muntó d’oferta al poble, perquè allí no ho has de buscar 
tant. En tots els puestos tenen una banda de música, el grup de teatre, eh…, fan cursos de 
pintura, fan un muntó de coses que jo, si jo vull fer-les ací me les tinc que buscar” (E03) 


 
La diversitat és com contenidor ampli on cadascú hi troba el que més li convé per a les 


seues necessitats, segons la condició i origen. A la ciutat hi ha més de tot, però només s’han 


buscar per trobar-ho: “Hi ha molta més diversitat de coses, moltíssima, però això és té que 


buscar i ja està” (E19). Les dones dels pobles més allunyats dels serveis bàsics, la diversitat 


de la ciutat significa més serveis públics essencials, i són els que més en destaquen, sense 


cap discussió: “El més positiu de la ciutat, pues que tens l'hospital ahí al costat” (E10). Les 


oportunitats de salut es distribueixen irregularment pel territori i la percepció de l’absència 


creix a mesura que n’avança l’edat i la sensació d’inseguretat:  


“La ciudad me da tranquilidad… aquí todo lo que tienes, no lo tienes en el pueblo, que yo, para 
mi, principalmente, la sanidad es mucho” (E30) 
 
Entre els serveis bàsics s’ha destacat la salut i l’educació: “L'institut, també és 


important... i (ací) tens la universitat” (E10). En aquests serveis l’avantatge sobre el poble 


és més evident, l’accessibilitat i la proximitat als serveis de salut i d’ensenyament, semblen 
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ser determinants de la decisió de tornar al poble en casos de joves matrimonis: “Sí, això és 


lo que trobaré a faltar per a ella (la filleta), aquí tindrà altres oportunitats sobretot escolars, 


que a lo millor allí no podria tindre” (E04) 


En casos especials les carències d’oportunitats educatives són d’una escala major. Hi 


ha projectes personals, expectatives formatives i laborals, que no troben cabuda ni en la 


ciutat. València o Castelló quedarien petites:   


“Allà a nivell laboral hi ha més possibilitats, també de cursos de formació que ací no les tinc, 
no. I en València, tampoc. I, bueno, ja et dic, la realitat cultural que te trobes anant per allí i 
tot, això és lo que més m’agrada de Barcelona” (E14) 


 
Quan el poble i fins i tot la capital és vista com a menudeta, per què no trobes remei a 


les necessitats i aspiracions personals, les persones se mouen. 


 
 
3.2.3 La mobilitat 


 
 “Més fàcil ací que al poble; la meua mobilitat personal és més fàcil” (E03) 


 
La imatge que més sorprèn i impacta de les primeres experiències de les dones de 


poble és la diversitat d’opcions de transport públic que hi ha a la ciutat, la qual cosa dóna 


una altra sensació d’automobilitat: "Hi ha molta mobilitat, per anar a treballar o per a eixir 


ací o allà, amb la bicicleta, amb el bus, amb el metro... jo vaig a qualsevol lloc”.  


Les dones més cosmopolites creuen que la ciutat on hi viuen està tot a prop, que les 


distàncies són raonables:  


“M'encanta València... m'encanta poder eixir per ahí... està tot a prop... no tens que agarrar... 
no està tan complicat, tampoc... és una ciutat molt manejable” (E32) 


 
L’escala de la ciutat pot semblar ideal, a l’abast, en comparació amb altres més grans:  


“Aquí tampoco veo una ciudad como Madrid que puedes decir que es un caos, no? Aquí 
 veo la parte de tranquilidad, que tienes todo al alcance, o sea, puedes irte a tomar algo, 
 puedes irte al centro a dar una vuelta y ver gente, y entretenerte” (E33) 
 
Les que comparen Barcelona o Madrid amb Castelló de la Plana o València, justifiquen 


la decisió de viure-hi per la qualitat de vida i pel temps de la mobilitat intraurbana:  


 “Jo lo que no suportaria és agarrar el cotxe i caravana (cada dia); o no saber quan et costarà 
arribar a la faena” (E14) 


 “Tenia possibilitat de faena a Barcelona i Madrid, però no volíe anar. Jo sabia lo que era 
haver de creuar una ciutat per fer faena a l’altra banda, i no, és massa trànsit! (E17) 
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Les que són de pobles menudets i no massa filo urbanes per contra, troben que la 


mobilitat a la ciutat és molt complicada, al poble és tot més a l’abast. 


“És que, és tot més complicat en una ciutat. Per anar a qualsevol lloc tardes un muntó de 
temps. Si vols anar a qualsevol puesto tens que agarrar el cotxe, tens que seguir... Allí està 
tot més a mà” (E38) 


 
Tot i reconèixer que València no és una ciutat massa gran, hi ha qui situa el tràfic entre 


les coses més negatives: “Aquí hi ha un muntó de cotxes, un muntó de semàfors..., la gent 


no pare compte de res, van a pressa, viuen amb pressa... “ (E38) 


“Sí, les preses, ací tot el món va súper a presa, i això que en València no és tampoc... Però, 
el tràfic és molt caòtic, (hi ha) poc de respecte… (E39) 


 
La paradoxa de la mobilitat urbana: hi ha molta oferta comparada amb les zones rurals 


més aïllades, incomunicades i remotes és més aparent que real, pel cost de temps de la 


mobilitat real. La qualitat principal de la mobilitat, la capacitat de moure’s, la facilitat 


d’accedir a llocs distants en poc temps desapareix per la densitat. La mobilitat és en certa 


manera també una trampa, un parany. Tens l’oportunitat d’una major mobilitat en la ciutat i 


alhora, paradoxalment, les dificultats inherents a la massificació i la congestió urbanes.  


 “A la ciutat hi ha una trampa, diuen que està tot a prop i és una mentida. Sembla tot a prop 
i quan vaig a la Politècnica, en tramvia, puc estar 55 minuts. I dius: 55 minuts? Jo des del 
meu poble (en la Marina) arribe a Sueca” (E11) 


 
Una major oferta de serveis de transport, comparada amb el poble, dóna una sensació 


de major mobilitat (accessibilitat): “I això no és cert. És una cosa... que si jo he d’estar al 


centre de València d’ací a una hora, ja faig tard! (E11).  


 “Aquí a València, agafa el cotxe per anar-te'n a qualsevol lloc, i si tu contes el temps des 
 que ixes fins a que aplegues, potser... (E17). 


 
 Per a les que desmitifiquen la lluentor de la diversitat i la mobilitat urbana, els efectes 


del tràfic i del frenètic ritme de vida, fan desaparèixer els atractius de la ciutat: 


“El pitjor de la ciutat, mare meua, des del tràfic a la contaminació, les preses… I el 
consumisme, això és el pitjor de la ciutat, el consumisme desaforat, sense cap ni peus, d’ara 
de rebaixes, ara no-sé-què, tot és consumisme a la ciutat (E39) 


 
La ciutat serà més inhòspita per a les dones que no poden gaudir de les seues ofertes 


potencials, que tenen una menor mobilitat, que resulta poc accessible per a qui gaste massa 


temps en traslladar-se, i serà poc atractiva si és estressant i poc habitable. És notable aquest 
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defecte de la ciutat, considerat fins i tot pels discursos favorables a la vida urbana moderna, 


i en totes les edats: “Aquí, un muntó de cotxes, un muntó de semàfors, la gent no pare 


compte de res, van de pressa, viuen amb pressa” (E38) 


Des d’una perspectiva postmoderna i més naturalista, l’E19 afirma que això sí que ho 


troba a faltar de no viure al poble (l’única cosa). 


“Abans quan vivia a la plaça del Xúquer tenia que anar a córrer a Blasco Ibáñez, tot ple de 
cotxes. O te'n anaves cap al Poli, però igualment trobaves cotxes... Horrible! M'agradava 
més anar allà, pels bancals i pels caminals: pots córrer i pujar la serra i baixar-la. Això sí, 
tot això sí que ho trobe a faltar. (E19) 


 
L’E21, que representa una perspectiva moderna, de família urbana més fashion (i  


d’urbanització de luxe), també valora la poca “facilidad” de la congestió urbana.  


“Donde vivo tampoco es que se pueda considerar una ciudad, si estuviésemos comparando 
una ciudad o una finca, con un pueblo, la facilidad y tal... pero como realmente vivo en una 
unifamiliar, en un chalet y tal, pues, no veo...” (E21) 


 
El tràfic metropolità és complica i enalteix el transport alternatiu al cotxe  


“pero yo aquí, cuando salgo, suelo coger más la bicicleta y el bus. Porque aparcar...” (E23) 
 
Hi ha aprofita l’avantatge d’altra icona urbana, el metro, per aminorar l’estrès. 


“Una altra cosa que m'encanta d'estar en la ciutat és no (tindre que) agarrar el cotxe. Pots 
pujar en metro, que m'encanta, i em relaxe un poc mentre ...” (E02) 


Modernitat, velocitat i vida metropolitana s’ha fos en l’imaginari social que domina el 


canvi del segle XIX al XX, amb la revolució de la locomoció i les comunicacions, 


accelerant els processos organitzatius i productius. D’acord amb Oliva, la sincronització de 


la vida quotidiana sobre el temps del rellotge i l’accelerament del temps urbà, faciliten una 


elaboració cada vegada més fragmentada i itinerant de la sociabilitat (2011:35).   


El projecte modern es nodreix d’aquesta pulsió cap a la mobilitat i la velocitat 


convertida en una finalitat en si mateixa, una forma d’optimisme i vitalisme. Per a 


Baudelaire (1980:159) la ciutat és un caos en moviment; és “una forma de cataclisme” per a 


Le Corbussier (1924:2006:17, Ibid). La ciutat és “...donde circular substituye a habitar” 


(Lefebvre, 1972:127)    
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3.2.4 La pressa i l’estrès  


“El pitjor? Mare meua, des del tràfic a la contaminació, les preses” (E39) 


El perfil de dona de poble més impermeable als atractius de la vida urbana, considerarà 


que allò més desagradable, i potser l’únic, és l’estrès que exterioritzen les persones i una 


presència aclaparadora dels cotxes, sobretot.  


“Home a lo millor el que més me desagrade és, a lo millor, l‘estrès que portem, és a dir, tot 
el dia d’anar cap ací i cap allà (...) Ací només t’alces veus cotxes i gent cap ací i cap allà” 
(E01) 


 
El tràfic de les persones, aquest formigueix, tanta interacció anònima i a tanta velocitat, 


la pressa, el ritme de vida accelerat que caracteritza els habitants moderns de la ciutat, 


sembla que pot atabalar i que s’encomana.  


“A mí me estresaba llegar aquí. O sea, yo me acuerdo que no hablaba porque claro, en el 
pueblo siempre es todo mucho más tranquilo y yo no entendía el estrés que llevaba la gente. 
A mí eso me impactaba mucho, es decir: pero cómo puede ir, ir tan de prisa, siempre la 
gente muy agobiada, muy agobiada” (E34) 


 
De manera semblant a l’efecte de fàstic o cansament que provoca en algunes dones la 


pressió de les (excessives) interaccions socials del poble, tot i que ara de manera inversa, la 


densitat urbana i la presa provoquen malestar en moltes dones de poble: “Tires a qualsevol 


lloc i hi ha mogolló de gent. No pots estar tranquil mai!” (E10) 


Unes pels soroll excessiu, que molesta per descansar o dormir. Altres per l’estrès: “El 


ruido, a mi me estresa un montón (…) siempre iba corriendo a todos los sitios, no sé, me 


causaba mucho estrés. El ruido insoportable, eso no lo aguanto, los pitidos, las 


ambulancias... (E34). Moure’s, circular per la ciutat i conduint el cotxe, provoca en moltes 


dones temor al risc:   


“Lo que más miedo me daba era eso, de venir aquí y ‘pum’, era el coche. Y eso es lo que, 
un poco, más miedo me dio, más miedo, al principio era el coche, el no conocer y el tener 
que, que tenerlo que coger para todo” (E21)  


 
Hi ha dones que no utilitzen el cotxe per la ciutat, perquè atabala tant de tràfic, però si 


que l’usen i el condueixen amb normalitat per les comarques.  


“Y sigo cogiendo el coche, pero no lo cojo por Valencia, me agobia mucho el coche, los de 
aquí, los de allá... Lo cojo, cuando me subo al pueblo o de un pueblo a otro; allí me muevo 
como quiero” (E30) 
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3.2.5  És aclaparadora 
 


“Me agobia mucho el coche (...) no sé, las prisas” (E30). La ciutat no sembla atabalar 


tampoc a d’altres de més joves que, sense sentir-se aclaparades per la vida urbana, poden 


admetre que, de vegades, la ciutat és un pèl angoixant: “A mi, València no m'estressa, no 


m'agobia. Ara, hi ha vegades que és una miqueta estressant, també hi ha que reconèixer-ho, 


que no arribes a tots els llocs” (E29) Però tot i així, argumenten el problema contrari, 


l’agobio del poble, per massa tranquil·litat: “Allí, el ratet que la vols, la tens, però quan no 


la vols, també la tens, que és el que em molesta. Però ací si vull estar tranquil·la, ho estic, 


però si vull fer algo, ho puc fer. Fer algo, en el sentit de jaleo... ” (E19) 


Aquestes dones que expressen més afecció per la ciutat, quan s’atabalen per soroll o 


per l’excés, cercaran la tranquil·litat en casa: “De vegades tens moltes ganes d’anar-te’n a 


casa i estar tranquil·la” (E01) 


Hi ha coses que agobia algunes dones i a d’altres no, i n‘hi ha vessants diferents de la 


sensació de sentir-se ”agobiada". La primera és la provocada per un excés d’estímuls 


comercials, com una sensació de desorientació:  


 “Ah, no, de botigues, no. La meua mare anar de botigues... s’agobia. Tu la fiques en mig de 
 Castelló i què fa la pobra?” (E07) 


 
Clar, si és una dona major, que n’ha viatjat poc, que és d’un poble menudet, situada en 


una ciutat gran, on veu molta gent però no hi coneix ningú, ni la saluda ningú, ni li faria cap 


cas ningú si li passés quelcom.... Potser no siga un espai massa atractiu ni massa 


recomanable, per a gent major, de poble... Potser tampoc ho fora per a menors, ni per a...  


En efecte, la concentració de moltes ofertes, moltes caretes, molts colors, molt de 


soroll, molts estímuls, pot ser fastigosa, molesta; pot provocar una desorientació temporal i 


espacial. És un tret característic, intencionat, dels moderns centres comercials periurbans i 


en menor mesura, del centre comercial de la ciutat. Pot atabalar la gent gran i també a les 


més joves. D’això es tracta, de perdre consciència, a causa de la concentració d’estímuls i 


per una major congestió de la intensitat, del tràfic de persones i vehicles. Mareig.  


 “A mí me agobia ir al centro, me agobia mucho (E16) 
 
L’altre vessant de la sensació d’agobiarse té un significat similar a “avorrir”, és a dir, 


una cosa que resulta tediosa, odiosa, que provoca una certa aversió: 
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“A voltes quan veus la gent com es comporta, el agobio, lo agobiosa que és en la ciutat. Sí, 
perquè tu igual veus una persona major… clar, tu estàs acostumada a que les persones 
majors del poble, si les veus que van carregades o el que siga, les ajudes, però ací...” (E17) 


 
És una dimensió semblant sinó idèntica, a la descrita per algunes dones de poble, en 


casos de excés d’interacció i control social, que agobien; però ara a la inversa: “Jo lo que 


trobo molt a faltar ací, són les relacions entre persones” (E04). Entre tanta gent?  


Més que les relacions, el dèficit de relacions i la seua substància, el vincles, perquè en 


la ciutat hi ha moltes més interaccions quantitativament, però són de baixa intensitat, 


superficials, anònimes, impersonals. 


“Hi ha molta diferència de viure a un puesto en què hi ha molta gent i tens poca relació, i a 
un puesto on hi ha poca gent i tens molta relació amb la gent” (E04) 


 
Si per algunes dones el principal atractiu de las ciutat és l’anonimat en les interaccions, 


per a d’altres, la conseqüència d’unes transaccions tant escasses, com pobres de substància, 


és el seu principal defecte: “Aquí no... la gente me da mucho asco, es verdad. La gente no 


es humanitaria. Cada uno va... vive en su mundo ” (E34) “ Que la gent no sent com a seu, 


com a pròpies les coses que hi ha, ni el mobiliari ni... no sé si és que vaig fent-me major 


(E11).  


“... la gent no pare compte de res, van de pressa, viuen amb pressa” (E38). Així, per a 


un grup de dones més enyoradisses d’allò rural,”el pitjor de la ciutat és que tot el món va 


massa de pressa, a la seua i fa mala cara (E11); que no es solidària amb el pròxim.  


“I ací en la ciutat, veus a les persones majors que estan soles, que van pel carrer i qualsevol  
els pot pegar una volà i tirar-les a terra. Perquè al poble, encara que estiguen soles, sempre 
hi ha molta gent que les coneix i estan un poc pendent del que necessiten” (E17) 


 
La ciutat és anonimat, la sensació d’independència que remarquen les  fadrines; és 


també una oferta àmplia d’oportunitats, i la mobilitat. Però, potser agobiant: hi atabala tanta 


concentració d’estímuls i de persones anònimes “urgiéndose unos a otros” (Engels, 1845), 


en Oliva 2011), apressant-se, la qual cosa provoca estrès. I uns altres atributs encara, la 


minsa qualitat de les relacions humanes, molt impersonals, la qual cosa dóna pas a una 


sensació de solitud, i també d’inseguretat. S’ensorra el mite de la dicotomia civilització-


barbàrie, entre ciutat i medi rural, s’ha desplaçat en sentit contrari, d’acord amb Bauman 


(2006:99).    
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3.2.6 Són relacions impersonals 
 


“La ciutat  és molt deshumanitzada. A no ser que tingues amistat amb els teus veïns o si tens 
fills que van a escola i fas amistats... Ací pots viure i pots viure perfectament, sense conèixer 
ningú, no cal conèixer ningú del teu bloc o de l'edifici” (E17) 
 
No hi paren compte, les relacions són anònimes, moltes interaccions, però, de baixa 


intensitat, impersonals, i sovint insolidàries, segons en diuen, tant que objectivament i 


habitualment solen ser de vegades mal educades:  


 “Ací dius bon dia i s’estranyen, no estan acostumats a saludar ningú” (E11)  
 “Yo al principio también…, yo siempre saludo y aquí claro, yo vine y empecé a saludar a la 


 gente y la gente ¡ni te contesta!” (E34) 
 “I una persona me va dir: que fa poc que estàs ací a Castelló? S’estranyava que el saludara, 


 que li diguera bon dia”(E09) 
 
Durant els primers anys d’experiència urbana, les dones de poble s’estranyen que la 


gent no salude. “Trobar-te algú pel carrer i dir "bon dia"... és algo molt simple” (E10) i que 


no costa res, però “pots anar pel carrer tres dies seguits, i no trobar ningú que et salude! “ 


(E11). Aquest comportament tant típicament urbà, deu ser motivat per alguna qüestió 


irracional, oculta, inexplicable, però objectivable en tant que s’hi observa empíricament. 


Sembla que als urbans els costa contestar una salutació, la qual cosa estranya als que són 


rurals: “Per a mi això és lo normal, és lo que hauria de ser: tu vius en un barri, vius en un 


carrer, a eixa gent la veus tots el dies, a comprar el pa o a comprar el peix, si els veus tots el 


dies, lo normal es que et diguen "bon dia", no? 


Encara que fos per cortesia, tornar la salutació no hi costaria res. Ben pensat, costa 


més, és més incòmode, l’esforç de fer com si res, i no contestar una salutació.  


“La ciutat és més impersonal, no te coneix ningú, però això pot tindre certs avantatges” (E12)  
 


Depèn, clar. Però no saludar, no en sembla cap: no contestar una salutació, encara que 


siga feta per un desconegut, deu generar un malestar interior, una sensació agobiant, com 


una  dissonància cognitiva, un conflicte entre el que toca fer, el que es sol fer i el que s’hi 


hauria de fer, per civisme, per urbanitat.  


“Sólo contestan los de Mercadona y porque les obligan a ello ¿no? Pero en la calle no, no 
conoces a nadie, y hasta la gente de mi finca, también es muy antipática, no sé, eso te, eso 
me choca mucho” (E34) 


 
“A la ciutat és com més d’anar cadascú a la seua” (E14), tenen una actitud més “blasé” 


que en deia Simmel, impersonal, interessada i, potser egoista. Si no un cert menysteniment 
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versus els que són d’un habitat més petit i rural.  


“Tenen un aire de superioritat que no és que se senten superiors, però és que, com si lo que 
ells fan sempre està ben fet i lo que fas tú, sempre estiguera mal fet” (E09) 


 
El suposat complex de superioritat pot ser una manera de recordar, inconscientment, 


que els i les de pobles, no són d’allà són ells, sinó de fora, i més, que són  d’un espai 


menor, subordinat, subaltern. Així, hi ha dones de poble que se senten excloses, 


simbòlicament rebutjades per no ser prou urbanes, com si hi foren forasteres, de fora vila, 


de sa part forana (que en dirien a Mallorca); d’altres tracten d’adaptar les formes a les de la 


ciutat i fer compatibles els valors amb les pautes de comportament i costums, ací com allà.  


“La gent de poble, crec que són… en quan a ajudar-te i això, potser estem més ahí.  Aquí 
els meus veïns saben qui sóc i tinc més relació, perquè són també de poble... Però penso 
que, que s’ha de tenir un respecte i una certa distància” (E14) 


 
És comprensible quan són fadrines o separades, singles. Hi ha d’altres que directament 


s’integren plenament al nou context i en les formes urbanes, gustosament:  


“Inconvenientes en la ciudad, yo no veo ninguno. Es que todo tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. Dependiendo de cómo sea cada uno” (E06).  


 
Depèn de com siga cada dona, cercarà unes pautes de comportaments més o menys 


adients, hi tractarà d’adaptar-se o de reproduir-les, de fer i de pensar amb un cert ajust a uns 


principis coherents amb l’experiència personal de socialització.  


“Aquí tienes libertad, un poco pues eso de vivir a tu aire y que nadie te diga nada. Allí 
siempre están... se meten en la vida de los demás, entonces, en ese aspecto, eh... Luego (el 
poble) tiene un aspecto positivo de... pues eso, de que vas por la calle y te sientes... que 
conoces a la gente y que, por si te pasa algo, también...” (E33) 


 
“Que conoces a gente”, o no. L’absència de calor i d’intensitat en les relacions, de 


qualitat, que expressen sovint les dones més filo rurals, evidencia dèficits en la freqüència i 


ús de les relacions, o potser poca integració urbana:  


“Jo el que trobe a faltar és arribar la tarde i anar a prendre un cafè… Que a lo millor és 
culpa nostra, que no hem sabut buscar la nostra colla, les amistats...” (E04) 


 
I tanmateix, podria expressar un conflicte d’inadaptació, de manca de temps, d’ús, o 


d’encaix entre personalitats i estils de vida, urbans o rurals:  


“És la relació entre les persones que hi ha, que no n'hi ha en la ciutat... jo crec que la amistat 
que tens en els pobles també és molt diferent, o per lo menos lo que jo he experimentat 
ací...” (E07) 
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Agobios, aclaparament i avorriment... són atributs adscrits al “tedi rural”, tot i que 


semblen trobar-se ara, al revés, on no hi toca, en la ciutat:  


“Ara que estic fent una vida de parella, en una casa, açò, açò és molt avorrit. Avorrit perquè 
t’has de buscar... ací la gent no queda cada dia per anar a prendre un cafè ” (E11) 


 
A prop de la ciutat hi ha el poble-refugi (expressió de Virilio, 1980:27, en Oliva 2011). 


La circulació és l’organització de l’aïllament: indiferència i simultaneïtat, sedentaris 


nòmades que transiten contínuament sobre els punts de rotació quotidians, de casa al treball 


i al revés.  


 
 


3.2.7 És solitud 
 


És paradoxal que moltes dones joves expressen un sentiment de solitud, de passar 


situacions de creure’s molt soles:  


“...d’estar tu sola al mig de molta gent, és molt desagradable. Jo preferisc estar a un puesto 
que n’hi haja 3 o 4 persones, però que pots estar i pots parlar, una conversa, que anar al 
centre de Castelló, a pegar una volta, que n’està tot ple de gent, i sentir-me a soles. És una 
sensació…” (E04)   


 


Les fadrines o casades amb pocs anys de residència -i d’un ventall minso de relacions- 


manifesten aquesta sensació, la qual cosa és semblant, però per contrast, amb els discursos 


que evoquen la tristor, la tenebror de les llargues i avorrides vesprades d’hivern al poble, la 


solitud en la desertificació rural (“És que al poble, d’hivern no hi veus ningú”). 


“Em sent més sola ací que al poble” (E05) Les dones més joves recorden la solitud dels 


primers anys en la ciutat, on no coneixen ningú, i quan el pis d’estudiants se’ls queia 


damunt, si no quedaven amb altres estudiants, les vesprades se’ls feien eternes.  


“Difícil, va ser difícil, començar a viure sola... I estar lluny de casa, perquè, jo què sé, estan 
tots allí dalt. El primer any va ser horrible. Molt roí, molt roí. Anava a la universitat, no 
coneixies ningú, i jo… uf! molt malament. Després ja, pues mira… t’acomodes” (E38)  


 
D’una manera semblant ho experimenten les que comencem a treballar en una ciutat 


nova, sense conèixer gent ni haver tingut un període “d’acomodament”. Treballen i 


n’habiten, potser hi passegen, compren, i tenen alguna activitat puntual, escassa: “Del 


treball a casa i de casa al treball, i ja està” (E18).  Les que treballen i n’estan soles, més que 
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la solitud, la preocupació principal és sobreviure-hi, atesa la inseguretat en la regularitat 


dels ingressos:  


 “Els primers mesos estant ací m'ho vaig passar malament. Era el susto que tenia de quedar-
 me sense diners” (E18) 


 “Es que yo a lo mejor aquí me puedo sentir... No me siento, pero puedo sentir esa soledad, 
 estar sola en mi casa, pero sé que el fin de semana puedo estar en casa con la familia” (E20) 


 
Saber que la família és al poble tranquil·litza, i els caps de setmana, “toquen mare”. 


“…soledad, no, quizá lo que más hecho de menos a veces es pues a mi madre ¿no? lo que 
 más... Si me encuentro mal o si estoy de bajón, o, siempre... sí, que necesitas, pero bueno, 
 no me preocupa porque además está cerca, si necesito algo voy” (E16) 
 
Això no obstant, algunes joves més integrades en la ciutat, aquest costum de tornar 


cada divendres al poble, l’entenen com una obligació fastigosa: “Sí, me agobiaba el... el... o 


sea, el irme a un pueblo... o sea, el irme a mi pueblo, sin tener mis amigas ni tener mi vida, 


que está aquí” (E33). “El irme a un pueblo; sin tener mi vida; que està aquí”. Dir “a un 


pueblo”, denota un cert allunyament del “seu” poble i “mi vida està aquí”,  una efectiva 


integració en la ciutat.  


 “Jo es que cada vegada vaig menys, els amics ja... i també és que ma mare, un ratet 
 sí, pero...” (E39)  


 
Aquest perfil de dona jove i emancipada, single, que està objectivament més sola en la 


ciutat, no hi percep aquella sensació de soledat, ni d’inseguretat: “Y si pasa algo... pues el 


vecino a lo mejor de enfrente, como mucho, je,je…” (E33).   


Igualment, altres dones també integrades en la vida urbana, amb més edat i trajectòria 


independent, no tenen tampoc aquestes sensacions: “Jo no em trobe sola. No gens, no. Jo 


estic encantada. Home, en algun moment sí, però això supose que mos passa a tots, però no, 


jo estic molt a gust i molt bé” (E36) 


En canvi, altres dones encara més arrelades al poble i no integrades en la ciutat, 


s’enyoren d’estar al poble cada cap setmana, i si potser des de dijous la nit. Perquè les seues 


relacions i afectes, la seua vida és al poble. I si, pel que siga, han de passar el cap de 


setmana a la ciutat solen quedar  amb amics de la comarca, amb els quals solen compartir 


cotxe i camí de tornada al poble .  


“És que estàs una miqueta més aïllat de tot. Jo, per exemple, alguns caps de setmana quan 
em quede o el que siga, has de ficar-te més en contacte amb la gent perquè si no...” (E29)  
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Si se queden a ciutat, s’han de connectar, per a no passar el cap de setmana penjades, 


“aïllades  


“Ací pot passar perfectament una setmana, una setmana o tres setmanes, i no toque el 
timbre ningú, per exemple. I a casa, al poble, és..., hi ha molta més vida. Passa una veïna: 
vinc a ensenyar-te el xiquet; tinc el nét ací i vinc a ensenyar-te’l. E11) 


Aquestes dones joves, per a relacionar-se amb les amistats, allò més habitual no és 


“anar al bar” o  anar a... “Per a anar al bar has de quedar amb algú, expressament, i l’has de 


cridar avui: ei, quedem demà per anar... perquè sinó la gent, normalment, entre setmana fica 


el cap… fa la seua vida” E10) 


“El telèfon fix és una cosa que ha tornat a posar-se un poc de moda. Moltes amigues tenen 
telèfon fix a casa i pots xerrar a tope, cinc minuts, amb tarifa plana, però no és...” (E11) 


 


El WhatsApp, l’e-mail, els tuits, les notes al facebook amb frases escrites en un sentit 


unidireccional; els messengers, els xats, les converses curtes, bidireccionals però encara 


virtuals, són d’ús freqüent entre els i les joves. Però sembla que el telèfon és un aliat de 


renovat interès -i baix cost- per a converses quotidianes més personals, orals i llargues, 


tradicionals, entre les amigues del poble, que estan al poble o disperses i soles en la ciutat.  


“Jo, personalment, súper sola, de vegades em vaig a pegar una volta encara que no hagi de 
comprar res, per sortir una mica, però totalment sola, sí, sí, és veritat” (E07) 


 
La soledat és, doncs, una paradoxa en algunes dones de poble, les més arrelades al 


poble i fadrines, i fins i tot les dones casades sin són novelles.  


“Jo a vegades me passo el dia sense parlar amb ningú, llevat de quan ve ell de treballar (la 
parella).  De vegades, surto a comprar al Mercadona: quan et dec; val; adéu i bon dia; són 
totes les paraules que dic eixe dia. I ja està…” (E04) 


 
Així doncs, en aquests casos, la vida familiar i l’oci són al poble, els caps de setmana; a 


la ciutat és el treball, els dies de cada dia. I si quan no tenen treball, què n’han de fer? Se’n 


van al poble. Com que no tenen amistats encara a la ciutat, com que no coneixen ningú; 


com que la vida l’han tinguda sempre al poble, és allà on van quan tenen el temps de no 


treball, és allí on mantenen i retroalimenten les relacions personals i afectives, les de lleure, 


les dels vincles personals. 


“La soledat que sents ací no la sents en el poble... inclús estant de vacances, que m’he 
tingut que quedar, perquè el meu home estava treballant... jo me sentia súper mal, súper 
sola, molt sola de veritat” (E07) 
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“Molt sola”. La sensació de soledat, d’aïllament en la ciutat, és conseqüència associada 


de la manca de relacions personals i de vincles d’arrelament. Com que no en tenen ací 


mantenen el cultiu dels únics vincles que han tingut i encara tenen. Estan enganxades, al 


menys temporalment, a un cercle viciós, que és molt positiu per al poble: són del poble -tot 


i que sovint no n’estan-, i li donen vida, molta vida, l’única vida, els cap de setmana.  


“Sí, va ser prou fort... arribes a un puesto que no coneixia a ningú, a ningú... ni sabia on 
n’hi havia un forn, ni una carnisseria ni res... sí, és fort i més amb 2 xiquets xicotets” (E22) 


 
Però a més freqüència i intensitat en el manteniment dels vincles locals, menys 


oportunitats de fer-ne on hi viuen, menys integració urbana. I, a més a més, si els fills de 


menudets també hi van, hi reproduiran aquest circuït de relacions i de vincles personals i 


afectiu. Amb els fills i amb el pas del temps, pot haver-hi canvis en la direcció d’aquest 


circuït, en la ruta migratòria setmanal d’anar a “tocar mare”, atès que la vida i les activitats 


urbanes els obliga a reduir progressivament les visites al poble, en la mateixa mesura que 


n’augmenten els nous vincles relacionals i afectius on viuen la major part de l’any.  


“Jo suposo que aniré fent el meu, no sé, els meus cercles i tal. Depèn, no sé...” (E14) 


 
 
3.2.8  És inseguretat  
 
La sensació de soledat i d’inseguretat personal en la ciutat és, en comparació, més 


sensible que al poble, especialment entre les que viuen soles, fadrines o casades. 


“Ací al migdia roben a la gent, només per dir-te que tens una taca, que perdona que jo te la 
lleve...i te lleven la cartera! ” (E09) 


 
Algunes fadrines com aquesta darrera, tenen experiències per a contar: “Sí, sí, sí, es 


que eran las cuatro de la tarde, pero había gente por allí y nada, y mirando y eso, pues, 


intentó robarme y tocarme y la gente, pero pasando...” (E34). En aquesta dimensió de la 


ciutat, la percepció d’una major seguretat relativa que evoca el poble, és majoritària, tant 


que les dones més urbanitzades ho reconeixen:  “De malo, pues eso, un poco... lo de la 


inseguridad esa ¿no?, que te puede dar el ir por la noche sola y no...” (E33) 


I les més ruralistes s’enyoren, ufanes, de la tranquil·litat i la baixa inseguretat del 


poble: “ Jo lo que més m’enyore del poble és eixir al carrer i no tindre cap perill de res. 
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Allà és tot més tranquil: tu pots deixar el xiquet solo al poli i no passa res. Aquí quina mare 


deixa a un xiquet solo a un puesto? Ninguna”  (E38).  


Les fadrines més integrades a ciutat també creuen que “allà dalt és més, més sano, més 


tranquil a l'hora de poder fer algo, que ací no pots; ací tens que anar sempre malpensant del 


que tens al costat, del que tens detràs, o de la persona que tens davant” (E09). S’ha “d’anar 


sempre malpensant del que tens al costat”, una manera d’enfocar i de veure l’altre ciutadà 


amb una certa desconfiança, per si de cas, pròpia de la ciutat que no tant del del (teu) poble. 


Així, pot interpretar-se com un prevenció, explicativa del per què.  


“La gente no te ayuda, o sea, da igual que te estén pegando o que, que te caigas y te hagas 
una herida, nada” (E34) 


 
Les fadrines temen una altra forma d’inseguretat, la inestabilitat econòmica, vinculada 


al cost de l’estil de vida urbana, i a la dependència d’un sol salari. La independència és 


cara, i amb absència de familiars o de xarxes personals (capital social), fràgil i inestable. La 


qual cosa les fa més vulnerables.   


“També tindre un poquet a ma mare lluny i que ma mare m'haguera dit: tu te'n vas a 
València, pues ja t'apanyaràs"...i, bueno, em vaig ficar a cuidar xiquets, pues a lo que 
m'eixia, perquè se'm van acabar els dos anys de paro i em vaig ficar malalta (...) Estava 
impossibilità per a treballar.. i era el susto que tenia de quedar-me sense diners... Els 
primers mesos estant ací m'ho vaig passar malament...” (E18) 


 
Naturalment, les mares sempre ajuden, i solen estar a l’aguait de les filles.  


“Ma mare quan m’han fet falta diners, ma mare me'ls ha donat i la veritat és que sempre ha 
estat..., però després ha vist que he aconseguit un poquet més de lo que tenia, o que no ha 
sigut infeliç” (E18)  


 
El període més crític de la vida urbana però, deu ser al principi, en general, els anys 


posteriors als estudis i no tenir encara treball ni ingressos estables. 


“Quan vaig acabar la carrera vaig començar a preparar oposicions i vaig tardar tres o quatre 
anys en trobar faena. Quan estudies, demanes ajuda a casa i treballes el cap de setmana al 
poble pa... per lo menos passar la setmana ací, però després…” (E05)  


 
“Quan vaig arribar tenia por, però era una por de, ai, estic ací, no conec a ningú.. Damunt 
estos dos anys que tinc de paro, se m'acabarà el paro i què faré jo? Ma mare m'ha dit que no 
m'ajudaria, i què vaig a fer?" (E18) 


 
Al menys una mitja dotzena de dones entre les entrevistades conten serioses i dures 


experiències, de privació i d’un esforç titànic, de lluita per sobreviure-hi, soles, en un 


ambient inhòspit i car, amb treballs precaris per anar tirant mentre feien estudis.  
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“Estudiaba por la noche y por el día iba a limpiar a unas casas que estaba yendo mi 
hermana (...) entonces yo, con lo que trabajaba en verano, con lo que limpiaba aquí, con lo 
que cobraba del paro y tal me pagué mi carrera, mis estudios, todo” (E26) 


 
Malgrat aquesta inseguretat i el cost de la vida independent, totes se sentien i se senten 


més lliures: “Jo la meua independència la pague. Fa vint anys que estic pagant-la. No tinc 


ni un duro ahorrat per això, perquè ha estat sempre de lloguer, però he sigut més feliç. 


Considere que ha viscut la meua vida, i d’altra forma m’haguera mort” (E05) 


 “Yo prefiero no tener dinero pero ser un poquito más feliz” (E16) 
 
Tanmateix, encara hi ha un temor més gran, segons que n’expressen alguns relats de 


les fadrines. No es refereix a la inseguretat ciutadana, més enllà dels casos citats, sinó a la 


fragilitat del seu equilibri, amb un peu ací i l’altre allà.  


És la por al fracàs, que no és tant com no poden pagar la hipoteca del pis, no poder 


passar casa,  que ja seria... es tracta de la última conseqüència de totes eixes situacions: 


haver de tornar de vell nou al poble:  


 “No tindre treball, que no vaja bé lo de la meua parella i em tinga que tornar a casa, 
 això seria una mica com un fracàs” (E39). 


 
El temor al fracàs. Sense treball i sense parella, n’han de tornar. Però aquesta tornada 


no és semblant a la que fan moltes cada  cap de setmana, d’ordinari. Aquest és un drama 


personal i familiar: la sensació d’un enorme fracàs en el projecte personal de vida. En 


aquests casos, el projecte de vida depèn de l’atzar, en les relacions de parella i en 


l’ocupació...  


El fracàs ara seria tornar al poble, cap cot, amb la cua entre les cames.   


“Quedar-se en el poble a viure, era que havies fracassat. Els que se quedaven en el poble 
eren els que fracassaven, els que triomfaven eren els que eixien (E17) 


 
 
 


3.2.9  És inhòspita, cara  
 
        Vista des de l’angle de la inseguretat, la ciutat és menys acollidora. I més quan en 


descriuen els perills, els temors i l’alt cost relatiu de la vida urbana.   


“Ací, quan ixes, xafes el carrer i ja t'has gastat dos euros. Ací tot és gastar, viure costa molt. 
És més car viure ací que allí, però jo ací estic millor” (E18)   
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Hi ha d’altres perspectives més comprensibles, considerant l’escassa possibilitat de 


tenir despeses al poble: “Home, clar, més cara sí, perquè, clar, si eixes al poble i te fas un 


cafè, això clar, ací si te’n vas a sopar i després a fer-te’n una. Sí, és més cara” (E01) “La 


ciutat és cara, insegura i més bruta, per supost” (E03). Des d’aquesta perspectiva, un pel 


més conformista amb el cost de la vida urbana, hi ha d’altres justificacions més contundents 


d’un grup de joves: “Sí que es un gasto y evidentemente..., pero a mi me compensa ese 


pico” (E16)  


Hi ha qui ho explica com un efecte del consumisme, amb una actitud més crítica:  


“És el consumisme desaforat, sense cap ni peus, d’ara de rebaixes, ara no sé què..., tot és 
consumisme a la ciutat” (E39)  


 
Per a les més reflexives (postmodernisme crític, Halfacree, 1997) no és tant la ciutat en 


sí, sinó l’estil de vida moderna, el consumisme: “Jo crec que tampoc cal tant per a viure bé” 


(E14), tot i que consumisme i oferta urbana estan associades:  


“És com que has d'eixir, has de consumir. Al poble no, vas al bar, o baixes a prendre la 
fresca, no és el ritme desaforat d'ací, que per a passar una vesprada te'n vas de tendes. Jo 
eixa consciència no la tinc, inclús ara, no la tinc” (E39) 


 
O, explicant-ho d’una altra manera: “És que ací tu ixes i ja has de pagar. Has de pagar 


per tot. En el poble, tu ixes a  passejar, com no tens res que comprar.  A no ser que vage’s a 


la tenda a comprar  menjar, la farmàcia.  Allí, per als xiquets, la veritat, és bo perquè no 


tenen eixa obsessió de comprar... Allí no. els diners no tenen tanta importància” (E17) 


Comparada amb els preus de l’habitatge del poble, aquest factor clau en els projectes 


de vida de les persones en cert moment del cicle vital, és condicionant del sentit en les 


decisions estratègiques de quedar-se en un lloc o marxar:  


 “Tot és caríssim. I el tema dels alquilers, que són caríssims o a l’hora de comprar una vivenda. 
El que estic pagant ací, pues allí seria la meitat” (E15)  


 “Al mateix preu, allí tindria una casa el doble de gran de la que tinc ara” (E10) 
 
“Tot ha de tindre un preu” (E12). “La independència és cara” (E18). El preu de la 


vivenda, una altra qüestió objectiva, que té també interpretacions encontrades: les que 


remarquen l’alt cost que té en la ciutat i l’enorme creixement que n’ha experimentat en els 


darrers anys als pobles, la qual cosa és un factor d’expulsió de les noves parelles, ací com 


allà. L’atur, la flexibilitat, la precarietat en l’ocupació, les dificultats per guanyar-se la vida 


dels joves en la ciutat... ho fan cada dia més difícil. 
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“És una xicoteta trampa. Ací les persones poden valdre’s més, crec jo, per elles mateixa, per 
això, perquè tenen transport públic, però... l’únic inconvenient que tenen és eixe, la dificultat 
de mobilitat i la dificultat per a guanyar-se la vida, també” (E11) 


 
Comptat i debatut, comparant-ho amb un poble, la ciutat ofereix avantatges i 


inconvenients. Hi ha punts de vista crítics i d’altres que minimitzen els aspectes negatius: 


“Tampoc li’n veig tants, eh, és a dir, a mi m'agrada la ciutat, realment. Jo pense que a la meua 
edat es pot viure millor ací a València, però reconec que igual hi ha una altra persona que no. 
Depèn de cadascú...” (E15) 


 
I els contraris: “Jo pense que les ciutats no són llocs agradables ni de vore ni d’estar. 


Crec que l’estat de l’entorn influeix molt en les persones. Si obres la finestra i veus una 


cosa que t’agrada, hi veus un entorn més amable, estàs millor i jo el poble el veig bé: 


millor, molt millor el poble. Veig els carrers bé i ací no els veig bé” (E11).  


En la representació d’aquestes dones de poble, la vida urbana és de menor qualitat pel 


que fa a les interaccions humanes: són més impersonals, el ritme de vida és estressant i el 


cotxe substitueix la centralitat de les persones, la ciutadania. Oliva (2011:36) ho resumeix 


tot citant Sennett: ” individus que circulen sense lligams pel llocs i entre d’altres”. 


Hi ha perspectives més eclèctiques d’adaptació urbana, també des de l’arrelament 


rural: “Tinc una gran  sort de ser de poble. És una sort: pots anar al poble i viure aquí, si 


vols, però tens el poble a prop. M’agrada la part de la ciutat que és com més anònima, i pots 


fer més coses, més la teua vida. I no m’agrada del poble que no pugues fer tu… una 


intimitat o que no em respecten la… la meua vida” (E14) 


I hi ha també les que s’esforcen per integrar-se ràpidament i acríticament en la ciutat:  


“Per les coses que m'han passat, jo ja m'adapte a cualquier, a cualquier cosa i tampoc tinc... 
I a més jo, en València, no és que faça res raro o ben diferent, però sí que em sent més 
lliure, totalment” (E02)  


 
Això no obstant, hi cal dubtar de la tendència a relacionar directament l’acostament 


físic, espacial, de persones o agents allunyats en l’espai social, amb l’efecte d’acollida o 


integració social: “ (...) de hecho nada es más intolerable que la proximidad física (vivida 


como promiscuidad) de personas socialmente distantes” (Bourdieu, 2002: 123)  


En resum, si de la ciutat una classe de persones que fuig de aïllament, la baixa densitat 


i les escasses oportunitats (perseguint la bulliciosa y colorista vida urbana, segons 


Sampedro, 2008:83) allò més remarcable, lògicament, hi serà l'anonimat, les oportunitats i 
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la mobilitat: “però, i a més, estar rodejada de gent sempre, a tota hora” (E32). Des d’una 


perspectiva clàssica en la ciutat les dones espavilen, tenen més oportunitats, més llibertat. 


En comparació amb la densitat del poble, “la bulliciosa y colorista vida urbana” deu ser allò 


més sorprenent i interessant per persones fadrines, soles, residents en una gran vila.   


Una (relativament) gran densitat n’ha de donar tranquil·litat, seguretat, possibilitats 


d’atenció en tota mena de serveis i d’oportunitats: “La ciudad me da tranquilidad… aquí 


todo lo que tienes, no lo tienes en el pueblo, que, yo para mi principalmente la sanidad es 


mucho” (E30). Tanmateix, també aquí com passava en les representacions del poble, hi ha 


dones que s’agobien en la ciutat (estrés) i que n’estan avorrides (absència de relació), 


atribut del tedi rural, però al revés:  


 “Ací la vida és al pis; és molt avorrida. Avorrit perquè t’has de buscar... la gent no queda 
 cada dia per a…” (E11).  


 
Les més arrelades al poble, les que tenen al poble l’espai vital (que no laboral), que 


encara no s’han adaptat a la vida urbana se senten soles (inadaptades?): “Jo me sentia súper 


mal, súper sola, molt sola de veritat” (E07). Algunes dones no se senten tan segures com al 


poble: “Em sent més sola ací que al poble” (E05).  


En la ciutat hi ha una major sensació d’inseguretat, hi ha molta gent però les relacions 


són superficials i poc humanes. “Ací pots viure i pots viure perfectament, sense conèixer 


ningú, no cal conèixer ningú del teu bloc o edifici” (E17).  


Un element central de la identitat comparativa és el saludable costum de saludar les 


persones: “Ací dius bon dia i s’estranyen, no estan acostumats a saludar ningú” (E11).  


Pel fa al mite de la mobilitat urbana és l’aïllament de la hiperautomobilitat: “con la 


circulación rodada, los hombres y las cosas se acumulan, se mezclan sin encontrarse” 


(Lefebvre, 1972:127). “Muestra del pesimismo de una libertad convertida finalmente en 


necesidad“ (Bericat, 1994).  


Els discursos de major arrelament rural expressaran les carències i “el agobio urbano” 


(congestió, contaminació, estrès), justificant amb resignació, la doble presència (urbana-


laboral; rural-vital, a temps parcial), tot i sense massa entusiasme, siga perquè no s’hi han 


adaptat encara a la ciutat i perquè tenen el seu món i espai vital al poble (sedentàries 


nòmades i arrelades), siga per la identitat comparativa:  


“És que no, no li he trobat massa el gust a la ciutat...” (E10). 
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Pel que s’ha vist, moltes dones de poble expressen també urbophobia en conicidir amb 


els motius del rebuig a la vida urbana segons que n’observaria Morén-Alegre: la vida 


urbana seria més angoixant, a aïllada, insegura i sorollosa (2008:550) 


Des de la resistència a admetre la superioritat urbana s’hi argumenta i desmunten mites 


com el de la mobilitat, però entre els atributs de la vida urbana encara sobresurt l’associació 


amb l’autonomia individual: “Aquí l’avantatge que té és la independència que tens (E04). 


La percepció i la realitat. “Les xiques es senten molt més lliures en la ciutat (E17). Una 


concentració de persones socialment heterogènies, desconegudes, anònimes... 


 “La ciutat és diferent; no… llibertat tampoc, que van més a la seua i avant!” (E38) 
 
La ciutat és la concentració (densitat) de moltes persones desconegudes, un artifici 


humà, resultat de la industrialització. Jesús Oliva ho resumeix millor:  


“La colosal centralización urbana provocada por la industrialización y las masas de 
hombres que transitan urgiéndose unos a otros (Engels 1854, 1979:40) anunciaban ya los 
nuevos paisajes de la indolencia de las flamantes metrópolis sincronizadas bajo en 
acrecentamiento de la vida nerviosa (Simmel 1986 – 1903) (...) La ciudad que dispone de 
la velocidad –resumia le Corbusier- dispone del éxito (1924, 2006: 128, en Oliva, 2011:36) 
   


Fins ací s’han descrit les representacions de la ciutat, i anteriorment del poble; s’han 


vist unes perspectives idíl·liques i d’altres pròpies del tedi, de l’agobio o de l’avorriment, la 


qual cosa sembla percebre’s subjectivament, amb independència del lloc objecte. La 


descripció de les trajectòries i de les experiències urbanes hi podrien ajudar a comprendre 


millor els motius del desarrelament o de la resistència, des de l’arrelament rural, la qual 


cosa serà tot seguit. 


 


 


  








3.4 Trajectòries urbanes  
 


¡Quedarse es fracasar! 
Lo mejor (no) es que te vayas. Remedios Zafra. 2007:154 


 
 


3.4.1. Les interaccions urbanes 
 
La sensació de soledat i d’inseguretat que perceben aquest grup divers de dones de poble 


que viuen en ciutats, variarà d’unes dones a d’altres, en funció de les representacions i potser 


d’altres variables objectives com els anys de residència, atès què els hi permetrà desenvolupar 


i afermar relacions personals i potser hi determinen nous vincles personals urbans. En 


dependrà també de l’oposició pràctica d’altres vincles locals, del grau d’arrelament o 


desarrelament al poble. És un cost d’oportunitat, atès que les que tenen la vida social encara al 


poble se l’enyoren més quan no hi son, tenen més a perdre, per la qual cosa la inversió de 


temps d’oci en la ciutat significarà un major cost d’oportunitat.  


S’ha vist també que el projecte de vida personal en la ciutat és més fràgil i vulnerable en 


l’etapa inicial, en sostenir-se amb menys punts d’ancoratge, menys relacions i xarxes 


personals. A ciutat, les dones s’hi senten més autònomes, “van a la seua”, i tanmateix algunes 


joves creuen que és al poble on poden “anar més a la seua”, com si al poble tingueren més 


llibertat d’acció, menys restriccions; com si al caliu de la comunitat local, no hi calguera 


preocupar-se’n ni “cavil·lar-ne massa”. “Aquí depens més de tot, allí vas més a la teua” (E38)  


Això creuen les que actuen dins unes pautes internalitzades, per l’habitus o sistema 


subjectiu d’expectatives i predisposicions, assolit a través de l’experiència local; l’habitus és un 


“sistema de disposicions per actuar, sentir i pensar d’una determinada manera”, interioritzades 


i incorporades pels individus al llarg de la seua història, les quals s’han acarnissat de manera 


durable en el cos en forma de disposicions permanents (Bourdieu, 2002) 


“Jo no sóc de l’aventura (riu), jo sóc tradicional i de ma casa i tot això... de portar un ordre. A 
mi quan me canvies una mica el pla me… no, no m’agrade gens” (E38 ) 


 
L’experiència urbana de les dones de poble segueix la seqüència dels processos migratoris, 


que s’anomena adaptació al nou entorn, la qual cosa pressuposa dos moments, el d’entrada o 


adaptació espacial, i un segon d’integració o adaptació cultural a la societat que l’acull.  


“La inclusión o englobement de la inmigración en las sociedades europeas es un complejo 
proceso con una dinámica histórica que se desarrolla a través de un ciclo migratorio con 
diferentes etapas. La dimensión temporal que introduce este concepto (el ciclo migratorio) 
trata de identificar los momentos estratégicos del proceso de interacción conflictual y con 
resultado incierto, que se establece en el espacio público entre una sociedad dada” (Herrera, 
1994:76) 
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Bastenier i Dassetto consideren la importància dels factors espai i temps, en el procés del 


“cicle migratori” cap a la urbanització definitiva, citoyenisation (Ibíd, 76). Així que la 


integració seria un procés complex d’acció col·lectiva, on s’inclouen les interaccions entre els 


actors, els establerts i els entrants, que hi negociarien la copresència en l’espai públic. Pel que 


fa al procés d’adaptació al nou entorn de les “entrants”, hi compten les circumstàncies i certes 


disposicions o estructures mentals objectives, subjectivades, en tant que estructuraran 


representacions i identitats, alhora que hi bastiran caràcters individuals.  


Interessarà, doncs, observar les referències a les interaccions en l’experiència urbana, 


primer en la dimensió espacial i després en la temporal. I s’expressarà d’acord amb les 


trajectòries individuals, segons que l’entrada a la ciutat siga motivada pels estudis, pel treball 


o per la situació i requeriments del projecte de parella, atès que les trajectòries posaran de 


manifest  una variabilitat de discursos i tipologies. 


Si l’habitat –i el temps, l’experiència i la vida en un espai i ambient determinat- 


contribueix a l’habitus, aquest farà el mateix amb aquell, a través dels usos socials, més o 


menys adequats que n’indueix a donar-li (Bourdieu: 2002:123). L’habitat contribueix a 


l’habitus a través dels usos socials, més o menys adients, que n’induirà a donar-li. Les 


experiències en un espai i altre, a la ciutat i al poble, són doncs d’interès a considerar.  


 
 


3.4.1.1  L’atracció del treball 
 
La ruta migratòria setmanal, de tornada a casa, que solen fer els caps de setmana moltes 


dones de poble és bidireccional, d’anar i tornar, en els dos sentits, segons el grup de dones i el 


seu grau d’arrelament. La freqüència de les visites al poble hi dependrà de la substància del 


motiu d’anada, de l’abast de les relacions urbanes, i també de l’experiència de la integració 


urbana, què hi tindrà un sentit o un altre segons les representacions, que condicionen les 


estratègies i trajectòries individuals, pròpies de l’habitus.  


Segons Bourdieu, l’habitus “hi proporciona els principis pels quals les persones deliberen 


sobre les seues opcions i trien les estratègies que emprendran en el camp social” (en Ritzer 


1993:503).  


La masculinització rural i en particular l’observada amb la divisió sexual del treball al 


poble, s’ha fet servir, tal com hem vist en anteriors capítols, per explicar la fugida de les 


dones. Igualment els estudis, qualificats com la fugida il·lustrada.  
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En efecte, en una primera ullada de la nostra mostra1, s’hi  observarà que el motiu explícit 


i principal d’anada a la ciutat foren els estudis (20 dones de 32), la qual cosa és congruent 


amb l’edat d’entrada a la ciutat (18 dones entren abans de fer els 21 anys; o 28 abans dels 30 


anys, només 4 amb una edat de 30 o més anys d’edat)  


 
                     Taula 2.6 Per quins motius se’n va anar a viure a la ciutat? 


Motius Freqüència % 


Pels estudis 20 62,5 


Pel treball 5 15,6 


Per la parella 5 15,6 


Pel treball de la parella 1 3,1 


Altres 1 3,1 


Total 32 1000 
 
 


Un altre motiu, diferent a l’estudi és el “treball” que l’expressen 5 dones, i 6 més diuen 


que per la parella o pel treball de la parella. N’hi ha una (E02) que tenint treball però no 


parella, se’n va vindre a la ciutat per “altres” motius, diferents també del treball. Tot i 


predominar els estudis -que poden ser instrumentals i anteriors al treball- les motivacions 


adduïdes de la vinguda a la ciutat són doncs diverses en la mostra de dones de pobles, però 


s’hi destaca en segon lloc la parella.  


Ara, tot seguit, farem una breu descripció de les trajectòries vitals d’aquestes 7 dones 


referides als motius treball, estudis i relacions, considerats vincles decisius per abandonar el 


poble per la ciutat. Primerament, allò relacionat amb la parella i el treball de la parella. 


L’E02 no és l’única que tenint treball se’n va vindre a la ciutat. N’hi ha 6 més que tenint-


ne, i per una o altra raó, migraren a la ciutat: una soltera, quatre casades, i dos de separades. 


Tenen eixe estat civil ara. Quan van arribar a la ciutat totes eren fadrines, llevat d’una, l’E02, 


qui 10 anys després de perdre el fill i separar-se de la parella, va deixar el poble per canviar de 


vida.    


“Després de 14 anys de tindre eixe treball, pues vaig decidir vindre-me'n a València, a 
descansar un poc i a vore quin futur n'hi havia ací... a lo millor, un poc per tot lo que em va 
passar, em vaig quedar un poc, pa mi, sense res, és a dir, jo sóc una persona que tampoc 
necessite de res, però al final tu tens que tindre una motivació pa viure” (E02) 


 
L’E36 és un altra dona que està separada com l’anterior (E02). Treballava a una empresa 


                                                            


1 Ací, cal recordar-ho, no es tracta d’aparentar una representativitat estadística de les dones de poble valencianes; però, aquesta mostra 
estructural sí que pot servir per comprendre les motivacions diverses del canvi d’habitat en les participants 
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del seu poble, com ho feia l’E18. Les dues (E36 i E18) en el mateix sector, el tèxtil, i les dues 


en importants i conegudes fàbriques, la primera d’un poble dels Ports de Morella; la segona 


de la Vall d’Albaida. Mentre l’E36 va deixar el treball per un xic de Castelló de la Plana 


(“Pues mira, me vaig enamorar i me'n vaig vindre”: E36) L’altra, sense parella ni ací ni allà, 


ni aleshores ni ara, ho faria per estudiar: “Vaig deixar el poble per vindre a València. Va ser 


perquè volia estudiar, necessitava estudiar”(E18). I va treure la llicenciatura de Belles Arts. 


Està aturada des fa anys, però no se n’ha tornat al poble.   


“Se m'acabava el contracte i li vaig dir a la secretària de l’empresa que no me'l renovaren, 
perquè me n'anava a estudiar. Jo encara no havia fet el selectiu... I li ho vaig dir a ma mare... 
Tenia por, no per no aprovar el selectiu, sinó perquè ma mare em va dir, si te deixes la faena, 
ja t’apanyaràs! Vaig pensar que si no aprovava el selectiu, bueno, tenia dos anys de paro, 
perquè havia treballat set anys i mig i tenia paro. I li vaig dir a ma mare: m'ho vaig a deixar, ja 
m’apanyaré” (E18) 


 
L’E01 és un cas semblant a l’anterior, una fadrina que, amb treball i sense parella, deixà 


la feina i el poble per millorar la seua qualitat de vida, “encara que la faena que feia allí, a 


vore, m’agradava molt més que la que faig ara” (E01). Però n’estava “molt cremà... i damunt, 


és en la teua plenitud” (E01). Treballava en l’hostaleria, una feina estressant i  d’horari un poc 


esclavitzant: “quan venien els caps de setmana, o quan ere més festa, pel Nadal o per exemple 


quan venie setmana santa, jo no podie… per exemple, totes les meues amigues se’n anaven, 


totes, de viatge i jo tenie que quedar-me a treballar”. Va decidir deixar un bon treball, i un 


dels millors salaris del poble, per canviar de vida, de treball i de ciutat, que fora compatible 


amb les activitats i les interaccions pròpies de la seua generació: “treballaré, i diumenges i 


festius, pos un poquet de festa” (E01)  


D’altra banda, les quatre casades d’aquest grup, l’E04, l’E21, l’E25 i l’E30, van arribar a 


la ciutat per la parella, deixant el seu treball per un canvi substancial en el seu projecte de 


vida, casar-se i viure en la ciutat, atès que les parelles eren xics del poble que vivien i 


treballaven ací, llevat del d’E21, un home sense antecedents rurals directes (més atractiu 


encara?). E25 i E04 i  se’n van anar també perquè el seu home treballava ací, tot i que en 


diuen: “Per la feina i per estar ací amb el meu home” (E04).  


Aquestes dues dones van poder mantenir l’ocupació en un altre centre de treball de 


l’empresa. Les altres dues, l’E21 i l’E30, van passar a ser “ama de casa”, dedicades 


exclusivament al treball domèstic familiar. 


“Decidimos casarnos y venirnos aquí a Valencia porque en realidad el trabajo de él... pues eso, 
valía la pena dejar el mío, no? Y yo pensé: bueno cuando llegue aquí encontraré algo” (E30) 
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Els darrers dos casos, són exemples del que s’anomena l’estratègia de “fugida pel 


matrimoni”, on casar-se, comprar el pis i viure en la ciutat serien els elements integrants del 


model. Hi ha més casos semblants no adscrits a aquesta categoria, de decisió motivada pel 


“treball o per la parella”, com ara l’E06: “Vine por motivos de trabajo y familiares”. I com 


l’E22, que en quedar-se el marit sense treball (un xic foraster), van “tornar a València pa 


treballar al bar dels sogres” (E22). Del treball domèstic no remunerat l’E22 va passar, anys 


més tard i en separar-se del marit, al treball domèstic assalariat, d’assistenta del hogar. 


Treballs a domicili. L’E03 amb 5 fills no té temps per fer cap treball més fora de les activitats 


domèstiques, malgrat ser llicenciada en Belles Arts.  


Si el motiu principal de la migració a la ciutat en algunes dones és el treball, i en les que 


n’estudien perquè després també en tenen, de treball, pot ser siga interessant saber què en 


dirien si els n’oferiren alguns semblants als que fa, però al seu poble o per la comarca. Primer 


de tot, hi cal saber si hi ha treballs. De treballs semblants als que fan, en tenen al seu poble 


una de cada 5, hi diuen sí un 21,9%. I a la comarca, quasi el 60% diuen que també n’hi ha. 


 


 


Si hi ha treball, l’explicació del motiu de la fugida pel treball perd pes. La taula 2.8 


mostra gràficament que si els n’oferiren un, no l’acceptarien. L’explicació no serà vàlida per a 


justificar l’eixida d’aquestes dones, al menys de les 21 (2 de cada 3) que no acceptarien un 


treball en la comarca, no els interessa ara com ara. L’explicació de fons deu ser una altra.  
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És clar que l’interès de preguntar pel treball és per conèixer les possibilitats de que tornen 


o de que amb més treball, no anarien a la ciutat, tot seguint la perspectiva de la fugida pel 


motiu treball. Si entrem a analitzar el perfil de les 5 dones que contestarien afirmativament a 


una oferta de treball a la comarca, se pot observar que la majoria (3) prefereix viure a ciutat, 


és a dir possiblement aniríem a treball i tornaríen cada dia (commuting urbà), per la qual cosa, 


amb més treball ni aquests casos s’alteraria el cens de població municipal.  


Taula 2.9:  Contingència disposició treball / preferencia hàbitat 


Si li oferiren treball com el que vosté fa en la seua comarca, l'acceptaria?                   


On prefiriria viure?


 


 
On prefiriria viure? 


TotalA la ciutat Al poble No ho tinc clar 


I si li oferiren treball en la seua 


comarca, com el que vosté fa, 


l'acceptaria? 


Sí 3 2 0 5


No 20 0 1 21


Depèn 4 2 0 6


Total 27 4 1 32


 


D’altra banda de les dones que contesten “depèn” hi ha 4 (2/3 també) que prefereixen 


viure  a la ciutat i dos al poble. En resum, només hi ha 4 que acceptarien un treball a la 


comarca de 32 dones, i en eixe cas, potser tornarien al poble. Veurem tot seguit un altre 


quadre de dades per aprofundir-ne un poc més en aquesta important i recorrent explicació. Si 


creuem les dades de l’oferta de treball i les de la freqüència de visites al poble, podrem 


disposar d’una visió més complerta del grau d’arrelament de les dones (a la qual cosa es 


dedicarà el pròxim capítol i la relació possible amb el factor condicionant com el treball. 


 


Amb aquesta taula de contingència torna a observar-se que la disposició de treballar al 


poble, depèn de la vinculació, del grau d’arrelament. Quan menor és la freqüència de visites al 
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poble (un indicador de l’arrelament) menor serà la disposició de treballar al territori. Qui 


només va per festes o per Nadal, és estrany trobar-li una disposició favorable a treballar al 


poble, perquè hauria de viure-hi. I pitjor encara, de les que van al poble “quasi tots els caps de 


setmana” només un 7% acceptaria treballar al poble. Pel que sembla només les molt arrelades, 


les que van cada cap de setmana, són les disposades a acceptar un treball local (si n’hi 


haguera cap): és una de cada tres.  


 


Les que han contestat “depèn” s’ha vist (taula 2.9) que només 1 de cada 3 estarien 


disposades a viure-hi. I sols una de cada tres d’aquestes darreres segons la taula 2.10 són les   


van cada cap de setmana, les més arrelades. La taula 2.11 ens aporta unes dades més per tal de 


conèixer amb més precisió les respostes del sí, i del “depèn”. De què en dependrà doncs? 


D’una banda 3 de les 5 que constesten positivament estan casades o emparellades, per 


tant la decisió s’hauria de condicionar probablement a l’acceptació de la parella, a les 


possibilitats d’obtenir treball la parella i a la disposició de canviar de residència. Però a més, 


hi ha 3, dos casades i una fadrina, que amb treball aniríem i tornarien cada dia. Ja ho han fet. 


(E06, E34 i E35). Així doncs, i pel que fa a la gran justificació de l’emigració femenina, pel 


treball!, no sembla que siga vàlida per explicar aquests casos.  


D’altra banda, les raons de les que diuen no, potser no calga entrar-hi massa. De les 21 hi 


ha 6 que van deixar el treball al poble per marxar a la ciutat, 8 casades, tres de les quals són de 


l’anomenada fugida rural via matrimoni amb jove urbà; 4 separades que tracten de refer la 


vida en la ciutat. Finalment, les que hi diuen depèn, de què hi dependrà?. E04 i E11 són les 


que tenen moltes ganes i ho intenten, però també depèn de la parella. L’E12 i l’E29 fan 


treballs precaris i inestables, i “si no hi ha més remei”. Posen condicions a tornar. Com E18 i 


E23 que necessiten treballar del que siga i on siga, atesa la situació límit, quasi d’exclusió, per 
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la que travessen actualment. I no diuen sí, sinó depèn. Saben que tornar al poble és tornar a 


casa dels pares, tornar enrere. Depèn de... si no hi ha més remei. Malgrat la justificació, el 


treball no justifica el desarrelament. Deu ser quelcom més.  


Les 5 dones que han contestat afirmativament són de les que ja en tenen de treball i 


algunes molt bons treballs per cert. Però cap de les 2 dones aturades ni de les 4 que des fa 


anys tenen treballs inestables (total 6) haurien d’haver dit que sí a un treball potencial en la 


comarca. Però en diuen no, o depèn. De què en dependrà, doncs?  


 


Taula 2.12    Quina és la seua situació laboral actualment? 


 
Freqüència % 


 Treball domèstic 3 9,4 


Aturada 2 6,3 


Treball inestable 4 12,5 


Autonoma 4 12,5 


Assalariada en empresa privada 10 31,3 


funcionària en educació 5 15,6 


funcionàri en sanitat 3 9,4 


Altres 1 3,1 


Total 32 100 
 


El perfil professional de la reduïda mostra de dones, és explicatiu de la trajectòria 


educativa i laboral. 20 de les 32 dones tenen ocupacions feminitzades (alimentar, cuidar, 


ensenyar, cosir) i d’atenció a persones, com ara cuineres, mestres, metges, infermeres, 


esteticién, podòlogues, fisioterapeutes, perruqueres... i només una part (12) són enginyeres 


(agrícoles), funcionàries o administratives. Totes, les 32 treballen en el sector serveis. 


En la pràctica les trajectòries educatives i posteriorment laborals de les joves de poble, 


vénen determinades per una sèrie de constriccions simbòliques –i objectives, constatables- 


que s’interioritzen i limiten el ventall de decisions personals a prendre en cada moment. La 


pràctica tendirà a ser congruent amb l’habitus, a donar-li forma, alhora que l’habitus serveix 


per unificar i generar la pràctica.  


Per a Bourdieu, l’habitus és un sistema de disposicions estructurades i estructuradores, 


constituït per la pràctica i constantment orientat al compliment de funcions pràctiques. Les 


pràctiques medien entre l’habitus i el món social, atès que el món social es construeix a través 


d’unes pràctiques.  







EL BALL DE LES FADRINES  201 


 


 


Amb independència de les posicions subjectives i objectives, de la consciència i de la 


voluntat col·lectiva, les estructures socials, mentals, simbòliques, “internalitzades i 


acarnissades” anomenades habitus, reflectiran divisions de classe, gènere, grups d’edat. Són 


una construcció social subtil, un producte de la història, que aporta i produeix pràctiques 


individuals i col·lectives, i per tant, produeix la història d’acord amb els esquemes que ella 


mateixa ha engendrat” (Bourdieu, en Ritzer,1993:502) Així que si 20 de les 32 dones de la 


mostra tenen un tipus d’ocupacions molt feminitzades, pot ser tindrà una explicació objectiva. 


 “Al terminar el instituto en Utiel ya me vine aquí con la intención de estudiar magisterio,  
 porque era lo que yo quería” (E20) 
 


Ser dona, i ser dona de poble, objectivament s’insereix dins una estructura de 


disposicions, habitus, que possibilitarà el ventall d’opcions en les trajectòries individuals, en 


l’educació i en l’ocupació posterior. En eixe context històric i territorial “les alternatives eren 


mestra o ATS, infermeria” (E37). Per això, moltes dones de poble que van poder accedir a 


l’estudi i al treball assalariat a partir dels anys 60 treballen de “mestres i moltes infermeres” 


(E37). Una sobrecàrrega per a les famílies, una gran despesa econòmica. I una inversió. 


“És una contradicció perquè per una banda en les famílies el que se n'anava a estudiar fora era 
el fill. Històricament (...) per exemple, en el meu cas, el germà sí que... bueno, totes ens hem 
anat, però a fer estudis més a propet, ell no... no, el fill a lo grande, a Saragossa” (E37) 


 
Unes dones d’altres indrets més connectats i amb més oportunitats, potser podrien tenir 


alguna altra opció, entre els treballs i oficis feminitzats i probablement del sector serveis. Les 


dones, les dones de poble, però, o treballaven al camp o en les tasques temporals, locals i 


complementàries. 


“La tradició al poble també ha sigut pues que tots a treballar i a guanyar diners. I en  casa que 
entraren varios sous, no? Diferents sous” (E37) 


 
Si n’hi havia fàbrica no s’estudiava, i sinó, a fer estudis, però els “propis de dones”, curts 


de durada i de cost, i amb eixida professional ràpida: una diplomatura de mestra o 


d’infermera. “Qui fa magisteri? Pues tota la gent dels pobles” (E37)  Així “molta gent se'n va 


anar a estudiar, o va fer magisteri o altres carreres que no eren tan llargues” (E17) “Tota la 


gent dels pobles”. Dones i homes, també pel motiu econòmic, tenien una probabilitat major de 


fer carreres semblants, curtes de durada.  


“Ell va estudiar magisteri de l'especialitat d'educació física. Sí, té un amic que viu ací en 
València que va estudiar dret i un altre que no va acabar la carrera, però tots els demés, xiques. 
I totes les xiques (del poble) han estudiat (E17) 
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La majoria de xiques dels pobles estudien, unes carreres curtetes, d’altres si no podia ser, 


feien cursos per a tindre un ofici o altre. “Vaig fer un cursillo de l’INEM antes, i després com 


vam desmuntar la cooperativa (tèxtil) pues, vaig dir, bueno, perruqueria” (E09). També n’hi 


havia dones “que per exemple, teixien de dia i de nit estudiaven, per a treure's els estudis”.  


Així que les xiques estudien més que els xics, més anys, més lluny i millors resultats.  


 “De la meua quinta només hi ha un xic, i eixe ha estudiat; però de la quinta del meu 
 germà, que té quatre anys més que jo, només ha estudiat ell, i tots els seus amics es van posar 
 a treballar per la zona, es quedaren” (E29)  


 “Al meu poble han estudiat quasi totes, les que han anat a l’institut han continuat després e
 studiant a la universitat o han fet un mòdul superior” (E39) 


Algunes altres van estudiar a la ciutat i se quedaren. “Sí, sí... S'han quedat al poble, de 
xiques de la meua edat, de la meua edat i d’una davant de mi, jo crec que totes se n'han anat 
fora” (E04) 


“De les que van estudiar amb mi no n’ha quedat cap. Bé, n’hi ha una, sí, que és professora. Va 
estudiar magisteri i viu allà; va estudiar la carrera també allà, perquè anava a Ontinyent” (E39) 


Algunes dones recorden l’etapa de l’institut com a traumàtica, a causa no tant per les 


seues dificultats sinó per la seua condició de pueblerina, de ser de poble, petitet i allunyat. Hi 


ha joves que internalitzaven els prejudicis rurals en les interaccions amb els altres, de ciutats 


més grans.  


 “Me dejé el instituto porque me entraron los miedos (…) Los miedos de que me 
 sacarán a la pizarra y no saber hacer las cosas y se reiran de mí, y como aquí conozco a la 
 gente y  allí era gente nueva y tal y cual, ese tipo de miedos” (E26) 


 
En el camp de les relacions i les posicions objectives que estableixen les estructures 


simbòliques de dominació, qui siga d’una aldea, d’un mas (masover) o d’un barri marginal i 


perifèric, si pertany a una comunitat local de menor poder, i de vegades senzillament de 


menor grandària o nombre d’habitants, potser siga percebut com a inferior, amb menys 


capacitats, objecte de discriminacions: “Va ser curiós perquè clar, als del poble sempre ens 


miraven mal, erem les catetes de poble” (E17). Però, sovint, els prejudicis, els estereotips es 


contradiuen amb la realitat:   


“Les xiques de poble, perquè allí n’hi havia hasta de Callosa o de Xàtiva, en l’internat de les 
xiques de poble, la gran majoria han estudiat magisteri o veterinària o dret. Les xiques d'Alcoi, 
no. És curiós, les companyes d'Alcoi, molt poquetes van arribar a fer estudis superiors” (E17) 


  
Les condicions de possibilitat, com les constriccions, també condicionen les disposicions, 


que potser siguen diferents de les dones urbanes. Algunes expressen molt clarament els 


objectius, la meta de les seues estratègies, on els estudis només són una via per aconseguir-


los: “Quan va (ella) fer les oposicions la idea era anar-se'n del poble” (E36) 
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“Yo cuando estaba estudiando en Utiel, yo tenía, no sé, el interés o la ilusión de… yo tenía la 
idea clara de que me venía a Valencia, mi objetivo estaba claro, mi objetivo era sacar 
oposiciones como fuera, sabía cual era mi meta final” (E20) 


   
Les constriccions afecten les disposicions i també la determinació en assolir objectius.  


“Probablement també perquè ho ham vist i ho analitzes i dius: jo això no ho vull per a mi quan 
sigui major, i això fa que tu mateix, internament, te crea una cosa que dius: jo això ho faré com 
siga, ho trauré com siga” (E07) 


 


 
3.4.1.2 Les relacions d’estudi o de treball  
 
Els comportamemnts urbans de 20 de les nostres dones són els habituals entre les van a la 


ciutat per a estudiar, inicialment, d’una banda coneixen i n’interelacionen amb una gran 


quantitat relativament important de joves als centres on estudien, al barri on habiten i al pis 


que comparteixen amb altres.  


“Per a mi vindre a València suposava que anava a conèixer molta gent. Jo podria triar els 
amics que no en vindrien donats per l’edat i que anava a poder viure sola”. (E11) 


 
“Conèixer molta gent”. I la segona, tant important com l’anterior: “poder viure sola”. La 


primera referència és l’oportunitat de conèixer molta gent, superar la restricció de la grandària 


del grup de joves coneguts de  la seua cohort al poble, “amb els quals pots coincidir més o 


no”. Anteriorment, l’experiència a l’institut comarcal ja va estar una primera i molt important 


passa: “De esos 9, 1 es un chico, o sea, no hay gente de su edad. Entonces qué pasa, que 


cuando se juntan en el instituto ya va gente de otros pueblos“ (E06) 


 “Des de molt prompte, ja coneixes a gent dels pobles del voltant i ja t'apeteix córrer, rodar 
 i anar- te’n” (E19) 


  
“Córrer, rodar i anar-te’n”. L’emancipació gradual de la família és un factor valorat i 


molt important en les trajectòries urbanes posteriors, tal com veurem més avant.       


“Vindre a València, això era massa! Poder viure ací a la nostra, estava molt bé”  (E11) 
 
Aquesta via d’emancipació sobtada i novella, comparada amb les amigues i amics del 


poble, i comparada també amb les joves urbanes que viuen amb la família a eixa edat, és 


remarcable en les experiències vitals d’aquest grup de dones.  


S’han d’administrar autònomament recursos, temps i obligacions, sense el tutelatge 


familiar. I n’han de fer compatible deures i drets, desitjos i capacitats, casar possibilitats amb 


oportunitats.       


“Uy, no. No era yo muy de salir ni muy de, ni muy de fiesta, no, no. Yo me dedicaba a ir del 
instituto a casa y de casa al instituto” (E26). 
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N’hi ha dones que van vindre a estudiar però per a mantenir-se havien de treballar alhora. 


Tenir pocs recursos econòmics i escasses relacions, més enllà d’algun familiar, limita el 


nombre d’interaccions urbanes. Algunes compatiren pisos amb familiars que ja hi vivien o 


que també n’estudiaven. D’altres amb companyes del poble, sovint del mateix sexe, durant els 


primers anys. Posteriorment, amb l’augment de les relacions i de la confiança amb altres 


persones conegudes, ja cobren interès altres variables, com la diversitat territorial o sexual. A 


més variabilitat, major serà l’interès de l’experiència.       


 “Vaig anar a viure a Benimaclet; i van ser uns anys genials” (E11) 
  
Les joves estudiants avancen el cap de setmana a dijous la nit, per construir l’espai i el 


temps d’oci i festa de dissabte, atesa la circumstància que l’univers de coneguts hi serà absent  


“Vaig fer molts amics a la facultat. Dinar a casa d'un, estudiar junts, fer colleta, poder anar a 
llocs a... estudiar, biblioteques, quedar per a fer-te un cafè a qualsevol hora del dia, en 
qualsevol bar... Moltes coses” (E19) 


 
Aquest serà un moment important per la formidable oportunitat de trobar i de fer nous 


amics, els quals poden ser importants, decisius en la resta de la vida. 


“Tinc molta més gent, de companys de feina, excompanys de feina, excompanys de facultat 
que s’han quedat, gent que has conegut del dia a dia per viure ací. Molta diversitat de gent per 
a fer coses diferents, per a poder quedar, per a... (E19) 


 
Però, si pels motius que siguen, no hi ha massa interaccions, aquesta etapa inicial podria 


alentir-se , allargar-se i fins i tot no fructificar en el procés d’adaptació a la ciutat.  


 “No era yo muy de salir ni muy de, ni muy de fiesta, no, no” (E26) 
 
Con no s’hi coneix molta gent, com no hi ha massa ocasions de conèixer-ne, no s’hi 


queden els caps de setmana, van al poble que és on són els seus, on tenen les interaccions 


personals des sempre. És un cercle negatiu per a la integració urbana. Molt positiu per al 


poble si es manté al llarg del temps. I mantenir la relació d’amistat amb els amics del poble, 


de tota la vida, és valorat com a molt positiu.  


 
“Sí, molt, encara que hagen elegits itineraris diferents o alguna cosa, sempre són gent que està 
oberta a la conversa, que si de veritat tens un problema saps que van a estar ahí. Que si els 
conserves és per això, no? Perquè són com més afins” (E39) 


 
Però si l’etapa d’estudiants és prolífica en relacions i fructifica en amistats, “que hice de... 


compañeros de clase, los de animación socio-cultural, pues eso, las de ahora de magisterio o 


mis compañeros de piso...” (E33). En aquest casos, el centre de la vida particular va 


desplaçant-se cap a la ciutat, la qual cosa, conseqüentment, pot condicionar la freqüència, la 


intensitat dels vincles amb el poble i amb el pas del temps, devaluant la seua importància 
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relativa, el desarrelament físic i fins i tot pot, l’emocional    


“És amb els amics d'ací on més realitzada em sent en aquest sentit, de poder intercanviar, de 
pensar a un altre nivell, i això sí que ho veig, això sí que és una cosa que m'ha fet també, 
doncs, no tornar amb tanta freqüència” (E39) 


 
De manera que hi ha joves que la trajectòria educativa ha estat determinant per a 


allunyar-les del poble i per a refredar els contactes i les relacions personals anteriors amb el 


temps: “Vaig vindre a València a fer COU i em va agradar tant que m'he quedat” (E32) 


 
En aquest casos d’experiències personals enriquidores en la ciutat , i potser més pobres en 


els pobles, comporta una ruta migratòria setmanal a la inversa:  


 “Els caps de setmana me'n venia a València. Jo al poble ja havia perdut... “(E32)   
 
Aquests dos darrers casos (E39 i E32) tenen en comú diversos aspectes, un d’ells és que 


vam poc al poble, i un altre que han viscut més d’un any en altres països. No són les úniques 


però, hi ha tres casos més de dones de poble que, malgrat haver viatjat tant –de conviure més 


d’un any en altres ciutats dels món- no comparteixen aquest allunyament o refredament en les 


relacions personals del poble. Pot ser perquè una s’ha casat amb un xic del poble (E17); l’altra 


festeja i n’està convivint amb un jove també del poble (E15), però la tercera, conviu amb un 


xic d’un poble de l’àrea metropolitana (E11)  


Els anys de l’institut comarcal i els anys de la universitat, de conviure en una altra ciutat, 


autònomament, són importants per a la creació de forts vincles afectius, d’amistat.  


“Les del poble, són més (les) de tota la vida. Les de l’institut, mira ens veiem dos vegades 
l’any, per dir algo. Fem ara un sopar per festes de Sant Blai a la Salzadella i tal, però no tinc 
tanta vinculació; els meus verdaders amics i tal, potser són més els de la universitat. Ara, per 
exemple, este cap de setmana no el següent, ve una amiga de Mallorca, a vegades l’altra de 
Torroella, la de Barcelona… “  (E14) 


 
Les dones de la mostra que no vingueren a la ciutat per estudiar, de joves, fadrines, també 


passaren una etapa inicial d’entrada, caracteritzada per escasses interaccions en la ciutat, 


situació semblant a la de les estudiants: com no coneixes molta gent ací, com la gent que 


coneixes és al poble, quan no treballes cal tornar al poble, on és la gent amb la qual s’hi 


relacionen.  


“Yo los viernes salía del trabajo y no pasaba por el piso, me iba ya con la bolsa hecha, me iba 
directa, al pueblo y claro, en el pueblo pues no hay trabajo y yo venía a trabajar, y así del 
trabajo al piso” (E26) 


 
Hem vist que per a les fadrines, la ciutat és vista d’una forma instrumental, lloc d’estudi i 


potser treball posterior, quan tenen el seu món i la seua vida al poble, per la qual cosa, quan 







[ 3. Resultats ]
 3.4. Trajectòries  urbanes 


206 


 


 


no tenen estudis ni treball que fer, tornen al poble. Si tenen vincles afectius o de parella amb 


xics del poble amb més motiu encara. Però si se’n tenen pocs o cap ni un, més enllà de la 


família, i són interessants els vincles emergents a ciutat, la freqüència i la intensitat de les 


visites potser minven, i pel temps potser n’augmente el desarrelament i se perpetre la fugida, 


l’allunyament de la misèria, l’explotació i la subordinació (rural i de gènere). 


“Jo no la volia eixa vida per a mi o siga, jo no volia ser una dona d’estes... Això ho tenia 
claríssim des de menuda. Lo que tenia clar que volia estudiar una carrera, fos com fos. I tindre 
una professió, però, fos como fos, pròpia, meua i no dependre de ningú” (E07) 


 


 


3.4.1.3 Mudar d’habitat 


S’ha vist que per a algunes dones l’objectiu estratègic seria emparellar-se i viure a ciutat; 


d’altres tindre estudis, un ofici, guanyar un concurs oposició... En les primeres el matrimoni 


amb una parella urbana les allunyarà del poble i del passat rural (Díaz Méndez) tot i restar 


dependents de la parella, per sempre. En les segones, la ciutat, com els estudis i el treball, 


poden tindre un sentit de mitjà, fase o part del procés d’emancipació, atès que l’objectiu 


cabdal és l’autonomia personal, “no dependre de ningú”, què s’assoleix de manera estable 


amb una professió, però, inicialment mitjançant l’emancipació2. En les primeres hi ha una 


ruptura amb la dimensió rural del currículum. És un desig de canvi que esdevindrà, 


aparentment, mudant d’habitat; mentre que en les segones, anant a la ciutat per a fer estudis, 


la ruptura serà tant generacional com de gènere.  


El desig o l’efecte involuntari de mudar l’habitus, en canviar d’habitat i d’anar adaptant-


se a la nova realitat urbana, dependrà en bona mesura de les representacions socials del poble, 


de la disposició subjectiva i de l’experiència anterior; també, de les oportunitats i la 


satisfacció que poden proveir els vincles d’integració urbana, estudis, treball, persones que 


coneixeran. Les fadrines que van a la ciutat com a mitjà merament instrumental, estudien 


entre setmana i els dijous o divendres tornen al poble, sense falta. “El cap de setmana, 


correguent a vore el novio, allà, al poble. I entre setmana a estudiar” (E19).  


“Totes van acabar, les que van estudiar carrera, no carrera però estudis de qualsevol tipus, 
quan van acabar van tornar al poble, la majoria d'elles” (E19) 


                                                            


2 Se considera emancipat al jove que ha abandonat, definitivament, la llar materna. Això al marge del grau d’independència econòmica que 
n’haja assolit dels pares. S’inclou com a emancipats a joves que tenen independència domiciliar però encara no econòmica, per exemple 
aquells que se troben en alguna de les circumstàncies següents: els que s’emancipen per estudis i no tornen a casa dels pares, encara que 
siguen els pares els que financen les taxes acadèmiques i l’alimentació; els que se translladen a una casa propietat dels pares o que han estat 
finançada parcialment o totalment per ells o els qui, vivint en un altre domicili, reben periòdicament algun tipus d’ajuda monetària dels pares. 
Quedarien exclosos els joves que tenen independència econòmica però continúen convivint amb els pares (Hernández March, 2003, en FAD 
2012:8 ) 
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I si no n’hi cap, què fan al poble?.Efectivament, moltes dones que no tenen intenció de 


romandre a ciutat més del compte, (estrictament 3 o 5 anys) en acabar aquesta etapa tornen al 


poble, primerament, o ho intenten.   


“Vaig acabar l'assignatura que em quedava i vaig demanar una beca per anar a fer el projecte  
final de carrera a l'estranger. Me'n vaig anar a Dinamarca. Vaig estar allà sis mesos i quan vaig 
tornar no vaig tindre dubtes, me'n vaig tornar directament a València, a buscar feina” (E19) 


 
Aquesta trajectòria que comença amb els estudis a ciutat i acabarà amb un treball en 


l’àrea metropolitana, és freqüent en les nostres dones de poble. Un cas típic. El estudis que 


sovint són un via instrumental, acaba assolint una funció de transformació de l’estratègia 


d’inserció social, entretenint-les, desviant-les cap a la vida urbana, definitivament.  


“Sobretot, va ser pel tema de que em va eixir feina i em vaig quedar ací” En realitat no vaig 
estar buscant feina ni res, vaig acabar les pràctiques, em van dir si em volia quedar i no vaig 
arribar ni a plantejar-me si em volia quedar ací” (E29) 


Clar, si les oportunitats de feina estan repartides irregularment pel territori, és més 


possible trobar-ne allà on n’hi ha més, de vegades sense voler-ho, que no pas, on no n’hi ha. 


De manera que teòricament, si n’hi haguera més feia al poble, n’hi hauria més oportunitats de 


retenir més joves. “Si t'ix feina per allí et quedes” (E29)  


“Les dones se’n van no pel treball, sinó potser perquè les dones son més vives, no? Més vives, 
són una mica més espavilades. A Vilafranca, per exemple, no és un poble en que les dones ho 
tinguen difícil. De lo contrari, tenen... allí treballa tot el món a (una fàbrica tèxtil) tenen uns 
horaris... per a les dones, perfecte” (E36).  


  
L’E36 tenia treball i com d’altres segons s’ha vist, i va deixar un trebal a la fàbrica i 


marxà del poble. Les dones “són més vives”, espavilades, o les fan espavilar.  


“Jo crec que molta gent, si poguera estudiar allí i treballar allí, no se’n aniria. Jo no me’n 
haguera anat” (E38) 


L’E38 és un cas molt interessant de jove molt arrelada al seu poble encara; està a punt de 


fer els 25 anys, tot i afirmar que ella no se n’haguera anat del seu poble (menor de 500 


habitants) ara diu que no se’n tornaria encara que li oferiren un treball: “Home, a mi 


m’agradaria, però ara ja no… no és lo mateix. Antes ho agarrava sense pensar-ho, però ara no. 


Ara ja és diferent, ja tens més la vida feta aquí baix” (E38) Ja té “la vida feta aquí baix”. Què 


ha passat en tants pocs anys? De treball, no n’ha tingut massa, ni és estable. Ara té una relació 


formal amb un jove de la Plana. Té una ocupació temporal i precària, com moltes joves, si en 


tenen cap. En la seua comarca n’hi ha pocs treballs semblants, però algun hi podria haver. Si 


li n’oferiren un, ara no l’acceptaria: “ara ja no”.  


Quin haurà estat el motiu d’aquest canvi en el seu projecte de vida?   
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L’E05 és un altre cas de fadrina molt arrelada al seu poble, malgrat viure 20 anys a la 


ciutat on, a poc a poc, ha anat integrant-se. El treball va aparèixer com una mena de 


continuïtat en l’etapa dels estudis.  


“Quan vaig acabar la carrera vaig començar a preparar-me oposicions i vaig tardar tres o 
quatre anys en trobar faena. A ma casa sempre ens han apoiat per que estudiarem. Li han 
donat molta importància, sí. I va eixir una oportunitat, vaig començar a treballar i encara estic 
ací” (E05)  


 
Moltes fadrines en acabar els estudis tornen al poble sense desconnectar del tot de la 


ciutat per que s’han de moure ací i allà, per trobar oportunitats de treball, on siguen:  


 “Les oportunitats hi ha que buscar-les. Per molt gran que siga... si no et meneges i no les 
busques, no... Al poble també pots trobar oportunitats, però està clar que en són menys” (E29) 


Les fadrines tenen una preferència per buscar les oportunitats en l’hàbitat on són més 


autònomes, si poden. No tenen pressa per tornar a casa, que seria tornar enrere en la situació 


d’emancipació. Si troben feina a prop de casa, l’acceptaran, si no hi ha cap altre més remei. 


“Clar, quin remei! En principi me n'aniria a viure a casa dels pares. Una feina bona, eh, perquè 
per a estar igual que estic ací, em quede com estic. Però si fora una feina millor, amb més 
possibilitats, me n'aniria. Sí, me n'aniria, clar que sí” (E12)   


L’E12 és fadrina i no té cap vincle personal estable, ni ara tampoc una perspectiva de 


treball interessant i segura. Les que han estudiat, potser obtinguen una pròrroga en l’estatge 


urbà, mitjançant una beca o un treballet temporal.  


 “Això va suposar començar una nova etapa de 4 o 5 anys més a la ciutat” (E11) 
 
Una nova etapa més enllà de la prevista i de la desitjada. Aquest allargament del temps en 


la ciutat, comportarà perllongar l’etapa d’autonomia, però ara sense la dependència 


econòmica familiar. Per contra, també serà una major exposició a la integració, al generar-se 


llaços i vincles personals dia a dia: “I quan jo buscava un canvi i el tancament d’una etapa, 


apareix el xicon, apareix el xicon, sí” (E11) 


Allargar l’etapa d’estudis a la ciutat és donar-li temps als vincles d’integració urbana 


alhora que poden refredar-se els vincles del poble. És com un cost d’oportunitat, a més temps 


en la ciutat, menys temps disposen els vincles relacionals i afectius locals d’interaccionar. 


“Jo al poble ja havia perdut el contacte, els vincles; tenia contacte amb les amigues i sopava 
amb elles i tot això, però d'alguna manera el meu cap estava més ací que allí” (E32) 


 
Hi ha dones que quan tornen, el poble ja no és el que van deixar 5 anys abans, tot ha 


canviat. “Trobava a faltar la vida d'estudiant d'ací, trobava a faltar tot el que n’hi havia 


València; m'avorria molt al poble” (E19). Han canviat elles i ha canviat el seu entorn 
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relacional, han perdut l’ona, les amigues s’han casat, s’han comprat casa i potser ja tenen fills: 


han deixat de ser fadrines. Ja no són com elles. 


“A lo mejor han acabado de estudiar, eso, a los 19 o 20 y, pues eso ¿qué haces? Acabas de 
estudiar y lo típico, a pensar en me caso o no. Después de estar con una pareja de 10 años, o 
me caso o lo dejo. O te casas por casarte y porque todas lo hacen o porque tal... (E33) 


Amb més de vint anys, una dona fadrina al poble ha d’anar pensant, efectivament, si es 


casa o no amb el novio. A ciutat, aquest dilema que sembla existencial a certes edats, sembla 


que no  se’ls apareix tant aviat en les dones fadrines, no hi ha tanta pressa, relativament.  


“Les que estan ací per València, de la meua edat, casades no hi ha cap” (E39) 
 
Les necessitats i els desitjos d’emancipació no deuen ser diferents en les dones que són a 


ciutat, de les que resten al poble. L’hàbitat no ha de ser un factor decisiu en l’inici del procés, 


tot i que canvie la forma, la via legitimada socialment per fer-ho. En un cas, el requeriment 


dels estudis en justificarà la residència i la convivència autònoma, en d’altres casos la via és 


més formal i institucionalitzada, el matrimoni. Les fadrines que estudien a la ciutat 


s’emancipen de fet amb 18-20 anys; les fadrines de la mateixa generació que no estudien, 


n’han d’anar pensant en fer-ho de dret, sovint, vulguen o no, via matrimonial.  


 “Si no lo han probado, o sea, si tú nunca te has separado de tus padres, pues, es normal” (E33) 


Les fadrines d’aquesta cohort però que viuen al poble, no s’han separat mai dels pares 


perquè no han estudiat, no han tingut l’oportunitat ni la justificació, de conviure amb altres en 


una vivenda diferent a la materna, i de manera autònoma. I llavors no ho han provat, no saben 


qué és “anar a la seua”, autònomament. No ho saben, però probablement s’ho imaginaran. 


“És gent o que no n’ha eixit, perquè van començar a treballar a les fàbriques molt prompte i 
que no han eixit mai del poble” (E17) 


 
Tot i que no n’han de restar moltes al poble, que es queden perquè tenen treball, des de 


ben jovenetes. Algunes, com hem vist, se’l deixen. Totes les de la nostra mostra que s’han 


deixat el treball, abans no havien anat a estudiar, ni han pogut viure autònomament a ciutat. 


Una gran majoria de joves estudien, en major proporció que els homes sembla ser.  


“Gent que a base de beques és treien els estudis. Els pares els espentaven molt a que 
n’estudiaren. Perquè estudiar era eixir del bancal, de les hores interminables de les fàbriques” 
(E17) 


Les xiques sembla que s’orienten més cap als estudis. No hi ha fàbriques a tots els pobles 


i el treball del bancal ja no és una ocupació interessant, ni per a ells ni molt menys per a elles.  


Van a estudiar i com havien anat únicament a estudiar uns anys, n’haurien de tornar.  
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“Per exemple, de la meua edat, érem jo i un altra xica, no n’eren més (...) D'un any més, tres 
xiques, i d'un any menys n’eren cinc. Han estudiat quasi totes, les que han anat a l’institut han 
continuat després estudiant a la universitat o han fet un mòdul superior. I no se n'ha quedat cap 
al poble. No, de les que van estudiar amb mi, no n’ha quedat ninguna” (E39) 


 
I no tornen, moltes no se queden al poble. Des fa anys que les xiques migren més que els 


homes dels pobles pel treball, pels estudis i n’hi ha inclús que sense estudis, i tenint treball. Si 


són fadrines joves, més, i si són majors i no hi tenen res millor que fer, també. “Ahora a las 


chicas les da más por venirse a estudiar, aunque sean más mayores” (E30)  


“De mi generación habrá sobre unas 20 chicas, más o menos, que se han quedado allí a vivir 
con sus respectivas parejas y sus hijos. Y a partir de ahí ya es un declive total. Cada vez, la 
población cuanto más joven, más se vienen para acá” (E06) 


 
Si les fadrines van a estudiar  (via intrumental per a tenir un ofici) i no tornen, serà perquè 


no hi ha treball al poble, pot ser. Però si tantes no tornen, serà que no n’hi ha cap treball o que 


no tenen massa interès per trobar-ne, o per que estudis i treball només són vies instrumentals. 


Vies per arribar a què? Les dones que estudien i després tornen al poble en deuen trobar algun 


aprop del poble. “Una té una tenda de sabates en el poble del costat, l’altra és esteticien i 


també treballa en un altre poble, una altra és ama de casa, però sí, totes tenen carnet i totes 


tenen el cotxe a la porta” (E03).  


“Tenen el cotxe a la porta”. Van a treballar i tornen de nit al poble. Més de la meitat dels 


joves que viuen als pobles i tenen treball, el tenen fóra del poble, als pobles de la comarca o a 


les ciutats, però són mòbils, una societat itinerant (Vicente-Mazariegos, 1991; Camarero i 


Oliva, 2005).    


“De la quinta del meu germà, que té quatre anys més que jo, només ha estudiat ell, i tots els 
seus amics es van posar a treballar per la zona, es quedaren” (E29)  


 
Fer tants quilómetres diàriament per anar a treballar a la ciutat i tornar de nit és car, i 


pesat. No és una vida molt saludable. “Llegar de noche a casa, eso no es vida” (E33) 


“Era así, muy pesado ir y venir, porque también empecé a estudiar y a parte que a mi me tira 
mucho Valencia, que me gusta mucho la ciudad. Entonces, también ganaba en calidad de vida, 
porque el coche era un…” (E16)  


 


L’E16, l’E33 i l’E34 ja són diplomades (les primeres) i llicenciada la darrera; tenen 


treball a prop de València o ben aprop del poble, però s’han matriculat, les tres, en altres 


diplomatures (treball social i magisteri) per allargar l’etapa d’estudiants, amb la qual cosa 


tenen justificació, legitimitat social, per continuar el procés d’emancipació, alternatiu al 


procés convencional. Ara tornen a conviure en el pisos amb altres estudiants, tal com ho feien 


en la primera etapa, quan van venir a la ciutat per obtenir la capacitació professional i iniciar 
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el procés d’emancipació familiar. 


El procés d’emancipació juvenil es pot descomposar en dos fases. La primera és l’eixida 


del joves de les llars familiars (habitatge autònom tot i que siga provisional), sols, en parella o 


en companyia d’altres.  


“Y sólo tiempo después, una vez superada esa prueba de madurez experimental, se alcanza por 
último la definitiva inserción adulta, cuando los jóvenes adquieren independencia económica 
con suficiente estabilidad laboral y profesional como para costearse un domicilio fijo, estando 
por fin en disposición de formar familia propia” (Gil Calvo, 2007)  


 
En aquest procés allò més remarcable és l’accés a l’autonomia personal, i extrafamiliar, 


en la que els joves n’aprenen a madurar i a responsabilitzar-se a través de la seua pròpia 


expèriencia. Tanmateix, més que d’un procés, el terme emancipació3 refereix a una decissió 


de ruptura súbita, atès que descriu un comportament del cicle vital dels joves que consisteix 


en l’exidida de la llar familiar generalment amb el matrimoni, en un moment concret, “y no la 


salida progresiva, lenta, con idas y vueltas y con una semi-independencia o autonomía” 


(Gaviria, 2007).  


Se’n van a un altre domicili i quan estudien, a un altra ciutat. És una emancipació 


controlada, pactada i socialment acceptada, per què és pendular, d’anar i tornar els caps de 


semana, progressiva, però de fet, és estar, cuinar, menjar, dormir, sentint-se fóra del control 


patern. A la ciutat les fadrines són, de fet, autònomes (tot i que siga només els dies laborables, 


entre setmana).Tot seguit s’aprofundirà en aquesta dimensió de la progressiva emancipació 


familiar, en el procés d’autonomia que permeten els estudis universitaris, l’etapa d’iniciació a 


la vida urbana independent en moltes dones de poble, la qual cosa sembla addient de referir 


amb parsimònia.   


 


 


3.4.1.4.  L’autonomia universitària 


L’eixida instrumental cap a la ciutat –pels estudis- té diversos efectes i objectius, no sols 


formatius i d’allunyament psíquic del poble. La residència a la ciutat obligada pels estudis i 


l’experiència de compartir pis d’estudiants, representa l’inici de l’autonomia de moltes dones 


de poble, que anticipen la possibilitat d’emancipar-se una década, en relació a la resta de 


joves de poble que no n’estudien, o a la resta de joves en general. Efectivament, Gil Calvo 


                                                            


3 Mentre que els mots autonomia i independencia tenen significacions polissèmiques i ambivalents, hi ha qui prefereix la paraula 
emancipació: “Este término no define un proceso, sino que en él subyace la idea de que los jóvenes estaban dominados y se liberan de sus 
padres de repente” (Gaviria, 2007) 
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sosté que la precarització de l’ocupació i l’especulació immobiliària porten a retardar 


l’autonomia personal i la independència econòmica cap a edats molt tardanes (pels 30 anys), 


“pues hasta entonces los jóvenes deben permanecer en el hogar progenitor dependiendo de su 


familia”, la  qual cosa explicaria que a España (junt a Itàlia) se donen les més baixes taxes 


d’Europa en nupcialitat, cohabitació, fecunditat i divorcis, “pues los jóvenes no pueden 


ejercer su derecho a formar familia (ni los adultos su derecho a separarse) hasta edades 


excesivamente tardías”.  


Emancipar-se, iniciar la fase primera d’autonomia personal, és un efecte ocult de notable 


interés en les trajectòries personals, a l’abast de la joves de poble que estudien en la ciutat. 


Una etapa com s’ha vit de notable interés, tant normalitzada i justificada que pot ser recurrent, 


i a la qual hi recòrren les fadrines que volen continuar sent fadrines, autònomes: tornen a la 


ciutat, a la vida d’estudiant. Unes perquè és on tenen el treball, d’altres que, sense tindre’n,  


allarguen l’etapa d’estudiant, l’emancipació de fet, per tal de mantenir l’autonomia familiar.  


“De fet, quan vaig estar d’Erasmus,  a Holanda, vaig tornar amb un pes molt gran, perquè jo 
eixa època m’hauria agradat allargar-la més, allargar-la més fins que ja no donara més de sí” 
(E11) 


Tindre treball aprop del poble o tornar del treball cada dia al poble, significaria tornar a 


viure amb els pares, una passa enrere en el procés d’emancipació.  


“Mejor que estoy allí (al poble) no estoy en ningún sitio en cuanto a todo. Incluso tengo la 
comida hecha, lo tengo todo hecho... pero es eso, no te sientes... no te sientes realizada, no? 
Un poco... sabes lo que quiero decir? 24 años y estoy aquí...” (E33) 


  
En aquesta estratègia ¿com poden legitimar el fet de viure i conviure amb altres a ciutat? 


La resposta l’han trobat en la fugida il·lustrada, mitjançant una segona carrera. Els estudis, la 


ciutat i fins i tot el treball, són vies instrumentals per a continuar essent autònomes (objectiu), 


i no per estar (via). Una visió intrumental del treball, valoren la seua importància, sí és 


compatible amb el projecte individual de vida.   


“Ha d'estar també dins del que jo entenc, sobretot per poder viatjar. Ara tinc molt clar que no 
vull acomodar-me en cap lloc. Ara estic en una fase d'aprenentatge, que jo crec que no acabarà 
mai en el meu cas, però... (E39) 


 
L’autonomia “universitària” té avantatges i algun inconvenient, atès que és una forma de 


retardar sinó d’interrompre les pràctiques més convencionals del procés d’emparellament.  


“Mi novio también es muy, receloso, para esas cosas, y aquí pues, la gente sale y disfruta, pero 
yo siempre, no sé, yo respeto mucho. Yo soy una persona muy alegre, siempre me estoy 
riendo, conozco un montón de gente, pero él me, me cohíbe.Yo creo que no, no, no cuajamos. 
Yo estoy más centrada que él. Yo a él lo veo mucho más infantil, pero claro, él quiere más 
estabilidad y yo por ahora...” (E34) 
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Quan colisionen les visions, els interessos i els valors, la vida d’estudiant no sempre 


s’accepta com a justificació temporal. 


“También ellos lo veían un poco... lo de Valencia no les hace ninguna gracia... a mi pareja... 
eso era un poco... vas a conocer a gente, vas a tal, no? Vas a conocer a otros chicos... el rollo, 
no? de... si estás allí... claro, si estás allí... no tienes más remedio que (...) quería decir que 
todos estos años aquí, pues tienes amigos de clase, conoces a gente, sales por aquí, y ves, ves 
realmente lo que hay” (E33) 


  
La vida a ciutat, l’emancipació via estudis, no sempre pot ser compatible amb l’exercici 


les pràctiques i les relacions de parella més convencionals, sense efectes inesperats.   


“Ahora está receloso porque vivo con dos chicos en el piso... Y a él no le parece bien, pero él 
vive con, ya lleva cinco años, no, llevará tres o cuatro años allí, y vive con tres chicas y yo 
nunca le he dicho nada, ni le he coaccionado, porque no me parece bien, vive sólo y nunca... Y 
yo vivo ahora con dos chicos y está así un poco, y dónde duerme él? y dónde... “ (E34) 


 
Mentre unes avancen en l’emancipació per via urbana, els altres reclamen més estabilitat, 


quan volen arrelament i continuïtat en el model tradicional.      


“Ella quería vivir la vida aquí en Valencia y el novio pues, quería que fuera allí  siempre los 
fines de semana, o la tenía muy vigilada: qué vas a hacer hoy, que no se qué... y ahora nos 
controlamos más, porque estamos aquí todas con novio…” (E34) 


  
En un procés de ruptura generacional i de gènere, la ciutat, els estudis, el treball,  semblen 


una justificació instrumental, que serà menor o major, conscient i voluntàriament o 


involuntària, depèn. “Además que me gusta estudiar y el ambiente de ser estudiante” (E33) 


“Mi madre me dice, no seas tonta y quédate otro año más. Por cuestión de dinero no es porque 
yo puedo pagarme la vida, pero no sé exactamente qué hacer. Porque mi novio me dice que me 
vaya allí a vivir, pero yo allí no me voy. Yo allí no me quiero ir” (E34)  


 


 


3.4.1.5 La integració via laboral 


El treball és l’altre motiu intrumental que enganxa les dones en la ciutat, volent o sense 


voler, en ser una vía important d’integració en la vida urbana, fonamental per a viure sola, i 


determinant en la sostenibilitat de la independència personal. De vegades el treball guanya 


una altra dimensió a ciutat, al poder realitzar la carrera professional i aprofundir-ne. 


“Totes han estudiat, han trobat faena fora del poble i ja s’han fet la vida fora i ja està.  Una que 
és infermera pues se’n va anar a Alcantarilla, a Múrcia, i allí està feliç; l’altra va anar a 
Alacant, va trobar faena i allí s’ha quedat” (E03) 


 
És cert que a la ciutat hi ha oficis que permeten un desenvolupament profesional 


important, la qual cosa comporta un sentit de realització personal considerable. “M'ha donat 


compte que jo a nivell de sentit, en la meua faena... jo ací puc desarrotllar tot lo que...” (E02) 
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També ho és que, comparat amb el poble, hi ha més feina i sovint està millor recompensada: 


“Lo que guanye ací, en el poble no ho guanyaria ni fent 24 hores” (E22). Tot i això, el treball 


no sembla tant important en la via quotidiana dels pobles, on són més determinants els vincles 


afectius, familiars o de parella. Si bé és cert que la desigualtat de gènere s’expressa 


primerament en l’absència d’oportunitats laborals, per la divisió sexual del treball (la 


masculinització d’activitats locals i la reclusió domèstica de la dona), l’absència de treball 


assalariat no es suficient per a explicar la migració femenina quan les dones estan ben 


arrelades a la comunitat local, tot i que lògicament no l’afavoreix.  


 “Perquè els xics a lo millor poden treballar a l'obra o a una granja, que és a lo que treballen les 
 persones que viuen allí, perquè no n’hi ha treball d’una altra cosa” (E10) 


  “ … de repartidores, en la obra, que hasta hace poco había un montón de trabajo. Y las chicas 
 allí, pues, realmente no tienen, solo que ir a coser a algún taller y cosas así que no son muy 
 agradables tampoco” (E33) 


 


El treball als pobles també és distribueix irregularment i socialment segons gèneres. Hi ha 


alguns treballs feminitzats, i d’altres més abundants i masculinitzats, però que socialment no 


toca que se’n dediquen les dones, encara que no tinguen cap altre treball.   


“Porque no nos gusta, entonces para mis padres ha sido un poco... A mi padre le hubiese 
gustado pues, que los dos nos hubiésemos quedado allí... hubiésemos llevado la granja, pero a 
mí no me gustaba la granja” (E23) 


  
A aquesta jove, com al germà, no els agrada el treball del camp per la qual cosa se’n van 


a la ciutat, on creuen que hi haurà més treball.  


"Yo no sé lo que vamos a hacer con la tierra, porque a mi hermano tampoco le gusta. Y yo no 
voy a coger el tractor y me voy a labrar el campo... Entonces, cuando a mis padres les he dicho 
que vendieran mis tierras…” (E23) 


 
És molt habitual en les dones desarrelades que no els “agrade” el poble, ni molt menys 


els treballs atribuïts a l’altre gènere, com n’és el del camp, no sols perquè siga considerat poc 


adient per a una xica. A ciutat el treball femení tampoc está ben remunerat en les joves. 


“Me llamaron para cuidar a un señor pero era de lunes a domingo, estar todos los días y me 
pagaban trescientos sesenta. Estuve un mes en el Peset y luego al mes siguiente unos días en la 
Fé y poco…” (E23) 


L’E23 no s’ha integrat en la ciutat, està en una situació quasi d’exclusió social. I 


tanmateix té terra i granja familiar; li encanta criar animals, però no li agrada l’ofici perquè és 


considerat masculí, poc modern i antic. Hi ha homes i dones treballant en granges.  


“Hay un par de señoras más mayores que yo, que se dedicaban a la granja. Entre ellas incluida 
mi suegra, cuando se quedó viuda” (E06) 


 
Siga perquè els agrada viure-hi, o siga perquè no hi ha d’altres activitats al poble… 
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“Sí, menos esta chica que estudió relaciones laborales, se ha casado y no tiene trabajo de lo 
suyo ni nada, pues trabaja, pues un poco trabajo de sus padres o así, en casa, colabora” (E33) 


La ayuda familiar no remunerada era l’activitat principal de les joves de poble fins els 


anys 80.  “Se ha casado y no tiene trabajo de lo suyo”. Les dones de poble que tenen llaços de 


parella al poble tenen limitades les possibilitats de mobilitat, de manera que la continuïtat de 


la residència en la ciutat o en el poble resta supeditada als vincles familiars i a l’oferta laboral 


(cautives) del mercat local.  


“Una amiga que tiene una tienda, otra está trabajando en la fábrica de pasta que hay en 
Titaguas, que también está dando trabajo en el pueblo, y otra está en una oficina en la fábrica 
de huevos. Quiero decir que hay cosas así... Luego están haciendo la residencia  de mayores, 
hay gente que le ha dado por estudiar ahora lo de geriatría y tal” (E30) 


 
Altres, segons que s’ha vist, deixen el treball per la parella, si en tenien cap: “Elles han, 


una mica, han portat la seua professió allà on estava la seua parella” (E07). La divisió sexual 


de treball condiciona el mercat de treball ; l’oferta assalariada d’ocupació és escassa en els 


pobles, de manera que si no hi ha quelcom més… moltes dones amb estudis i amb parella del 


poble se la inventen, obren alguna activitat de serveis, com autònomes. 


“Y la otra gente pues se ha quedado allí, se ha buscado pareja allí, se han quedado allí en el 
pueblo... Se han abierto pues peluquerías...” (E23) 


 
“La vida en el poble és molt més dura per a la dona, si no hi ha un sueldo…” (E09). Però, 


de vegades també si n’hi ha treball i sou en alguna fàbrica, hi ha dones que se’n van, afectades 


per l’embruig del projecte urbà, i la perspectiva d’ampliar les relacions personals.    


“Allí treballa tot el món en la fàbrica (...) Una vegada tenen xiquets, el que volen. Tenen mitja 
jornada, tornen a l'hora que volen. Tu per exemple dius, mira a mi m'interessa entrar a les 9 i 
acabar...” (E36) 


 


L’E36 tenint treball va marxar a Castelló, tal com hem vist que han fet altres (E01, E02, 


E18, E36). “Perquè tenia ganes de fer altres coses que passar-me... Pensava que passar-me 


tota la vida, sentada en una màquina fent braguetes i calçotets.., pues no” (E18). El treball i 


les relacions de treball són decisives en el procés d’integració social, i d’adaptació a l’habitat 


urbà. Hi ha excepcions : s’ha vist casos de dones que han renunciat a la carrera professional o 


a l’ofici donat prioritat als vincles familiars i personals. En d’altres, l’absència de parella ha 


portat a rebutjar el treball per encetar una nova etapa en la vida. Hi ha també qui posa el 


treball en un lloc destacat de la vida, tot i que aquesta no la imaginen a prop del seu poble.    


“Vaig aprovar les oposicions en el 82 i ja comences a voltar...Vaig estar 8 anys de provisional, 
vaig estar al primer destí, en Eivissa, en Torreblanca, en Castelló, Vila-real, fins que em van 
donar la definitiva. He tingut la possibilitat d'anar a treballar al meu poble i no he volgut mai, 
perquè no m'agrada molt el meu poble” (E37) 
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El treball és important i integra o no, tot i que hi ha diverses maneres de valorar-lo: una és 


treballar per a viure i no al revés: “Sé que no vull viure per a treballar” (E11)  


“Ha estat vivint set anys a Bèlgica i ara li agrada viure al poble. Ella no té ganes de ser una 
alta executiva. Ja ha passat per ahí i diu que la feina és per a viure, i per a viure tampoc 
necessites tant” (E17) 


Per a viure tampoc necessites tant. Hi ha dones un poquet més postmodernes i d’altres 


que poden ser modernes i més competitives, que n’estan enganxades al treball, com tants 


homes d’èxit. Són les que viuen per a treballar, i més, per a la carrera professional.  


“Jo visc al treball i visc la intensitat de la meua professió; en mi comença la meua vida privada 
el divendres al poble... A lo millor lo que jo buscava no és això; sí que hagués pogut renunciar 
a una projecció més ràpida o immediata o més lliure professionalment per a poder viure al 
poble, però hagués tingut que renunciar a això” (E07) 


  
Un cas emergent de dona de poble urbana, amb vida professional estable, encarrilada, 


d’alta dedicació i molt estressada; tot i que no supedita l’autonomia personal ni el treball, a la 


parella. Sinó que prioritza l’estabilitat de l’ocupació més interessant, siga d’un o d’altri. 


“Pues ell se’n va baixar quan jo vaig estar més consolidada ací, a Castelló. Mos vam comprar 
el pis i tot, entre els dos, vam vindre a viure aquí i ell es va buscar feina per aquí” (E07) 


 
Totes les opcions tenen renúncies, en aquest cas és la vida personal que comença els 


divendres, quan tornen al poble.  


El projecte de vida s’ha orientat amb la finalitat exclussiva de l’èxit professional, d’un 


membre de la parella, ara, ella. Eixa és una novetat en la tradicional subordinació i 


dependència de la dona al treball de l’home. Sovint n’és ella qui en renuncia. 


“Decidimos casarnos y venirnos aquí a Valencia porque en realidad el trabajo de él... pues eso, 
valía la pena dejar el mío, no? Y yo pensé, bueno, cuando llegue encontraré algo y tal... y lo 
decidimos y ya está, y me vine” (E30) 


 


“Valia la pena dejar el mío... y me vine”. E30 no ha tornat a treballar mai més. L’altra 


versió, “ell es va buscar feina per aquí”, expressa noves relacions més igualitàries, una ruptura 


de gènere, i una altra de generacional amb el poble, perquè prioritza l’èxit professional, el 


treball; en vers la qualitat de vida.  


L’opció té un cost del qual n’és conscient, si és una dona arrelada: (El fill que 


espera)...“anirà a la guarderia o n'hi haurà l’opció que siga, però, n’hi ha guarderies, lo que 


siga: jo a treballar, a no ser que siga ja per una força major” (E07) 
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3.4.1.6 La instal·lació urbana 
 
En les trajectòries personals i familiars, el moment més important és sense dubte quan se 


crea una parella i s’inicia l’etapa de convivència junts. Mentre que al poble la pressió social 


institucionalitzada és més inflexible en les formes de convivència, l’anonimat de la ciutat 


sembla que permeta una major diversitat i heterogeneïtat de formes de parella i de conviure.   


“Ell va demanar el transllat aquí a València, i ja mos vam anar a viure junts. I clar, això per als 
pares va ser... Perquè vivíem junts, no estàvem casats i sense casar-se, clar, això era pecat 
mortal” (E17) 


 
Una situació pecaminosa té eximents si és realitza a ciutat, on la família i la gent del 


poble, sabent-ho, li restaran importància perquè és més habitual en l’hàbitat urbà. Com que tot 


allò de ciutat no és qualificat d’inferior o igual, sinó superior en la jerarquia dels valors 


socials, deu considerar-se una falta menor, acceptable.  


De manera que és habitual en les dones de poble que conviuen en la ciutat amb el xicot 


del poble o amb qui siga, ho fan sense més formalitat, atesa la ignorància, sinó la flexibilitat i 


l’aquiescència de la comunitat local.   


“Sí, desde octubre a julio o así, estábamos en pecado. Lo sabían en el pueblo, lo sabían porque 
se lo dije a mis padres” (E25)  


 
Trabajo, marido, piso, hijos, escuela... Aquesta seqüència ha estat decissiva i recurrent en 


en el procés d’integració urbana. I en serà clau, sobretot, el moment de la compra del pis:   


“Que m'he comprat el pis, que m'he comprat el pis! Era una il·lusió... la il·lusió més gran 
després d'aprovar les oposicions és tindre la teua casa” (E37)  


Instal·lar-se, disposar, tenir la teua casa..., i més: la hipoteca del banc és el moment 


simbòlic i estadístic més decissiu per a demostrar al món l’inici formal (legal, de dret) de 


l’arrelament urbà, de fet. És quan l’ajuntament n’obliga a prendre una decisió, a formalitzar 


l’alta en el padró municipal: l’alta en la ciutat, i la baixa en el cens del poble (baixa de dret).   


“Hi ha molta gent que està empadronada fora, més que res pel tema de les hipoteques i rotllos 
d’estos” (E04) 


 


Taula 2.13          Lloc d'empadronament actual


 Freqüència % 


Ciutat de Residència 21 65,6 


Poble d'Origen 11 34,4 


Total 32 100,0


 
Moltes de les nostres dones estan encara empadronades al poble, per què són del poble 


que estan provisionalment i temporalment a la ciutat, i per això volen continuar vinculades. 
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En general no tenen la necessitat de fer cap tràmit -de dret-, atès que de fet, encara són del   


poble. Tot i que alguns dies viuen fóra. Algunes fa 10 anys, però només estan “fora del poble 


els dies laborables: Jo entre elles” (E04) 


De les 32, quasi un terç continuen empadronades al seu poble (11), són de les més joves, 


però no exclusivament; la gran majoria (21) estan empadronades on hi resideixen ara, van 


formalitzar la situació del padró municipal, quan van comprar el pis (moment clau del procés 


d’assentament urbà) o pels tràmits de matrícula dels fills, i altres com per a cobrar la  pretació 


per desocupació.  


“Nosotros estamos empadronados aquí por el tema del piso, creo. Te hablo de tantos años... al 
final, ya uno, hace tantos años... pero sí, por el rollo del piso. Y mis hijos también, vamos, 
porque la cría tuvo, para el instituto, no sé para qué era pero también se requiere (E30) 


 
N’hi ha dues (E06 i E25) que tenen la parella empadronada al poble, tot i no residir-hi des 


fa dues dècades. S’han desempadronat i s’han tornar a empadronar al poble. 


“De los de mi generación, hay bastante gente que sigue empadronada allí, para mantener el 
número (riu). Es totalmente de corazón. Mi marido también. Hasta que tuvo que firmar la 
hipoteca (riu) y le exigían que estuviera empadronado, porque estaban las subvenciones de 
jóvenes como primera vivienda y tal, tuvo que desempadronarse allí, y empadronarse aquí, 
pero le jorobó mucho” (E06) 


 
Aquestes com d’altres dones, volen mantenir aquest vincle legal amb el poble per tal que 


el poble “no pierda población; que no baje de los 1.000; para que no le quiten el servicio 


médico” O sea que estamos empadronados allí en el ayuntamiento” (E20). 


“No es un grupo minoritario, es un grupo mayoritario de gente que estamos aquí viviendo en 
Valencia, además de no perder el vínculo, le damos el apoyo en el padrón” (E20)  


Sentir-se vinculades i poder participar sense discriminacions en decisions municipals, són 


motius força poderosos en molts casos: poder continuar votant en eleccions municipals, la 


qual cosa sembla que encara interessa més als homes que a les dones, quan hi ha polarització 


en la competència partidària pel control de l’Ajuntament.  


“Lo hace mucha gente, eh, para votar, pero yo no... allí hacen la encuesta y tienen controlado 
el número de votos, pero yo prefiero votar líbremente, en València” (E26) 


 
Algunes prefereixen votar libremente, a la ciutat, lluny del control de “l’enquesta” 


personal. “Aquesta és de les nostres, l’altra dels altres”. Control individual, familiar. En altres 


casos, els municipis són batalles pel control de la diputació provincial. Una dotzena de vots al 


partit majoritari pot decantar la presidència de la diputació provincial.    


“Jo vaig treballar a l’ajuntament pels estius i això, i demanes el padró i n’hi havie moltes 
famílies empadronades que allí mai, mai no les he vist, saps? (E14) 
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3.4.1.7  Les relacions personals urbanes 


"Las grandes oposiciones sociales objetivadas en el espacio físico (p.e. capital/  provincia) 
tienden a reproducirse en los espíritus y en el lenguaje en forma de oposiciones  constitutivas 
de un principio de visión y división, vale decir, en tanto que categorías de percepción y 
evaluación o de estructuras mentales (parisiense/provinciano, chic/no  chic) (Bourdieu, 2002 
:122) 


  
La vida de les joves estudiants de poble en la ciutat és sovint una experiència inoblidable, 


siga pel nou estatus d’independència sobrevinguda, siga per l’augment exponencial de les 


relacions, per la diversitat i la intensitat d’aquestes, siga per la dimensió de descobriment, pel 


moment del cicle vital... per a moltes joves és una etapa molt important de la seua vida. 


L’experiència que viuran en aquest moment urbà, serà diferent del de la resta d’habitants de la 


ciutat. No serà la mateixa ciutat, perquè ni els llocs, ni les hores, ni les persones amb les quals 


s’hi tractaran (altres estudiants) ni els ambients són els habituals que n’habiten, ni són els 


barris típics i habituals entre els residents urbans. Són dos mons diferents, unes són de poble, 


nouvingudes, les/els altres són de la ciutat. Unes n’estan, els/les altres són. 


“Ara que visc a Benimaclet estic més contenta, perquè és més gent de poble. Sents parlar 


valencià” (E39). Unes s’instal·len a prop dels centres d’estudi, d’altres trien els barris on 


habitualment radiquen els estudiants: Benimaclet, Xúquer, Russafa o el Cabanyal, a València.  


“Sí, n'hi ha molt d'estudiant també de poble. No sé. La idiosincràsia, és normal que tingues 
més afinitat, que viure ahí en mig d'una avinguda” (E39) 


 
Un avantatge d’interès per al cas primer (Benimaclet) potser siga la “idiosincràcia”, o la 


semblança amb els trets característics del poble, siga en l’estructura urbana, la tipologia de 


cases, la trama i la grandària dels carrers, la presència i tipologia del comerç urbà o la 


procedència rural de molts dels seus habitants. O que, fins no fa molt, encara era un poble 


independent de la ciutat: “Jo visc ací a Benimaclet i jo baixe... i em sent un poc com si 


estiguera en el poble, perquè baixes... al forner, al verduler... hola, bon dia, què tal? No sé, 


que és més sensació de poble i els veïns també ens coneixem tots” (E12) 


En alguns altres casos, l’experiència urbana primerenca de les joves de poble s’iniciarà de 


la ma d’una germana, una cosina o una tia que l’acollirà temporalment.  


“Me vine con mi hermana, la mediana. Compartimos el piso, pues estuvimos tres o cuatro 
años compartiéndolo. Ella encontró trabajo y ya se fue para Requena. Luego lo compartí con 
mi hermana la pequeña, pero también fue de forma temporal” (E20) 


 
Les germanes estudiants també solen viure al pis que els pares4 van comprar pensant en 


                                                            


4 Les mares, concretament, serien les teixidores de les estratègies familiars, en diría Cristina Borderias (1993).  
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aquesta funció cabdal en la vida de les filles, i en l’estratègia familiar de les mares: “Yo ya he 


conseguido mi meta: a mis hijas los estudios ya no se los quita nadie” (E.Pilar, Pérez Soriano, 


2010a). L’estratègia familiar procurava continuar l’explotació agrària amb el fill (local) i una 


inserció urbana de la filla, via estudis, la qual cosa explicaria el fet que moltes dones quan 


arriben a estudiar ocupen el pis que la família ja els tenia preparat des feia dècades. 


“La gente que compraba pisos en Valencia era porque, yo creo que pretendían, que en muchos 
casos ha sido así, que sus, cuando sus hijos vinieran a estudiar tuvieran un piso. Era una forma 
de invertir y luego no gastas...Yo conozco, la mayoría de los casos, luego han estudiado los 
hijos en Valencia... en muchísimos casos, muchos” (E26) 


 
Una tàctica complementària de l’estratègia d’inserció professional urbana de les filles. Un 


pla d’inversió a llarg termini. Una manera d’invertir capital, facilitar-ne l’accés als estudis, 


reduint l’impacte de l’enorme cost que suposa el període d’estudis en una ciutat estranya, i en 


la mesura en que es financia a llarg termini, n’ asseguren la possibilitat que els descendents 


realitzen estudis. Una inversió estratègica en capital cultural i relacional, en la inserció 


urbana, en la fugida dels pobles dels descendents, congruent amb la visió del fatalisme rural.  


“De hecho mi hermana comenzó y luego venimos... Pues tienes unos hijos, piensas en ellos, el 
día de mañana, en la universidad y tal. Entonces, siempre un poco piensas en invertir, en que 
tienes una hija el día de mañana se… tienes que hacer un… y inviertes” (E21)  


 
Moltes estudiants procedents de diversos pobles i comarques, però especialment d’Utiel-


Requena han viscut o viuen en pisos de l’avinguda del Port de València, o l’Avda. de Balears, 


llocs on a poc a poc, van anar invertint i comprant pisos famílies amb l’estalvi que procurava 


irregularment el treball en la vinya i en els ametlers, uns anys sí, uns altres no.  


“En la avenida Baleares, concretamente, pues por la avenida del Puerto, la avenida Baleares. 
Otros del pueblo también, sí, coincidió y la verdad es que por esa zona, bastantes del pueblo, 
eh, compraron” (E21)  


 
Algunes xiques dels Ports o del Maestrat també van estudiar a Castelló, habitant el pis de 


la família, i pel que sembla, amb la mateixa perspectiva estratègica d’inversió, siga per la 


inserció de la filla o com a destinació de la gent dels pobles en la ciutat, la capital provincial, 


de la qual cosa, i mentre tant, ja se’n beneficiarien les filles (única destinació).  


“Fa uns anys, ací, els que vivien de la via per amunt eren de poble. Som de poble... La gent del 
Maestrat i de l‘Alcalatén se posaven tots en este barri, sí, d’ahí del passeo de Morella, cap allà 
o tota eixa zona” (E09) 


 
De la via cap amunt, més amunt de la via del tren, la part de ponent de la ciutat de 


Castelló, era fins fa només unes dècades una destinació modesta, barata i fàcil d’entrada a la 


ciutat, sobretot per la possibilitat de connectar i conviure amb persones del poble o dels 


pobles pròxims, de ser amb coneguts o amb qui compartir mentalitat, formes d’entendre la 
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vida, una cosmovisió diferent. A Castelló, els barris de “dalt la via”, com Sant Josep Obrer, el 


barri del Carme, el grup Sant Llorenç i d’altres “quadres” més aïllades, allunyades i 


incomunicades del centre, com qualsevol altra àrea rural de la perifèria, foren destinació 


prioritària d’homes i dones dels pobles “de l’interior de la província”.  


 “Las luchas por la apropiación del espacio pueden asumir una forma individual: la movilidad 
 espacial, intrageneracional o intergeneracional –los desplazamientos en ambos sentidos entre 
 la capital y la província, por ejemplo (…) es un buen indicador de los éxitos o de los fracasos 
 obtenidos en esas luchas y, en términos más generales, de toda la trayectoria social” 
 (Bourdieu,2004:123) 


  
Actualment, la via s’ha desplaçat cap amunt i ara és subterrània. Però els pisos i l’espai 


preferent de concentració per a la gent de poble continua situat a ponent, cap al nou Raval de 


la Universitat, uns barris de pisos i apartaments que envolten la Universitat Jaume I.        


“Afortunadament vivim en una zona molt tranquil·la (…) en el sentit de que pareix un poble i te 
dic per què, visc en la zona de la Universitat... ahí som tot gent de poble, és a dir, el meu edifici, 
a dalt, n’hi ha una xica que és de la Jana, abaix hi ha un xic de Benicarló... entonces, què passa, 
que la relació que tu pots tindre en els veïns és un altre tipo de relació” (E07) 


 
 


3.4.1.8 Límits en la relació personal. 
 


 “Entre todas las propiedades que supone la apropiación legítima de un lugar, hay algunas, y no 
 son las menos determinantes, que sólo se adquieren mediante su ocupación prolongada y la 
 frecuentación continua de sus ocupantes legítimos; es el caso, naturalmente del capital social 
 de relaciones o conexiones, y muy en particular de esas conexiones privilegiadas que son las 
 amistades de infancia o de adolescencia” (Bourdieu, 123). 


 
La possibilitat de tenir relacions amb altres persones quan una jove arriba a la ciutat es 


concentra en el lloc on s’estudia, on es treballa i fonamentalment al lloc on s’habita, la casa, el 


pis o la residència. Per ignorància d’altres persones o dels cercles i grups ja consolidats.  


 “És veritat que la gent de València, que n’ha viscut sempre a València, té un cercle 
 d'amics més tancat, i és més difícil, si coneixes a una persona d'ací, eixa persona ja té els 
 seus amics, té la seua quadrilla, llavors és més difícil que tu entres en la seua quadrilla, i els 
 que som de fora, que estem més escampats, al final ens fem amics uns d'altres i fem 
 quadrilla” (E29) 


 
Segons s’ha dit, en la primera etapa d’entrada a la ciutat la majoria de joves solen 


compartir vivenda amb familiars, preferiblement, perquè conèixer-se del poble és una primera 


condició, l’altra és la possibilitat de viure juntes, de conviure i compartir pis.   


“Por diferentes situaciones que habían pasado también en el pueblo, de amigas que eran muy 
amigas, que habían llegado a… mala, por motivos de la convivencia, entonces decidimos que 
nosotras nos juntábamos las hermanas, que teníamos mucha relación y entonces compartimos 
solamente nosotras el piso” (E20) 
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Però si no hi ha pis per compartir amb la família, llavors és preferible la concurrència 


d’altres amigues o conegudes del mateix poble.  


 “Vivía en un piso compartido con otras, con otras dos del pueblo” (E26)  
 
Les que van arribar per l’estratègia matrimonial, més majors, amb voluntat d’integració i 


amb una parella urbana, els vincles personals s’inicien amb les amistats urbanes de la parella, 


de la mà de la qual s’introduirà en el procés d’adaptació al nou territori i n’aportarà amistats 


noves, urbanes.  


“Pues la veritat és que són totes d'ací, eh, llevat d’una que és de Puertomingalvo, les altres són 
totes d'ací” (E36) 


 
Amb el temps les amistats noves poden ocupar el temps i el lloc de les amistats de 


sempre, les de tota la vida del poble, la qual cosa no pressuposa necessàriament substituir-les: 


“perquè ací fas unes altres amistats, però sí, mos veiem; hi ha amigues (les del poble) que mos 


veiem bastant” (E36). Les més joves que anaren a la ciutat per estudiar el batxillerat, les 


encomanaven a un col·legi amb internat. A Castelló de la Plana, “quan baixem del poble els 


pares te porten a un col·legi o te porten a les mongetes, o te portaven al col·legi menor femení, 


o te portaven a la residència d'acció catòlica..., o l’altra de la Caixa d'Estalvis” (E37)   


Aquestes joves interaccionaven fonamentalment amb altres forasteres, d’altres pobles 


“internes” o “internades” al col·legi o residència d’estudiants. 


“Ahí tota la gent són dels pobles. Això és molt bo i molt interessant per a... després les 
relacions, perquè jo, bueno, no m'haguera relacionat amb gent, probablement, de Benicarló o 
de Vinaròs, o de Morella o de... jo-què-sé... d'Altura o de... (E37) 


 
La condició de ser de poble i d’estar internes en un lloc sense vincles personals, la 


similitud de circumstàncies i d’altres variables com l’edat i el sexe, n’afavorirà les relacions 


d’amistat entre elles. 


“En aquella època compartíem, primer, l'espai i... els estudis, i probablement les ganes de anar-
se'n al poble i de contar coses, i també l’època, és una època de molt de xerrar perquè és una 
època d’enamoraments i d'escriure cartes per als novios d'altres... i... en fi, i després també el 
fet d’eixir perquè com estaven tancades allí” (E37) 


 
Tantes circumstàncies compartides, tantes il·lusions, temors i absències en les joves que 


hi arriben per estudiar, genera interaccions molt intenses, alegries i penes compartides.    


“Jo allí ho vaig passar molt mal…estàvem tristes, estàvem amb ganes d’anar-nos-en a casa i 
nosaltres compartíem moltes penes d'eixe tipus” (E37) 


 
Les que vénen a fer estudis universitaris, no hi arriben soles sinó que del mateix poble, o 


dels voltants, hi ha altres joves conegudes, des de l’escola o de l’institut comarcal.  


 “Tots del meu poble, i una altra d’Aielo, d’Aielo de Malferit” (a prop del seu) (E15) 
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“És que érem molta gent del poble” (E18). I o bé són candidates a compartir pis, o bé és 


probable que es troben i n’interaccionen als espais comuns dels estudiants, la qual cosa s’hi 


afegirà al llistat de persones i familiars que són del poble i han arribat anteriorment. La 


família ja n’haurà advertit que en cas de necessitat, hi caldrà recórrer a referències familiars o 


locals, amb les dades de contacte al detall.  


Les regles de reciprocitat i d’intercanvi de la comunitat local es mantenen entre els seus 


membres en la ciutat, en certa manera, al menys durant els primers anys. Quan les persones de 


poble es veuen i reconeixen fora del poble, els lligams relacionals cobren valor, tot i que la 


freqüència d’ús al poble fóra menor. De manera que dues persones que no tenen cap relació 


en les activitats i interaccions del poble, quan se trobaran a la ciutat molt probablement se 


saludaran i n’intercanviaran informació bàsica, com va, que fas, on hi vius, té, les meues 


dades de contacte per si de cas.    


El llistat de referències del poble és interessant durant els primers anys d’entrada a la 


ciutat. S’ha de saber qui hi ha dels nostres, i qui hi ha especialment entre el veïnat, al barri. 


“Ací a prop viu un xic, i un altre que se'n va vindre fa un parell d'anys que es va casar ací, que 
també és a cinc o deu minuts. I després circumstancialment, com és un barri d'estudiants, 
algun xaval del poble…” (E29) 


 
Si no coincideix que els amics i les amigues de les nouvingudes viuen a la ciutat (E38: 


“els meus amics, la majoria viuen al poble, per no dir que tots”), hi cobren valor les relacions 


amb altres amics i coneguts de la comarca, desplaçats a la ciutat: “a esta edat, tots com si 


foren d’un sol poble” (E38) Com si en foren d’un mateix poble, a la ciutat i a la comarca. 


“Entre tots els joves de tots els pobles –de la comarca- sempre en som molt pocs, vull dir, tu 
coneixes als de la Mata de tota la vida, als de Cinctorres de tota la vida… Sí, és com si tots 
foren del poble, però de diferents quadrilles” (E10) 


 
El  ritual de quedar els dijous amb els amics i les amigues de comarques respon a la 


necessitat de trobar-se amb persones conegudes o semblants, per a contrastar experiències, 


solucions i informació útil. També per integrar a les noves entrants, per compartir places de 


pis o per coordinar el viatge quinzenal de tornada al poble. Aquestes pràctiques perdran valor 


amb el temps, atès que la seua necessitat i utilitat disminueix amb els anys, en la mida que 


n’augmenta la probabilitat d’adaptació i d’integració urbana.  


“Els primers anys que estàvem aquí, els dijous mos reuníem tots els del meu poble que 
estàvem estudiant aquí baix i anàvem a sopar. Però això ho vam fer els primers dos o tres 
anys, només” (E38)  


 
Les pràctiques de mantenir les interaccions amb la gent coneguda de la comarca són 


d’utilitat,  una necessitat convenient i en certa forma obligada, no en coneixen cap altra més 
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en la ciutat. I les amistats, les persones amb les que connectes en el temps lliure i que són a la 


ciutat, com elles entre setmana, poden ser les mateixes amb les què queden els caps de 


setmana al poble o al territori comarcal.   


“La vida és que, quan tu surts, està allà, està allà… al poble o a la zona, diguem-ne, de 
Vinaròs” (E04) 


  
Les més joves, amb poc temps a la ciutat, i menys probabilitat d’interactuar als espais i 


llocs d’oci, és més possible que encara es moguen pels pobles de la comarca durant el temps 


lliure de caps de setmana i dies festius.   


“...a Navarrès, a Chella o a Játiva... es que según lo que queramos hacer, pues vamos a un sitio 
o a otro” (E34) 


 
Així que quan més joves són, major és la ruta, l’abast i la mobilitat festiva pel territori.  


“Al poble no eixim, vas als pobles dels costats. Bocairent queda molt prop, i solem eixir prou 
a Bocairent. Quan era més jove anàvem prou a Muro; a Agres, també anem a Banyeres. 
Depèn. També ara, per exemple, són festes de Banyeres” (E29) 


 
Mentre que la mobilitat espacial tradicionalment era bipolar, entre la ciutat i poble, ara en 


les joves és més comarcal, territorial, atès que ultrapassa els murs del municipi.  


“Yo conozco a mucha gente, es que claro, me muevo, por muchos sitios” (E34) 
 
Les hores invertides en divertir-se, en les interaccions personals, ha de donar algun fruit, 


pot fer augmentar el nombre d’amistats. Si les relacions són -continuen sent-ho- a la comarca, 


és provable que hi consoliden i amplien els vincles en aquest àmbit rural, la qual cosa serà 


positiva a llarg termini per mantenir relacions d‘arrelament en el municipi.  


 “El cap de setmana jo vaig més al poble perquè els meus amics estan allí. Però també em puc 
quedar a Castelló” (E14) 


 
Si les interaccions rurals van complementant-se amb les relacions iniciades a la ciutat, 


aniran creixent en els dos àmbits, en l’espai rural i l’urbà. I tanmateix, si amb els anys i 


l’estranyament de la ciutat es retarden les visites i les activitats al poble, si les interaccions i 


relacions minven, i les pràctiques d’oci varien en la forma i en la localització –que són 


dinàmiques-, n’augmentarà la desconnexió i a la llarga el desarrelament. De manera que les 


dones físicament desplaçades, amb el temps poden trobar-se cada vegada més desplaçades 


psicològicament també, més desarrelades del poble.  


“Abans més, jo és que ara ja fa cinc anys que no n’estic, perquè sóc –només- als estius. Però 
els estius, abans, erem cada dia on tocava berbena, allí” (E39) 


 
Les que estant integrades en alguna institució socialitzadora i d’integració local notable, 


com una banda de música municipal, poden mantenir la seua absència puntual  de dona de 
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poble resident a la ciutat, perquè quan tornen tenen el vincle d’enganxament al poble amb el 


potent enllaç relacional de la banda, perquè banda i poble són en molts casos sinònims.   


“És que el poble és la banda de música, i la banda de música... Si el poble té tres-cents 
huitanta habitants, seixanta són de la banda. És una cosa com molt familiar. Mon pare toca a la 
banda de música, els meus tios, les meues cosines… totes les famílies del poble tenen un 
músic a la banda, o dos, fins i tot tres” (E39) 


 
Aquest és el cas de l’E39  (“on tocava berbena, allí”) i també de l’E34. Ambdues són 


músiques i participen des fa molts anys en la ruta de festes, rondalles i desfilades de moros i 


cristians per comarques com la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrès, el Comtat o 


l’Alcoià, principalment.  


  “I no pares en tot l'estiu; que venia molt bé quan estaves estudiant, perquè són diners, també. 
 A banda de que t'ho passes bé, són diners” (E39) 


 
Les bandes de música, “és un no parar, d’un poble, d’una festa a una altra”. “Desde los 


once años estoy en la banda…Conozco mucho mundo, eso te espabila mucho. Ibas a todas las 


fiestas que hay en la Comunidad Valenciana, vamos, a todas. Ahora, la temporada más baja es 


desde diciembre hasta febrero, y a partir de febrero es un no parar” (E34)  


Si per la trajectòria professional, les obligacions i les interaccions urbanes aquestes dones 


perden contacte amb “la banda”, n’augmenta la distorsió en les pràctiques quotidianes del 


poble, perd valor la música, i n’avança el desarrelament rural. L’E39 encara hi participa 


alguna vegada a la banda de música del seu poble, però menys.  


“Sí, m'ho passava molt bé. T'ho passes molt bé. Ara vaig menys, perquè m’és impossible 
anar... Pel Nadal vaig tocar en la cavalcada de reis. Sempre que puc, toque; però ara ja no és 
com una obligació d'anar, perquè no puc” (E39) 


Ara, el seu camp d’acció és molt ample, i la seua mobilitat és molt interurbana. Viatja 


molt i a diversos països, pels estudis, pel treball i per l’edat.  


“Si ara no viatges... En els amics d'ací és on més realitzada em sent en aquest sentit, de poder 
intercanviar, de pensar a un altre nivell, i això sí que ho veig, això sí que és una cosa que m'ha 
fet també, doncs, no tornar amb tanta freqüència” (E39) 


 
Si no van al poble amb una certa regularitat i pel contrari, n’augmenten les relacions “a 


un altre nivell”, hi pot augmentar la integració urbana, però disminuir l’arrelament rural. I la 


contrària, si la residència és instrumental, però no representa una integració significativa, les 


probabilitats de desarrelament no hi augmenten.  


“Como estás acostumbrado no sé, muchos son amigos míos de toda la vida. Es que somos 
jóvenes, eh, la banda de mi pueblo, menos cuatro o cinco personas, somos de treinta y tres 
años para abajo. Menos tres o cuatro... Y nos llevamos muy, muy bien...y con tanta fiesta, 
tanto salir todos de fiesta... super bién, me encanta” (E34) 


 
Les relacions, l’arrelament al poble no són cap obstacle per a les interaccions urbanes, i 
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pel que sembla, l’etapa més pròdiga en conèixer gent, el moment de major necessitat i de 


disposició sembla obvi que n’és la primera etapa d’entrada a la ciutat, quan encara enlluerna i 


no abunden les relacions personals. Disposició i necessitats ací encaixen també. 


“… de Beneixama, de Gandia, de pobles d'ací, de l’àrea de València: Sueca, Sedaví; 
valencians… també de València; Mallorquins, que van estudiar amb mi la carrera, d'Inca, de 
Sóller. A Menorca també, de Maó. I de Barcelona també, no sé, és un poc relatiu açò” (E39) 


 
Tanmateix, s’ha observat que les interaccions se concentren inicialment amb persones del 


poble, de la comarca, d’altres pobles i d’altres indrets, amb les quals comparteixen la condició 


de forasteres i potser una mateixa llengua. 


 “No sé perquè, però jo sempre m’he relacionat amb gent dels pobles d’ací,  perquè hi ha 
 molta gent de poble ací en València” (E15) 
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3.4.2 Dones de poble en la ciutat 
 


“El campesino sólo se vuelve estúpido allí donde se encuentra aprisionado entre los 
engranajes de un gran imperio cuyo mecanismo burocrático o litúrgico le resulta ajeno” (Max 
Weber: El judaísmo antiguo, en Bourdieu, 2004:213)  


 
En el procés d’entrada a la ciutat, passada la primera etapa que pot ser més curta o més 


llarga, les persones poden assumir que aquest és el lloc triat per establir-s’hi definitivament, 


de manera que una persona immigrada -en el sentit geodemogràfic- passa a estar més o menys 


integrada en el nou hàbitat tard o d’hora, la qual cosa no té per què significar menystenir, 


renunciar, avorrir, maldar pels orígens. És a dir, més integració no sempre és sinònim de més 


desarrelament.  


La doble militància, al poble i a la ciutat, la doble pertinença, és tant possible com la 


diversitat d’estils de vida, de trajectòries i d’estratègies, bastides a partir de representacions 


socials diverses.  


Lògicament, el temps, els anys d’interaccions en un espai genera vincles que n’afavoriran 


la integració, encara que no s’hagen abandonat ni deixat de conrear-los en l’altre espai local. 


Malgrat els factors d’atracció de l’estil de vida urbana, els agents hi tenen una inèrcia cultural 


i de comportaments (habitus) que hi oposen una certa resistència, i que serà variable segons 


les categories de percepció i de valoració urbana. De manera que el procés d’integració potser 


més o menys ràpid en funció de l’allunyament psíquic i de les resistències que s’hi oposen a 


la conversió col·lectiva als valors dominants.     


    “Porte 20 anys casi que estic ací. M’ha fet d’ací. Em considere, no al 50%, però ja em 
 considere de València” (E05) 


 
S’ha fet de la ciutat. 20 anys vivint en una ciutat sembla ser temps suficient per tal que 


moltes dones se consideraren part de la ciutat on viuen, arrelades. Potser aquesta dèbil  


identificació urbana siga motivada perquè no s’han desarrelat, o perquè no acaben de sentir-se 


ciutadanes del tot, ni “al 50 %”, encara. 


 “Portes mitja vida vivint en la ciutat, però no acabes de ser d'ací” (E17) 


La representació que els grups socials tenen de sí mateix i dels altres grups contribueix en 


gran mesura a “fer que els grups siguen el que són i facen el que facen”. “El món social és un 


entramat de lluites”. Per a Bourdieu, la representació del món social no és un dada o allò que 


seria l’equivalent, un reflex, sinó el fruit d’innombrables accions de construcció que estan 


sempre fetes, i que sempre s’hi han de refer. Es una lluita desigual, atès que els agents són 


posseïdors d’un domini molt variable dels instruments de producció (com ara els mitjans de 
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comunicació, la cultura, el llenguatge) de la representació del món social (Ibídem:249)  


Els cercles de les relacions entre les dones de poble comença prioritàriament amb els 


contactes familiars i originaris del poble, amb els coneguts i persones conegudes dels 


coneguts, i amb els que senten més pròximes. 


“La gent que som de poble, pareix que mos arrimem més, no sé, com si fórem... (compartirem) 
un sentiment comú, el ser de poble” (E10 


 
Hi haurà qui activa relacions i va creant vincles d’amistat fins i tot amb la gent que 


coneixia del poble però amb la qual no n’havia tingut cap ocasió de relacionar-se, bé per que 


foren d’una edat diferent, bé perquè no se coneixien prou, i tanmateix, ara en la ciutat tenen 


necessitat i ocasió de compartir experiències, activitats i identitats.     


“Del meu poble jo tinc molts amics però, per exemple ací en València, hi ha gent del poble 
que són, que no han sigut amics meus sempre, però a lo millor sí que solem eixir, saps... Aquí 
a València, a voltes eixim, tenim com un grup d’amics del poble... i que a més solen eixir per 
ací” (E15) 


 
Hi ha gent que fa amistats noves a la ciutat, amb gent que coneixia de l’institut o de la 


universitat, companyes d’estudi, de carrera o de treball, tot i que pot ser que les amistats 


principals, de més categoria, siguen considerades les de “sempre”. 


“Aixina, amistat, amistat, pues tens una relació de passar-t’ho bé, però amistat de veres, amb 
persones que pugues confiar i tot això, no. Això, ja et dic, les del poble, les que són més de 
tota la vida” (E14) 


  
Això no obstant hi ha qui eixe grup d’amigues de tota la vida, les veu i les té a la seua 


disposició al poble i també a la ciutat, ja que potser hagen compartit una trajectòria laboral i 


residencial similar.       


“Mi amigas del pueblo viven aquí el 50% más o menos, porque allí hay 4 o 5 y aquí otras 4 o 
5” (E06) 


Els amics i les amigues “de tota la vida” solen ser aquelles que es coneixen des de ben 


menudetes, la qual cosa les situa en l’entorn del poble, encara que pels anys algunes estiguen 


a la ciutat.  


“Mis amigas del pueblo también están aquí, menos un par que trabajan allí. Eh, las demás, 
pues eso, están estudiando aquí o trabajando aquí, entonces pues también quedamos de vez en 
cuando, o si estamos allí, quedamos allí” (E33) 


 
Entre les amistats del poble d’abans i les noves pot hi haver una escletxa creixent si els 


itineraris vitals van allunyant-se unes de les altres amigues, perquè poden connectar més, 


“pensar a un altre nivell...amb les amistats urbanes”. Es pot pensar, connectar i compartir més 


amb els més pròxims, la qual cosa no deu ser incompatible amb una altra mena d’afinitat, no 


tant racional sinó més afectiva.  
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“ Encara que hagen elegits itineraris diferents o alguna cosa, sempre són gent que està oberta a 
la conversa, que si de veritat tens un problema saps que van a estar ahí. Que si els conserves és 
per això, no? Perquè són com més afins a tú” (E39) 


 
Les experiències urbanes, les activitats laborals, educatives, d’oci, multipliquen el ventall 


d’oportunitats de connectar amb gent, d’ampliar el cercle d'amistats. Ara la gent viatja molt, i 


el món de persones conegudes i amb els que se relacionen és més ampli, divers i de vegades, 


virtuós i virtual.  


“És que és això, l'amistat és molt relativa, igual un any d'estar fora en unes circumstàncies 
t'uneix més que... amb amics que després has de conservar, encara que no els veges amb molta 
freqüència” (E39) 


En efecte, el pas del temps i la diferència d’habitats, de contextos i d’itineraris, pot fer 


augmentar les diferències, els interessos i les visions entre els vells amics del poble i els que 


viuen a la ciutat. Són dos mons, que de vegades marxen en paral·lel i potser de forma, 


gradualment, divergent o en paral·lel.  


“Tinc amics al poble amb projectes de vida totalment diferents …en il·lusió i tal, però són com 
dos mons paral·lels, i això sí que està fent un poc, no, que ara últimament jo si vull eixir o 
alguna cosa, isc amb els amics d'ací” (E39) 


 
Pot ser també que qui no cultive les relacions ni tinga temps lliure en la ciutat, el pas dels 


anys no n’augmente massa la llista d’amistats. Hi ha l’altre grup el de les dones que treballen i 


viuen a la ciutat des fa molts anys, però encara tenen la vida personal al poble.   


“Jo de dilluns a divendres sols treballe, com crec que el 95% de la població, és a dir, m’alce a 
les set menos quart i arribo a casa a les vuit de la nit...quedar amb una persona per anar a fer 
un cafè és algo raro o per lo menos jo… o a lo millor és que jo tampoc conec a molta gent; a lo 
millor, per a la gent que ha nascut aquí és més senzil, no ho sé, ho desconec” (E07) 


 
Les trajectòries individuals i les experiències en la ciutat amb més o menys temps, 


generen més o menys relacions, la qual cosa permet ampliar el llistat d’amics i amigues en 


l’àmbit educatiu i en el treball; i amb els anys, les relacions amb altres pares i  mares de 


l’escola dels fills, del veïnat, de l’ofici... arribant a proveir relacions personals més intenses, 


les noves amistats urbanes. “Són d'ací. Bo, d'altres pobles però que viuen ací” (E39) 


 “Acabem ajuntant-se amb gent que és de València, que està vivint a València, però és gent 
 dels pobles” (E15, la Vall d’Albaida)  


 “Jo tinc amigues ací també que són de Castelló de tota la vida, però la majoria són totes de 
 poble. O són... o són els seus pares, eeh, la majoria de la gent de Castelló que conec, és de 
 poble” (E37, els Ports de Morella) 


 “Quasi tots els amics que tinc ací a València, jo no sé per què ho fem, si és circumstancial o 
 probablement de forma inconscient, sempre és més gent de poble, gent de fora de València 
 que supose que tenen les mateixes sensacions que tú, els mateixos pensaments sense donar-se 
 compte i llavors els caps de setmana o quan quedem...” (E29 l’Alcoià) 
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Hi tenen en comú “unes mateixes sensacions”. Comparteixen uns “mateixos 


pensaments”... Potser siga circumstancial. Potser hi siga casual o el contrari, que hi ha una 


causa, un motiu d’aquesta pauta de comportament regular que, de forma “inconscient”, porta 


a ajuntar-se, a relacionar-se més amb i entre les dones que són de poble.  


“Da la casualidad de que con el grupo que yo me junté de amigos, los chicos eran todos de 
Alpuente, las chicas eran de Arcas, un pueblo de Cuenca (a prop del seu), y habían tres que no 
eran de pueblo. Pero era un grupo muy numeroso y entonces cada uno hablaba de su pueblo, 
de las fiestas de su pueblo, de los chicos de su pueblo, entonces siempre me entendían” (E20) 


 
Casualitat no, causalitat: com ara sentir que la comprenen a una, que “siempre me 


entendían”. Pot ser perquè les dones de poble creuen ser “diferents” de les que no ho són.   


“Jo crec que el setanta o el huitanta per cent de la gent en la que jo quede habitualment és de 
poble, però és que ho he comentat a vegades amb amics i és que som diferents, jo trobe” (E29) 


 
Són similars entre altres diferents; són de poble, de fora, estranyes als de dintre, de ciutat. 


Elles són part d’una "comunitat", un concepte pre-polític: “es un sujeto menos abstracto que 


el individuo, la clase social o la ciudadanía porque apela al vínculo cultural convivencial, a 


socialización primaria, a cercanía, a fraternidad, a identidad y a sentimiento” (Zallo, 2012).  


Les dones de poble senten els vincles convivencials, la proximitat, la identitat cultural 


que les uneix i les diferencia d’altres que no són de poble. Són perquè tenen un sentiment de 


comunitat; comparteixen cultura i valors  en comú… són diferents, tot plegat, una sensació de 


complicitat amb els que són com elles, i de diferència amb les que són de la ciutat. I al revés.  


“És quan hi ha gent diferent, quan notes coses diferents... Al poble són tots dels teus, no? La 
diferència no està. És com si te'n vas a l'altra punta de món i et trobes amb algú de l'altra punta 
d'Espanya. Simplement perquè parla un idioma que entens i que passa pel costat, no? Seria 
això: ei, quina casualitat, tú i jo per ací. I el crides amb una complicitat diferent, perquè 
estaves a l'altra punta del món” (E12) 


 
Diferents a la resta. És per similituds i per diferències. La barrera entre la ciutat i el camp, 


entre camperolat i ciutadà, sostenia Bourdieu fa 50 anys i referint-se al seu país, s’expressa en 


formes diverses d’oposició, tot i que “donde puede verse la manifestación más clara y 


significativa de esta oposición es en el ámbito lingüístico” (2004:97).  La llengua que parlen 


al país de Bourdieu, l’occità del Bearn, no és la oficial en la capital de França, introduïda pel 


sistema escolar i comunicatiu com a idioma únic, hegemònic, simbòlic, del poder polític i 


econòmic en tot el territori de l’Estat francés.  


Tanmateix, el bearnès, l’idioma vernacle, és considerat inferior, vulgar, “patois” per la 


colonització lingüística i cultural. “El francés, en el polo opuesto, es la lengua de las 


relaciones con el mundo urbano” (2004:101). L’habitus d’una dona de poble és conforma per 
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una sèrie de principis inspiradors, socialment construïts, és a dir internalitzats per la 


intersubjectivitat. I si és tracta d’una dimensió subjectiva de la realitat social, com les actituds, 


els significats o les representacions, potser per l’aspecte exterior i per les maneres d’actuar no 


deu ser fàcil la seua percepció. És perceptible ser de poble? És observable? “Sí, jo crec que sí 


que ho noten. Sí, bueno, en lo parlar (E14)   


“A València es veu molt el puntillo este de que parlen en castellà que, igual pot  semblar una 
tonteria, però per a nosaltres, el que de vegades ens miren mal,  perquè tenim l’accent més... 
que es nota que eres de poble o pel que siga, que ja estan mirant-te com: ay, es que como es de 
pueblo, pobrecita…” (E12) 


 
Pobreta. “No cabe establecer mayor distanciamiento de los campesinos que algunos de 


esos notables, funcionarios y profesiones liberales, que adoptan complacidos una actitud 


paternalista o protectora respecto a los salvajes de los campos y de los bosques, entre los 


cuales se sienten exiliados y cuyos intereses y preocupaciones no comparten” (Bourdieu, 


2004:107).  


 


 
3.4.2.1   A València no parlen valencià 


  
Els altres ciutadans poden notar, doncs, que una dona és de poble. “Potser en la forma de 


parlar, en la forma de...” (E19) En la forma de parlar, segons com parlen, pot ser sinònim per 


a molts de “ser de poble”. És un signum extern, objectiu, identificatiu de ser d’un poble. 


“Jo normalment, sempre xarre en valencià, i pareix que sigue el meu ambient, saps, al 
encontrar-te amb gent que parle en valencià, i tot això, jo no pense que, a lo millor, jo-què-sé, 
no sé què dir-te. No ho sé, me pareix un ambient a lo millor més com al poble” (E01) 


 
S’associa a l’ambient propi del poble, a l’idioma matern, propi del país, al valencià, 


conegut acadèmicament i formalment, com a català.  


“On treballe, són xiques que cada una és d’un poble; una és de Carlet, una de Cullera…, 
entonces és com un ambient un poc, que som tots de poble, saps? (E15)  


 
Parlar valencià potser un signe identificatiu d’una dona de poble, tot i que es vincula a 


una manera de fer més “oberta”, ja que expressa -i n’afavoreix- una relació més pròxima entre 


els interlocutors, valencianoparlants, en comparació amb els altres de llengua diferent.  


“Per la nostra manera de fer i de parlar, perquè parles valencià, perquè és una altra manera de 
fer, com més oberta, i si te relacionaves més amb ells, és per la manera de tractar-te” (E03) 


  
Des d’aquesta perspectiva, la relació entre dues persones que parlen valencià-català en la 


ciutat, serà diferent; pot modificar la forma del tracte, la cordialitat o la neutralitat, com si en 


reconeixer-se que són de poble –de comarques ambdues- els fera sentir una certa proximitat, 
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una sintonia major, empatia i complicitat.     


 “Sí, quan jo parle en castellà… sempre hi ha gent per exemple, si també és de poble i que 
 m’ho nota i que em diu: tu parles valencià, no?", sí? pues, parla valencià. Perquè ja n’hi ha un 
 tracte diferent, saps, perquè ja és diferent, pues sí, pues ja n’hi  ha una conversa i, no sé, que 
 ja et miren d’una manera diferent, la gent de poble, saps?” (E15)  


  
“Xa, te llame, i dius, mira, pos és de poble, i te sents més agust, són gent de més a  prop,  com a 
més familiar...” (E01) 
 
El fet de sentir-se diferents en la ciutat pel signum lingüístic fa pressuposar que a la 


ciutat, els altres parlen una llengua diferent. En eixos casos, la sensació de sentir-se diferent 


serà major, i més encara d’estranya exclusió, si per parlar la llengua del país, tenen la sensació 


de ser forasteres en el seu propi país.  


“Això m’ha sorprès sempre; la gent no interacciona molt. I sobretot, que no parle ningú  en 
valencià és molt dur. És una cosa que al principi de viure a València ho  duia molt malament” 
(E11) 


A València, pel que sembla, “no parle ningú valencià”, la qual cosa és paradoxal, i 


objectivament denota alguna anomalia. Les dades de valencianoparlants són efectivament més 


altes als pobles, i molt baixes a les grans ciutats, no sols a València. Els signes de poder, els 


mitjans i el capital es concentren en la capital, siga provincial o territorial.  


A la capital de La Plana també parlen molt en castellà. “A Castelló, el fet de parlar 


castellà… és com a que: Ay qué de pueblo es, i n’amollen una en valencià de tan en tan, com a 


cosa que dius: i quin mal té? Vull dir, no? Sí que ho he notat lo del… com a pejoratiu” (E14) 


“Ay, es que como es de pueblo, pobrecita” La mirada compasiva o peiorativa que senten 


moltes dones de poble en la ciutat ve provocada no sols per l’idioma del país, sinó per que la 


llengua que usen, la dels pobles, és la tradicional, la del camperolat, la del passat, de la 


ignorància. És un signe identificatiu considerat rural, inferior en l’estructura social, roïn. 


 “Tot lo del poble era roín. Abans tot lo de poble era roín. Anar a treballar al camp, els 
 llauradors, era roïn; no saber castellà, era roín; quedar-se en el poble a viure, era que havies 
 fracassat... (E17) 


 “A Castelló no era lo mateix de dir la via per amunt (on vivien els migrants dels pobles de la 
 província) o de la via per avall (cap al centre de la ciutat); tot menos, tot menos. Gent més
 pobra i a lo millor entraves dins (la categoria) de les  maleducades, ja era tot menos. Si eres de 
 la via per amunt… malament. I de la via per avall, tot bé” (E09) 


 
Tot allò associat al camp, als llauradors, al poble socialment era considerat roí, negatiu, 


arcaic, passat. ¿On, qui, com, per què s’ha adoctrinat a tanta població en eixes creences, 


estereotipants, generalment compartides per uns i patides com a víctimes per tantes altres?.  


El procés de devaluació, de substitució lingüística, és una “conversió col·lectiva” 
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(Bourdieu, 2004:226), un “homenatge als valors centrals”, la “solsida simbòlica dels valors 


rurals” (Ibid:227) No és sols el trionf d’un model econòmic que subordina la producció 


d’aliments, els productors i les zones i poblacions de producció agrària, i més encara les més 


improductives i rurals. Per a Bourdieu, més greu que la dependència o dominació econòmica 


del camp social és “la unificació del mercat dels béns econòmics i simbòlics”, és el trionf 


d’una revolució simbòlica, el domini hegemònic d’un sistema de valors, d’estils de vida; és 


una forma de colonització econòmica, cultural, lingüística, simbòlica. Una altra forma de 


violència estructural, subtil, invisible, inconscient i objectiva. 


El declivi progressiu del valor de les llengües vernacles en el mercat dels intercanvis 


simbòlics constitueix tan sols un cas particular de la devaluació que pateixen tots els 


productes del sabers tàcits, de la cultura  i l’educació camperola: la unificació d’aquest mercat 


ha resultat nefasta per a tots aquests productes, coneixements, formes, modals, objectes, 


atifells, tot relegat a l’ordre d’allò caduc i vulgar (Ibid:237)  


El sistema d’ensenyament, “instrument principal de la producció i reproducció de La 


dominació simbòlica del món ciutadà” (Ibid:237) ha estat molt eficaç en la missió d’ensenyar 


les aptituds i les formes correctes i incorrectes, d’inculcar “el reconeixement de la legitimitat 


d’aquesta cultura i d’aquells que disposen dels mitjans d’apropiar-se-la” (Ibid:237) 


"En valencià? “Mon pare ens deia que als meus fills el que tenen que saber és castellà. Clar, 
 mon pare en 6 anys va arribar a l'escola i no sabia parlar en castellà. I això el va marcar 
 moltíssim... Ho va passar molt mal. Que li parlaven en castellà i no... Mai no li havien parlat i 
no n‘havia sentit parlar mai de castellà. I ho va passar molt malament i, entonces, no volia 
 que nosaltres passàrem pel mateix” (E17) 


 
El pare de l’E17 i de l’E34 fou d’ofici menescal i propietari consort d’una fàbrica tèxtil, 


descendent d’una família benestant d’exportadors de taronges de la Ribera. I no volia tornar a 


passar per una situació tant humiliant, vergonyant, com la de sentir-se de poble, inferior, 


analfabet. La cançó del tio canya, segons contava i cantava el grup Al tall: per por al que el 


senyor mestre li fera alguna pregunta, per por a que el senyor mestre... 


Les estructures, les estratègies, la conversió col·lectiva i la prohibició, van provocar-li un 


trauma que el marcaria, de manera que el coneixement de l’idioma dominant es convertiria en 


obsessió, en el procés formatiu de les filles. Però, l’idioma hegemònic ara és un altre.      


“Mon pare ens va enviar a les dos sense saber res d'anglès, un any a Anglaterra... I després jo 
vaig conèixer una japonesa i me'n vaig anar al Japó”  (E17) 


 
 Japonès, l’anglès, el castellà o el català. Les llengües no en tenen cap de culpa, són 


vehicles de comunicació i pel que hem vist també són instruments de dominació o d’exclusió, 


signes de distinció o de marginalització social, una part visible de l’habitus. El valencià o el 
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castellà no són ni més ni menys rurals que altres idiomes. És la significació, la connotació que 


li atorguen les persones en un context. Essencialment, no és més legítima una o altra llengua, 


tot i que segons en quins contextos i moments, una pot ser la llengua dominant –si és la de la 


classe dominant- i podrà ser usada per a substituir-ne una altra, colonitzada primer i potser 


que exterminada després a causa de l’estigma o atribució social de significats. El pare d’E17 i 


d’E32 ho va comprendre així, i envià les filles adolescents, a estudiar i aprendre anglès.    


Sense parlar valencià, les dones de poble que parlen castellà a la manera d’algunes 


comarques valencianes (cas de l’Alt Palància, dels Serrans, la Foia de Bunyol-Xest i la Canal 


de Navarrès), l’accent i les expressions pròpies dels pobles valencians repoblats des d’antuvi 


per famílies aragoneses, també les delatarà com a dones de poble.  


“En el hablar se me nota ahí muchísimo, sí, muchas veces digo ‘que de pueblo que soy’. Se 
me nota, sí, hablando con gente… Me lo notan. Yo no me lo noto, yo no me doy cuenta ¿eh? 
pero es que… tampoco puedo (riu)… tengo que adaptarme un poquito también donde estoy, 
no puedo hablar así como…” (E16)  


 
“Tengo que adaptarme”. El context, la situació social determina la forma de parlar, l’ús 


d’expressions més col·loquials o més formals, més serioses.  


“Sí, por el acento, cada uno me dice que soy de un sitio…[risas]… Pero con la gente que no 
tengo confianza, si estoy con alguien así, hablo mucho más seria y... intento controlarlo” (E34) 


 
La convicció d’adaptar-se (“no puedo hablar así...”) o la conveniència de “controlar” 


l’accent del poble, propi de l’origen, és una conseqüència de l’atribució estigmatitzant, 


associada a l’estructura social simbòlica, a unes pautes mentals atès que és una dimensió 


subtil del capital cultural i lingüístic, com els modals corporals i la pronunciació (els accents), 


etcètera. “Rasgos que confieren todo su peso al lugar de nacimiento (y, en menor medida, al 


de residencia)” (Bourdieu 2004:123)  


“Yo sé quién soy y evidentemente soy de pueblo, pero si yo no quiero que te enteres, tú no te 
vas a enterar” (E06) 


 
A Valencià no es parlarà tant valencià com als pobles, en tant que “capital” econòmica, 


política i simbòlica. Tanmateix, hi ha dones de comarques castellano-parlants que allò que 


més el va sobtar dels primers anys en la ciutat fou que la gent parlava una llengua estranya per 


a elles, un idioma que no coneixien. A València, valencià: 


 “Yo el único complejo que he tenido, o más bien dificultad, complejo no, la única 
 dificultad que cambiaba mucho, ha sido el tema de la lengua” (E20) 


 
A les dificultats en l’entrada d’una jove a una ciutat nova, amb pocs contactes i relacions 


personals, en aquests casos s’hi afegeix la dificultat de no conèixer l’idioma d’algunes 
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interaccions educatives, l’idioma propi del País. La qual cosa, malgrat no ser estrangeres, hi 


provoca la mateixa sensació d’estranyament, de sentir-se forastera que en les valenciano 


parlants ens els àmbits oficials monolingües (castellà). Una altra anomalia. La causa no és la 


llengua d’origen, ni tampoc l’ús oficial –i escàs- de la llengua pròpia en la ciutat de 


destinació. Sinó el seu desconeixement involuntari. La colonització, en l’etapa de la 


“conversió col·lectiva” voluntària (els con-vençuts són els vençuts) és també subtilment 


alienant, atès que mitjançant la dominació simbòlica és neguen a sí mateix, adoptant l’interès i 


l’idioma dels altres, i s’autoavaluen negativament com a endogrup. És una forma d’auto-odi, 


de rebuig a tot el que és propi d’un mateix, segons que n’explica la sociolingüística entre els 


factors causants d’un procés de substitució lingüística.   


Aquest cas és una paradoxa, a l’interès per aprendre els dos idiomes oficials previstos en 


el currículum escolar, s’hi oposava una ideologia entusiasta de la uniformitat, aconseguint que 


les comarques castellano-parlants es consideraren en el procés educatiu “excepción”, la qual 


cosa fou un entrebanc per a qui volia aprendre les dos llengües oficials del sistema educatiu 


institucional. Per què no hi poden aprendre-les?    


 “Jo tenía la visión de que tenía que aprender el valenciano y en Utiel se comentaba 
 mucho el hecho, y vino la Excepción, no recuerdo como se llamaba, un certificado de 
 excepción para no dar el valenciano. Habían años que era tan numerosa, la gente que solicitaba 
 este tipo de certificados, que no había profesorado. Me pasé el instituto teniendo solamente un 
 año clase de valenciano, me vine aquí y no tenía ni idea” (E20) 


 
En aquests casos, les dones de poble també són víctimes per estranyament, forasteres en 


el seu propi país, per no parlar i per no saber la llengua pròpia del seu País, contra la seua 


voluntat. Una altra forma de violència simbòlica, subtil i institucionalitzada, basada en un 


prejudici cultural, en la devaluació de la llengua vernacla associada a tradicions i al folklor, a 


la ruralitat, a la probresa i la ignorància, al passat. Un exemple de submissió i d’intolerància.   


“Yo quería aprender valenciano y no me dieron la oportunidad (...) De hecho,yo ahora podría 
ser una persona un poco dañada y renunciar a hablar en  valenciano... pero ahora puedo elegir 
entre hablarlo o no” (E20) 


 
Ara hi pot triar. La ciutat li ha permès autonomia i independència, i la capacitació 


lingüística. Les tàctiques de distracció, o de dissimular l’accent del poble, en general, poden 


consistir en dues versions: la de parlar un castellà estàndard lliure d’accents locals, des d’un 


registre formal de manera que hom no ho note gens que són de poble, o submergir-se en el 


coneixement, de fer-ne ús del valencià per tal adaptar-se, amb flexibilitat, a un entorn cultural 


dual i, en general, molt dinàmic i divers. És flexibilitat, diversitat cultural i cohessió social.  
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 “Primero me gusta hablarlo y poder apoyarlo, porque es la lengua de la tierra y yo la 
 defiendo….Y después, cuando estoy con gente que no conozco hablo en valenciano” (E20) 


 
També en aquestes pràctiques de distracció hi ha qui atén al context social, de més o 


menys obertura, modernitat i tolerància, o pel contrari de més prevalença dels estereotips i de 


menysteniment d’allò rural, i en conseqüència, hi procurarà amagar l’origen social, a la 


procedència, fent palès un cert complex de culpa, si més no d’inferioritat.  


Hi ha dones que des d’una perspectiva més filo rural, s’entesten en una actitud de 


resistència, tot  procurant mantenir i salvaguardar el patrimoni cultural heretat. És un vessant 


patriòtic5 de la ruralitat, en què conrear l’idioma és signe d’identitat, que s’hauria de 


transmetre als descendents tal com l’ha rebut, encara front a qualsevol adversitat i pressió 


institucionalitzada contrària. 


“En valencià? Ells, el que tenen que saber és castellà. I jo li deia: sí, sí, han de saber castellà 
però és molt important que sàpien valencià. Jo li deia això perquè has de tindre les arrels molt 
consolidades, perquè jo he conegut a molta gent pel món que no sap d'on és. I això és molt 
perillós. Gent que igual que han viatjat molt, ells i els pares, i no sabien d'on eren! I això dóna 
molts problemes d'identitat”(E17) 


 


 


3.4.2.2 De poble en la capital 


Hem vist que a València se parla poc valencià o potser massa, depèn del patró cultural i 


de si la ciutat percebuda i experimentada, és amable i tolerant; oberta o tancada, estranya per a 


les nouvingudes. Per a les dones de pobles provinents de les comarques de l’Alcoià, el Comtat 


o la Marina, el motiu de l’elecció de València, en lloc de la capital provincial, Alacant, n’és 


clara: el valencià. “Tu vas a Alacant i parla molt poqueta gent valencià. I ací en València és 


diferent. Quan jo vaig vindre, per exemple, es parlava poquet valencià, però es parlava 


valencià. És que en Alacant, no...” (E17) 


  “Quasi tota la gent que ha estudiat al poble, o siga, gent fins i tot d'Alcoi i tal, se n'ha vingut 
 a estudiar a València, no ha anat tampoc a Alacant, no ho sé, no sé per què” (E39) 


  
La tendència o preferència de migrar des dels pobles d’aquestes comarques cap a la 


capital del País, en lloc de la capital de la província, és una trajectòria general per a molta gent 


de moltes comarques  valencianoparlants que sembla venir de molt lluny.  


 “A València sí, sí que hi havia gent, quasi tota la gent del meu poble sempre ha  estudiat ací a 
 València. A Alacant, molt poca gent” (E29) 


                                                            


5 Pàtria, patrimoni 
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Pel que sembla, aquesta tendència ve des de lluny, des d’abans de la creació (i del procés 


de construcció social, o d’atribució del significat) de la província a finals del segle XIX, i que 


en declarava Alacant capital6.     


  “Jo crec que menys, perquè en Alacant es parla poc valencià… No és que siguem... molt 
 nacionalistes, però d'alguna manera sí que notem que a València hi ha més valencianitat, si 
 vols dir, eh que a lo que és la ciutat d'Alacant” (E32) 


 
L’efecte d’aquella “conversió col·lectiva” idiomàtica i simbòlica, que fa que a Alacant la 


gent no parle valencià és causa de major estranyament de les persones que vénen de les 


comarques de la província d’Alacant.   


 “Em sentia com si estiguera... podia estar perfectament en Huelva o en Múrcia” (E32) 
  
Els estudis sobre l’ús del valencià mostren que “el predomini del valencià és major en les 


comarques d’Alcoi-Gandia i de València (excloent-hi l’àrea metropolitana), tant en casa (el 


59% dels entrevistats) com al carrer amb gent desconeguda (el 44% i el 46%, 


respectivament), on el predomini de l’ús del castellà és, respectivament, del 32% i del 31%.... 


Per contra, “el major predomini del castellà es dóna en la regió d’Alacant, tant en casa (73% 


de la població) com en el carrer (86%), seguida de l’Àrea Metropolitana de València (67% i 


74% respectivament)”, segons l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2005:69) 


De manera que mentre la zona amb índexs més alts de valencianoparlants és situa entre 


Alcoi-Xàtiva-Gandia-Dénia, els més baixos corresponen a l’Alacantí, tant pel que fa a l’ús 


domèstic com al carrer. Si l’ús de la llengua vernacla a Alcant és molt baix, serà perquè és alt 


l’ús del castellà, al carrer del 86%. I tanmateix, en l’àrea metropolitana de València no és molt 


menor, 3 de cada 4 usen el castellà amb gent desconeguda (per si no l’entenen o si no hi toca). 


Deu ser per l’idioma i per quelcom més. 


 “Ens sentim molt més còmodes en València que en Alacant, perquè en Alacant tiren més 
 cap a Múrcia” (E17)  


 
Si la percepció és que la capital provincial -de la delegació provincial de l’altra capital- és 


ben diferent a les ciutats i pobles que n’abasta la categoria província, tant que per similitud és 


qualificada i identificada amb qualsevol altra, serà una bona “capital” entesa com una mena 


de significats estranys per als administrats, els altres (dividits, vençuts, pro vinci), però no serà 


bona capital com a ciutat representativa, capçalera dels pobles i comarques que n’abasta 


aquesta circumscripció administrativa i simbòlica.  


                                                            


6 L’actual divisió administrativa del país dels valencians en tres províncies, prové de 1833. És la tercera divisió borbònica. En l’anterior es 
dividia el territori en 4 parts, amb la província de Xàtiva que duraria onze anys. La primera divisió administrativa s’instauraria després de la 
Guerra de Seccessió del 1707, amb la divisió del territori conquistat en 13 governacions. 
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“Alacant era i és, trobe jo, una ciutat que no té res que veure amb el nostre ambient d'allà del 
nord de la província. Era una ciutat prou poc hospitalària. No ens agradava massa. De fet, tots 
els meus germans i jo hem acabat fent la carrera a València” (E32) 


 
Si la percepció de la ciutat no és massa positiva per a una part de les dones dels pobles, si 


no hi van,  si no hi coneixen ningú, no s’afavoreix tampoc que n’hi vagen d’altres noves. És 


un cercle tancat:  


 “En Alacant, solament conec una persona que visca allí” (E04).  
 
Un efecte bola de neu, cap a altres indrets. “A Alacant jo hauré anat quatre vegades, no 


n’hauré anat més” (E29). Resulta estrany tant d’estranyament, tan poca freqüència d’ús de la 


capital fins i tot en les qüestions administratives més bàsiques.  


 “No ho sé, però crec que les puc contar en una mà. No m'agrada gens a més, és  veritat, no, no 
 mai he tingut obligació d'anar a Alacant, ni per papers, ni per res, no” (E39) 


  


Per les qüestions administratives semblaria que la capital de l’Alacantí no és 


imprescindible; per l’idioma vernacle és prescindible, poc inclusiva, i per altres condicions 


culturals tampoc sembla ser massa atractiva per als casos de dones que han viscut a Alacant. 


   “No hi havia una cultura que es pareguera ni el més remot possible, al que jo havia viscut 
 a Alcoi, al voltant d'Alcoi” (E32) 


  
La geografia i les comunicacions, vies i vehicles de transport públic, tampoc han afavorit 


la mobilitat entre aquelles comarques anomenades oficialment de la “Muntanya” i la capital.  


“Jo trobe, almenys des de la perspectiva nostra, sense voler estem més orientats cap a 
València, jo no sé si és també a lo millor pel tren, des d'Alcoi a València, i ens dona una 
visió... No sé, dóna la sensació que està més de cara a València, i com que tens la serra, la 
serra dóna més de cul, i també  els transports. No sé, sempre hem vingut més cap ací” (E29) 


 
 “Més orientats cap a València”. Què fa orientar-se més cap a una ciutat? Si hi ha més o 


menys facilitat d’accés, les condicions de possibilitat objectives, en podrien ser algunes.  


“El tren i els transports són més, per exemple, transports públics a partir d'Alcoi hi han 
 autobusos cap a la Universitat d'Alacant, però és cert que del meu poble a Alcoi  (només) passa 
un autobús al dia. Està molt mal comunicada la Universitat d'Alacant. Ens ve millor vindre a 
València que a Alacant”(E39) 


 
Sense voler, hi ha qui mostra poca disposició subjectiva a orientar-se segons l’interès i 


proximitat geogràfica, i fins i tot desatenent els incentius de les comunicacions o del temps. 


“València, com a ciutat a mi m'encanta. Tampoc, per exemple, m'agradava anar-me’n a  viure 
a Alacant, veus? Si em posara a anar a Alacant, la veritat, tenint-ho més a prop.. Ara per 
 l’autovia, en 35 o 40 minuts estàs allí... com per plantejar-me me'n vaig  a treballar a Alacant i 
 torne cada dia... sinó fora que Alacant no m'agrada gens”(E02) 


 
L’orientació potser més objectiva encara i centrada no en el punt de vista de les dones 
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usuàries de transports, sinó des de l’abstracció del mercat o de l’economia.  


 “Els de l’Alcoià o del Comtat és que tenen molt poc a vore en Alacant. És un altra forma 
 de vore la.. i ademés allí és més industrial i Alacant és més turisme » (E17) 


 
La disposició, una orientació objectiva i subjectiva, les representacions social, són 


significatives, determinants en la decisió de desitjar anar a la ciutat, d’orientar el projecte de 


vida, de triar-ne alguna, entre les ciutats possibles.  


Pel que hem vist ni les distàncies, ni la facilitat de comunicacions són obstacles 


determinants. Tot i ser interessants, no hi semblen suficients per orientar el projecte de vida si 


perceps a priori una sensació d’extranyament.  


Una sensació semblant deuen sentir les dones de pobles de l’Alt Palància respecte de la 


capital provincial (Castelló), tot i que per motius diferents. La capital de la Plana és des del 


Palància, equidistant de València, per la qual cosa l’opció de triar-ne una o una altra dependrà 


d’altres factors, objectius, subjectius i també històrics. Però no hi citen l’idioma.  


 “Mi hermana vivía aquí en Valencia, y había varias chicas del pueblo estudiando aquí... pero 
 es que en Castellón…” (E26) 


 
Ni coneixia ningú, sembla dir, ni se li havia perdut res. D’una banda les experiències 


anteriors d’altres conegudes del poble, d’una altra que fins fa uns anys l’oferta d’estudis era 


més ampla i variada a València, que no a Castelló, i també s’ha de considerar l’interès de les 


comunicacions, no sols per que facilita els fluxes i la comunicació bidireccional, sinó perquè 


és un indicador dels moviments personals significatius.  


 “Peor comunicado creo yo. Antes sí que había autobús de mi pueblo a Valencia, sí, hacía un 
 tour largo pero sí que había directo. Pero es que a Castelón...” (E26) 


 
Els estudis han estat considerats motiu en aquest desavantatge tradicional de Castelló, en 


favor de València i Barcelona, on han estat sobretot les grans universitats històriques. Des 


dels Ports-Maestrat la ruta fa uns anys portava més gent cap Barcelona, ja que des de primeres 


del segle XX hi havia els antecedents de dones que hi van emigrar per treballar de criades, de 


dides o d’assalariades en la indústria tèxtil. 


 “Pels meus estudis (de podologia) podria haver triat Valencia o Barcelona. Però vaig 
 estudiar a Barcelona perquè tenia familiars allà” (E14) 


 
Clar no és el mateix anar a una ciutat que no coneixes ningú, sense antecedents, que amb 


familiars. Sobretot pel cost econòmic de la decisió.   


“I és que és diferent anarte'n a viure a Barcelona, sense la teua germana o les amigues  del 
poble, pense jo, i allà te dones conte de la diferència”(E04) 


 
Fa unes dècades, si eres xic i “treies molt bones notes pues anaves a Saragossa o a Xest. 







[ 3. Resultats ]
 3.4. Trajectòries  urbanes 


240 


 


 


La majoria del poble se n'anave a Saragossa” (E37). Tal com s’ha vist en les trajectòries 


educatives, els xics solien fer un desplaçament major i les xiques més curt. Viure i conviure 


en una ciutat nova i gran, autònomament, deu ser una experiència important, molt motivadora 


a certa edat per a una dona d’un poble rural i petit. I si la ciutat és molt gran, sembla que més. 


 “L’experiència a Barcelona, jo crec que això sí que, per lo menos a mi, que me va donar 
 una visió més oberta i molt tolerant” (E04) 


 
“Pero es que en Castellón...” n’advertia l’E26. Massa petita i massa tancada? Hi ha qui hi 


viu molts anys, com l’E36, i creu que “Castelló és una ciutat molt tancada, que costa fer 


amistats”. Les ciutats són més tancades o no són tant obertes com les ciutats grans; quan són 


localcentristes, no menystenint les arrels culturals i mostren certa oposició a la victòria dels 


valor centrals, a la devaluació del “particularisme cultural basat en la resistència a les normes 


ciutadanes, especialment en matèria de llengua i d’una espècie de localcentrisme” (Bourdieu, 


2004:221). I a Castelló diuen que hi costa relacionar-te si no eres de “soca-arrel”.   


“Sí, ací hi ha el castelloner de soca....je,je, però jo crec que ne queden pocs de socarrel  que i 
jo cada vegada crec que és més oberta i més ara, amb tanta immigració, de xinesos, 
romanesos, en fi, jo crec que s’està obrint, que és prou acollidora Castelló en eixe sentit” (E37) 


 
Segons les condicions de possibilitat, segons l’habitus i segons les representacions de la 


ciutat, és clar que la ciutat serà oberta o tancada, gran o petita, desmesurada, agoviant o el 


contrari d’una escala adient. Castelló té una grandària que no agovia, com Barcelona o 


València, diu l’E14. I d’altra banda segons d’on vens i on vius: “Els que vivien de la via per 


amunt, és que eren de poble i tot menos, tot menos, pel fet mateix de viure en un carrer” (E09)  


La grandària i l’obertura, és objectiva i subjectiva, depèn. Hi ha dones de pobles petits, 


que passar uns anys a Castelló els canviaria la vida, i pot ser no tornaren al poble. I d’altres 


que des de joves advertien: “que se’ls quedava menut lo que era el poble: ella necessitava 


viure diferent experiències i a més Castelló se li quedaria menut també a d’eixa persona en 


concret” (E07) Castelló és gran o menudet. I la gent serà també més oberta o tancada, depén; 


però no sols de la grandària de la ciutat.  


 
 


3.4.2.3 Les altres capitals 
 


“Esa superioridad que el aldeano se arroga (referint-se al que viu al poble o vilatà), el 
campesino (el masover) nunca se la reconoce plenamente. El aldeano no es un ciudadano pero 
pretende serlo… A los aires de ciudadano nuevo rico que el aldeano aburguesado adopta a 
menudo para con él, el campesino (masover) sabe responder con silenciosa ironía o aludiendo 
a su origen común: ¡sabemos de dónde sale! (Bourdeiu, 2004:108)   
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Hi ha capitals més menudetes que València o Alacant, que han exercit durant segles de 


capçalera política, cultural, religiosa i industrial, com ara la capital dels Ports, Morella, o més 


encara amb la revolució industrial, Alcoi. La capital de l’Alcoià era una gran ciutat des de 


mitjans del segle XIX (30.000 habitants en 1877), repoblada pels pobles circumdants i més 


tard de migrants d’Andalucía, Albacete i Múrcia atrets per la industrialització. Des de l’any 


1970 la població s’ha estabilitzat al voltant dels 66.000 habitants. Una ciutat gran. La posició 


simbòlica ocupada i representada pels alcoians en els relacions amb els pobles del voltant, 


podria sintetitzar-se en un mot: superioritat. “Això es creuen ells. Allí s'ho creuen perquè són 


de la capital. Són alcoians” (E39).  


Els ciutadans de Morella també solen expressar un cert aire de superioritat en les seues 


relacions amb les dones dels pobles i masos de la comarca, a qui sovint i amb sornegueria els 


anomenen aldeanos: “Els de Morella són de capital. Aldeanos, mos diuen aldeanos” (E10). 


La històrica capital dels Ports compta actualment amb 2.794 habitants (quasi la meitat dels 


quals viuen dispersos en els masos del terme). Objectivament però, no és ni un poble gran, no 


té la grandària mínima, però és molt més gran que la resta dels pobles històricament 


dependents. “No sé per què, la gent de Morella també… és una mica més tancada” (E38) 


En la trinxera del conflicte per no ser de poble, Bourdieu hi descrivia les diferències entre 


els masovers (campesinos) i els habitants de l’aldea, del poble. “La aldea solo es ciudadana 


por oposición a sus caseríos campesinos. Por la mentalidad y el estilo de vida de sus 


habitantes, el pueblo podría parecer una ciudad sino fuera porque no cumple las funciones 


importantes de esta” (ibíd:108) Així s’entén la poca simpatia que expressen per la capital dels  


Ports o de l’Alcoià: “Jo et puc dir que fa dos anys i mig que no estic a Morella” (E10)   


Les interaccions són escasses per l’antipatia de les “masoveres” als de la capital i 


viceversa: “Els de Morella, ells no van normalment a cap puesto, com a molt van a Cinctorres 


de festa. (I dius: ) Osti, els han obert les portes de Morella a estos! (E10). Tanmateix, quan els 


de la ciutat d’Alcoi o de Morella són a València o a Barcelona, també es reconeixen com a de 


poble, i potser siga també semblant la consideració, de aldeanos o masovers per als altres de  


la ciutat: “Els de la ciutat, en l'aire de superioritat que porten” (E09) 


 
 


3.4.2.4 La consciència de poble 
 


“Les de poble no tenen eixe aire de superioritat... serà perquè tenim que demostrar-ho més, o 
mos creiem que tenim que demostrar més” (E09) 
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Què n’haurien de demostrar? A qui? Per què? Con són les dones de poble? Com es 


creuen que són? Les representacions socials de la realitat que comparteix grup amb atributs 


comuns, tenen un paper important en la configuració de la consciència de pertanyença grupal, 


en construir l’endogrup. D’acord amb Ibáñez, “estar con otras personas que ven el mundo tal 


y como lo vemos, no sólo permite establecer unas relaciones más relajadas y satisfactorias, 


sino que nos proporciona una cierta confianza en la validez de nuestros criterios y en la 


bondad de nuestra forma de ser” (Ibáñez, 1988:54). La construcció de les identitats se basa en 


la consciència de pertanyença a certs grups socials, i en la significació afectiva i avaluativa 


resultant d’aquesta pertanyença (Tajfel, en Cruz Sousa, 2006:43).  


La percepció compartida, la cultura del grup ajuda als individus a interpretar la realitat, a 


donar sentit als comportaments propis. El jo, la identitat pròpia es construeix en part per la 


consciència de pertànyer a un o diversos grups, categories socials, que es fan i refan segons 


les similituds amb uns, i segons les diferències amb els altres. Les interaccions en la ciutat són 


moments i espais de contrast, de presa de consciència dels altres i de recepcció de les mirades, 


imatges i discursos que n’expressen. La identitat social de les dones de poble sovint es 


reconstrueix més en la ciutat, amb els altres, que en la comunitat d’origen, amb els similars:  


“He notat que sóc de poble quan vaig arribar a la ciutat. Home, quan estàs al poble, estàs al 
poble” (E10) 


 
En efecte, l’E10 i E38 s’identifiquen i són identificades, pel nom propi i tot seguit pel 


malnom, el nom del seu poble. I s’expressa en l’adreça de correu electrònic personal: 


nom_poble@.... Un cas molt freqüent actualment en les dones de poble, en les seues relacions 


urbanes, un signe d’identificació personal per als altres i d’ubicació indentitaria d’elles: el 


poble: “Es mi segundo apellido. Siempre digo, fulanita i X (el nom del seu poble) (E20) 


L’E20 no té el nom del seu poble en l’adreça e-mail: “No lleva el nombre de mi pueblo..., 


pero es la contraseña!” (E20), una altra expressió íntima d’identificació, tanta com el número 


del DNI o la data de naixement, són les dades identificatives més personals. A ciutat, hi ha 


situacions en què l’habitus d’una dona de poble es fa palès, i es fa notar en les pràctiques, en 


els comportaments i en les formes d’identificació.  


Els estereotips d’allò rural es reprodueixen a la ciutat i tenen un efecte divers a 


l’interioritzar-se en cada dona de poble de forma variada.   Així en algunes dones, l’espill dels 


altres transmetrà una sensació negativa:  


“La negativitat, tot el que fas està malament, i tot el que fan ells està bé. A lo millor serà 
perquè encara tinc el pensar de poble” (E09) 
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La “negativitat”. Encara tenien el pensar de poble (habitus) denota una certa inèrcia, 


involuntària i alhora una certa intenció d’esmena, de voluntat remota de superar-ho, tard o 


d’hora. De canviar, d’integrar-se, perquè potser creu que toque fer-ho. Es connotatiu també 


d’arrelament, se reconeix part d’un col·lectiu, estrany en el medi, diferent en alguna cosa, 


segons el feedback rebut pels altres. Des d’aquesta mateixa perspectiva, hi ha altres que 


n’expressen un cert complex d’inferioritat, especialment quan es veuen “torpes, lentes, 


rígides”; per no ser tan “hàbils, obertes, actives o educades”, segons que s’atribuiria 


suposadament a les dones que no són de poble (vegeu-ne els atributs de Cruz, 2006).    


“En certes coses jo tinc clar que sóc de poble, totalment, i sempre dic jo sóc de poble. O siga, 
quan dic: no m'aclare molt en astò, és que me se nota que sóc de poble!" (E02) 


 
“Pues a lo mejor en, ara no tanto, pero cuando llegas, en cuestión de metro y cosas de esas, 
dices, madre mía, soy muy de pueblo’ (riu), porque no estás… claro, no estás…. en cositas. 
Pero bueno, tampoco..., tampoco soy una persona que me digan: mira esta…, no, en el hablar 
lo que más. Y cada vez menos (riu)”(E16) 


 
Una forma expressiva d’aquesta internalització de l’estereotip rural es pot manifestar més  


activament, en casos de doble pertinença rural-urbana, quan se disimularà o amagarà la 


ruralia, si hi convé.   


“A ver, yo soy de pueblo, cuando quiero ser de pueblo y soy de ciudad cuando quiero ser de 
ciudad. ¿En función de qué? De la situación, del momento, de la gente... Yo sé quién soy y 
evidentemente soy de pueblo, pero si yo no quiero que te enteres, tú no te vas a enterar” (E06) 


 
Hi ha altres maneres més positives de sentir la condició de poble, la primera és l’actitud 


orgullosa de l’origen, tot i sabent que l’esterotip rural tractarà d’estigmatizar i pot provocar 


complexos de culpa o d’inferioritat.  


“Nunca me he sentido pueblerina. Ese complejo nunca lo he tenido, al revés, tenía el orgullo... 
o sea, siempre he tenido orgullo del hecho de ser de pueblo. No, complejo, nunca” (E20) 


 
Una altra també de positiva és aquella que no accepta la validesa de l’estereotip i que 


respon activament, tractant de desmuntar la fal·làcia interessada, de l’estereotip rural.      


“A mi em molesta molt que se’n burlen dels que són de pueblo” (E11)   
 
Des d’un angle positiu, però passiu, des de la perspectiva de l’idil·li rural, algunes també 


hi podrien expressar que “és que molt xulo ser de poble, tindre una casa en un ambient de 


poble, en un paisatge, en una natura...” (E37)  


A grans trets, i pel que s’ha dit, hi ha dos mirades ben oposades de ser de poble, l’una 


amb un significat pessimista (passiva o activa) o fatalista –el poble és el passat- i l’altra, d’una 


actitud orgullosa, més optimista o resistent. Segons n’internalitzen el discurs desmoralitzador 


(la manipulació simbòlica de l’avenir) que comporta “la fugida inevitable, la desbandada, com 
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a suma de les fugides individuals”, o l’oposició, la resistència i “mobilització que condueix a 


la recerca col·lectiva de solucions”, des d’uns valors postmoderns, apostant per repensar el 


sistema de producció i consum, l’estil de vida, relocalitzant, reestructurant, reavaluant i  


recontextualitzant, les 8 erres del decreixement (Latouche 2009).  


La perspectiva resistent s’oposa a la “profecia tecnocràtica”, a la “representació de la 


història com a complot” (Bourdieu, 2004:242), és una mirada compromesa amb el futur.  


Les dones que estan en un procés i amb una disposició d’adaptar-se a la ciutat, poden 


expressar amb una certa forma de justificació i advertiment alhora: "Jo sóc de poble, però això 


no vol dir que siga una xica de poble i que no puga adaptar-me a la ciutat” (E02) Aquest 


discurs denota subtilment la presència de l’estereotip rural, en advertir que tot i ser de poble 


no vol dir reconèixer cap incapacitat objectiva per adaptar-se a l’entorn. Una altra expressió 


de grau major d’internalització d’aquest estereotip rural, pot observar-se en aquells casos en 


què s’amaga o disfressa la condició d’origen: 


“Cuando me conoció se pensaba que era de aquí, de Valencia, y yo no le dije que era del 
pueblo. De hecho, él cuando se enteró que tenía tierras dijo: Uy! Madre mía! Si lo llego a 
saber antes no estoy contigo" (E23) 


 
L’E23 es una jove de poble, com el seu novio (de Canals), tot i que, pel que en diuen, no 


ho voldrien ser. L’E36 porta 20 anys vivint a ciutat, on va anar per casar-se amb un jove urbà, 


i  que no recorda cap situació especialment xocant pel seu origen i condició de dona de poble:  


“Pues la veritat... no. No tinc així... no me’n recorde de cap, no me’n recorde” (E36) 


És un altre exemple de desarrelament i d’integració en l’entorn, via matrimonial. I hi ha 


el contrari, d’arrelament, també amb més de 20 anys vivint a ciutat, casada amb un del seu 


poble: “Jo no tinc les vivències d'una persona de ciutat, no m'he criat en una ciutat” (E17)    


Fins ací s’havien mostrat 3 casos de dones desarrelades i adaptades a la ciutat. Aquest 


últim  és un cas, però, de dona cosmopolita, resident i integrada en ambients urbans des que 


va estudiar COU, però que no s’ha desarrelat del seu poble, on es va criar i on passa el temps 


de la vida més personal, no laboral. Tant, que sostè no tenir les vivències d’una persona de 


ciutat. Des de l’afirmació “són de poble”, en tercera persona que denota allunyament, fins el 


“jo sóc de poble” amb orgull7, hi ha un ventall d’opcions i matisos de ser de poble.  


 


                                                            


7 Hi ha diverses comunitats, webs i xarxes socials com Jo sóc de poble, Som de poble, Gent de Poble 2.0, Wiki rural, Wiki de poble o Sóc de 
Poble amb un notable èxit en la xarxa, pel nombre de recursos, usuaris i seguidors. Aquesta darrera comunitat té a 189.910 persones en 
Facebook (agrada). “Sóc, pense, faig, visc”: Sóc de Poble, és un “centre d’immersió cultural i tecnològica” situat físicament a la Torre de les 
Maçanes, Alacant, que acull i proposa compartir, iniciatives educatives i tecnològiques (TIC rural) des d’una aposta pel desenvolupament 
sostenible dels pobles. Vegeu https://www.facebook.com/socdepoble o bé a http://somdepoble.com/wiki/index.php?title=Portada, també al 
blog http://somdepoble.com/blog/ o aquesta altra twitter: http://twitter.com/#!/socdepoble 
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La internalització dels valors estereotipants observats en els urbans, i patits per les dones 


de poble, pot fer reaccionar amb pessimisme (negativitat), que pot ser passiu o actiu, o al 


contrari, provocar una resistència activa. Un exemple de pessimisme actiu l’hem vist quan 


s’hi amaga o disfressa, quan la condició de ser de poble fa vergonya. La postura resistent n’és 


contrària: “No em fa cap vergonya perquè jo estic orgullosa. A lo millor el que no està 


orgullós de ser de poble sí que li fa vergonya, però a mi no: jo sóc de poble! (E29)  


Pel contrari, la gran majoria se sent orgullosa, siga per una certa inèrcia (insconscient), o 


per resistència, conscient: “És que estic tan orgullosa de ser de poble...” (E18) 


¿Vergonya de ser qui són, de l’origen social o territorial, per què? Hi ha qui li’n fa i hi ha 


qui n’està ben satisfeta amb ella mateixa, amb l’endogrup. 


 “Mon pare sempre ens deia: no heu de tindre ninguna vergonya de parlar amb ningú, ni de lo 
que sou, ni d’on veniu” (E03) 


 “Jo he sigut de poble, sempre. On anava o quan passava classes d’anglès al Japó, tot el món 
sabia que era de poble, perquè jo em considere que sóc del meu poble” (E17) 


 
Aquesta darrera és una versió expressiva de l’orgull de ser de poble, que alhora que 


reivindica allò local , inserit en una pespectiva cosmopolita, tot coincidint amb el discurs del 


cantant Joan Amèric:   


“Sempre caminaré amb el meu poble; diuen que és xicotet, jo el veig enorme. No, jo no sé ser 
del món / sense ser d'algun lloc, arrelat en el món. Jo sóc de l'univers perquè sóc poble...” 
(Cançò Perquè sóc poble, de Joan Amèric)  


  
Primerament, ser de poble ve determinat per la mirada i la consideració de ser una 


categoria o grup diferent als altres, feta pels altres i per als o en comparació i per diferència 


amb d’altres.   


“Yo no me he sentido mal por ser de pueblo, ni nada. Cuando hablas con la gente así, que 
tienen unas ideas, que se creen, no sé, que vivimos en una aldea...“(E34) 


 
Així, els altres poden emetre significats positius, neutres o negatius: “... de vegades, un 


poc despectiu. Altres no, n’hi ha gent que sent admiració” (E12).  Les experiències, l’efecte 


espill dels altres i la retroalimentació, la recepció i interiorització de les percepcions i de les 


emocions, generen significats positius o negatius envers l’endogrup, que s’ha d’afrontar, 


d’una o altra manera, amb un contingut o altres. Quins són? Ser de poble és primerament un 


sentiment. “Sí, perquè eixe sentiment sempre el conserve. A més a més, a mi m'agrada molt el 


poble, m'agrada la serra, estar en contacte…” (E39) 


“Hi ha un feeling ahí de més senzillesa, de més poder parlar de tu a tu, no? No sé... com si hi 
hagueren diferents obstacles, que no són obstacles, no sé... són com seccions invisibles o una 
cosa així, no? que un de ciutat… és diferent” (E12) 
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És com un feeling, un sentiment, una emoció compartida; de connexió, d’unió, que no 


tenen amb els altres, ni tenen els altres de la ciutat entre sí ni amb elles, són diferents: és un 


exogrup.“És com un sentiment. Però aquí la gent, aquí no, no ho té això. Perquè crec que la 


gent de ciutats i de pobles més grans, com Almassora o Vila-real i això, que no tenen el 


sentiment de ser de poble, cony, de ser d’un poble, ni tenen l’enyorança de voler tornar i 


d’estar…” (E38). Un sentiment, i quins seran els atributs d’aquest sentiment “ser poble”? Les 


dones de poble senten que són, en primer lloc, més realistes. “Som més realistes i més 


senzilles” (E12). “Jo crec que són més realistes les xiques de poble (E09). Potser aquesta 


autopercepció estiga relacionada amb experiències de frugalitat en la disposició de recursos, 


de conèixer situacions de probresa relativa en els àmbits familiars, saben qui són, d’on vénen. 


“Jo crec que tenim un contacte més.., un major contacte amb la realitat, amb el carrer i 


sabem més com poden ser les coses de difícils” (E11) Tenen la sensació d’estar més a prop de 


la realitat, de disposar d’un coneixement major de la realitat objectiva, natural; per 


comparació amb els altres, urbans, tenen més coneixement de l’ambient natural i rural, de 


l’origen i les formes dels aliments, a causa del contacte familiar amb la terra, amb el camp.  


“M'agrada el camp...m'agrada quan mon pare se’n va a collir raïm, anar a ajudar-lo perquè ho 
he fet de nana, quan estudiava i no tenia res que fer, me n’anava a ajudar-lo, a collir raïm, a 
collir albercocs i continua agradant-me” (E19) 


 
També per haver viscut al poble, on hi viu poca gent però les interaccions i la 


transferència de coneixements és més intensiva i útil, pel que refereix a l’ambient rural, les fa 


ser diferents:  “Haver nascut en un ambient rural i en un col·lectiu un poquet més tancat o un 


poc més… en un lloc on hi viu menos gent, això marca bastant” (E04) 


El conjunt de coneixements adquirits pel contacte familiar, local i de l’entorn agrari i 


natural, contrasta amb el que saben, i n’ignoren, els altres, els urbans. 


“I tu com ho saps tot això, i dic: Pues perquè sóc de poble i tota la vida ho he fet, i ho sé i 
m'agrada saber-ho; vull saber-ho, no vull perdre-ho” (E19) 


 
Tenen més compromís, més consciència social. La consciència de sí es construeix, tal 


com s’ha vist, per comparació amb els altres. I els altres quan volen veure o tocar aliments...    


“Ací...es pensa la gent que tot ve del supermercat, i no. Al poble saps perfectament quan es 
gelen les taronges i quan no es gelen; al preu que van ... És que al poble tot el món, allí tot el 
món té terra i si escoltes què es comenta a casa, tens un major contacte amb la realitat” (E11) 


 
El gran desconeixement, l’alienació dels urbans de la natura, dels cicles naturals, de les 


estacions, de la procedència, dels tipus d’aliments -i de les incidències possibles pel clima, en 


la salut, en la producció i elaboració- s’inicia amb les primeres passes dels nens, des de les 
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pràctiques i jocs infantils que a uns els vincularà i als altres els allunyarà del medi natural, tant 


com als xics urbans: “Que no saben jugar, ni relacionar-se en el medi” (E07) 


Hi ha unanimitat en les dones de poble respecte del gran avantatge comparatiu de la vida 


en el poble: la qualitat de vida i la socialització en l’etapa infantil. 


“És curiós, el gran desconeixement que té la gent del medi, però és normal: si van sempre, si 
caminen sempre per solcs (metàfora), poc poden tocar. Jo crec que, els xiquets que es crien al 
carrer pel poble i els que es crien ací, no tenen res a vore (E11)    


 
L’aprenentatge, els sabers tàcits, les experiències i l’autonomia dels xiquets al poble 


(“són molt autònoms:E11) comportaria uns trets característics diferencials, amb els xiquets 


urbans definitius. Criar-se o no criar-se al poble, marcaria per a tota la vida. També, la  


diversitat i la intensitat en les interaccions personals, n’afavoriria una certa cohesió, amb 


independència de la classe, l’estatus, la renda, l’edat i altres variables sociodemogràfiques:  


 “Som més obertes de ment. No classifiquen  (tant com en la ciutat) T'accepten o no t'accepten, 
 els caus bé o no els caus bé, però no classifiquen tant” (E17) 


 
La percepció de com són, n’inclou també ser menys sofisticades, “més realistes, més 


senzilles”, la qual cosa se complementa amb la creença general de ser més responsables, 


lleials, honestes, sinceres, en estar més habituades a la cultura del treball, l’esforç i sacrifici, 


amb un major  compromís amb els altres. “Són com més complidors, més sacrificats en la 


faena… A vegades massa i tot” (E14) 


 “Yo es que soy, para eso soy muy responsable. Yo si tengo que hacer un horario lo hago, 
aunque luego me vaya de fiesta, yo estoy acostumbrada…” (E34)   


 
 Mentre que la gent de la ciutat no serà tant sincera, lleial o cumplidora, no tant de 


fiar:“És que jo crec que la gent de poble té una altra…potser, la sinceritat… és més leal. A lo 


millor la gent de ciutat té eixa part més d’anar a la seua. En este sentit, treballadors, jo crec 


que ho som més que a la ciutat, a la ciutat a lo millor també treballen però quan arribe el cap 


de setmana viuen el cap de setmana com cal, com a… disfrutar” (E14) 


 Hi ha una altra dimensió important, la de compartir, d’ajudar als altres que també per 


comparació, a la ciutat s’hi destaca molt.   


“Per a mi és una gent que es vol relacionar i et vol ajudar, que vol compartir” (E07) 
 
 Al poble, un contacte més estret i directe amb les persones permetria una empatia, una 


major compressió, una major disposició a entendre i a ajudar els altres.  


“Per haver viscut en una petita comunitat en que la gent pareix que siga sempre més unida i 
més disposta a ajudar els uns als altres o...o algo aixina... pareix que amb la gent de poble 
sempre t'entengues millor... que són més bona gent” (E10) 
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 Per això creuen disposar d’uns actius patrimonials, un capital cultural d’interès, sinó 


superior sí diferent al que poden tenir els de ciutat, i les dones de la doble presència, al poble i  


a ciutat, serien doblement afortunades. La visió del valors que proveeix el poble: “La gent que 


ha viscut a la ciutat no ha viscut la riquesa de viure en el poble” (E12) 


“Los que tenemos un pueblo estamos orgullosos de tener un pueblo. Siempre tendremos eso 
ahí, es nuestro pueblo y no es el mejor de todos, pero es el mío y entonces, lo que me ha dado 
a mí el pueblo es mucho” (E20) 


 
Reconeixement d’un actiu intangible molt valorat, que es completa amb l’aportació 


formativa, en l’experiència: la visió de la sort que tenen per haver viscut en els dos àmbits, el 


rural i l’urbà,  la qual cosa els fa doblement afortunades:   


“Pot semblar ahi un poc una bajanada, no? Però és que eixes coses passen... i nosaltres tenim 
la sort d'haver-ho viscut tot. Una xica de poble és molt més resolta que una de ciutat. Perquè la 
del poble ha estat dins del poble i fora del poble i, normalment, la de ciutat no ha estat al 
poble. Eeeh... la soltura aquesta que et dóna haver estat en un àmbit i en un altre” (E12) 


 


Un altre aspecte important, que reforça la perspectiva optimista i de la resistència és la 


relocalització dels neorurals, basada en el fet de comprobar com ara hi ha gent que no se sent 


tant afortunada com la gent de poble, perquè “no tenen poble”. La comparació amb els altres 


ara reforçaria positivament l’autoestima del grup intern: per la gran sort de “tenir un poble”. 


“A mi sí que m'ha passat alguna vegada…d’amigues que són de València i diuen: Yo no tengo 
pueblo, yo también quiero tener un pueblo” (E29) 
“Yo tengo amigos que me dicen: Es que tú no sabes la suerte que es tener un pueblo. Y yo les 
digo: Yo sí que lo sé” (E20) 


 
La nova ruralitat, les noves funcions i representacions que s’assignen als territoris rurals 


semblen avançar reconstruint una versió novella, més amable dels pobles, la qual cosa 


reforçarà i estimularà els discurs optimista de la reestructuració i de la reconceptualització del 


mot, i també dels significats de la ruralia.  


“Hi ha gent que em diu: a mi m'agradaria poder... poder tindre eixa experiència” (E12) 
 


 


3.4.2.5  L’adaptació urbana 


L’acció d’integrar o l’efecte d’integrar-se a un nou i, relativament, desconegut entorn pot 


significar acoblament o ajustament al nou sistema social i també una depuració o supressió 


progressiva de diferències (per substitució o assimilació). Objectivament, és un procés que 


segueix una societat en incorporar individus i cultures alienes, la qual cosa significa la 


concurrència i confrontació, de forma més o menys voluntària o coactiva, de cultures i grups 
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ètnics o nacionals, on n’hi ha de grans i menuts, dèbils o poderosos, dominants.  


S’ha vist que l’habitus, el pensar habitual8, és un sistema de disposicions per actuar i 


sentir d’una determinada manera, que interioritzem i incorporem els individus al llarg de la 


nostra història. L’habitus permet articular allò individual i social, les estructures internes 


subjetives i les estructures socials externes, alhora que permet compaginar la lliure iniciativa 


individual amb la influència exterior de les institucions socials.  


L’habitus que adquereix cada dona durant la seua vida al poble se confronta amb l’altre, dels 


que hi viuen a la ciutat. L’ajust o encaix en l’estructura social de la ciutat serà més o menys 


conflictiu en funció de la magnitud de les diferències culturals objectives, que separen les parts i 


de la seua disposició d’adaptació o d’obertura. I tanmateix, el major esforç correrà a compte de 


qui migra i el cost d’aquesta lluita hi dependrà del capital posseït social (en les distintes formes). 


“En el empeño que se ha descrito tiene lugar la pérdida o el olvido -definitivo o temporal- del 


habitus o disposiciones (Bourdieu, 1991: 92) que adquirió el migrante bajo determinadas 


condiciones (...) Si hablamos de pérdida de la cultura y valores del inmigrante nos acercamos a la 


asimilación, pero si persisten sus propios rasgos estamos ya en la desintegración” (Herrera, 


1994). O dit amb precisió, en la no integració, que podria ser adaptar-se sense desarrelar-s’hi.  


En teoria “las opciones siempre se mueven entre los polos ordenados y excluyentes de 


integrarse en la sociedad receptora perdiendo o relegando parte del habitus, o por el contrario, 


resistirse y mantener los rasgos originarios por encima de todo” (íbid) Passat un cert temps del 


procés d’adaptació al nou entorn, si s’assumeix aquest nou lloc com lloc d’assentament, la 


dona de poble deixaria de ser una persona immigrada -en sentit geodemogràfic- per passar a 


ser una persona d’aquella ciutat, “sin despreciar el significado que quiera dar a sus orígenes ni 


tampoco la doble pertenencia” (Pascual de Sans, GRM, 2005) 


El procés d’adaptació pot ser afrontat d’una manera més activa o passiva, amb més o menys 


voluntat d’acomodar-se, i més encara amb el temps d’integrar-se-hi, d’arrelar. Dependrà dels 


caràcters personals, de l’estratègia i dels projectes de vida de cada dona, segons les seues 


condicions de possibilitat, les necessitats i les experiències anteriors al poble, les quals  


condicionaran la seua disposició i la seua permeabilitat al nou entorn.  


“Si ha decidit vindre-me'n a València és pa intentar estar millor i vore-ho tot lo més, lo millor 
possible dins de lo que n'hi ha, que no abarcar... tot, jo m'adapte” (E02) 


 
Aquesta és un expressió de dona migrada per cirscumstàncies involuntàries anteriors, d’una 


                                                            


8 SCHUTZ (1974: 95) l’anomena sentit comú o “pensar habitual”,  referint-se al “sistema de receptes verificades” que ens permet desplaçar-
nos pel medi social amb una certa economia d’ esforços interpretatius, en un context o situació històrica específic. 
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dona separada, que amb més de 40 anys ha d’afrontar una ruptura en el projecte de vida 


anterior. Necessitava canviar de poble i de vida, reconstruint-ne una altra.   


“Si a mi fa uns anys m'hagueren dit... jo que precisament tinc... que tindre el meu pis, el meu 
treball al poble..., si a mi m’hagueren dit que jo haguera estat vivint en València, t'haguera dit: 
impossible! (E02) 


Una dona amb un projecte de vida consolidat, encarrilat des de l’adolescència (novio, pis, 


treball, matrimoni, fill...), la possibilitat de viure en una ciutat estranya no resulta gens atractiva 


ni probable. Però les cirscumstàncies poden canviar en un moment de la vida. Depén.  


“Jo crec que això depèn de la persona. Vull dir, pa mi, jo m'ha adaptat i si ara, demà em digueren 
ten tens que anar a Nova York, jo m'adaptaria. Si no m'adapte i m’ho agarre tot, (amb ironia) i 
ara astò? pos vaja com són tots? pos vinga, au... pos entonces me'n tinc que tornar” (E02) 


 
“Si no m’adapte”, si no volen adaptar-se’hi, si tenen una disposició tancada, negativa, 


contrària a la novetat, a la complexitat, si no accepten les diferències, l’actitud crítica pot 


generar malestar, i podria frustrar l’experiència urbana. Sembla una disposició més pràgmàtica, 


acomodatícia a una situació que no té alternatives. És instrumental: “pa intentar estar millor”  


Un discurs semblant d’adaptabilitat s’expressa en els casos que el projecte de vida va anar 


enllestint-se com a estratègia de fugida, i s’orientava cap a la ciutat i la parella urbana, des de 


l’adolescència. La disposició a adaptar-se (integrar-se) aviat a l’entorn, n’era una part del somni. 


“Me adapté enseguida, soy una persona que no tengo problemas, no suelo ser muy 
problemática en eso, soy, me adapto bastante bien a los medios. Ya te digo que, mira, por las 
circunstancias y eso si me tengo que ir a vivir a Madrid o tenemos que volver al pueblo, por x 
cosas... No soy muy proble… Mi marido, es el que sí, pero yo soy una persona que me adapto 
a todo, o sea que no…” (E21) 


Hi ha una altra manera d’afrontar l’adaptació. Hi ha experiències d’adaptació de dones de 


poble que permeten superar la visió del contínuum entrada-adaptació-integració. Hi ha casos de 


dones que s’adapten no per integrarse, sinó que és la integració, com un efecte, la conseqüència 


de l’estratègia d’adaptació al nou entorn sociocultural i espacial.  


 “Yo la experiencia que tengo de la ciudad es muy positiva, porque no tuve problema en 
adaptación, Porqué he encontrado siempre un grupo social muy numeroso e importante en mi 
vida. Tengo muchas amistades, entonces nunca me siento sola, siempre tengo la posibilidad de 
tener actividades diferentes, de estar con gente diferente, de compartir, de hacer...” (E20) 


  
Les experiències d’adaptació a l’entorn poden ser menys agradables que l’anterior si no se 


disposa del capital necessari en les tres formes (econòmic, cultural i social). És el cas d’una altra 


dona que va migrar a la ciutat, casada des del poble: 


 “Sí, prou fort... arribes a un puesto que no coneixia a ningú, a ningú; ni sabia on n’hi havia un 
forn ni una carnisseria ni res. Sí, és fort i més amb 2 xiquets xicotets... Sí, molt a soles, però 
després escomencí a fer amistats... pues, com duia a la xiqueta a escola... pues amb les mares i 
tot, i la veritat és que he tingut prou sort” (E22) 







EL BALL DE LES FADRINES  251 


 


 


Bourdieu hi recordaria que se pot ocupar físicament un habitat sense habitar-lo, si no se 


disposa dels mitjans tàcitament exigits, començant per un cert habitus (urbà).   


“Sí, jo estic bé en la ciutat. A mi el poble m'agrada perquè he viscut sempre i com el meu 
home és d'allí, pues ho tenim fàcil. Però la ciutat també m'agrada” (E17) 


Pel que hem vist l’adaptació a l’entorn pot conduir amb el pas del temps a la integració o no. 


Pot entendre’s com una fase o part del procés, i com una estratègia de mantenir la diferenciació, 


reafirmant-la, com una part, inevitable, d’escapar o no de la integració.  


“Tú tienes los familiares, los tienes allá, pero la ciudad te da muchas oportunidades,  por eso 
digo que soy una privilegiada, en el sentido de que tengo la suerte de tener los privilegios de 
tener un pueblo y tengo la suerte de tener los privilegios de tener una ciudad. Mi vida actual 
compagina mucho ambos privilegios, entonces, por eso me siento una mujer más feliz, porque 
como siempre tengo lo que necesito...“ (E20) 


 


 
3.4.2.6  L’autovaluació de l’experiència 


El grup més nombrós de dones de lam ostra és el de la doble pertinença, urbana i rural, 


les que estan encantades de viure a la ciutat (estar) i ser de poble, les quals a més edat potser 


més valoraren eixa situació de privilegi; i  pel contrari les que han tingut menys temps de 


relació urbana potser siguen més crítiques amb els vessants inhòspits de la ciutat.  


“Aquí se está muy bien y yo estoy encantada eh, yo no tengo ningún problema, he estado años 
de estar muy limitada de ir a muchos sitios, pero vamos, de normal, yo estoy encantada. Pero 
te digo una cosa, me encanta el pueblo” (E30) 


 
Aquesta polaritat s’expressa amb un grau màxim quan s’eleva a categoritzar 


orgullosament, però conjugant en una mateixa frase el verb ser (identitat) amb el verb estar 


(circumstància), atès que amb el primer (són) mantenen la lleialtat a l’origen, i amb l’altre 


(estan), detallen la circumstància que els permet poder ser elles mateixa:    


 “És que estic tan orgullosa de ser del meu poble com d’estar en la ciutat” (E18) 
 
Hi ha una altre vessant un poc defensiu, que alhora que expressen el goig que els fa estar 


en la ciutat, un complex de culpa respecte de l’endogrup els porta a matissar que això no deu 


comportar cap desconsideracó cap al poble, “a mi també m’agrada”. 


“Però no cal deixar el poble tampoc. M’entens? No vull desvincular-me... com molts, en conec 
amics que s’han desvinculat més.Tampoc és això. No el veig jo tant horrible el poble. Escolta, 
al contrari, a mi m’agrada el poble” (E14) 


Efectivament, és possible adaptar-se i estar encantada de la vida urbana, sense renunciar 


als arrels, al privilegi de mantenir i gaudir-ne amb les relacions i les identitats de l’origen. 


“Qui perd els origens, perd la identitat”, en deia la cançò (Raimon: Jo vinc d’un silenci).  
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Tanmateix, les que per les interaccions urbanes van adaptant-se i perden els vincles rurals, 


poden expressar més satisfacció amb l’experiència urbana: “Sí, m'agrada València” (E12). Hi 


poden reconèixer que contràriament al que pensen altres de les amistats conegudes, pròximes 


i potser contràries:  “Sí, a mi m'agrada la ciutat, la veritat és que m'agrada molt” (E15). 


Quan el nivell de fascinació per la ciutat és més alt, les expressions de complaença 


s’acompanyen amb adjectius qualificatius, i potser augmentatius, com molt, moltíssim, tot i 


que per a no semblar deslleial amb el poble, anotaran algun punt crític de la ciutat i alguna 


justificació per dissimular la residència urbana.   


“M'agradava la ciutat, des de sempre. No m’agrada el tràfic, no m’agraden moltes coses que hi 
ha en la ciutat... però això no lleva, que jo vulga viure molt al poble. És que sóc molt nerviosa, 
jo no puc estar allí tranquil·la” [riu] (E19) 


I finalment en aquesta escala ascendent de mesura del grau de satisfacció urbana i les 


explicacions annexes que s’han considerat adients afegir-hi, la postura màxima sembla ser la 


d’aquelles que des de petites somiaven amb l’aventura urbana, per la qual cosa, una altra 


situació per comparança és inversemblant:  


 “Jo estic encantada, jo estic molt a gust i molt bé” (E36) 
  
Hi ha, però, un altre grup que focalitza la satisfacció de l’habitat en les condicions de 


possibilitat, en que el medi els permeta ser o no, elles mateixa, la qual cosa pot superar les 


espectatives. L’acceptació instrumental. 


“A mi lo que m’agrada molt, és ser jo mateixa, el poder desenvoldre’m com ara a Castelló. Jo 
no volia viure a Castelló i jo estic feliç de la vida, vivint a Castelló (E14) 


És a dir, la ciutat serà el que siga, però si permet desenvoldre’s (mitjà) i sentir-se millor, 


n’agradarà més del que hi pressagiàven (i potser del que n’admetrien prèviament). 


“Sí, jo sí. És que em note com més lliure pa tot (riu). Sí, jo ací em trobe bé (amb veu baixeta). 
València, com a ciutat, a mi m'encanta” (E02) 


  
La decissió de migrar a la ciutat, siga la que siga, és un repte important en la vida de les 


dones de poble, i s’ha d’avaluar la virtud d’aquesta decissió en funció dels seus resultats, de 


les conseqüències reals en les possibilitats de fer i de ser de cadascú. Hi ha tres casos que han 


hagut de canviar d’habitat recentment: dues separades i una fadrina; totes tres tenien treball i 


l’han deixat. Les tres estan auto-ocupades en serveis d’atenció personal o en l’hostaleria.  


“No m’arrepentisc de lo que haig fet, és a dir, del que vaig fent, ací lluny del poble: que sí 
necessites xerrar amb ta mare; que sí necessites de vegada en quant, que sí, tens ganes de 
xerrar i vore’ls, però a mi m’agrada estar ací a soles, independent” (E01) 


 
Totes tres són dones de poble molt arrelades, encara que han hagut de canviar per 


millorar la seua situació personal i van haver de deixar el poble, canviar d’habitat, per a poder 







EL BALL DE LES FADRINES  253 


 


 


ser: “Independent” (E01); “... com més lliure” (E02); “ser jo mateixa, poder desenvoldre’m” 


(E14). Això és el que han trobat en la ciutat, el que sembla que sense voler, anaven cercant.  


“En la vida tu necessites canvis. I a lo millor el que té una cosa, en vol una altra, i el que està 
vivint al poble o al mas i no veu ningú; el que està fart de viure a Castelló... Sí, és canviar, és 
no fer sempre el mateix. Jo crec que tinc la sort que, si jo estiguera al mig del desert, també 
estaria bé, m’adapto molt a les situacions” (E14) 


  
I totes tres n’expressen satisfacció, tenen en comú la vinculació familiar i una bona 


disposició a adaptar-se a les noves situacions, la qual cosa en l’E14 no estranya per haver 


viscut en ciutats més grans que Castelló. Però pot sorprendre en E01 i E02, atès que sempre 


havien viscut al poble fins fa poc. La disposició s’adapta a les necessitats. I a l’inrevés: 


l’habitus a l’habitat, amb els anys, per voluntat o per necessitat.   


 “Per a mi en estos moments, és lo que jo busque, perquè és lo que jo busque. Sí, m'imagine 
que si jo no estiguera buscant això, pos segurament ho voria d'una manera molt malament i 
seria tot diferent” (E02) 


  
Si estàs al poble i comparteixes una representació de la ciutat inhòspita i negativa, potser 


per desconeixement, per la comparació amb unes referències estables, pròximes, segures, a les 


formes conegudes del poble.    


“Conec amigues meues que diuen que la ciutat no els agrada; però, jo crec que no la coneixen, 
parlen però no la coneixen” (E16) 


 
És natural que en els casos de fadrines o casades joves que se senten molt integrades al 


poble, pot ser és en la ciutat on no n’estan tant satisfetes: n’estan, pero són del seu poble: 


“Com jo, i a la meua manera de pensar [riu], jo crec que viuria millor allà (al poble)” (E04) 


Els forts contrasts urbans i la manca d’integració pot fer que les fadrines que en 


gaudisquen de la ciutat, com d’altres que hi podrien sentir-se estranyes. Estan, per que n’han 


d’estar, però...  


 “Jo visc aquí perquè tinc que viure ací, no per gust. Al poble s’està més a gust” (E38) 


Les representacions del poble o de la ciutat solen simplificar la realitat: una caricatura de 


dos realitats, ni tant antagòniques ni diferents. I hi ha dones resistents a l’estereotip rural que 


consideren exagerades les suposades constriccions del poble a la realització personal:  


 “Això és per desconeixement, sí. Si ho conegueren més, possiblement vorien més coses. Jo 
 pense que les ciutats no són llocs agradables ni de vore ni d’estar. Això en pense” (E11)  


 
Són expressions de dones ben arrelades, un perfil de dones resistens al fatalisme rural i 


potser urbanòfiles. 
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En aquest punt s’han descrit les trajectòries urbanes de les dones de la mostra, amb edats i 


predisposicions diverses. Unes s’han adaptat millor a la ciutat que altres; atesa una disposició 


diferent per a integrar-se-hi. En unes la ciutat serà una destinació instrumental,  mantenen els 


vincles i l’espai vital encara al poble. En d’altres, la migració a la ciutat sembla una destinació 


somiada, des de molt abans d’arribar-hi. El punt següent tracta de l’arrelament al poble, dels 


vincles que hi mantenen unes i altres, la qual cosa pot tenir relació amb la diversitat 


d’identitats d’aquestes dones. Unes han fugit del poble, perquè han deixat de ser fadrines. I les 


altres ¿perquè volen continuar sent-ho, o perquè encara ho són?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








1.2   Medi rural i gènere 


 


1.2.1 Comunitat rural i reproducció social  


 


Les poblacions humanes s’han distribuït al llarg de la història d’una forma 


discrecional i irregular pel territori, segons la disposició de terra fèrtil, aigua i la 


perspectiva d’aliments, entre d’altres recursos. Aquesta irregularitat seguia una lògica 


productiva i distributiva, que condicionava la densitat de població: com més producció, 


més població hi sobrevivia. La productivitat agrària, però, no pot créixer 


indefinidament. Si l’espai de conreu no augmenta i tampoc la productivitat, perquè 


depén de la mecanització i de les condicions climàtiques, l’excedent de població migra 


(Camarero, 1997). La població és depenent de la producció agrària, i aquesta de 


l’oratge: grans sequeres i gelades generen collites catastròfiques, desabastiment 


alimentari i fam, epidèmies, desordres i migració cap a altres territoris. 


La comunitat rural tradicional és un sistema relativament tancat i fràgil, basat en 


uns recursos limitats, escassos i, segons s’ha dit, aleatoris, en que la propietat de la terra 


(la quantitat o la suficiència) serà cabdal en l’estabilitat de l’abastiment familiar, alhora 


que en determinarà l’status social: la base de l’estratificació social i de les institucions.  


“La propiedad de la tierra se encuentra en el origen de casi todas las instituciones sociales 
rurales, ya que era lo único que hasta ahora ofrecía una garantía en medio de la inseguridad 
y precariedad econòmica” (García Ferrando, 1975:7; 1977a:41)  


 
La majoria de la població mundial subsisteix amb les activitats agràries.  Allò que 


se’n diu una comunitat rural, refereix a grups humans en els quals la majoria dels 


membres pertanyen a famílies dependents de les activitats agràries per a subsistir. 


Històricament, la família camperola actúa com un equip productiu poc diferenciat, en 


que la dona intervé activament i totalment, alhora que atén d’altres tasques més 


específiques de la cura del marit i dels fills (Galeski, 1972: ibid: 25). D’acord amb 


Vicente-Mazariegos (1991:99) que citarà el ruralista Rambaud: “En el campo se es 


antes família que individuo”. Els grups primaris com la família, vinculats per solidaritat 


genètica i emocional, solen adoptar i reproduir normes socials que asseguren i controlen 


la vida de joves i de vells. El grup primari transmet així, hàbits i costums, valors, pautes, 


tasques i definicions dels rols masculí i femení. És el procés de socialització, amb el 


qual els individus interioritzem els valors d’una cultura. La identitat de gènere és 


reprodueix mitjançant aquest procés de socialització diferencial. Som éssers socials. 
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La institució familiar regularia l’explotació agrària amb una vinculació plena dels 


seus membres, com un equip, en tant que extensió de la llar, en tant que unitat de 


producció domèstica, mitjançant unes regles de transferència, successió i herència que 


n’asseguraren la continuïtat del grup familiar, procurant l’equilibri entre les necessitats 


de recursos i la disponibilitat o capacitat productiva, i el mercat de treball local. La 


família triarà, doncs, els successors tant pel que fa al nombre com al nivell de 


qualificació, la transmissió de coneixements i les actituds més adequades per al treball 


agrari (Champagne, 1986, en Gómez Benito, 1997).  


El mecanisme tradicional de selecció i reclutament n’ajustarà el nombre dels 


possibles successors a l’òptim d’ocupants en l’explotació, bé siga limitant naixements, 


bé enviant excedents lluny de la família. Les filles, sovint considerades una càrrega més, 


poden ser enviades a servir, a posar-se en amo en la ciutat. Aquesta estratègia de 


supervivència s’alternarà amb el casament com a via d’emancipació. Fins ben passada 


la postguerra espanyola aquestes seran les estratègies a l’abast per a moltes generacions 


de dones, pobres, òrfenes o “excedents”. Posar-se en amo, fent de criades o de mares 


dides (nodrizas) serà un ofici que es proveirà bàsicament de zones rurals,  “libraba a las 


familias numerosas de un boca que alimentar” (...) “La extensión de esta profesión (en 


España, un tercio de la población activa femenina en los años veinte) va paralela al 


crecimiento de las clases medias urbanas que necesitan sacar adelante a familias cada 


vez más numerosas compartiendo los trabajos domésticos entre la esposa y la joven 


criada venida del pueblo” (Sarasúa,1994, en Díaz Sánchez 2004:1).  


Necessitat i disposició hi encaixen. Aquests treballs femenins seran una 


conseqüència de l’activitat de les dones de classe mitjana, “que se inician en distintos 


oficios en el siglo XIX y que dará lugar a la generalización de la idea de la 


incorporación de las mujeres al trabajo” (Ibid: 1). Els nous oficis assignats a la dona 


urbana seran de caràcter assistencial o de davantal, com ara comares o infermeres; 


instructores de pàrvuls o de “costura”.  


El treball de les dones començarà a fer-se socialment visible, especialment quan 


salten l’àmbit familiar i entren a la fàbrica amb la revolució industrial: “Es entonces 


cuando se visibiliza la presencia de las mujeres en la producción social y por extensión 


se comienzan a tener en cuenta otras ocupaciones, comenzando de este modo a 


relacionar a las mujeres con todo tipo de actividades laborales, sean éstas remuneradas o 


no” (Ibíd 2).  
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La fàbrica serà decisiva en la incorporació definitiva de la dona al mercat formal de 


treball assalariat. L’ús del treball de la dona i dels nens, seria el precedent de l’aplicació 


capitalista de la maquinària1 (Marx, 1973:323-I). En les fases primitives del 


desenvolupament industrial, l’explotació del treball de la dona i dels infants seria un 


dels trets més dramàtics. Jornades esgotadores de dotze i catorze hores, convirtiren la 


dona en l’ésser més explotat de la societat industrial, ja que quan major era el 


desenvolupament industrial, major n’era la proporció en què el treball de la dona 


desplaçava al de l’home (Ibid:323) 


Les dones, com la població rural, estarien considerades recurs secundari, alternatiu, 


segons la conveniència del mercat de treball, fins i tot pels crítics del sistema capitalista: 


en la societat industrial són part de l’exèrcit laboral de reserva, tot i que paradoxalment 


també en les comunitats rurals: “La escasez temporal o local de trabajo no hace subir los 


jornales del campo, sino que arrastra a las mujeres y niños a las labores del campo y 


hace bajar el límite mínimo de edad de los jornaleros” (Marx, 1973:589-I).  


Aqueixa explicació és congruent des de la perspectiva del treball (confrontat al 


capital). Una altra en podria ser que l’absència de mà d’obra per l’emigració de les 


comunitats rurals, n’obligaria les persones romanents, de reserva, a atendre de manera 


exclusiva les tasques necessàries per a la subsistència del grup familiar. I encara una 


altra: la modernització agrària augmenta la productivitat, crea excedents de mà d’obra 


que desplaça a zones industrials d’expansió. Així, la tractorització hi estalviaria temps i 


diners, salaris, en fer sobrant “la animalía laboral” segons la citació següent:  


“Cuando se dejaron los mulos por los tractores, cada labrador que lo conseguía se sentía 
feliz porque realmente era un nuevo protagonista del progreso y del salto que iba a dar esa 
família económicamente. Se ahorraban peones, trabajo, tiempo, pero eso a la vez era la 
conexión inmediata con el mercado capitalista (...) el cambio decisivo. A partir de ahí ese 
viejo mundo entró en crísis definitivamente” (Moya i Mazariegos, 1991:102)   
 
El resultat d’aquest procés: minven els pobles i creixen les ciutats, es redueix la 


grandària de la família i canvien les estratègies de supervivència familiar i laborals; les 


expectatives, els costums, valors i rols intrafamiliars. I més, hi perden importància la 


propietat de la terra i l’extensió de la propietat (o l’absència), i s’hi alteren els pilars 


bàsics de l’estratificació social i de l’organització familiar (Mira, 1972).   


                                                            
1 “En Inglaterra se emplean, de vez en cuando, por ejemplo, para sirgar los botes de los canales, mujeres en vez de caballos, porque 
el trabajo necesario para la producción de caballos y máquinas representa una cantidad matemáticamente dada y, en cambio, el 
sostenimiento de esas mujeres que forman parte de la población sobrante está por debajo de todos los cálculos. Por eso en ningún 
país del mundo se advierte un derroche más descarado de fuerza humana para trabajos ínfimos que en Inglaterra, que es el país de la 
maquinaria” (Report of the Social Science Congress at Edimburg, Oct. 1863, en Marx 1973:323, a peu de pàgina) 
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Amb la mobilitat ocupacional, profesional, geogràfica, residencial i social2, 


apareixen ruptures i conflictes intergeneracionals que s’han relacionat amb l’afebliment 


de la cohesió interna del grup primari, conseqüència, alhora, dels canvis socioeconòmics 


espemtats per la societat industrial (Thomas, 1931, en  García Ferrando, 1977:38). I per 


la síndrome de canvis culturals, la colonització econòmica i cultural, que hi representarà 


la modernització: “progresivamente el horizonte del posible trabajo y vida en la ciudad 


se irá imponiendo” (Moya i Mazariegos, 1991:99). 


“Nuevas formas de sociabilidad y de conflicto van apareciendo en los espacios 


sociales definitivamente unificados por el mercado” (ibid: 97). És, efectivament, la 


unificació del “mercat dels béns econòmics i simbòlics” (Bourdieu, 2004:222) que 


tindrà com a primer efecte la desaparició de les condicions d’ existència dels valors 


camperols front als valors dominants: “El atractivo y el influjo que ejercen los nuevos 


productos o las técnicas nuevas de confortabilidad hogareña, los modelos de urbanidad 


y cortesía o las diversiones y entretenimiento ciudadanos, resultan en gran medida de 


que se reconoce en ellos el distintivo de la civilización urbana, identificada, con razón o 


sin ella, con la civilización a secas” (Ibid: 120). Expressió d’alienació, de classe objecte. 


“Una de las dimensiones fundamentales de la alienación estriba en el hecho de que los 
dominados han de contar con una verdad objetiva de su clase que no es obra de ellos, con 
esa clase-para-otro que se les impone como una esencia, un destino, un fatum (...) De  
todos los grupos dominados, la clase campesina (desnodada de contradiscurso: desposeïda 
del poder de definir su propia identidad) es el ejemplo por antonomasia de la clase objeto, 
obligada a formar su propia subjetividad a partir de su objetivización” (Ibid:254-255)  


  
La destinació: allunyar-se’n, alliberar-se’n, fugir. La ciutat representarà per a elles 


l’esperança d’emancipació (Ibid: 120) quan no la possibilitat de convertir-se en dones 


urbanes, de mobilitat social ascendent, si més no en les formes: “... aumentaron los 


salarios de los obreros y el abandono del trabajo para casarse era una auténtica 


liberación para las mujeres 3, quienes se sentían más importantes en calidad de esposas y 


madres que en el de obreras. Al mismo tiempo y con ese comportamiento, no hacian 


otra cosa que imitar la conducta de las mujeres de las clases más privilegiadas de la 


sociedad” (Myrdal i Klein, 1969:19-20, en García Ferrando, 1977: 28).  


Una expressió de mobilitat social? Una via alternativa d’alliberament femení?    


 


 


                                                            
2 D’acord amb Pérez Díaz (1971:15), la mobilitat social té dues accepcions, Com a canvi de posició dins el sistema d’estratificació 
definit segons una escala de disposició de determinats bens i, 2a, com a canvi de posició en l’estructura social definida per relacions 
entre grups i classes socials. Aquest cas refereix a la primera, atès que interessa la perspectiva percebuda pel subjecte migrant. 
3 Tot coincidint amb Betty Friedan (1965) i amb l’autora de Por tu propio bien… Ehrenreich (2010) 
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1.2.2 Activitats agràries i gènere 


 


Les dones han jugat històricament un paper cabdal en l’aprovisionament 


d’aliments, foren les “inventores de l’agricultura” (Sauer, 1961, en García Ramon, 


1990:253), però a mesura que l’activitat agrària cobra importància, segmentarà tasques: 


“la introducción de las relaciones de mercado en el campo ha ido marginando a la mujer 


de las actividades productivas básicas en la agricultura y ha impulsado la emigración 


rural femenina que se constata para Europa Occidental ya desde el siglo XVIII“ 


(Ibid:254). A més intensificació de l’agricultura, més divisió sexual del treball, més 


masculinització i més invisibilitat del treball productiu de les dones, segons Kottack 


(1999). És a partir de la revolució industrial, amb la separació de l’espai-treball 


domèstic, del treball mercantil, que emergeix la figura de “mestressa de casa” junt al 


considerat mantenidor principal de la família. Però, la participació femenina en la vida 


econòmica de la societat ha estat sempre molt intensa i extensa en l’abastiment 


alimentari, des d’una doble presència: tenir-ne cura de la família (treball reproductiu4) i 


atendre tasques econòmicament productives en la terra, simultàniament:   


“Las actividades de la mujer primitiva fueron exigentes, continuas, diversas y penosas, y si 
se hiciera un catálogo de las formas de trabajo, se comprobaria que si el hombre se dedicaba 
a una sola cosa, ella se dedidaba a cinco” (Klein, 1971:256, en García Ferrando, 1977:27) 
 
Segons Simone de Beauvoir no es naix home o dona: la dona, se’n fa (1970). El 


gènere és una construcció social5 que determina comportaments de forma diferenciada i 


jeràrquica entre homes i dones. És una categoria analítica útil per observar les relacions 


de poder associades a la desigualtat social. La divisió sexual del treball atribueix 


tasques, temps i espais, en base a estereotips que determinen els rols d’homes i dones. 


Mentre que l’estereotip masculí considera els mascles més independients, dominants, 


controladors, projectats cap a l’exterior, en l’estereotip femení les dones serien més  


sensibles, sacrificades, afectives, projectades a l’interior de la llar i la vida domèstica. 


“Los rasgos estereotípicamente femeninos más característicos (observados) son sumisión, 
delicadeza, amante de la infancia, ternura, comprensión, compasión, sensibilidad a las 
necesidades de los otros, abnegación, objeto de deseo o belleza, e inseguridad. Las 
características asociadas a la masculinidad son, entre otras, liderazgo, gusto por el peligro, 
egoísmo, individualismo, dureza y de fuerte personalidad” (MAPA_DDGMR, 2010:233)  


                                                            
4 F. Engels en La familia, la propiedad privada y el Estado (1884), planteja l’existència de dos tipus de treball, el productiu i el 
reproductiu, que funcionaven de forma oposada i complementària en la societat capitalista (Engels, 1963), posant èmfasi en la 
dependència del sistema capitalista de les activitats domèstiques de reproducció social, un tipus de treball generalment gratuït i 
socialment poc considerat, tot i ser-ne imprescindible per al sistema, tal com explicaran els estudis feministes posteriors. 
5 En tant que construcció sociocultural, el gènere és dinàmic, depén de les característiques i  valors atribuïts en cada cultura, societat 
o etapa histórica, a mascles i femelles. Igualment, evoluciona amb el temps segons l’acció política i social, tal com evolucione la 
distribució del poder entre els grups socials. 
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El sistema sexe-gènere està present en totes les cultures, però cristalitzarà de manera 


diferent segons societats i moments. Refereix a “relacions de poder entre homes i dones, 


tot i que en el treball serà una de les manifestacions més importants” (García Ramon, 


1990:253). Així, les dones s’ocupen dels treballs més repetitius i pesats que no 


exigeixen d’eines específiques, els considerats socialment temporals i complementaris 


d’altres de major importància. El grau de feminització d’una ocupació és un indicador 


de la seua proletarització, ja que la diferència de salari entre homes i dones no depèn 


tant d’una discriminació salarial com d’una discriminació sobre el tipus i la qualificació 


del treball (Barthez, ibid:256). Treballar a casa i al camp suposa una doble invisibilitat.  


"La invisibilidad del trabajo femenino (…) es uno de los aspectos principales de la violencia 
simbólica del patriarcado, especialmente en sociedades como la nuestra en las que el trabajo 
condiciona de forma radical la identidad y el status social de los individuos” (Camarero et al 
2006). 


 
Tanmateix, les ideologies agràries emfasitsen els suposats avantatges de la condició 


femenina en el camp i la superioritat de la vida rural: “la mujer que vive en el campo y 


quiere desempeñar en él un papel activo, tiene muchos más deberes y más importantes 


que la mujer en la ciudad. Esta solo tiene que gobernar su casa y dispone de mil medios 


para atender a la eduación de sus hijos; en el campo, la mujer no puede limitarse 


exclusivamente a ser madre, sino que debe ser también maestra de sus hijos; no basta 


que sea mujer de su casa y hacendosa, porque ha de tomar parte en la dirección de los 


trabajos de la explotación agraria” (Millet-Robinet, 1932:3, García Ferrando, 1977:41).  


El règim franquista ofereix exemples de disposicions legals i recursos orientats per 


aquesta consideració ornamental de la dona. “La idelogía católica se vio reforzada con 


la idelogia falangista dominante en los primeros años posteriores a la guerra civil, cuya 


comunión hizo de la población femenina española de los años cuarenta la más honesta, 


ignorante y menos activa de Europa”6 (Falcón, 1973: 320, ibid:39) La influència que 


l’Església catòlica ha exercit en la societat determina un sistema de valors en que hi 


predomina “la idea de que la esposa debía permanecer en el hogar” (Ibid: 39). García 


Ferrando obserba el biaix ornamentalista fins i tot en el relat d’un sacerdot que “podría 


considerar-se avanzado dentro del contexto español, el padre Llanos7: el trabajo de la 


mujer nunca será semejante a lo que es el trabajo en el hombre. Para éste, lo primero es 


trabajar y después amar; para la mujer el amor es su primera función, el trabajo en ella 


es secundario” (Ibid: 39). Expressions d’una suposada vocació natural en les dones?   


                                                            
6 L’autora es refereix a una menor activitat en el mercat laboral assalariat. 
7 Font: Purificación Gil (1979) Ni esclava ni adorno, Madrid, Alameda (pg 55), en García Ferrando (1977) 
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Els darrers paràgrafs mostren una imatge bucòlica i hamoniosa de la vida rural 


(idíl·lica) que associa dona i natura, l’ideal de dona dedicada a atendre persones 


(reproducció). Tanmateix, Pérez Díaz observarà l’emigració i el canvi social de 


l’Espanya en la dècada dels 60’s, i n’advertiria que l’anàlisi d’aquest procés social 


hauria de considerar les causes i les alternatives a les què hi condueix (1971:207). En 


referir les carències locals, hi citarà com a font del projecte migratori la contraposició 


camp/ciutat, “que parte de una valoración muy crítica y negativa del pueblo” (Ibid:197). 


Passat i futur. Tanmateix, en el procés de canvi d’hàbitat, les “ruptures” amb el model 


tradicional de subordinació femenina encara són considerades minses:  


“En primer término, tal vez lo sea la previsión de pocos hijos. En segundo término, la 
inclusión en el proyecto de un período en el que se ejerce fuera de la ciudad el servicio 
doméstico o un oficio de peluquera, modista... algunas, pues, cuentan con 
profesionalizarse, como maestras, como peluqueras... que se situan dentro del modelo 
(familiar) tradicional” (Ibid:204). 


  
Cura familiar, ajuda. L’objectiu primer de la jove migrant hi seria ajudar la 


família: contribuir econòmicament a la unitat domèstica8. És la consideració del treball 


(femení) com una ajuda, temporal i complementària, d’acord amb Narotzky (1988).  


Però, amb el procés de desagrarització9 s’obrirà una nova articulació de les 


modalitats de treball; emergiran noves identitats socials i vindran canvis en les relacions 


de gènere, què transformaran la posició de les dones rurals, conformant un nou escenari 


que comporta dificultats i noves oportunitats, de més participació i protagonisme en el 


medi rural (ICD, 2006). En el nou escenari s’hi avança cap a una consideració social 


més equitativa en la distribució d’oportunitats, “suprimiendo cadenas que tienen una 


tradición de siglos” (Viola Klein, 1971: 270, en García Ferrando, 1977:38) 


Així, el procés de reestructuració agrària també es relaciona amb la crisi en les 


relacions de gènere, de tipus patriarcal; amb la ruptura de l’explotació familiar agrària i 


en el rebuig al medi per part de les dones, amb conseqüències sociodemogràfiques:  


“Es tracta d’unes transformacions especialment complexes en produir-se dins uns territoris 
sotmesos a unes pautes socioculturals dominants de caràcter patriarcal. De fet, aquest 
arrelament als rols tradicionals, què en releguen les dones a una invisibilitat forçada, 
provoquen una forta migració femenina del món rural a les ciutats, a la recerca de feines 
dins l’àmbit salarial que permetin la seva autonomia i identitat professional. Aquesta 
migració femenina provoca una masculinització als estrats de la població jove, i, al mateix 
temps, un envelliment del medi rural” (Institut Català de les Dones. 2006)  


                                                            
8 En l’anàlisi dels relats manuscrits de 20 xiquetes (entre 8 i 14 anys, en 1964) Pérez Díaz observa entre les referències al futur:” la 
vigencia “mental” de un modelo un tanto mecánico. La família está presente de modo predominante. Las hijas se ven muy en 
función de ayudar sus padres, e incluso así justifican la aventura fuera del pueblo de la juventud. Se ven después en función de 
ayudar al marido y los hijos. Y ven, finalmente, estos hijos lógicamente muy en función de la ayuda que les procuren (1971:204) 
9 La desagrarització hi refereix a una gradual pèrdua d’importància social, econòmica i política de les activitats agràries, i a 
l’aflebliment de les institucions socials relacionades.   
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1.2.3  Desigualtat de gènere i ruralitat  


La societat agrària i el col·lectiu femení, tenen en comú la subordinació insustituïble 


en la que la societat global les ha situades (Vicente-Mazariegos, 1989:207). La barrera 


patriarcal que les societats agràries mostrarien en Europa, i que entrebancaria el 


reconeixement individual de la dona per una presència social postergada, s’ha vist 


reflectida en una gradual “pèrdua d’actius i desgast del model professional agrari per al 


col·lectiu de joves, la qual cosa ha estat més greu encara entre les dones” (ibid: 207).  


Les societats rurals europees amb el procés de modernització (dels anys 60 als 90)  


s’han desequilibriat demogràficament, tant com minvaria la població que dependia de 


l’agricultura, disminució que ha afectat decididament al col·lectiu de dones  (Ibid: 207). 


“El modelo de modernización productivista que se desarrolla en España en los años sesenta 
y setenta del siglo pasado, parte de aplicar a las familias agrarias unos esquemas propios 
de las familias urbanas vinculadas a economías salariales y de mercado. La modernización 
familiar suponía, por tanto, aplicar el esquema varón/proveedor, mujer/ama de casa a 
familias en las que las mujeres estaban lejos de adecuarse a ese modelo ideal” (Sampedro, 
2009:94).  


 
La invisibilització i la desvalorització del treball femení en l’agricultura familiar, en 


comparació a la “domesticitat urbana”, estaria “en la base del desarraigo femenino 


respecto a la agricultura y el medio rural” (Sampedro, 1996). En el diagnòstic de la 


situació de la dona rural europea, Vicente-Mazariegos en concretaria els factors 


d’aquesta progressiva disminució de dones en les poblacions rurals:  


“La expulsión genérica de mano de obra agrícola, la tendencia en las nuevas generaciones 
de mujeres a realizar una actividad remunerada fuera de las explotaciones familiares –
debido a la naturaleza y las condiciones restrictivas del trabajo femenino en ellas- y a la 
carencia de equipamientos y servicios en el medio rural” (1989:206-207). 


 
Trenta anys més tard, a les zones rurals més perifèriques del Sud i Centre-Est de la 


Unió Europea s’han observat “problemes d’aïllament social i exclusió, d’ausència de 


capital humà, social i polític, reforzades per l’emigració de gent jove i emprenedora”, 


segons el diagnòstic (Personal and social development of women in rural areas of 


Europe) del Comité d’Agricultura del Parlament Europeu (Bock, 2010). En les 


conclusions s’hi assenyala que en general, “no hi ha evidències sobre una situació 


desfavorable per a les dones de les zones rurals; el procés de modernització i 


urbanització de moltes zones rurals, especialment del Noroest de la UE, ofereix 


oportunitats similars a les de les dones urbanes”, tot i que n’és remarcable el següent 


fragment:  
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“... la situación es diferente y en desventaja, en las regiones rurales más periféricas, 
especialmente en el Sur y Centro-Este de la UE. (…) Las mujeres rurales que viven en estas 
áreas más periféricas tienen una calidad de vida muy insatisfactoria, debido a la falta de 
servicios de empleo, ingresos y otras, de índole social, como las consecuencias de una 
ideología de género conservadora junto a altos niveles de control social” (Bock.2010:29). 


 
L’informe del Parlament Europeu observa l’espiral del declivi demogràfic iniciada 


per la sobremigració femenina por “esta evidente falta de oportunidades”: “las mujeres 


jóvenes (y hombres) abandonan esas áreas y buscan una vida mejor en otro lugar (…) 


La pérdida de la mujer joven contribuye a profundizar la espiral de declive de las zonas 


rurales periféricas” (Ibid:29). Les joves rurals marxen ¿per manca  d’oportunitats 


laborals o perquè hi manca la igualtat de gènere en el medi rural? Un informe del 


Ministeri d’Agricultura de l’any 2010 (DDGMR, MARM)10 en respon la qüestió.  


En el diagnòstic de la desigualtat de gènere en el medi rural s’hi assenyalarà que “el 


medio rural en España se caracteriza por una prolongada masculinización que pone en 


peligro el relevo generacional del medio rural”. I la immigració que ho podria atenuar 


sinó corregir (tot i que mostra una preferència pels municipis mitjans i no pels petits) 


també és més masculina que femenina (56,1% en front del 43,9%). Tot seguit s’exposen 


les dades en cinc dimensions de la desigualtat de gènere en el medi rural 


 
1. La masculinització11 de la població rural és actualment un gran obstacle per a la seua 


sostenibilitat. Mentre l’envelliment (proporció de persones majors de 65 anys) és, en 


general, femení, la piràmide d’edat dels municipis rurals és menys femenina que la 


general espanyola. Tanmateix, entre 20 i 65 anys hi ha menys dones que en el total 


de la població i el desequilibri és major en els poble més petits, més masculinització.  


 


Taula. 1.1 Masculinitat per tipus de poblacions 


Grandària/tipus 
de municipis 


Ràtio 
masculinitat 


 
Periurbà  (pobles grans)  
 


113,1 


Intermedi (pobles mitjans) 
 


110, 8 


Pobles perifèrics, “a revitalitzar”/  124,3 
 


      Font: DDGMR, 2010:50. Padró Municipal 2009, revisió 2010. INE 


                                                            
10 L’estudi del Ministeri d’Agricultura (d’ara en davant: MARM) s’ha basat en 4.645 entrevistes a persones de 20 a 65 anys. Àmbit 
rural: municipis d’Espanya menors de 30.000h. que s’estructura en 5 grans apartats (situació demogràfica del medio rural; mercat 
laboral  rural; usos del temps d’homes i dones; percepció de la qualitat de vida i influència dels  estereotips i actituts sexistes en el 
medi rural 
11 La taxa de masculinització representa el nombre d’homes que hi ha per cada 100 dones. 
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2. La ruralitat afecta al celibat: a menor nombre d’habitants, major proporció de solters.  


El celibat masculí12 en municipis perifèrics és del 42,3%, 18 punts més que en dones.   


Taula 1.2 Estat civil i bretxa de gènere: 


 Total Dones Homes Bretxa gènere 


Celibat/solteria 30,3% 21,2% 39,3% 18,1% 


Matrimoni 59% 67,8% 50,1% -17,7% 


 Font DDGMD. MAPA 2010:48. 


 
3. El medi rural es caracteritza també per la feminització de la formació: el 22,8 % de 


les dones té estudis superiors en front del 15,6 % dels homes. El grup d’edat amb 


major bretxa de gènere és entre 20 a 34 anys, on les dones tenen 14 punts d’avantatge 


en estudis superiors. Ells les superen (60%) en estudis mitjans, (DDMR, 2011:66) 


                      Taula 1.3 Bretxa de gènere en estudis superiors i edat 
Grups d’edat Dones Homes 


50-65 anys  +3.4 


35-49 anys +7,6  


20-34 anys +14,6  


Font DDGMR. MAPA, 2010:67 


 
4.    Pel que fa al treball, les dades referides a l’ocupació, mostren discriminacions de 


gènere, que s’incrementa amb la ruralitat. La taxa d’ocupació femenina és del 49% i la 


masculina del 72,3%, una bretxa laboral de 23,3 punts a favor dels homes (Ibid: 63). I 


quins poden ser-ne els motius? Del total de dones inactives, el 77,6% fan un treball 


domèstic no remunerat (els homes, 3,3%). La causa principal de la restricció en l’accés 


al treball remunerat per a més d’un terç de dones, és l’impost reproductiu13.   


Taula 1.4   Inactivitat laboral per gèneres 


 Total Dones Homes Bretxa/gènere 


Taxa d’Innactivitat laboral 25,5 38,4 15,1 -23,3 


Pensionista 33,6 13,2 75,3 62.1 


Prejubilat/a 0,3 0,0 0,0 0,0 


Treball domèstic no remunerat 53,2 77,6 3,3 -74.3 


Estudis 12,9 9,2 20,6 11,4 


      Font DDGMR. MAPA, 2010:83 


                                                            
12 El celibat masculí és conseqüència de la “masiva huida de las mujeres rurales hacia las ciudades, siguiendo una estrategia de 
ruptura con la actividad agraria y la sumisión patriarcal familiar a través de la formación y el ejercicio de una profesión 
cualificada en el medio urbano” (Camarero i Sampedro, 2008). 
13 L’impost reproductiu refereix al treball gratuït i invisible que realizen les dones en l’àmbit familiar, imprescindible per a la vida 
dels seus membres i per a la sostenibilitat de la pròpia societat, segons Palmer (citació d’Amorós et alt. 2007, MAPA 2011)  
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5. Si s’analitzen les causes d’aquesta inactivitat laboral femenina trobarem que mentre 


en homes el motiu serà la jubilació (60,9%), en les dones ho seran les tasques 


domèstiques (45%), segons que s’observa en la taula següent.   


Taula 1.5    Motius de la inactivitat econòmica per sexes 


 Dones Homes 


Percepció de pensió distinta de (pre) jubilació 16,4 2,9 


Incapacitat per a treballar 6,9 8,4 


Jubilació o prejubilació 17,8 60,9 


Estudiant 12,7 18,40 


“Labores del hogar” 45,2 4,3 


Altres 1,0 5,1 


Font: Enquesta Població Activa (EPA) 4rt trimestre (INE, 2010) En DDGMR, MAPA 2010:85 


 


6. La segregació horitzontal de l’ocupació14: se destaca la presència femenina en els 


serveis, mentre la masculina en les agràries, indústria i construcció. La preferència 


laboral és conseqüència de la divisió sexual del treball. Si no hi ha indústries no hi 


preferiran tal ocupació. I si no n’està socialment considerada, és difícil que se’n 


puguen ocupar. Les dones ocupades en tasques agràries (1/3 del total) solen fer-ho 


com a titulars en edats avançades i en explotacions insuficients, o com assalariades.   


 
7. Finalment, la segmentació vertical: si les dones destaquen en treballs menys 


qualificats i en tasques administratives, els homes en els llocs de direcció, mandos 


intermedios i personal qualificat. Tanmateix, hi ha una altra mirada: si es comparen 


aqueixes dades amb les d’una dècada anterior, la perspectiva potser fóra més 


optimista per l’avançament de la dona en llocs de direcció: mentre els homes apenes 


hi arriben al 30%, les dones rurals ja s’acosten al 20%. I en “llocs tècnics i d’alt valor 


simbòlic” ja superen en nombre i proporció als homes (Pérez Soriano, 2010:29).  


 


El grau de ruralitat accentua la discriminació de gènere. El DDGMR aporta dades de la 


discriminació femenina en el treball, que les iguala –per baix- a les dones urbanes.  I 


tanmateix, el patriarcat és en l’àmbit rural com en l’urbà atès que: “trasciende al conjunto 


social, independentemente del lugar de residencia” (Alario, 2012), d’acord amb Sampedro 


(2008): no hi ha més patriarcat en el medi rural, tot i que potser hi siga més visible.  


                                                            
14 La segregació horitzontal és una de les dimensions més explícites i que més contribueix a mantenir la discriminació laboral de les 
dones en el medi rural. (MAPA DDGMR, 2010:104). Adscrites massivament a les funcions de reproducció (ensenyament, salut…) 
quan accedeixen a la indústria, ho fan en tasques socialitzades com la de “les agulles, la confecció o la cuina” (Maruani et al 2000) 
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Aquesta oportuna radiografia analitza altres dimensions de la realitat rural, com ara 


els equipaments i també la qualitat de vida en els pobles. Així en destaquen les 


carències en serveis importants com el transport públic15 o els serveis d’atenció a 


persones, que hi condicionen la qualitat de vida, especialment en les dones, i en limita 


l’accès a les oportunitats laborals, educatives, culturals i de participación social. 


Tanmateix, el 80% de la població rural prefereix la vida dels pobles a la de la ciutat, i 


percep la qualitat de vida rural com a més satisfactòria. Només un 6% mostra estar en 


desacord (ibid 209). La diferència és lleugera per gèneres: el 83% dels homes i el 76% 


de les dones (Ibid: 217). Això no obstant, la major part de les persones que manifesten 


preferència per viure en un poble petit són homes (54,8%), mentres entre les que 


prefereixen viure en una ciutat són majoritàriament dones (63,1%) (Ibid: 210) 


La gran majoria de la població entrevistada està d’acord en que la vida en els 


pobles és més segura que en la ciutat (el 70%) i només un 10% está en desacord 


(Ibid:215)16. Però, la meitat de les enquestades està d’acord amb allò de que en els 


pobles es vigila més el comportament de les dones, 47% en front del 32% (desacord) 


(Ibid:211) La percepció de la pressió social és major en els pobles petits i entre les 


dones de 50-65 anys i menor en el grup de dones de 20-34 anys (Ibid: 212).  


Els estereotips i la divisió sexual són factors causals de la discriminació observada 


en la diagnosi, atès que limiten les oportunitats laborals de forma desigual entre 


persones. És la desigualtat de gènere, i també la ruralitat. Amb totes dues s’han 


d’enfrontar les dones de poble. La situació en el sistema patriarcal s’agreuja per una 


posició territorial periférica, per ser dones i per ser rurals. A aquestes dues variables se 


n’han d’afegir d’altres, que les faran encara més agreujants: l’edat i el cicle vital.  


La sostenibilitat social del medi rural exigeix reduir el desequilibri genèssic, la qual 


cosa revela la necessitat de reduir-ne les desigualtats de gènere i territorials, per tal 


d’afavorir unes oportunitats de vida similars i, en definitiva, una major cohesió social17 


“Los espectaculares avances en la integración laboral de las mujeres, en el último cuarto de 
siglo, han sido liderados por las mujeres urbanas, que han encontrado mejores condiciones 
de entorno social y funcional: mayor independencia personal, mercados de trabajo más 
amplios y diversificados, más accesibles en transporte público y con menores exigencias de 
desplazamientos y, por último y fundamental, mayores y mejores servicios de atención a 
personas dependientes (menores y personas ancianas), que han facilitado la conciliación de 
su vida laboral y familiar” (Alario, 2012) 


                                                            
15 Camarero i Oliva (2004) descriuen les diferències de gènere en la mobilitat per motius laborals: la mobilitat rural masculina 
s’associa a les zones periurbans, més pròximes a les ciutats. Oliva (2006) assenyalarà també les diferències de gènere en els tipus de 
desplaçaments: els llargs, entre els homes i els de curta distància entre les dones. Gènere, ruralitat i edat són determinants de les 
opcions de mobilitat, de treball i d’oportunitats.  
16 El 75 % de les enquestades en l’Agrobarómetro-2010 d’Andalucia, considera que es viu millor en els pobles que en les ciutats 
17 Llei 45/2007 per al desenvolupament sostenible del medi rural 
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1.2.4  Un fenomen social secular i universal  


Envelliment i masculinització es consideren “endèmics del medi rural espanyol” 


(Camarero et al. 2009). En una primera accepció, el concepte endemisme pot referir a 


alguna espècie que viu o es dóna exclusivament en una àrea geogràfica determinada; 


propi i “exclusiu” de determinades localitats o regions (diccionari de la RAE), per la 


qual cosa l’adjectiu seria inadequat en el cas del “medi rural espanyol”, atès que no ens 


referim a un fenomen local, ni exclusivament espanyol, sinó universal, segons que en 


veurem en aquest punt. En efecte, el Diccionari Català-Valencià-Balear (d’Alcover i 


Moll, 1983-4:905) recull el mot endèmia: malaltia que ocorre amb constància o notable 


freqüència en una regió determinada; “enfermedad que reina habitualmente, o en épocas 


fijas, en un país o comarca” (Real Academia Española de la Lengua). Això no obstant, 


una altra accepció en refereix a actes o successos que es repeteixen freqüentment en un 


país, “que están muy vulgarizados y extendidos” (D. E. Espasa, 2000).  


De manera que s’hi podria admetre que el fenòmen del nostre interès, l’envelliment i  


masculinització, tot i no ser exclusiu d’una regió o país, s’estén, campa, “reina 


habitualmente” en el medi rural, en observar-s’hi amb notable constància i freqüència. 


Per eixes raons l’ús de l’adjectiu endèmic és ben adient per descriure un fenomen tan 


estés com propi de regions rurals, i no pas d’altres més urbanitzades. Tanmateix, el 


desarrelament femení s’insereix dintre un fenomen més ampli, universal i secular, com 


ho són els moviments migratoris. 


Migrar significa canviar d’un lloc a un altre, mudar d’hàbitat; una acció tant natural 


que de fet per al biòlegs, n’és una de les forces de l’evolució (com la selecció natural). 


En el cas dels humans significa el desplaçament d’un grup d’individus del seu lloc 


d’origen a una altra destinació, sovint a llarga distància i involucrant una gran quantitat 


de persones. El fenomen migratori és, efectivament, tant vell com els homínids i 


l’origen naix de la superpoblació en una part del territori (increment de la demanda), o 


per restricció dels seus recursos (dèficit d’oferta), ara insuficients per a sostenir tants 


individus en comparació amb altres zones de més i majors oportunitats. Des d’una 


perspectiva històrica hi provocarà un nou equilibri de l’ecosistema, alhora que una 


pèrdua irrecuperable de capital humà, de coneixements, de tècniques i de sabers tàcits 


locals, d’ús i utilitat seculars. I, significa, sobretot, l’inici d’un comportament 


demogràfic regressiu, socialment insostenible en les regions d’origen.  
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La despoblació és una pèrdua massiva d’habitants d’una zona o ecosistema, que es 


desplacen a altres llocs per causes naturals o humanes, reduint sensiblement la població 


local. La despoblació pot ser produïda per la migració de famílies senceres o d’una 


forma més selectiva, les cohorts més joves, la qual cosa provoca l’envelliment de la 


població original, fa créixer la taxa de mortalitat i en disminueix la nupcialitat; hi decau 


la fecunditat i la natalitat, afectant el creixement natural de la població, la qual podria 


ser, gradualment, regressiva. Però, el volum d’una població no depèn únicament dels 


naixements i defuncions d’una població. Les societats són dinàmiques i poden créixer o 


decréixer en funció de la diferència d’entrades i d’eixides d’individus al territori, de la 


balança migratòria: és el creixement vegetatiu. 


Segons l’informe sobre Desenvolupament Humà de l’ONU, d’Octubre de 2009, 


actualment vivim en un món extremadament mòbil, on la migració no sols és inevitable 


sinó que és una dimensió del desenvolupament humà. La distribució mundial de les 


oportunitats és extremadament desigual. Aquesta desigualtat és causa fonamental dels 


desplaçaments humans, tot i que globalment no augmenten des fa 50 anys. Actualment 


migren uns mil milions de persones, però 3 de cada 4 migrants ho fan dins la frontera 


del seu país: 740 milions de persones són migrants “interns”, que quasi quadrupliquen 


la xifra dels migrants internacionals. Sols un de cada tres dels migrats s’hi trasllada d’un 


país en desenvolupament a altres de més desenvolupats. 


Qui es desplaça, on, quan i per què són qüestions que respon el Human 


Development Report 2009. Migren més els més necessitats, els més pobres de recursos, 


els qui tenen majors dificultats: són els qui menys poden perdre arriscant amb l’aventura  


que suposa migrar, deixant la família i la comunitat local. Els joves i les dones en són la 


gran majoria. En països en desenvolupament, l’emigració de treballadors qualificats és 


relativament més alta entre les dones: migren més dones “qualificades” que homes: 


 “Las mujeres con estudios terciarios tienen 40% más probabilidad que los hombres 
graduados de emigrar a un país desarrollado”. 


 “Las mujeres con bajos niveles de cualificación formal que migran se concentran 
en asistencia, trabajo doméstico o sector informal. Estas mujeres pueden quedar 
atrapadas en trabajos mal pagados, con pocas oportunidades que acrecentarán sus 
desventajas sociales. Incluso así, las mujeres envían un porcentaje mayor de sus 
ingresos a su país de origen que los hombres”. 


 “Las mujeres que se trasladan a otro lugar dentro de su propio país, generalmente 
ganan en empoderamiento si el desplazamiento tiene lugar del campo a la ciudad, 
incluso dejando atrás a su familia y amigos. Aceptar un trabajo remunerado fuera 
de su hogar genera alternativas y nuevas oportunidades” (HDR_ONU, 2009).  
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Carolyn Sachs18 qualificà el paper de la dona rural dels EEUU d’invisible. La 


comissió global sobre migracions internacionals de l’ONU en l’informe de 2005 


assenyalava que la meitat de la població migrant són dones: són la meitat invisible dels 


migrants atès que la quantitat de dones migrants és igual o superior a la d’homes en la 


majoria de les regions del món, fins i tot a grans  destinacions com Europa, Amèrica del 


Nord i Oceania i, més encara: en el cas dels països desenvolupats supera el nombre de 


migrants masculins. Això no obstant, han quedat socialment i estadísticament, 


invisibilitzades19, sinó discriminades:  


“Las mujeres que migran son objeto de doble discriminación, por ser migrantes y por ser 
mujeres (…). Las realidades y las necesidades de las mujeres migrantes ponen de manifiesto 
la persistencia de la pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres, así como el costado 
sombrío de la globalización: la explotación, la trata de seres humanos y la violencia…” 
(ONU, informe del secretari general, Juliol 2009).  
 


Malgrat la creixent importància de les zones urbanes, “más de la mitad de la 


población mundial, incluida la abrumadora mayoría de las mujeres y los hombres 


pobres, viven en las zonas rurales”. Segons la variant mitjana del PNUD, l’any 2050 la 


població mundial superarà els 9.000 milions, un 34% superior a l’actual, uns 2.300 


milions d’éssers humans més; i el procés d’urbanització continuarà a ritme accelerat, 


atès que un 70% de la població mundial serà urbana (FAO, 2009: 6). Les condicions per 


que es dispare el nombre de migrants (més població, menys recursos) augmenten, com 


la pobresa, la desigualtat i la fam: 1.020 milions de persones passen gana:   


“La fuerte subida de los precios de los alimentos iniciada a finales de 200720 y la aguda 
recesión económica que sufre el mundo desde mediados de 2008, explica el empeoramiento 
del hambre en el mundo” (Sumpsi, 2009)  


 


Des de l’Octubre de 2010 el planeta acull a 7000 milions d’habitants, la meitat dels 


quals resideix en zones urbanes. A Espanya 2/3 de la població viu en ciutats de més de 


10.000h, 14 milions en les zones rurals: de baixa densitat de població (< de 100h/km2) i 


predominen les activitats agràries, “es escasa la cualificación profesional y débil el 


tejido económico-productivo; están infradotadas en centros educativos, socio-sanitarios, 


culturales, de comunicación (movilidad y conectividad); y son endémicos tanto el 


envejecimiento como la masculinización” (González de Canales, 2002).  


                                                            
18 “The Invisible Farmers” (1983) 
19 La “feminització de les migracions” refereix a l’augment observat en la proporció de dones migrants, per la importància relativa, i 
absoluta: ara són observades. Els organismes internacionals tenen en compte la variable sexe en els registres des fa pocs anys, des 
del 1965. Considerar-les de forma independient i no com a dones de migrants, permet una observació objectiva del fenomen. 
Significa que les dones són subjectes d’estudi i no objectes dependents de la migració del cap de la família. 
20 Com a conseqüència del desplaçament de l’especulació financera des del mercat immobiliari al mercat de futurs en els cererals. 
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1.2.5  Un conflicte subtil, i encara rural  


Aquest vessant invisible de l’emigració cap a la ciutat provoca masculinització, 


celibat i declivi poblacional, regressió demogràfica. La causa d’aquest feix de fenòmens 


coneguts és una qüestió poc estudiada: el desequilibri genèsic per l’absència de dones 


en edats fèrtils. El desarrelament21 femení s’insereix com hem vist, dins un fenomen 


més ampli, secular i universal, els moviments migratoris i el conseqüent despoblament 


que, ara i ací, és tant subtil, com selectiu, femení i, encara, rural.  


Els processos de canvi social són assimètrics: creen avantatges i desavantatges entre 


àrees espacials, i com s’ha vist, distribueixen de forma desigual els recursos entre centre 


i perifèria; els recursos i el poder: els rols de major prestigi són monopolitzats pels 


grups centrals dominants, de manera que es reprodueix la divisió sexual del treball i un 


sistema d’estratificació cultural desigual (Frank i Wallerstein, a Newby i Sevilla, 1983).  


Allò rural, com el gènere, és una construcció social22, “que se desarrolla en paralelo a 


las ciudades”. “Lo que la terminología modernista denomina mundo rural, va creciendo 


en la misma proporción en que se acelera el proceso de urbanización. O, por abundar en 


la expresión, en la medida en que se expande el mundo urbano” (González Fernández, 


2001).  


Avui les diferències es dilueixen, tot i romandre la desigualtat en la distribució 


d’oportunitats entre el centre (concentració de recursos) i la perifèria (absències) i 


mantenir-se el debat sobre la frontera rural, segons s’ha vist, siguen al voltant de les 


magnituds dels municipis rurals (baixa densitat i activitats agràries); siga l’allunyament 


o la proximitat metropolitana... El concepte perifèria sembla que ara descriu millor que 


cap altre el significat d’habitat i hàbits rurals: municipis petits, allunyats, remots i en 


molts sentits aïllats, incomunicats.L’interés per definir el concepte rural s’inicia associat 


a l’èxode rural i a la concentració de la població i dels recursos en les ciutats, primer 


americanes i després centre-europees, segons Paniagua (1993). Després el concepte ha 


anat assolint significacions diferents, primer el model polaritzat d’allò rural i urbà, però 


amb una certa continuitat (anys 40-50: Redfield); com un model cíclic o continuum 


rural-urbà (anys 60: Pahl) o considerat com a categories “aespacials” (anys 80-90) 


(Paniagua i Hoogart, 2002: 61).  


                                                            
21 L’arrelament  refereix a fer arrels, establir-se en un lloc, apegar-s’hi. El contrari, el desarrelament, a  arrencar-lo, treure’l d’un 
lloc, d’una opinió, afecte, passió, vici, ús o costum (Espasa, 2000). 
22 “Lo rural no es un mundo aparte, sino una categoría socialmente construida” (González Fernández, 2002) 
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Durant dècades la sociologia rural funcionalista americana persistiria en la 


diferenciació taxativa establerta entre medi rural i urbà23, en la qüestió de la densitat o 


del tamany de població com a criteri analític de “frontera”. Per a Redfield (The folk 


society, 1947) la comunitat rural és petita, aïllada, analfabeta, homogènia i solidària; de 


comportaments espontanis i acrítics; personals, de parentesc, etc... les comunitats 


premodernes seràn caracteritzades per la relació de servei i dependència amb la ciutat. 


En Tönnies, el medi rural serà sinònim de comunitat (Gemeinschaft); un espai masculí 


amb processos productius condicionats per tecnologies artesanals regides per 


l’empirisme; el lloc d’una cultura tradicional en què l’aïllament es vincula amb allò més 


“endarrerit i brut”, i els rols d’homes i dones són predeterminats, en reflectir l’estricta 


divisió sexual del treball. En la ciutat tindrien lloc els vincles personals “associatius” 


(Gesellschaft); la ciutat seria l’espai modern, de la indústria i els serveis; percebut com a 


més feminitzat, lloc de la civilització, net i polit; de xarxes socials complexes, on és fa 


palesa la ciència i la tecnologia, i els rols d’home o dona hi serien més intercanviables.  


Aquesta perspectiva és una visió dualista, simple i estàtica; idíl·lica, enyoradissa sinó 


agrocèntrica, i esdevindrà hegemònica en la sociologia rural americana: una mena “de 


Arcadia feliz virtuosa frente a los males de la Corte” (García Ferrando, 1976). Aquesta 


pespectiva idealitzada i harmònica –sense conflictes- de la vida campestre (bucolico-


pastoril), comptarà amb contribucions variades de les arts, la literatura i els mass media 


que reproduiran els estereotips propis d’una visió conservadora, classista, elitista i 


urbana; complaent amb els atavismes de l’ordre social rural més tradicional.  


“Las ideologías agrarias insisten en la superiodidad de la vida campestre en relación a la 
ciudad y en las oportunidades que aquella brinda a la realización de la condición 
femenina...” (García Ferrando, 1977:40) 


 


Sorokin i Zimmerman (The folk-urban continuum, 1929) n’observaran, però, que les 


diferències entre societat rural i urbana no són qualitatives sinó graduals, tot i no haver-


hi un punt de ruptura entre ambdues, feta l’excepció de les diferents taxes de 


masculinitat: si el medi rural està més envellit i la feminització augmenta amb l’edat 


(per una major esperança de vida femenina), el medi rural n’hauria d’estar molt 


feminitzat. La realitat és justament la contrària (Camarero et altri, 2009:49). Tot i això, 


el “continuum urbano-rural hay que buscarlo más en su dimensión temporal, como 


proceso, que en sus aspectos espaciales” (García Ferrando 1976:31).  


                                                            
23 En la literatura clàssica, la dicotomia entre el món rural i urbà s’ha expressat de formes diferents: Mentre Weber hi contraposa les 
societats urbanes a les tradicionals, Durkheim la solidaritat orgànica a la mecánica (contradient Marx, que associaria les relacions 
orgàniques amb la ruralitat) i Tonnies la Comunitat (rural) a la Societat o l’associació (típicament urbanes), tal com s’ha vist.    
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1.2.6 Les explicacions clàssiques del fenomen  


 


Per què, de què hi fugen? Fugen? Entre les investigacions clàssiques dels moviments 


migratoris, en destaquen en primer lloc, les aportacions d’Adna Ferrin Weber i d’Ernst 


Georg Ravenstein. Adna F. Weber per l’any 1899 ja n’assenyalava la feminització de 


les ciutats en “The Growth of cities in the nineteenth century”, quan adduïa causes 


biològiques i naturals: la mortalitat masculina seria causada, entre d’altres raons, per les 


tasques assignades als homes, més insalubres i perilloses24.  


Uns anys abans, amb un treball de base empírica i proposicions generalitzadores, 


Ravenstein (1885) hi postularia unes “lleis” deterministes de les migracions, tot 


observant una sèrie de patrons o trets característics, a partir de l’anàlisi estadística dels 


censos de població anglesa. Ravenstein en “The Laws of Migration” (1885:288) 


sostenia que:  


“La mayor parte de las migraciones son de corta distancia. Entre estas parecen predominar 
las mujeres, mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia (...) Las más importantes 
son las que van de las áreas rurales a los centros del comercio e industria (...) La principal 
causa de las migraciones son las disparidades económicas; el móvil económico predomina 
entre los motivos de las migraciones” (en Arango 1985: 7-26) 


 
Des d’aleshores hi ha consens entre els demògrafs sobre els factors d’atracció en 


l’emigració a la ciutat: són les oportunitats de mobilitat ascendent, amb el treball 


assalariat, les millors condicions de vida (seguretat, progrés material); la llibertat 


individual, política o religiosa; l’educació, els serveis sanitaris bàsics, i finalment, els 


lligams familiars, quan no la pobresa extrema o l’exclusió social.  


Els entorns socials poc propicis, la persecució, la intolerància, l’opressió o la coerció 


(violència, tràfec d’esclaus o de blanques), han estat i són encara importants factors de 


rebuig o d’expulsió en el món, “però cap d’aquests corrents es pot comparar en volum 


amb la que resulta del desig inherent a la majoria dels humans de progressar en 


qüestions materials” (Ravenstein,  1885: 286). L’explicació fonamental dels factors 


d’atracció de la ciutat es centrarà en el progrés per qüestions materials.  


Sorokin i Zimmerman (1929) observen els processos demogràfics i el desequilibri de 


sexes, apuntant causes d’ordre social: les relacions i les identitats socials (en Camarero 


et al, 2009:50). Entre els factors d’atracció urbana (pull)  n’observaran la correlació 


entre urbanització i feminització, què respon a la demanda segmentada del treball, cosa 


que hi afavoriria la migració selectiva per gèneres.  


                                                            
24 Segons la citació de Camarero et al. 2009 
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Entre els factors de rebuig, o què n’espentarien (push), assenyalen la reclusió a 


l’àmbit domèstic de les dones en les unitats familiars de producció agrària i els sistemes 


de gestió i continuïtat del patrimoni familiar, els quals afavoreixen la transmissió 


exclusivament masculina, a causa dels rols i estereotips desigualment atribuïts.  


A finals dels anys cinquanta, abans que s’inicie la perspectiva anomenada gender 


studies, Bourdieu explicarà la qüestió del celibat masculí. Com s’ha vist al capdamunt, 


els canvis de costums imposats per la vida moderna deixaran obsolets usos i institucions 


tradicionals. Entre els elements determinants hi seran les estratègies diferencials home-


dona en els mecanismes de reproducció de la societat: l’objectiu vital de moltes dones ja 


no serà casar-se amb l’hereu del patrimoni familiar, els primogènits, sinó casar-se amb 


aquells que puguen assegurar l’accés a la condició de mestressa de casa, una condició 


ideal en aquest període. Bourdieu explica el celibat masculí en les societats en trànsit 


cap a la modernització en El baile de los solteros25. Amb el canvi dels costums socials, 


resten obsolets els usos i institucions tradicionals; canvien les estratègies de reproducció 


social i els primogènits perden atractiu: és la devaluació de l’hereu del patrimoni 


familiar dintre el sistema de dominació, a causa de la colonització cultural.   


Els hereus queden atrapats al sistema tradicional de reproducció, tot i que les regles 


del joc han canviat, ara semblen anacròniques. Elles són enviades a servir a la ciutat i 


quan tornen, els seus codis de comportament seran distints dels propis de la societat 


camperola. Aquesta ruptura entre els valors de la societat camperola i la victòria del 


mercat, per a Bourdieu és una revolució simbòlica en que les dones passen a ser agents 


de la modernització, un “cavall de Troia del món urbà” (Bourdieu, 2002:227). Si durant 


segles el patrimoni propiciava una certa posició social i el matrimoni, ara la relació és 


contrària: els vinculats a la terra, normalment homes, tenen una menor probabilitat de 


contraure matrimoni (Gómez Benito, 1997). 


Whatmore (1988) iniciarà a Europa la perspectiva del conflicte de gènere en les 


unitats de producció domèstica explicant la fugida de les dones. Amb els treballs de 


Little (1986, 1987, 1994, 1996)26, la sobreemigració femenina serà considerada com una 


conseqüència del conflicte amb les relacions de poder patriarcals, on la divisió sexual 


del treball seria una expressió (en Camarero et altri, 2009:50). 


                                                            
25 Bourdieu, P. 2002. Anagrama. El llibre es basa en tres articles memorables: “Célibat et condition paysanne”, publicat 
originalment en Études Rurales, 5-6, abril-setembre, 1962; “Les stratégies matrimoniales dans le sistème de reproduction”, en 
Annales, 4-5, juliol-octubre, 1972; “Reproduction interdit. La dimension symbolique de la domination économique”, en Études 
Rurales, 113-114, gener-juny, 1989. 
26Little observarà la dimensió de gènere en les representacions bucòliques i harmòniques de les comunitats rurals, desvetlant les 
desigualtats de poder, de classe i de gènere (patriarcals) que amaguen aquestes construccions socials romàntiques i paternalistes.     
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1.2.7  Dones i sociologia rural 


      A les acaballes del segle XX l’àmbit temàtic emergent de la “nova ruralitat” a 


Espanya seran els processos i estratègies de desenvolupament i els nous fenòmens 


socials, com ara els canvis d’orientació dels fluxos migratoris, la recuperació de les 


zones rurals, la diversificació productiva o la nova funció dels espais rurals (oci, esport, 


turisme, cultura).  


“La nueva sociología rural prestará más atención a las estructuras sociales y a los actores, 
los conflictos y las organizaciones agrarias y a las estrategias (laborales, educativas, 
productivas) de reproducción social y de parentesco” (Gómez Benito, 1996).  
 
La perspectiva de gènere, s’inicia amb l’estudi de les dones rurals com a subjectes i 


no com a objecte del canvi social, a partir de les aportacions de Vicente-Mazariegos, 


Sampedro i Camarero; Díaz Méndez i Gómez Benito, entre d’altres. La incorporació de 


la perspectiva feminista a la sociologia rural (Què passa amb les dones rurals?) cercarà 


respostes diferents a les de la biologia (la maternitat, el sexe), i alhora s’adreçarà a les 


relacions socialment construïdes (el gènere, el patriarcat, la ruralitat) llançant un repte 


sense precedents a investigadors i estudiosos de la realitat social:  


“Quan les dones rurals comencen a votar amb els peus, abandonant els pobles i la condició 
de mestresses de casa, tot reivindicant la co-titularitat de les explotacions agràries, els 
sociòlegs rurals han de reconèixer que la qüestió de les dones resta oberta en la sociologia 
rural” (Rosario Sampedro, 1996).  


 


Ara hi ha un ampli consens en una nova perspectiva: allò rural no és un món apart, 


sinó una categoria socialment construïda. Díaz n’afegeix: “aunque siguen vigentes un 


conjunto de representaciones sobre la ruralidad que buscan la distinción a través de la 


contraposición en los discursos de lo rural y lo urbano” (Díaz Méndez, 2005).  


Així, des dels anys 90, els fenòmens de major interès per a la nova sociologia rural 


seran l’anàlisi del canvi social i els processos de modernització; la perspectiva de 


gènere, les relacions, els valors, les identitats, l’arrelament; i el conflicte generacional i 


entre gèneres.  


Camarero, Sampedro i Vicente-Mazariegos (“Mujer y ruralidad, el círculo 


quebrado”, 1991) defineixen com una ruptura generacional el fet que, amb el procés de 


desagrarització, les dones joves rebutgen la funció d’ajuda familiar, i serà “una ruptura 


más radical con el orden social/local a través de la huida ilustrada”. És un círculo 


quebrado, la reproduction interdit?   
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1.2.7.1 El gènere com a explicació del canvi  


 
     La modernització de l’agricultura familiar mostra paradoxes: mentre els fills hereten 


el patrimoni agrari familiar; les filles, són orientades als estudis, la qual cosa provoca 


efectes diferents en la mobilitat social ascendent. D’una banda, amb la prioritat pel 


capital educatiu, les majors probabilitats de mobilitat social ascendent són ara per a les 


filles. D’un altra, apareixen altres conseqüències no desitjades en  la reproducció social: 


s’hi assegura la continuïtat de l’explotació familiar, però no la de la família ja que en 


espentar les filles lluny del sector agrari, es queden també sense descendència ni 


continuïtat en el llinatge: “Han expulsado a sus hijas, pero también a sus potenciales 


nueras”(Díaz i Díaz,1995).  


L’explotació agrària serà cada vegada menys familiar. Es trencarà la identificació 


secular entre família i explotació: és la desfamiliarització de l’agricultura familiar 


(Gómez Benito, 2002).   


“Las madres preocupadas por un deber familiar innegable, la obligación de casar a las hijas, 
que resuelven enviándolas a la ciudad, se han olvidado que esto trae consigo la falta de 
mujeres en los pueblos que acepten a sus hijos ganaderos como maridos” (Díaz i Díaz,1995)  
 


S’aguditza la masculinització de l’activitat agrària i el celibat dels agricultors, alhora 


que s’erosionen els hàbits patriarcals característics del camperolat (Newby-Sevilla 


Guzmán, 1983).  


González J.J. i Gómez Benito (2000 i 2002), estudien els comportaments i  les 


actituds dels joves rurals (Encuesta Juventud Rural, CIS: 2000), i comparant les dades 


amb l’enquesta Juventud Española de 1984 (González, de Lucas i Ortí, 1985) i en 


destaquen: “La principal peculiaridad de la juventud rural no es otra que su diferencia 


por razón de género” (González i Gómez Benito, 2002:15) 


 
 En 1984 estudiaven el 10% dels joves rurals; l’any 2000, 1 de 4 xiques i 1 xic de 3.   


 Mentre l’any 1984 el 54,7% de les joves es dedicaven a l’ajuda familiar no 


remunerada, en el 2000 ja només n’eren un 8,4%. (Gonzalez et al. 1985: 117 i EJR) 


 El 64,5% dels xics prefereixen quedar-se al poble, i el 60’3 de les dones (EJR,2000) 


però de cada 3 dones si puguera triar, marxaria27. Un 26,7% de les joves valora més 


la qualitat de vida urbana (22,2% els xics), però el 61% de les dones valoren més la 


dels pobles (els xics,  65,5%). 


                                                            
27 La pregunta formulada en l’Enquesta JRE 2000 era: “Si pudieras elegir ¿te irías del pueblo o te quedarías?”  
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1.2.7.2 Estratègies d’inserció social de la dona rural 


 


     És clar que la hipòtesi de la fugida il·lustrada és una estratègia que comporta el 


desarrelament rural, en afavorir la mobilitat espacial, professional i social; condueix a 


unes ocupacions socialment més qualificades que les agràries, ara com ara, la qual cosa 


aprofundeix encara més la masculinització rural. Ambdós casos, però, treball agrari 


(masculí) i fugida il·lustrada (femenina), “refereixen a la segmentació de gènere que 


s’estableix en el mercat de treball o a la inèrcia social d’enclaustrar l’activitat femenina 


en l’àmbit dels negocis familiars” (Sampedro i Camarero, 2007).  


Si s’observa el fenomen des de les estratègies d’arrelament, s’han trobat algunes  


oportunitats d’ocupació per a les dones amb la diversificació de les activitats (turisme 


rural, artesanies alimentàries, producció ecològica, tal com ho consignaran C. Domingo 


(2000) i García Ramon i Baylina Ferré (2000). En efecte, els mercats de treballs s’han 


transformat en les darreres dècades també en l’àmbit rural, amb la diversificació de 


l’economia, i més amb el postfordisme, la qual cosa representarà un cert canvi en les 


relacions laborals: la forma del treball canvia, ara serà més irregular, inestable, 


fragmentada i precària: més femenina?  


Les trajectòries i les estratègies generacionals i d’inserció socioprofessional de les 


dones joves i rurals han estat estudiades amb profusió per Cecília Díaz Méndez (1997,  


1998, 2005 i 2007) pels treballs de la qual tindrem una visió panoràmica de com les 


dones joves veuen les seues vides, quins són els models d’autopercepció i quines les 


seues preocupacions. Amb l’ús de tècniques més qualitatives, com entrevistes i grups de 


discussió, codificaria una taxonomia de 5 models de dona rural, amb atributs diferents:  


1. Estudiants: via de fugida de la llar familiar i del medi rural  


2. Mestresses de casa: el matrimoni com a pont cap a la ciutat  


3. Esposes de grangers: de la terra a la cuina  


4. Dones titulars d’explotacions agràries: la falsa independència  


5. El retorn femení: l’altra cara del celibat rural (Díaz Méndez, 1998:113)   


 
En les poblacions rurals, els recursos humans i materials són ben limitats i la seua 


distribució entre els fills, és també desigual, alhora que es diferencia per gènere.  


“Las chicas contarán con dos opciones fundamentales: proseguir con la família o 
abandonarla. El matrimonio fuera del pueblo y los estudios les permitirán una 
independencia de la família de origen. La soltería o el matrimonio con un joven 
ganadero las vinculará, por el contrario, al grupo familiar” (Díaz Méndez: 1998:113).   
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Si en 1998 Cecilia Díaz n’advertia que totes evidencien una imatge de jove rural que 


assoliran maduresa i independència amb el matrimoni, 10 anys més tard n’assenyalarà 


que “las nuevas generaciones buscan autonomía personal y reconocimiento, aspectos 


estos que se logran a través del empleo” (Díaz Méndez 2007a:128).   


L’enquesta Juventut Rural de l’any 2000 (CIS EJR) confirma que les oportunitats de 


treball i els estudis es relacionen amb la decisió de quedar-se o de marxar del poble. En 


els xics aquesta decisió influirà més la situació laboral: el desarrelament augmenta fins 


al 41,1% entre els desocupats i descendeix fins al 26,9% entre els ocupats. En les dones 


influeix la condició d’estudis: el 45% de les xiques que estudien se n’aniria del poble si 


poguera triar; mentre que els xics és el 33,7%. Les xiques aturades hi mostren un 


percentatge similar als dels xics, favorable a mudar de residència (CIS EJR 2000).  


González, Gómez Benito i G. Bartolomé  exploren en 2002 l’efecte de la distància a 


través d’un  indicador que mostra la distància mitjana entre l’entitat de residència i la 


capital o el nucli urbà més pròxim. L’allunyament de les àrees metropolitanes, com la 


grandària de les poblacions (a major tamany, més oportunitats) són decisives per a 


augmentar o disminuir l’arrelament, tot i no seguir una projecció lineal: el 


desarrelament és menor en les localitats que estan a prop de la ciutat, a menys de 40 km, 


la qual cosa indica que a major proximitat a la ciutat, més arrelament; a major llunyania, 


major desarrelament (més dificultats, menys oportunitats) (González et al, 2002). 


Coincidirà amb ells Cecília Díaz (2005): “el desarrelament és menor en les localitats 


que es troben a menys d’aquí m’avorrisc, no hi ha res…, tot gent major…, Tens amb 


qui parlar, però cap d’ells són de la teua edat”. La visió del tedi rural en front de la 


visió idíl·lica de la ruralia28.  


En el context de desagrarització, l’excedent laboral s’orientarà cap a la gradual 


diversificació d’activitats locals, sobretot amb la creixent mobilitat, l’automobilitat, i 


cap a la integració en els mercats laborals metropolitans o urbans segons que posa de 


manifest la cartografia del commuter rural (Oliva i Camarero, 2002). Els treballs de 


mesura i quantificació del treball de les dones rurals  (Camarero et al. 2006) mostren 


unes cartografies socials de la implicació laboral de la dona rural.  Basant-se en un 


treball d’enquesta (Mujer Rural, Instituto de la Mujer, 2004) els autors codifiquen en 


“cinc models dominants” l’activitat rural femenina: “familiar, integració clàssica, 


moderna, d’inserció juvenil i la invisibilitat”.  


                                                            
28 El metge i etnobotànic Joan Pellicer (Bellreguard, 1947-2007) s’estimava més el mot “ruralia” per  referir el món rural. Vegeu 
“Meravelles de Diània”, 2002. Editorial del Bullent. 
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1.2.7.3 La mobilitat geogràfica 


 


     Oliva (2007), Camarero i Sampedro (2008) revisen des de la vessant del treball, la 


funció del territori com a motor i organitzador del desenvolupament. Amb l’intercanvi 


entre treball local i extralocal, el model rural tradicional dels mercats de treball local, 


familiar i restringit, s’ha transformat en un model de “mercats assalariats, flexibles i 


extralocals”. Si el mecanisme de regulació del model anterior era l’emigració, ara en 


seria el commuting, una forma d’emigració de freqüència major i distància menor. Però, 


a les característiques del mercats laborals rurals (amb la glocalització i la mobilitat) cal 


afegir-hi tres elements més: la relació entre cicle vital, la precarietat de l’ocupació i la 


mobilitat laboral. Són els angles d’un quadre sobre el paisatge sociolaboral dels joves, 


atès que determinaran les seues oportunitats vitals, diferenciades per gènere i per edat.  


L’edat és, doncs, un factor determinant: la proximitat de les dones a formar família 


s’associa a canvis en les pautes d’ocupació: “el empleo se hace más local, más 


familiar,y, lo que es verdaderamente relevante, más precario” (Camarero et altri, 2006, 


Sampedro, 2008:83). En aquest període les dones resten exposades a ser ostatges de 


l’oferta laboral local; és una “dependència mútua” per a Conxa Domingo: les indústries 


agràries no podrien sobreviure sense unes condicions de flexibilitat laboral i salarial; 


mentre que les dones ocupades no en disposarien d’altres alternatives, ateses les seues 


característiques i dependències familiars i laborals (Domingo, 2000: 89). 


Camarero i Sampedro (2008: 73-105) consideren la mobilitat com una hipòtesi 


explicativa del desarrelament femení en “Por qué se van las mujeres” “Nuestra hipótesis 


tiene que ver con la recomposición de los mercados de trabajo rurales, con el papel 


creciente que la movilidad tiene en las estrategias laborales y con el diferente uso que 


hombres y mujeres hacen de la movilidad”.   


“Los procesos de arraigo y desarraigo de las mujeres rurales están relacionados con las 
oportunidades laborales y el acceso a la movilidad espacial (...) El carácter limitado de los 
mercados de trabajo rurales es resuelto mediante estrategias de commuter y de emigración 
como vía de acceso a empleos urbanos, estrategias que resultan claramente diferenciadas 
por género” (Camarero i Sampedro, 2008:73-105)  
 


Elles, com ells, si fan estudis tenen més probabilitats d’emigrar: “esta situación se 


acrecienta por la sobrecualificación de las mujeres rurales (...) Téngase en cuenta que a 


mayor nivel de estudios, mayor también es la emigración; así que la sobrediferencia 


formativa de las nuevas generaciones amplifica el volumen de la emigración femenina”. 


(Camarero i Sampedro 2008:101).  
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Tanmateix, la sobreemigració femenina es produeix sobretot en els nivells educatius 


més baixos (Ibib). Elles, com estudien més, migren més que el xics, i si no n’estudien 


també, la qual cosa, n’aprofundeix, ara com abans, la masculinització i encara no s’hi 


albira el seu final, atès que això comportaria l’augment de “la emigración de los 


varones, visto que el continuum de movilidad tiene una lógica clara de género en 


relación con los mercados laborales” 


“... que las mujeres con alto nivel de estudios son quienes más abandonan el medio rural es 
cierto, pero también lo hacen así los varones. Este paralelismo no se produce, por el 
contrario, en los niveles de formación más bajos: la baja formación impulsa a emigrar más a 
las mujeres que a los varones” (Camarero i Sampedro 2008:93).   
 
Les dades observades fan suggerir una ben interessant relació: mentre que per als 


xics rurals més qualificació suposa més desarrelament, per a les dones la situació resulta 


diferent: la baixa qualificació els exigeix major disponibilitat, jornades més llargues, 


menys flexibles, etc.. que hi dificulta la mobilitat diària (compatibilitat família-treball). I 


la distinta mobilitat de gènere i lloc de treball remet a una altra desigualtat, el treball 


domèstic i l’atenció als familiars i dependents. “Las mujeres utilizan diferentes 


estrategias para resolver la colisión entre sus roles laborales y familiares, estrategias que 


varían dependiendo del nivel socioprofesional” (Ibíd:113). Viure prop del treball i de la 


mare, és decisiu per continuar la carrera professional o senzillament, per a disposar d’un 


treball. El gènere, els estudis, l’edat... Com l’estatus, la renda i la proximitat o llunyania 


a l’àrea metropolitana, en serien, doncs, factors condicionants.  


 


1.2.7.4 La reconstrucció de les identitats  


La identitat rural, l’arrelament, entès com a sentiment de pertinença rural, no decreix 


en general entre els joves, segons es constata de la comparació entre l’enquesta  


Juventud Española 2000 i l’enquesta JRE 1984 (Gómez Benito i García Bartolomé, 


2001). Entre les dues dècades la identitat rural no decreix, sinó que n’augmenta. 


Segons s’ha vist, arrelament i desarrelament s’hi relacionen amb els diferents llocs 


que ocupen les dones rurals “en esa invisible malla estructural formada por el trabajo, la 


formación y el estatus familiar, moldeada por las desigualdades en el acceso a la 


movilidad” (Camarero i Sampedro i 2008:102).  


“Los elementos más fuertes sobre los que se asientan las estrategias femeninas para tener 
éxito hoy, tienen que ver con el avanze de la identidad rural y la participación social, pues en 
ambos casos anclan a las mujeres en el territorio”(Díaz Méndez, 2007 :129)  
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La reconstrucció de les identitats rurals és un procés conflictiu i contradictori si 


s’observa des de la perspectiva de gènere. Què significa ser “de poble” està canviant, 


però alhora es reprodueixen les pautes de divisió sexual del treball quan les dones 


arriben al moment crític d’assumir responsabilitats familiars (Sampedro 2008:191). 


Rosario Sampedro ha explorat els discursos de l’arrelament femení rural i sosté que ara 


s’enllesteix des d’un procés de “redefinición de lo rural, proceso que las jóvenes 


acometen para poder ser modernas y de pueblo a la vez” (Sampedro 2009:112).  


Els discursos, les identitats, es construeixen i es despleguen en el marc de 


l’estructura social i en les posicions que cada subjecte ocupa dins d’aquesta. Canvien al 


llarg de la història, conseqüència d’un procés social en el territori, atès que darrere 


d’aquestes hi ha una lògica social vinculada als recursos disponibles, a l’estatus, edat, 


cicle vital, gènere, i la capacitat de mobilitat (Sampedro 2008:182) els quals s’hi farien 


més o menys compatibles. Les societats canvien, alhora que continuen certs esquemes 


de significats que contraposen els discursos associats als espais rurals i urbans.  


“Este interés por buscar la diferencia en un mundo cada vez más homogéneo es, como dice 
Castels, propio de las sociedades postmodernas y se encuentra asociado a la búsqueda de 
identidad. Esto se da de forma especial entre las y los jóvenes (Gómez Benito i Díaz 
Méndez, 2009:136-137) 
 


L’arrelament i el desarrelament femení s’hi construeix així des d’un procés de 


redefinició de les identitats rurals. Un procés social complex, què es dóna en un context 


històric i en un el territori, concrets. Les joves rurals són avui en dia la generació més 


formada i moderna de la història. Trien on viure i amb qui. Estudien, treballen quan i on 


poden. “Ellas conocen la vida urbana de forma directa, a través de los estudios o a 


través del trabajo y el ocio.... Pero ellas pertenecen a una generación móvil, habituadas a 


mantener relaciones fluidas entre los pueblos y las ciudades” (Díaz i Díaz, 1995). Van i 


vénen. Altres no tornen mai a “una societat massa tradicional per a dones modernes” 


(Díaz Méndez, 2007a). La fugida expressaria una frustració en les expectatives: fugen 


d’entorns socials poc propicis, quan no poden fer compatible el fet de ser “modernes i 


de poble alhora” (Ibid).  


En general, tot bandejant les cirscumstàncies subjectives, les diferències entre dones 


rurals i urbanes es dilueixen, més enllà del debat essencialista dels autòctons:  


“Ser de pueblo es una categoría que debe ser dotada de un nuevo contenido, ya que de 
pueblo son  - o pueden considerarse a sí mismas- personas que pasan más tiempo fuera de él 
que dentro y viceversa… personas cuya vida cotidiana está tejida por el aquí y el allá, por la 
conexión espacio temporal, familiar, y vital entre los espacios rurales y los espacios 
urbanos” (Camarero i Oliva, 2005; Sampedro, 2009:181)    
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1.2.8 El poder hipnòtic i simbòlic de la dominació  


     La perspectiva pull  (l’aspiració o l’atracció urbana) mostra diferències clares amb 


les explicacions basades en factors d’expulsió (entorns poc propicis, absències, carència 


d’oportunitats: els factors push). I tanmateix, i paradoxalment, ténen coses en comú.   


El fenomen de l’emigració rural femenina pot ser vista com a resultat de la decisió 


lliure de milers de migrants (Pérez Díaz 1971:13), com una variable independent o com 


un fenòmen unicausal, tot i que són procesos socials “inserits en un context històric, 


amb un temps personal i un temps social” (Pasqual, GRM_2005). Per a entendre les 


migracions és ineludible adoptar una perspectiva històrica, mirant cap al passat i també 


a l’evolució posible, i s’ha de considerar en referència al context, a les circumstàncies 


als quals respon la mobilitat espacial de la població. Tanmateix les migracions29 “no 


són un esdeveniment sinó un epifenomen” (Pasqual: 2011:9) 


“I justament aquí hi ha un problema molt important, i és que no es consideren ni es posen 
en qüestió tot un seguit d’elements bàsics sobre els quals s’articulen els moviments de 
població: ni el model socioeconòmic, ni el funcionament del mercat de treball, ni el model 
urbanístic, ni la delimitació d’espais, ni les jerarquies d’aquests espais (països tercers, 
països pobres (…) camp, ciutat” (Ibid:10) 


 


La migració, com el factor espacial, siga aquest urbà o rural, no és una categoria 


sociològica per si mateixa,  no és una variable independent, sinó que és un element real 


a re-transcriure cada cop en termes de procés social (Castells, 1973:7). El biaix 


modernitzdor i urbà en podria dificultar l’objectivitat en l’anàlisi. S’ha vist que aquest 


procés de canvi social no s’ha d’entendre “com una simple contraposició entre una 


societat tradicional i una societat moderna”. Tampoc una confrontació entre valors 


irracionals (rurals) versus racionals (urbans), ni el contrari.  


Des la perspectiva de la modernització, l’èxode rural seria una conseqüència lògica i 


en certa forma inevitable, desitjable, inexorable del procés d’industrialització, tant que 


el model de societat urbana s’ha imposat com a ideal de modernitat, d’una manera 


acrítica com a paradigma suprem de la civilització (Entrena 1998:127). Així, des d’una 


mirada urbana s’expliquen les migracions com un proces històric i quasi natural, on 


agents individuals, racionalment i lliurement, trien.  


 
                                                            


29 La geògrafa Àngels Pascual critica el joc de paraules que es fa entre migració (interna, internacional) i mobilitat. “No perquè 
s’apliquin a objectes intrínsecament diferents, sinó per un biaix de classe: Emigren i immigren els pobres, i els moviments que 
generen s’han de reprimir, controlar o protegir paternalment, segons la ideologia i les circumstàncies. Els benestants (estudiants, 
artistes, executius, empresaris), en canvi, no migren sinó que es traslladen, es mouen, es desplacen, i els seus són fluxos que cal 
fomentar de totes passades” (2011:10). Aquesta darrera categoria d’inmigrants s’anomena “residents”.   
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     D’acord amb el que Pérez Díaz sostenia a primers dels anys setanta:   


“No hay motivo alguno para hacer nuestra, a estas alturas, la banal ideología del progreso 
lineal de la historia. Por ello, si se supone que la del tipo de sociedad industrial, capitalista, 
autoritaria y burocrática, vinculada a una ideología sincretista, utilitarista y mágica (...) está 
en trance de imponerse en el país (supuesta una evolución natural a partir de las 
condiciones actuales), en tal caso, es preciso recordar dos cosas: 1) que no es el único tipo 
de sociedad industrial posible; y 2) que en la medida en que llegue efectivamente a 
imponerse podrá ser sufrido o combatido como un destino, pero a mi juicio, el límite de la 
falsa conciencia será reconocerlo como progreso” (Pérez Díaz, 1971:9) 


 


És tracta d’un conflicte en la societat global, el desequilibri entre el medi rural i el 


urbà es refleteix en el desajust que internalitza la població rural: “Y de este desajuste 


parte, poco menos que como un disparo, el proyecto de emigrar (...) En el momento 


mismo de cumplirse, como realización de una libertad, se descubre como un destino. Un 


destino que se cumple a través y por encima de él” (Pérez Díaz, 1971: 30).  


El procés sembla arrancar d’una decisió individual o familiar, tot i que la decisió de 


migrar està predeterminada i se revel·la com una peça d’un procés social sense 


subjecte... on només hi caldrà observar un mecanisme en marxa (Pérez Díaz, 1971: 31) 


“El ajuste se produce, no “automáticamente”, sino por la mediación de un conjunto de 
mecanismos de información, valoración, estímulo y sanción, que suponen la complicidad y 
no la simple pasividad de los individuos en cuestión” (ibid:33) 


 
L’ordre social funciona com una immensa màquina simbòlica, que reprodueix i  


naturalitza la dominació:  la “eternización de lo arbitrario” “Lo que en la historia 


aparece como eterno sólo es el producto de un trabajo de eternización que incumbe a 


unas instituciones (interconectadas) como la Familia, la Iglesia, el Estado, la Escuela” 


(Bourdieu, 2000:7): 


Hi ha continuïtats i permanències en les pràctiques i ruptures. En aquest procés 


social cal considerar el context històric i les estructures socials de dominació 30 des 


d’una perspectiva dinàmica, reflexiva i crítica, tot per tal de deshistoritzar i 


desnaturalitzar: hi cal observar amb rigor i objectivitat, per a comprendre els motius 


subjectius, reals i objectius del per què?. Exemple típic d’un procés alienant (Pérez 


Díaz, 1971:36), la qüestió d’interès és un conflicte objectiu en el qual qui migra 


“internalitza i desplega, alhora, aquest conflicte, en el camp de les actituds i en el de les 


conductes objectives (...), en termes d’ arrellament i desarrelament, presència i absència, 


seguretat i mobilitat” (Ibid: 224).  


                                                            
30 “La fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos operaciones: legitima una relación de dominación 
inscribiéndola en una naturaleza ideológica que es en si mismo una construcción social naturalizada” (Bourdieu, 2000:37) 
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Pel que s’ha dit, les migracions rurals serien un “producte acumulat d’innumerables 


conversions individuals” que “desencadenen etapes d’allunyament psíquic de la terra, 


del poble i de la casa familiar” (Bourdieu, 2004:226). És una conversió col·lectiva de la 


visió del món amb la percepció dels valors del món urbà. 


 “A esto se refiere la modernidad reflexiva en el sentido de reflexibilidad empírico-
analítica: tiene lugar cuando nadie quiere verlo y cuando (acaso) todos lo desmienten” 
(Beck: 1996:208-209) 


 


El desarrelament femení està condicionat per estructures simbòliques (objectives) de 


dominació que determinen de manera desigual les oportunitats laborals, econòmiques, 


culturals i socials. La “pressió estructural” s’internalitza entre la població, afectant amb 


major o menor intensitat a uns que a d’altres, “segons els diversos atributs de posició en 


el sistema social” (Pérez Díaz, 1971:34). Urbanització: una revolució simbòlica 31 “on 


les dones són més vulnerables i permeables als atractius urbans” (Bourdieu, 2004:227).  


De manera que la mobilitat geogràfica, professional, social i cultural, la disposició a 


canviar (de valors, d’ofici, d’hàbitat) estaria relacionada amb la posició ocupada en 


l’antiga jerarquia de la societat d’origen. Migrarien més les que hi tenien menys 


oportunitats, de manera que la desigualtat social explicaria la migració femenina: “las 


mujeres perciben las ventajas de migrar, al estar menos arraigadas, objetiva y 


subjetivamente, a la tierra y a la casa, porque son mujeres, hijos segundos o pobres” 


(Bourdieu, 2002:227). Perquè no són ni primogènites, ni les destinatàries úniques de 


l’indivisible, per escàs, patrimoni familiar, ni hereves de la continuïtat de la unitat 


domèstica.  


Avui, la intensitat de la mobilitat -dels intercanvis- de persones, mercaderies i 


missatges (Ibáñez, 1991:97-98) modifica el marc sobre el qual es construeix l’espai 


rural-urbà. Les direccions són múltiples i en els dos sentits. La urbanització no és 


l’única destinació de l’espècie humana  ni la població rural viu aïllada en el passat.  


Per a moltes dones de poble la ciutat pot significar un espai de llibertat;  per a 


d’altres, potser només siga una estació de pas: en dependrà de les identitats i de les 


representacions de la realitat, les quals podrien donar lloc a inèrcies o a resistències 


(Pérez Díaz, 1971:224; Bourdieu: 2004:225) envers el poder hipnòtic de la dominació. 


 


 


                                                            
31 La dominació simbólica és un forma expressiva de poder subtil, invisible, que no pot exercir-se sinó és amb la complicitat dels qui 
no saben, ni volen saber que els hi domina, que el pateixen. No és en lloc, aparentment, però és present objectivament en els 
subjectes dominats, i cal saber descubrir-lo allà on és més desconegut, i per tant reconegut: és simbòlic però real. 
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1.2.9  Ruptures en les representacions socials 


Les migracions són expressió de la relació subordinació del camp a la ciutat. I la 


sobreemigració femenina una reacció obligada envers la discriminació social.  


“Lo que está en juego no es un simple cambio de posición, sino un proyecto de vida” (Pérez 
Díaz, 1971:26-27).  
 
La decisió de migrar seria una elecció estratègica condicionada per aquella 


dialèctica i pels efectes en les representacions socials de la realitat, entre una situació 


percebuda en una via de progrés, i l’altra, “en trance de cerrarse o de tornarse cada vez 


más incómoda”. La colonització cultural també comporta una manipulació simbòlica 


del futur, una profecia autocumplida i tecnocràtica: self-fulfilling-profecy (Bourdieu, 


2004:241).  


“El reto del conflicto sobre las representaciones del porvenir no es más que la actitud de las 
clases en declive frente a este declive: o bien la desmoralización, que conduce a la 
desbandada, suma de las huídas individuales, o bien a la movilización  que conduce a la 
búsqueda de una solución colectiva de la crisis” (Ibid:241)   
 
Fatalisme i fascinació. El camp d’atracció potencial será major quan major siga el 


desavantatge objectiu i la subordinació simbòlica, a la qual cosa els agents hi oposaran 


resistències o inèrcies, què dependrà de les disposicions, dels esquemes mentals o 


categories de percepció i de valoració. Tal com s’ha vist, a finals del segle XX la 


migració femenina es considerava una “ruptura” generacional i de gènere, un círculo 


quebrado. “Un proceso que se expresa paradigmáticamente a través de la quiebra 


generacional de los modelos de integración laboral femenina” (Camarero, Sampedro y 


Mazariegos, 1991:216). I la fallida integraria tres ruptures:  


 Una ruptura amb l’ordre social-local;  
 una ruptura amb l’ordre sectorial agrari i  
 una ruptura amb l’ordre familiar tradicional  


 
Aquesta triple ruptura amb l’ordre social s’expressa “ejemplarmente con el rechazo 


de las hijas, socializadas en el valor emancipador de la condición salarial, a prolongar 


unas relaciones laborales-familiares que no garantizan en modo alguno sus aspiraciones 


de autonomía personal” (Ibid. 227) És, en definitiva, una “ruptura amb el paradigma 


ideològic unitari de la reclusió femenina al treball domèstic” (Camarero, Sampedro 


Mazariegos, 1991:227). Rosario Sampedro (2009) ha realitzat darrerament una incursió 


en els discursos de l’arrelament a partir de 12 entrevistes realitzades en Castella-Lleó 


(Sampedro 2008 i 2009, Camarero et al. 2009).  
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Avui en dia, l’arrelament femení es desplegaria des d’un procés de redefinició de la 


ruralitat, “proceso que las jóvenes acometen para poder ser modernas y de pueblo a la 


vez” (Díaz Méndez, 2005:80). Sampedro aportarà 5 tipologias discursives en les dones 


rurals (2009:187):  


1. Arrelament afirmatiu: el poble és un bon lloc per a viure-hi 


2. Arrelament defensiu: el poble, refugi en front dels perills i l’incertesa exteriors 


3. Arrelament instrumental: el poble, un mijtà per a un “estil de vida” determinat 


4. Desarrelament resignat: açò no és bo, però no queda cap altre remei que seguir-hi 


5. Desarrelament indiferent: el poble, una forma de supervivència, una estació de pas. 


Les tipologies de dones rurals que proposen Camarero (et al 2006), Díaz Méndez 


(1998) i Sampedro (2008), es podrien classificar alhora en tres grans categories, segons 


fóra el grau d’ arrelament o del desarrelament rural: de poble, modernes-urbanes i 


“moderna i de poble alhora”, també anomenades de “ruralitat moderna”, més o menys 


tradicionals i més o menys modernes. Mentres les modernes expressions de ruptura 


denoten una certa continuïtat, acceptant l’status de subordinació i de dependència de la 


societat rural a la urbana, el canvi de valors en la societat postindustrial podria redefinir 


el rol, la funcionalitat simbòlica del territori rural.  


“En el contexto cultural de la llamada postmodernidad, se ven transformados los valores, las 
actitudes… globales, provocando una ruptura con las imágenes más tradicionales de la 
ruralidad” (González y Camarero, 1999:62).  


 
En les imatges i representacions col·lectives, allò rural deixa de veure’s com atrassat: 


“marginal, cerrado en sí mismo e improductivo, para pasar a ser considerado como 


referente del arraigo e identidad, depositario de la memoria colectiva, escenario de 


sociabilidad y de participación directa en los asuntos colectivos, lugar de la calidad vida 


y para el ejercicio de estilos de vida diferenciados” (Ibíd. 63).  Una forma de confrontar 


l’experiència urbana, un marc a partir del qual analitzar les contradiccions del 


desenvolupament econòmic. Segons Rivera “lo que se ha dado a conocer como el 


atractivo del campo o el atractivo de la naturaleza (the lure of the countryside), estaría 


en la base de los nuevos usos del espacio rural o el creciente número de personas que 


trasladan su residencia habitual de la ciudad al campo. Els neo-rurals qüestionen l’estil 


de vida urbana32, és (post)modernisme crític (Halfacree, 1997; en Rivera 2009:414).  


                                                            
32 Joan Nogué que faria una descripció dels diferents tipus de neorurals pels anys 80, hi considera el neorurals com una reacció 
contra el model de societat, d’economia i de formes de vida vigents, amb una tendència arcadiana de retorn a la natura. (Nogué, 
1988:150) 
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L’estudi dels neo-rurals permet observar un procés “en el que la naturaleza y lo rural 


se convierten en categorías explicativas de una variedad de prácticas y preferencias 


sociales” (Rivera, 2009:415). Un altra mirada, menys plàcida, s’ha centrat en l’estudi 


dels “altres rurals" (the rural others), posant atenció en els grups més invisibilitzats, 


com ara les dones, els pobres, immigrants, gais i lesbianes... que no encaixen en la 


imatge normal dels habitants i dels paissatges rurals (Little i Austin, 1996; Cloke, 


1997). Siga com a nous residents o com a retornats als pobles, l’anàlisi de les 


inmigracions a zones rurals ha estat considerat des de diverses perspectives (com ara 


l’antropològica, geogràfica i sociològica). Recentment Pérez Rubio i Marcelo Sanchez 


Oro (2012) han fet una caracterització tipològica dels nous pobladors rurals, amb de 


l’estudi de cas de dos comarques d’Extremadura33. “Nuevas formas de habitar el campo 


desde la experiencia metropolitana” segons Moya i Mazariegos (1991.97).  


Rivera estudiarà els significats de la neo-ruralitat en Navarra, codificant els discursos 


en tres grans categories (Ibid:428):    


1. Distopia pragmàtica: canvi de residència però mantenint l’estil de vida urbana;  
2. Utopia de refugi, qüestiona la utopia urbana de la modernitat, tot i mantenir les  


pràctiques i relacions quotidianes en la ciutat.  
3. Utopia d’arrelament: renuncia a l’estil de vida urbana i adaptació a la vida rural  
 


És la torna: “los urbanitas que pasan a ser neo-rurales conforman un emergente 


paisaje social en la ruralidad” (Oliva y Camarero, 2002. És l’expressió d’un canvi en les 


relacions entre la ciutat i el camp (Rivera, 2009:416). El camp esdevé espai residencial 


d’interés, amb un predomini del consum sobre la producció: la funció post-productiva 


de l’espai rural (Halfacree 1997, ibid.), una mena de “colonització cultural dels pobles 


per les classes mitjanes urbanes” (Hoggart, 1977, en Duenckmann, 2010). Aquesta 


contraurbanització seria expressió de la condició postmoderna34, com la rururbanització 


o periurbanització: la ciutat creix en població, en tot cas, i si en perd, s’expandeix pel 


territori (Solana, 2008). El geògraf Morén-Alegret, estudiant els procesos d’integració 


dels migrants, observarà la preferència per les ciutats petites en Espanya, i emprarà un 


                                                            
33 3. Pérez Rubio i Sànchez-Oro (2012:51) refereixen sumàriament els estudis fets sobre “les ruptures en les tendències migratòries” 
des dels anys 80, com ara els d’Anna Cabré; Moreno i Pujadas (1985): «Cambio migratorio y reconversión territorial en España» 
(REIS n3); l’article de Joan Romero i JM Albertos (1993): «El retorno al sur. Desconcentración metropolitana y nuevos flujos 
migratorios en España» (REIS nº 63). Els d’Àngels Pascual de Sans (1983): «Los movimientos migratorios de retorno, significación 
y perspectivas» (en Documents d’Anàlisi Geogràfica, nº 3) i “Connotaciones ideológicas en el concepto de retorno de emigrantes”, 
en Papers, Revista de Sociologia nº 20, 1983 b). També el de Rojo Pérez et al. (2000): «El retorno al medio rural de emigrantes 
jubilados» (Lecturas Geográficas, vol. I, Colección Homenajes de la Universidad Complutense); el de Solé C. (dir.) (2006): 
¿Inmigración a la inversa?, Barcelona, Anthropos. O el de Martín Illa, S. (1986): El retorn al camp a Catalunya: els neorurals a la 
Garrotxa, Departament de Geografia, U.A. de Barcelona 
34 “Viejas ideas escondidas en nuevas identidades postmodernas” (Sampedro, 2008 i 2009:186). 


 







 EL BALL DE LES FADRINES 
 


87 


 


nou concepte analític: la topophilia o afecte al lloc (2008:538). A partir d’aquest 


concepte aportat per Tuan35, els mots ruralphilia o ruralophobia han estat utilitzats per 


a captar la percepció rural en geografies diverses, sovint mitjançant l’ús de tècniques 


mixtes com la Q-Methodology, amb Stephenson (1953), Duenckmann (2010), Robbings 


i Krueger (2000). Moren-Alegret ha comparat la topophilia dels inmigrants en pobles de 


la Marina Alta, del Bierzo, l’Ampurdà i  d’altres d’Extremadura i Huelva.  


En aquest darrer treball la unitat d’anàlisi en una enquesta i unes entrevistes, 


constava d’una mostra de procedència diversa (de 5 continents) i amb dos grups d’edat: 


la meitat, de 18 a 33 anys i l’altra, de 34 a 44. Entre les raons de la preferència rural 


(ruralphilia) s’en destaca: la qualitat de les relacions de veïnatge: al medi rural els veïns 


es coneixen millor i es preocupen els uns pels altres; el ritme de vida més tranquil, la 


qualitat de vida, la seguretat ciutadana i una menor sensació de risc; fàcil accés a 


l’habitatge, a preus raonables, i un medi ambient més agradable (Morén-Alegret, 


2008:549). Entre els motius del rebuig a la vida urbana (urbophobia) hi contarà que la 


vida urbana és més angoixant, aïllada, insegura i sorollosa, i hi ha una major 


fragmentació social i racisme. I entre les raons de la preferència per la vida en els pobles 


estarien: el sentiment de pertinença a un grup, que encara existeix a les àrees rurals. I 


entre les raons per preferir la ciutat (“urbophília”): més oportunitats de trobar feina; més 


possibilitats educatives i millors transports públics (Ibid:550). Finalment en remarca que 


les observacions negatives a la integració en els pobles apareixen majoritàriament en 


migrants procedents de grans ciutats i solters o divorciats (Ibid:549). Alguns dels 


estereotips negatius sobre el medi rural serien que “els habitants rurals són massa 


curiosos, poc educats i no estan acostumats ni els agrada relacionar-se amb estrangers” 


(Ibid. 550). 


Des de la psicologia social, Fàtima Cruz ha observat les representacions socials de  


dones en una comarca palentina, suposant que la introducció dels valors postmoderns 


vinculats a les noves funcions del medi rural, provocarien un procés de “ruptura” amb 


les representacions socials tradicionals (Cruz, 2006:125), coincidint amb González i 


Camarero (1999:62). Amb tècniques qualitatives i amb una escala de diferencial semàntic 


(Osgood et al. 1957/1976, en Cruz, 2006:131) n’observarà les representacions amb la 


comparació bipolar d’adjectius antònims. Les imatges rurals serien poc favorables al 


endogrup, tot i que en destaca la diferència entre estudiants, emprenedores o mestresses 


                                                            
35 “Topophília: seria el sentiment, el vincle afectiu entre persones i lloc o escenaris. ‘Topophilia is the affective bond between 
people and place or setting. Diffuse as concept, vivid and concrete as personal experience’ (Tuan, 1974: 4). 
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de casa. En les estudiants “lo rural seria sinónimo de educado, bonito, bueno, hábil, 


alegre, trabajador y agradable; también viejo, frío, escaso, lento y menos rico y activo 


que lo urbano”. Els adjectius són menys positius encara a mesura que augmenta l’edat: 


“lo rural es más pobre, viejo, escaso, aburrido y lento que lo urbano, que sería joven, 


inteligente, rico, divertido, abundante, rápido y algo agradable (Ibid:142-143). Les 


representacions de la realitat s’enllesteixen des d’estructures de domini i són 


dinàmiques, varien amb el temps, i a menor edat potser milloraren. Les joves rurals ara 


possibiliten l’inici d’un procés de ruptura amb les representacions, les funcions i els rols 


tradicionals (Cruz, 2006:125). Malgrat aquesta afirmació, a les conclusions de la tesi de 


Fàtima Cruz s’afirma que la ruptura és parcial:  


“Las mujeres marchan del medio rural, más que los hombres, porque tienen más 
limitaciones a la plena participación social y profesional (… ) Las mujeres van asumiendo 
nuevos roles profesionales, mientras cuestionan el reparto sexual tradicional entre tareas 
domésticas y tareas remuneradas. Sin embargo, no existe una ruptura con los papeles 
tradicionales de género, sino una coexistencia, y las mujeres asumen, mayoritariamente, la 
doble jornada o la doble presencia (Balbo, 1994) como destino inevitable, 
responsabilizándose de lo doméstico y de lo público” (Ibid: 290-291) 


 


La ruptura no és en eixe camp del gènere: “se sigue aceptando como un destino, 


ineludiblemente femenino, las labores de la casa y de la crianza de los hijos e hijas, 


mientras las tareas desarrolladas por los varones en estos ámbitos son consideradas una 


ayuda o colaboración con las mujeres” (Ibid: 291).  


“Las mujeres que forman parte de nuestra investigación se debaten entre modelos 
tradicionales, con doble presencia (en el campo siempre ha sido así, ya que se han ocupado 
de la casa, del huerto y de los animales para la subsistencia doméstica); añorando, en 
algunos casos, la ciudad, pero en otros, buscando estrategias de resistencia como 
constestación a la discriminación” (García i Lucas, en Cruz, 2006) 


 


Hi ha més masclisme en els pobles? És cert que les identitats socials estan lastrades 


per l’àncora d’una tradició atàvica en la reclusió i la reproducció, en les desigualtats. És 


clar també que hi ha una gran diversitat de dones, i de visions de la ruralitat i 


d’identitats rurals, algunes expressions de les quals fan presuposar que estan 


reconstruïnt-se. Pot ser que les significacions rurals siguen diverses, sino contraposades, 


i que l’atracció urbana perdera potència amb el reviscolament rural, i la creixent 


insostenibilitat del model de consum i de congestió urbana. Ara com ara, i per tot això, 


sembla adient i ben justificada la conveniència d’observar la varietat de percepcions i 


significacions construïdes sobre la ruralia, i sobre la ciutat, que explicarien una 


diversitat de raons en aquest desarrelament femení.  








3.6 Graus i tipologies d’arrelament 
 


“Jo vinc d'un silenci que la gent romprà”  (Raimon, 1975) 


 
 


3.6.1  Comportaments i  vincles locals   


 
Les 32 dones de la mostra tenen coses similars i alhora diferents. Totes 


s’identifiquen com a dones de poble. La significació és, però, diversa i aquesta variació 


pot observar-se comparant les magnituds d’una categoria qualsevol, cercant diferències 


entre els discursos amb una actitud similar. Tanmateix, el grau d’arrelament al poble 


també pot ser observat en algoritmes, comparant les dimensions del que fan, el vessant 


objectiu de l’arrelament, com ara comptant el nombre de vincles: la quantitat, la 


freqüència o la intensitat. Els comportaments humans són vessants quantificables de les 


actituds, com les opinions, la part més visible d’aquestes. L’anàlisi dels discursos és la 


via més directa per a comprendre’ls, però no hi ha cap dóna que s’ajuste absolutament 


als perfils ideals, per la qual cosa la interpretació és imprecisa.  


Tot seguit tractarem de cercar diferències i similituds, tot comparant els diversos 


graus del desarrelament o de l’arrelament en les participants de la mostra, a partir de la 


quantificació dels comportaments; després es tractarà de mesurar les actituds, segons 


siguen més filorurals o més filourbanes, per tal d’enllestir una taxonomia de perfils 


discursius, una tipologia de dones de poble.  


Mesurar és, efectivament, comparar; consisteix en assignar números o paraules als 


objectes, opinions, actituds o comportaments. Una dona que per les raons que foren, ja 


no n’està arrelada, tindrà pocs llaços relacionals amb les persones i entitats. I, al 


contrari, si n’està arrelada, significarà que té actius els llaços, la vinculació a persones i 


entitats locals.  


Els vincles locals s’han classificat en tres grups: familiars, socials i econòmics. En 


el primer, s’ha construït una escala jeràrquica segons el nombre d’importància objectiva 


de la relació parental, entre els de segon o ulterior orde (grau mínim) fins els pares (grau 


màxim) o la parella, si n’és del poble i si en té cap. En el segon cas, els vincles socials, 


segons la participació en entitats. Un exemple de grau mitjà seria qui és membre de 


colla festera; és menys que ser regidora en l’ajuntament. I tercer tipus, és la disposició i 


ús de béns econòmics.  


L’actitud activa o passiva en les entitats locals remeten a una jerarquia gradual de la 


importància qualitativa en l’ús dels vincles locals, fins i tot de compromís i implicació 
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en les activitats socials.  


Tal com s’ha vist, no hi importa tant puntuar en totes les categories dels vincles 


sinó en observar la variabilitat en les interaccions segons les activitats realitzades, el 


nombre, la qualitat i l´ús (intensitat) dels llaços personals amb el poble.  


En el mapa Indicadors Relatius de l’Arrelament (mapa conceptual 2) s’ha vist  la 


construcció dels tres indicadors relatius d’arrelament a partir dels vincles familiars, 


econòmics i socioculturals. Un indicador és la màxima expressió numèrica d’una sèrie 


de conceptes o categories variables. Ací, l’indicador més precís i concret, tot i ser més 


superficial, n’informa dels efectes i no de la causa o motiu de la relació: és el nombre o 


la quantitat de visites, una mesura de la freqüència en l’ús que en fan del poble. Els 


altres ítems són variables nominals o discretes, es tenen o no, i res no en diuen de 


l’ordre d’importància, ni de la diferència entre cada ítem, si no s’enllesteix una 


ordenació reflexiva i relativa.  


Tanmateix, la jerarquia és explícita en aquest darrer indicador de quantitats de 


freqüències: a major nombre de visites, major en serà el grau d’arrelament. Tot seguit, 


la taula 5.2 mostra unes dades de la freqüència de visites al poble de les 32 dones, 


resumides ara en 5 opcions de les 10 possibles.  


La quantitat en l’ús del poble és una conseqüència de la virtualitat dels vincles 


personals i socials, de l’activitat  i de les interaccions reals. Sembla que 3 de cada 4 


dones mostren un arrelament nominal alt: el 43% va molts caps de setmana (14 dones) i 


1 de cada 3 tots els dijous-divendres de l’any (l’indicador més alt). Per contra, hi ha un 


cas que fa anys que no hi va i una altra que només va alguna vegada per obligació. Hi ha 


un altre tipus de vincle  mitjà, que tracta de la visita per festes de Nadal o en les 


vacances d’estiu al poble1. 


    Taula 2.19 
Amb quina freqüència visita el poble? Freqüència % 


 Fa anys que no hi va 1 3,1 


Alguna vegada per obligació 1 3,1 


Per vacances (estiu, nadal,...) 5 15,6 


Quasi tots els caps de setmana 14 43,8 


Cada dijous / divendres 11 34,4 


Total 32 100,0 
 


 


                                                 
1 Les 10 opcions previstes en el qüestionari són: 0 No hi ha tornat mai; 1: Ha tornat molt poc. 2: Ha anat alguna vegada per 
obligació; 3: Fa anys que no hi va; 4: L’ última vegada fa 2 o 3 anys; 5: Hi va 1 vegada cada any; 6: Va sempre a festes.7: Varies 
vegades a l'any; 8 Per vacances, d’estiu, Nadal; 9: Molts caps de setmana; 10: Cada dijous/divendres. 
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Les dades recollides al qüestionari sociodemogràfic realitzat a les 32 dones,  


permeten analitzar també el vessant dels vincles econòmics que tenen cadascuna de les 


nostres dones amb el seus pobles. La dada de major significació no refereix a la 


majoritària (la casa del poble no és d’elles, en 2/3 és de la família) sinó al fet que 5 hi 


tenen casa pròpia rehabilitada i dos que han comprat una parcel·la per fer-se-la. En total, 


hi ha 7 casos potencialment de gran vinculació al poble des d’aquest angle.  


Pel que fa a les altres dimensions econòmiques (no excloents de les anteriors), n’hi 


ha una que ha heretat alguna propietat i una altra que conrea un tros de terra a temps 


parcial.  Tot això és lògic pensar que siga d’utilitat per observar vincles amb dones 


majors de 35 anys, però no ho serà tant per a les més joves. Hi caldrà doncs mirar altres 


tipus de vincles. 


 


Taula 2.20 
Vincles econòmics (terres o cases) 2 Freqüència % 


 No en té cap 1 3,1 


Ha heretat una parcel·la 1 3,1 


Cultiva a temps parcial alguna parcel·la 1 3,1 


Té una casa de la família per rehabilitar 1 3,1 


Té la casa familiar 21 65,6 


Ha comprat una parcel·la per fer-se la casa 2 6,3 


Té casa pròpia rehabilitada 5 15,6 


Total 32 100,0 
 


 


Del quadre de les dades referides a les vinculacions socials o cíviques, hi ressalten 


5 opcions, tot i que l’activitat principal més remarcable és la festiva: el 25% participa en 


una colla festera, i més encara, el 22% n’estan implicades (junta directiva) en entitats 


cíviques o festives, i un terç estan empadronades al poble o han participat llistes 


electorals, la qual cosa podria indicar un alt nivell d’arrelament en la meitat de la nostra 


mostra. Només 3 no hi tenen cap relació social (estan, doncs, prou desarrelades).   


 


 
                                                 
2 El potencial d’arrelament també pot ser indicat en la disposició de béns arrels o en l’absència. S’ha considerat que la disposició de 
béns econòmics podrien ser de dos tipus bàsicament: parcel·les rústiques o urbanes.; també per les activitats realitzades amb els béns 
(passives o actives), amb l’ús (baix o alt) i finalment en la disposició o voluntat (projecte) d’arrelar-se al poble (p.e. comprant una 
parcel·la). Així les opcions en relació a la disposició de béns materials s’agrupen en dos blocs que se subdivideixen en tres nivells de 
participació: Baix (PEB); Mitjà (PEM) i Alt (PEA):  
A Disposició de Terra: 00 Cap ni una; 01 Ha heretat un camp; 02 Terra comprada.  
A03-1 Sense conrear (Baixa); A03-2 Conreada per  altri (Mitjana); A03-3 Cultivada a temps parcial (Alta) 
B Disposició de vivenda. 00 Ja no en té cap; 01 N’ha heretat una (per rehabilitar); 02 És la casa familiar.  
B03-1 Compra solar-parcel·la (Baixa); B03-2 És de lloguer (Mitjana); B03-3 Casa pròpia, nova o rehabilitada (Alta) 
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Gràfic 2.5   


 
 


  


Pel que fa a les creences i a la participació en entitats religioses locals, cal destacar 


primer que  hi ha 15 dones que es declaren creients, i 17 no creients.  


 


Taula 2.21 
  És vostè creient? Freqüència % 


 Sí 15 46,9 


No 17 53,1 


Total 32 100,0 
 


 


El grau de participació religiosa és baix  i la majoria són poc practicants (10 de 15); 


una va a missa els festius; una altra, diumenges i, una tercera, és membre de les 


Comunitats Neocatecomunals (organització religiosa coneguda com a kikos).  
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                             Taula 2.22 
  Grau de participació religiosa Freqüència % 


 No hi practica 10 31,3 


Va a actes socials 2 6,3 


Va a missa en festius 1 3,1 


Va a missa cada diumenge 1 3,1 


Participa en les activitats parroquials 1 3,1 


Total 15 46,9 


 Sistema 17 53,1 


Total 32 100,0 
 


 


Pel que refereix a la participació social, i a fi de bandejar dubtes sobre la validesa 


relativa de la classificació, el grau d’importància relativa dels ítems referits a vincles 


socials, s’ha optat per classificar les respostes en tres grups, la qual cosa restarà valor 


relatiu als detalls d’aquestes categories. Un nivell baix de participació social inclou les 


respostes “no participa en cap” i la participació nominal però passiva en associacions 


locals sense implicació directa (com ara sindicats de regs, caixa rural i altres per tradició 


familiar); la categoria participació social mitjana inclou l’adhesió a entitats festives i 


culturals, locals o comarcals, colles, penyes i plataformes comarcals. I la categoria més 


alta refereix a la participació més activa que inclou des de l’empadronament, l’exercici 


dels drets electorals al municipi, la militància en grups sindicals, polítics o moviments 


socials reivindicatius, i si de cas, la presència en llistes o candidatures locals.  


El resultat d’agrupar en tres nivells, segons l’afinitat interior i importància dels 


vincles socials3, hi mostra que la meitat de les dones tenen una participació social alta 


(17), 11 en tenen una mitjana, i només 3 molt baixa (desarrelades).     


                              Taula 2.23 
 Grau de participació social Freqüència % 


 Participació social baixa 3 9,4 


Participació social mitjana 11 34,4 


Participació social alta 17 53,1 


Total 31 96,9 


 (Dades perdudes del sistema) 1 3,1 


Total 32 100,0 
 


                                                 
3 Els tres grups són el resultat de categoritzar en tres blocs les opcions de la participació en entitats socials: Una participació baixa 
inclou: ninguna (01), sòcia de d’entitat (passiva:02), sòcia d’institució local (03); una mitjana, quan és membre d’una associació o 
plataforma comarcal (05); colla o penya festera (06); membre d’associació cultural o cívica (07); i la tercera, l’alta participació quan 
n’està empadronada (08) quan té activitats polítiques o sindicals locals (09) i quan ha estat candidata o electa en alguna llista 
electoral en els darrers mesos (10). 
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Hi resta per considerar el vincle personal més important, el (motiu) familiar.  El 


quadre següent indica que dels tres ítems afectius més importants (entre 10 referències 


opcionals4), el vincle amb el pare/mare el mantenen 19 dones (6 de cada 10), i més  


encara, n’hi ha 8 (una quarta part) que tenen també la parella en la localitat. 


 


  Taula 2.24 
Relacions personals o familiars Freqüència % 


 Germans/nes 5 15,6 


Pare/mare 19 59,4 


Parella 8 25,0 


Total 32 100,0 
 


  


Expressats els comportaments en dades objectives, i atès que en 17 casos la 


participació social és alta i en 11 moderada, el grau d’implicació en les activitats socials, 


culturals municipals serà també alta, la majoria expressa un alt grau d’arrelament.   


Gràfic 2.6 


 
 
                                                 
4 Les opcions de relacions personals són acumulatives i s’han agrupat de la manera següent: 00 Ninguna relació; 01 Alguna o poca 
relació personal; 02 Sols els cosins/nes; 03 Sols unes ties; 04 Les amigues de joventut; 05 Els sogres; 06 Els avis/àvies; 07 Les 
amistats principals; 08 Els germans/nes; 09 El pare/mare; 10 La parella és del poble. 
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Alguns autors (com García Bartolomé, 2000; González i Gómez Benito, 2002; o 


Díaz Méndez, 2010) han observat el canvi cultural que es detecta en els pobles amb una 


creixent participació social femenina, i una presència pública més visible, que sembla  


haver-se assolit amb l’oci i, en part al menys, amb l’ocupació, però que també suposa 


un major poder de decisió (Díaz Méndez, 2010:59) 


En els darrers anys ha crescut sensiblement el nombre de dones que participen en 


activitats polítiques i socials expressant interès per l’espai públic del que havien estat 


allunyades. García Bartolomé en destacarà la participació en la vida política municipal. 


“Esta presencia ha sido importante en municipios entre los 2000 y los 10000 habitantes, 


pero, sorpredentemente, el crecimiento ha sido mayor en los más pequeños (García 


Bartolomé, 2000)  


I per acabar, el darrer indicador: si els motius són molts i la intensitat és alta o molt 


alta, la freqüència de visites al poble serà igualment alta: la gran majoria hi va quasi tots 


els caps de setmana o cada dijous-divendres, la qual cosa indueix a pensar que, malgrat 


viure en la ciutat, la majoria de dones de la mostra expressa de fet, un grau alt 


d’arrelament objectiu, i només una minoria de casos desarrelament. 


 


Gràfic 2.7 
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3.6.2.  La mesura de les actituds   


 
El desarrelament com l’arrelament (apego objetivo, en Bourdieu, 2004:219) es 


manifesta en els vincles econòmics, socials i familiars que es tenen i mantenen o que, 


amb el temps, van semant-se fins perdre’s; en els comportaments socials de les dones de 


poble. L’arrelament emocional, afectiu, psíquic, s’expressarà en les categories de 


percepció i d’identitat social, en les conductes i actituds. L’actitud s’ha definit con els 


sentiments, prejudicis o conviccions d’una persona cap a alguna qüestió. L’opinió és 


una de les seues formes. Si l’actitud és la visió general, les opinions en són l’expressió 


més visible, és a dir, observable de les actituds, que amb l’ús de les escales de mesura 


aporten resultats numèrics, objectius, de la distribució dels perfils actitudinals.  


L’anàlisi documental dels textos de les entrevistes (dels discursos) ha permès  


conèixer, comprendre i interpretar una gran quantitat de dades qualitatives referides a 


una mostra diversa. Ara, triangulant metodologies i tècniques, tot aprofitant la diversitat 


de formes vàlides de captar dades de la realitat social, es complementarà l’anàlisi amb la 


tècnica de la construcció d’escales.  


L’escaling consisteix en una bateria de preguntes que permet saber les posicions 


personals segons la similitud, l’afinitat discursiva, o segons les diferències d’opinions, 


les actituds de les 32 dones segons una proposta d’afirmacions categòriques. És un 


continuum de valors ordenats entre un màxim i un mínim, considerats indicadors d’un 


concepte més general (actitud). La puntuació de la resposta és un valor numèric. Així, 


per a precisar el valor de les opinions favorables o desfavorables a la ruralitat, i obtenir 


dades numèriques s’ha  fet ús d’una escala Likert, un qüestionari estructurat, estàndard, 


on cada entrevistada ha expressat el grau d’acord o desacord, amb les afirmacions 


proposades o ítems. L’escala de mesura, el qüestionari, consta de 18 ítems, amb 5 


opcions de resposta possible 5.  


El llistat d’ítems (variables) es basa en 18 afirmacions categòriques, tòpiques 


habituals, estereotips de l’imaginari rural, i responen a referències ideològiques en dos 


eixos: les representacions del poble i de la ciutat, i dues opcions, favorable o 


desfavorable, que expressen fília o fòbia rural, fília o fòbia urbana. De manera que 


l’opinió que cada dona té sobre cada ítem, positiva o negativa, s’extraurà del ventall de 


5 opcions de resposta, expressades lliurement per l’entrevistada.  


                                                 
5 Segons el grau d’acord o desacord amb cadascuna de les frases del qüestionari, s’ha assenyalat amb una marca o un redolí a la 
casella corresponent en cada qüestió. De l’1 al 5, el nº 1 representa el màxim grau d’acord i el nº 5 el màxim grau de desacord. 
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El qüestionari conté dues preguntes de consistència plantejades amb reiteració 


(Q13, Q16), i en sentit contrari, per tal d’assegurar l’estabilitat de les respostes i la 


fiabilitat de l’instrument de mesura, al menys pel que fa al disseny del formulari i al 


biaix de les enquestades, siga per desitjabilitat social, siga per respostes fetes a l’atzar, 


per manca d’opinió (Non Attitude). De fet, dels 32 qüestionaris realitzats s’ha considerat 


no vàlid l’E22, atès que totes les respostes obtenien una única resposta (d’acord), tant 


quan s’afirmava una cosa en un ítem, com en cas d’afirmar-se el contrari.   


Tot seguit s’expliquen els resultats, primer dades globals referides a les respostes 


del conjunt; després les qüestions més significatives, siguen les agrupacions per factors 


o tipologies. Abans, però, cal recordar  que l’ordre de les 18 qüestions no és aleatori: les 


9 primeres centren la qüestió en el poble i les 9 següents en la ciutat.  


D’entrada s’observaran  dues qüestions remarcables: el major acord (1,97) s’obté en 


l’ítem Q03 (“Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic”) i el màxim descord  


(4,39) al Q12 (“Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants”)        


 
   Taula 2.25                       Ítems / Estadístics descriptius 


Mitjana 


Desv. 


típica 


Q01 El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida que a la ciutat 
 


2,45 1,028 


Q02 Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat... i ara hi ha de tot a l’abast 
 


2,35 1,112 


Q03 Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic 
 


1,97 1,016 


Q04 Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 
 


3,13 1,056 


Q05 Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes 
 


2,84 1,157 


  Q06 La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al poble 3,19 1,138 


  Q07 Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat 3,16 1,003 


  Q08 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,61 ,615 


  Q09 La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria 3,10 1,106 


Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 
 


2,74 1,182 


Q11 Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social 
 


2,23 1,055 


Q12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 
 


4,39 ,558 


Q13 El poble està bé per anar, però la vida és més còmoda en la ciutat 
 


2,74 1,125 


Q14 A la ciutat la gent és més civilitzada i moderna 
 


3,65 ,915 


Q15 Als pobles, a les dones se les valora poc 
 


3,58 ,992 


Q16 La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida 
 


2,61 ,989 


   Q17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,16 1,003 


  Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 2,84 ,898 


      Els valors opcionals són entre l’1 i  5. El nº 1 representa el màxim grau d’acord i el nº 5 el màxim grau de desacord. 
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Excepció feta d’aquests ítems, s’hi observa que la mitjana de totes les respostes 


agregades, o global, és pròxima a 3, les opinions d’unes o altres, tant en afirmacions 


referides als atributs positius com als negatius, tot plegat, dóna un valor pròxim a 3, “ni 


acord ni descord”, es compensen les diverses visions, les unes amb les altres.  


Sí desagreguen, més al detall, segons si les qüestions tracten del primer bloc (les 9 


primeres preguntes són d’índole rural-positiva) o del segon (d’índole urbà, positiva), la 


mitjana hi mostrarà una lleugera diferència a favor de la ruralitat: les mitjana és de 2,9, 


en lloc de 3.1 del segon bloc. És un resultat equilibrat entre acord i desacord, només una 


dècima més folk. 


La valoració de la imatge global que les 31 dones (32 menys 1 no vàlida) tenen dels 


pobles o de la ciutat, s’hi observa a través d’una única qüestió, plantejada amb reiteració 


(qüestió número 8 i nº 18): Les dones viuen millor al poble (Q8), o el contrari (Q18) les 


dones viuen millor en la ciutat.  


 
    Taula 2.26    Percepcions globals Mitjana D.T 


  Q08 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,61 ,615 


  Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 2,84 ,898 


        Els valors opcionals són entre l’1 i el 5. El nº 1 representa el màxim grau d’acord i el nº 5 el màxim grau de desacord. 
 
 


 Les respostes són igualment semblants, pròximes a 3 (ni acord ni desacord), tot i 


que es decanten, globalment i dèbilment, perquè les dones viuen millor en la ciutat 


(2,84). Les  diferències són poc significatives en els valors mitjans, atès que un majoria 


de dones (19) estan en desacord respecte al poble, però es compensen amb 11 que no 


estan ni acord ni en desacord (grau 3) i una dona (l’E11) que està totalment d’acord en 


que les dones viuen millor en el poble (grau màxim: 1).  


 La desviació mitjana ací és baixa, i en l’opció favorable a la ciutat, n’és un poc 


més alta, hi ha més debat, encara: 12 n’estan d’acord (grau 2) en que viuen millor a la 


ciutat, contra 9 que estan en desacord (grau 4); 9 no en saben què dir (3), i una està 


totalment a favor de la ciutat (E16). És una mostra de la polarització dels discursos, dos 


representacions de la ruralia i de la ciutat confrontades, en què hi destaquen l’E11 i 


l’E16 amb una visió totalment oposada.  
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3.6.3   Consensos i dissensos en les grans qüestions   


En el quadre següent s’exposen les qüestions on els resultats són significatius pel  


consens assolit en els 31 qüestionaris. Són les 7 qüestions en les que globalment el 


resultat és d’acord (2) o molt d’acord (1), amb una desviació típica pròxima a 1.  


     
 


Taula 2.27 Ítems de major ACORD (valors entre 1 i 2) 
 


Mitjana 
 


Desv. 
Típica 


 
Q03  Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic 


 


1,97 1,016 


Q11  Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social 
 


2,23 1,055 


Q02  Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat... i ara hi ha de tot a l’abast 
 


2,35 1,112 


Q01  El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida que a la ciutat 
 


2,45 1,028 


Les opcions són entre l’1 i el 5. El nº 1 representa el màxim acord i el nº 5 el màxim desacord. 
 


Els tòpics sobre els quals hi ha més acord són característics de l’idil·li rural (Q1, 


Q2, Q3): la superioritat rural; la natura, la tranquil·litat; al poble hi ha de tot; és 


saludable, més protecció i cohesió social; la perspectiva bucòlica de l’harmonia rural; 


tanmateix, el segon valor amb una puntuació favorable (2,23) refereix al conflicte de 


gènere: “les dones tenen més pressió social” (Q11), una actitud d’oposició a acceptar 


resignadament la subordinació femenina, que en les més joves minva, per unes pautes 


d’oci i unes relacions més urbanes, d’acord amb Díaz Méndez (2010:58). 


  


Gràfic 2.8. Al poble, més qualitat de vida 


 
  (Q1) “El poble és un bon lloc per a viure hi ha més qualitat de  vida que a la ciutat”   
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Hi ha dues qüestions interessants que expressen una certa contradicció: malgrat 


donar  un resultat favorable en les dues (Q1 i Q16), hi són radicalment contràries en els 


seus significats: “El poble és un bon lloc per a viure hi ha més qualitat de vida que a la 


ciutat” (2,45), o “la ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida” (2,61).  


 


 


   Gràfic 2.9 A ciutat, més qualitat de vida 


    Q16 “La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida” 


La contradicció aparent té una explicació: no són les mateixes les que n’afirmen 


una cosa i la contrària, malgrat que el resultat global siga semblant. Si analitzem més al 


detall els resultats dels 31 qüestionaris observem que n’hi ha moltes que estan d’acord 


en l’afirmació Q01 (“... hi ha més qualitat de vida al poble”). Són 17 dones les que 


n’estan d’acord o molt d’acord (valors de 4 i 5): E03, E07, E15, E29, E32, E20, E21, 


E04, E17, E34, E30 i E10, E11, E38, E39, E09, E25. I en contra n’hi ha 6 (E12, E06, 


E16, E19, E23 i E36), bé per que n’estan en desacord (valor 4) i 8 que ni acord ni en 


desacord (valor 3). Són 17 a favor, 14 contra. 


“La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida” hauria de tenir també 


moltes seguidores, atès que les 31 viuen a ciutat, per pròpia voluntat. Efectivament, la 


majoria, 17 dones (com en el cas anterior) estan d’acord o molt d’acord en l’afirmació.  
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En contra n’hi ha 7 dones: E29, E10; E11, E17, E34, E38, E25. I n’hi ha 6 més que 


no en saben què dir (valor 3). Són 17 a favor contra 14; un resultat igual, però, 


internament diferent. Poc s’ha aclarit, si no és saber quines són més urbanes o rurals.   


Pel que fa als ítems de més rebuig o desacord (valors 4 o 5), el quadre següent 


resum les afirmacions que han rebut la major quantitat d’opinions desfavorables, amb 


una minsa desviació típica, llevat de la Q14 (ciutat-civilització-modernitat).  


 


Taula 2.28         Ítems de major DESACORD Mitjana Desv. típica 
Q.12  Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 


 


4,39 ,558 


Q.14  A la ciutat la gent és més civilitzada i moderna 
 


3,65 ,915 


  Q.08  Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,61 ,615 


 Els valors opcionals són entre l’1 i el 5. 1 representa el màxim d’acord, 5 el màxim  desacord. 
 


El primer ítem per ordre d’importància del desacord, no cal dir-ho, és la Q12: “Als 


pobles són més salvatges, pobres i ignorants” que obté els valors més negatius, contraris 


a un estereotip greu de la població rural6, i sobre la qual n’estan absolutament en contra 


totes, o molt en contra, llevat d’una (l’E16), que hi contesta ni sí ni no (3).  


 


   Gràfic 2.10a . Al poble, més salvatges 


 
Q-12  “Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants” 


    


                                                 
6 Aquesta expressió tan negativa va ser motiu de dubtes per l’oportunitat o inconveniència en incloure-la al qüestionari, tot i que un 
continuum de valors n’havia de disposar d’un màxim i un mínim, de manera que aquesta podria ser una expressió màxima de 
ruralphobia. La variabilitat de les respostes a totes les qüestions és un criteri de validesa a considerar.   
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Gràfic 2.10b . Al poble, més salvatges 


 
   Q-12  “Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants”       


 


Són més salvatges als pobles? Una dona n’ha contestat amb un 3 (ni acord, ni 


desacord), però 30 n’estan en desacord o molt en desacord (4 o 5). És una resposta 


rotunda, més alta encara que una altra de contingut semblant: “Als pobles estan molt 


antiquats, hi ha més masclisme” (Q17) que  recull 16 vots en contra, però 12  a favor.  


 
   Gràfic  2.11. Als pobles, més masclisme 


 
            Q.17 “Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme” 
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La segona qüestió pel grau de desacord refereix a l’atribució d’una sinonímia entre 


ciutat i progrés: civita – civilització -modernitat: “A la ciutat la gent és més civilitzada i 


moderna”. La Q14 mostra 22 dones en contra, o molt en contra; 5 no saben què dir-ne i 


4 n’estan d’acord (E16, E19, E23 i l’E21), quatre dones amb una fília urbana destacada. 


      
 


    Gràfic 2.12. A ciutat, més civilitzats 


 
   Q-14. “A ciutat la gent és més civilitzada i moderna” 


Aquest ítem no diu res del poble, tot i denotar que és “més”, la qual cosa significa 


que hi ha altres per civilitzar, és a dir, té una connotació negativa per al poble. 


Probablement, n’estarien d’acord si l’afirmació no incloguera el “més”; si no fóra que 


podria significar admetre que rural és contrari a modern, sinònim d’estar per civilitzar.  


Tot seguit, s’analitza una qüestió parella però antònima: “als pobles la gent és més 


civilitzada que a la ciutat”: Q7), que en les respostes hi ha una majoria en contra (14), 


però n’hi ha 11 de favorables (E06, E14, E20, E26, E04, E10, E11, E34, E38, E39 i 


E09). És una altra ocasió en què s’expressa la polarització de respostes, la diversitat de 


representacions socials confrontades i antagòniques: les que associen la ciutat a l’espai 


de gent “més civilitzada” (4 a favor i 22 en contra); i les que consideren més civilitzada 


“la gent dels pobles” (11 a favor i 14 en contra). Són minoria, per poc, tot i ser-ne 


moltes (11) les que consideren la gent dels pobles més civilitzada que la de ciutat. Què 


n’entendran per civilitzats seria una altra qüestió interessant, però ho hem deixar estar.  
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Aquest darrer és un altre ítem exemple de polaritat en les respostes, una oportunitat 


per a prendre nota de les que valoren i de les hi neguen la civilitat de la gent de poble.  


     Gràfic 2.13. Al poble, més civilitzats 


 
     Q-07 Al poble la gent és més civilitzada que a ciutat        
  Hi ha també un relatiu desacord en “les dones viuen millor als pobles que en la 


ciutat”, amb un valor mitjà de 3,61, segona contradicció7 amb l’harmonia de l’idil·li 


rural, que associa camp i valors tradicionals. Són resultats oposats a la subordinació 


femenina que apel·la a una reclusió domèstica de la dona (home) 8: la prioritat de la cura 


familiar en lloc de l’èxit profesional (work). L’estil de vida “natural” s’oposaria  a l’estil 


de vida urbana (doble jornada laboral). En aquest punt, l’edat i l’experiència particular 


de les dones que compatibilitzen treball i fills, sembla influir quan les amigues del poble 


han pogut comptar amb una major assistència familiar. El resultat dóna una polaritat de 


posicions, que la mitjana amaga en contraposar uns valors i altres de contraris, tret 


d’alguna excepció. Tanmateix, hi ha una reiteració en el patró de respostes, que 


suggeriria un major aprofundiment, per tal de comprendre les diferents visions, 


contraposades, vist que hi ha unes dones que diuen A, just quan unes altres en diuen B. I 


a l’inrevés, en una qüestió i en l’oposada. Ho farem tot seguit. 


                                                 
7 L’anterior contradicció referia a la Q11, a l’excès de control i a la pressió social excesiva en la consideració de la majoria de dones, 
en comparació a la ciutat, on suposadament hi serien més autònomes  
8 Tradicionalment, feminitat i domesticitat s’associen amb la noció de comunitat orgànica ideal,  espai de la solidaritat autèntica que 
representa la vida familiar sustentada sobre el rol de dona-mare- cuidadora (reduïda a les tasques reproductives). 
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3.6.4   L’anàlisi dels factors: la topofília 


Per a identificar les pautes invisibles i comunes en les respostes al qüestionari 


(commons patters) s’ha realitzat una anàlisi factorial exploratòria dels components 


principals amb una rotació Varimax.  L’anàlisi  "normal" de factors és un procediment 


estadístic que s’aplica al centre de gravetat (valors centrals) de les opinions rebudes en 


cada ítem, aïllant els factors comuns o comunalidades (García Ferrando, 1989).  


  Tabla 2.29             ANÀLISI DE FACTORS  (Matriu de components rotats) 
Components 


F1 F2 


Q.01   El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida -,736 ,423 


Q.02   Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat; ara hi ha de tot a l’abast -,168 ,499 


Q.03   Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  -,002 ,664 


Q.04   Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat -,157 -,146 


Q.05   Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes -,205 ,697 


Q.06   La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al poble -,517 ,594 


Q.07   Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat -,191 ,745 


Q.08  Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat -,498 ,410 


Q.09   La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria ,178 ,664 


Q.10   A la ciutat les dones espavilen, són més lliures ,661 -,088 


Q.11  Als pobles les dones tenen més control, més pressió social ,216 -,094 


Q.12  Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants ,632 -,283 


Q.13   El poble està bé per anar, però la vida més còmoda en la ciutat ,764 -,322 


Q.14   A la ciutat la gent és més civilitzada ,672 ,095 


Q.15  Als pobles, a les dones se les valora poc ,701 ,174 


Q.16   La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida            ,742 -,407 


Q.17  Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme ,537 ,227 


Q.18  Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles ,838 -,234 
 


L’anàlisi de la varianza (F) proporciona informació addicional de la contribució de 


cada variable a la separació de cada grup. Per a la solució dels grups identificables s’hi 


han analitzat els valors centrals inicials dels conglomerats (ANOVA) per a cada cas i la 


distància des del centre del conglomerat. El grau de significació en els 18 ítems és 


superior al 95%, amb 2 graus de llibertat i una mitjana d’error insignificant. 


Amb l’anàlisi de dos factors, la dimensió territorial (F1) i la dimensió afectiva  


(F2), desvetlla la classificació de les respostes del qüestionari estructurada com s’ha dit 


en 4 grans apartats, segons les similituds en les pautes de les respostes al qüestionari.  
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Una anàlisi de la mitjana de les respostes de cada cas situaria cada enquestada en un 


gràfic d’ubicació espacial multidimensional. Això no obstant, ací interessarà ubicar els 


possibles grups de dones segons els patrons de respostes o conglomerats (clúster), amb 


dades numèriques. Així per facilitar la comprensió de les característiques comunes entre 


casos, i amb l’ajuda del SPSS, s’ha realitzat una anàlisi dels conglomerats9 per agrupar 


en tres tipologies tots els casos de la mostra, segons una anàlisi estadística de valors 


centrals, inicials i finals (amb rotació) de 3 conglomerats10.  


 


Tabla 2.30      Anàlisi per patrons de respostes en la mostra 


(Centres dels conglomerats finals)


CLUSTERS 


C1 C2 C3 


Q1  El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 1,58 2,94 4,00 


Q2  Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat; ara hi ha de tot a l’abast 1,92 2,61 3,00 


Q3  Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  1,67 2,17 2,00 


Q4  Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 2,75 3,44 2,00 


Q5  Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes 2,25 3,22 3,00 


Q6  La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al poble 2,50 3,56 5,00 


Q7  Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat 2,67 3,39 5,00 


Q8  Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,17 3,89 4,00 


Q9  La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria 2,67 3,33 4,00 


    


Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 3,17 2,56 1,00 


Q11 Als pobles les dones tenen més control, més pressió social 2,25 2,28 1,00 


Q12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 4,75 4,22 3,00 


Q13 El poble està bé per anar, però la vida més còmoda en la ciutat 3,75 2,17 1,00 


Q14 A la ciutat la gent és més civilitzada 4,08 3,44 2,00 


Q15 Als pobles, a les dones se les valora poc 4,25 3,11 4,00 


Q16 La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida            3,67 2,00 1,00 


Q17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,42 3,11 1,00 


Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 3,67 2,39 1,00 


Els valors opcionals són entre1 i 5. 1 representa el màxim acord; 5 el màxim desacord 


 


En la taula anterior s’observa el valor central que cada conglomerat o grup atorga a 


cada qüestió, i que són diferents en cada cas. Mentre els valors del grup C1 són positius 


en els primers 9 ítems (1= molt d’acord), són negatius en els 9 següents. Hi destaca el 


promig més alt de la mostra en Q1: Al poble hi ha més qualitat de vida (1,58). També 


                                                 
9 A 3 conglomerats: mitjana de 2.16, mediana de 2,00, amb una desviació típica de 0,898 i una varianza de 0,806.   
10 El valor de la determinant de la matriu de correlacions obtinguda finalment és un valor pròxim a 0 o bastant baix (3,58 E-005). 
Indicador d’idoneïtat: el Contrast d’Esfericitat de Bartlett assoleix un resultat satisfactori (3902,10) amb un nivell de significació 
associat molt alt (0,000); el coeficient de Kaiser-Meyer-Olkin s’aproxima a 0,9, les variables comparteixen molta informació per a 
ser incloses en factors comuns.  
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en la Q3: “Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic (1,67). Les respostes de les 


dones que integren el grup C1 expressen un valor mitjà també de gran desacord (els 


valors més alts de la mostra) en l’ítem “en el poble són més salvatges” (4,75) o “en la 


ciutat són més civilitzats” (4,08). Són les puntuacions de major desacord. Aquestes 


dades expressen una alta ruralphilia i certa urbaphobia (primera columna i en negreta): 


 
Q1  El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 1,58 2,94 4,00 


Q12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 4,75 4,22 3,00 


 


En l’extrem oposat se situa el conglomerat C3 (la columna més a la dreta de la taula 


5.16). Ara els valors són totalment contraris: una alta urbaphilia i ruralphobia: la 


característica d’aquest grup C3. Els valors de major desacord (4 o 5) apareixen en 


qüestions referides al poble i el contrari en les de la ciutat: el màxim grau d’acord 


(valors 1-2). P.e., el grup C3 està molt d’acord (1) en que “les dones viuen millor en la 


ciutat”;  “hi ha més qualitat de vida” (també 1) i al contrari, tenen una visió del poble 


negativa: “estan molt antiquats, hi ha més masclisme” (1) o “les dones, més control (1). 


I les puntuacions més altes (total oposició: 5), en 2 punts reveladors. A favor i en contra.   


 
Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 3,17 2,56 1,00
Q7  Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat  2,67 3,39 5,00


 


És ruralphobia i urbanophilia màxima: Q10: “A la ciutat les dones espavilen són 


més lliures (1), expressió tòpica de modernitat urbana (d’emancipació del control).  


Hi resta comentar el C2, que té una característica comuna: els valors promig són 


pròxims a 3, una posició neutral i ambivalent. Expressa una certa dosi d’idil·li rural, 


com les primeres, però també de modernitat urbana; una postura eclèctica, amable amb 


el poble i amb la ciutat. Són equidistants entre C1 i C3, excepte en uns casos i per poc:  


El C2 es caracteritza per la moderació, comparat amb els altres grups més extrems, 


especialment en les afirmacions més negatives per al poble o per a la ciutat: mostra una 


cadència de respostes tòpiques amb el poble i plàcides amb la ciutat, tot reivindicant una 


major consideració de les dones en els pobles, i rebutjant-ne totalment l’expressió Q12: 


“Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants”, a la qual adjudiquen els valors més  


negatius (4.22).    


 
Q3  Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  1,67 2,17 2,00 


Q4  Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 2,75 3,44 2,00 
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Una forma sintètica d’aquesta cadència en la pauta de respostes, s’aprecia millor en 


el quadre de les atribucions segons la topofilia, quan s’ordenen els ítems del qüestionari 


en les 4 dimensions, afecte i desafecte, rural i urbà.  En la taula següent s’observa que 


en Ruralphilia hi destaca el grup C1, amb 1,98 (expressió d’acord); també en fòbia 


urbana és primer el C1 (però menys: 2,52) i  amb una notable oposició del C3 (4,25); i 


pel que fa a la fòbia rural, al revés, hi destaca el C3 (2,25) amb la lleu oposició del C1 i 


C2. Finalment, en la fília urbana és remarcable l’alt valor del C3, i l’oposició del grup 


C1. L’atribució més extrema de significats a l’hàbitat (topofília) correspon al C3, a les 


dones més urbanes i desarrelades.  


Els valors promig ha estat qualificats d’alts (entre 1 i 2);  mitjans (al voltant  de 3) i baixos (entre 4 i 5) 


 


D’altra banda, les 18 qüestions plantejades són verbs i predicats referits al territori 


rural o urbà, però s’apreciarà que els subjectes varien: hi ha qüestions on el subjecte és 


genèric, però hi ha algunes altres on són “les dones”, en particular. Des d’aquesta 


perspectiva de gènere (les dones estan, tenen ...) s’hi han plantejat 5 qüestions a més de 


les dues generals, ja esmentades, sobre si viuen millor al poble o a la ciutat. ¿De quina 


 
Taula 2.31          ANÀLISI DE LA TOPOFÍLIA 


              PER BLOCS DE CONTINGUTS  


CONGLOMERATS  
TIPOLOGIES   
Valors promig 


C1 C2 C3 


(EXPRESSIONS POSITIVES AMB EL POBLE)    RURALFÍLIA 


Q.01 El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida que a la ciutat 1,58 2,94 4,00  


Q.02 Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat... i ara hi ha de tot a l’abast 1,92 2,61 3,00 C1  Alta 
Q.03 Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic 1,67 2,17 2,00 C2  Mitjana 


Q.04 Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 2,75 3,44 2,00 C3  Mitjana 


 1,98 2,79 2,75 (Promig) 
(EXPRESSIONS NEGATIVES AMB LA CIUTAT)    URBOFÒBIA 


Q.05 Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes 2,25 3,22 3,00  


  Q.06 La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al poble 2,50 3,56 5,00 C1 Alta 


  Q.07 Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat 2,67 3,39 5,00 C2 Mitjana 
  Q.09 La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria 2,67 3,33 4,00 C3 Baixa 


 2,52 3,38 4,25 (Promig) 


(EXPRESSIONS NEGATIVES AMB EL POBLE)    RURALFÒBIA 


Q.11 Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social 2,25 2,28 1,00  


Q.12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 4,75 4,22 3,00 C1 Baixa 


Q.15 Als pobles, a les dones se les valora poc 4,25 3,11 4,00 C2 Baixa 


  Q.17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,42 3,11 1,00 C3 Alta 
 3,67 3,18 2,25 (Promig) 


(EXPRESSIONS POSITIVES PER A LA CIUTAT)    URBOFÍLIA 
Q.10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 3,17 2,56 1,00  


Q.13 El poble està bé per anar, però la vida és més còmoda en la ciutat 3,75 2,17 1,00 C1 Baixa 


Q.14 A la ciutat la gent és més civilitzada i moderna 4,08 3,44 2,00 C2 Mitjana 


Q.16 La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida 3,67 2,00 1,00 C3 Alta 


 3,67 2,54 1,25           (Promig)
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manera influeix la perspectiva de gènere en aquestes qüestions? ¿Hi ha cap diferència 


per grups o conglomerats segons la topofília i la perspectiva de gènere? 


 


 Taula  2.32 Qüestions de gènere / conglomerats 
 


CONGLOMERATS 


C1 C2 C3 
Q04 Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 


 


2,75 3,44 2,00 


Q15 Als pobles, a les dones se les valora poc 
 


4,25 3,11 4,00 


  Q17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,42 3,11 1,00 


  Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 3,67 2,39 1,00 


Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 
 


3,17 2,56 1,00 


Q11 Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social 
 


2,25 2,28 1,00 


  Q08 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,17 3,89 4,00 


 
 


Tots els grups estan d’acord en que “als pobles, les dones tenen més control (Q.11) 


i tots tres estan en contra de “les dones viuen millor al poble” (Q08) i també de la Q15: 


“Als pobles, a les dones se les valora poc”. Conclusió: els 3 grups creuen que al poble 


no se les valora poc (ni més ni menys que a la ciutat) ni que n’hi estiguen millor.   


En la resta d’ítems la perspectiva varia segons grups: les més urbanes (grup C3) són 


les úniques en atribuir més masclisme als pobles (valor màxim:1); n’opinen que les 


dones són més lliures en la ciutat (1), on hi viurien millor (1) Ruralphobia i 


urbanophilia. Aquest grup mostra diferenciació gran entre la situació de les dones al 


poble i a la ciutat, que els altres grups no expressen pel que fa a la discriminació de 


gènere: tant el C1 com el C2 rebutgen l’afirmació Q17: “Als pobles estan més antiquats, 


hi ha més masclisme”.  El C2 és l’únic grup contrari a considerar que les dones tenen 


més suport al poble (en tindrien igual que a la ciutat o menys); mentre que el C1 és 


l’únic en contra de ”a la ciutat, les dones espavilen (Q10)) i també de “les dones viuen 


millor en la ciutat (Q18).  D’on hi viuen millor les dones, no hi dependria tant de 


l’hàbitat, sinó del marc mental o perspectiva, la qual cosa és congruent amb les dades de 


la Q16 (la ciutat és millor), d’uns resultats semblants.  


Fins ara s’han conegut els valors de cada qüestió en l’opinió de les enquestades (la 


mitjana per ítem) i també les dades per grups sobre els estereotips rurals, la 


discriminació de gènere o la topofília. Els perfils d’aquesta taxonomia i la congruència 


amb els discursos exposats en anteriors capítols, suggereixen 3 categories de dones: 


grup C1: “dones resistents”; grup C2, “dones modernes” i grup C3, “dones urbanes”.  
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Taula 2.33 Adscripció als grups o conglomerats 11 
 


Cas Entrev. Nom clúster Conglomerat Distància 


1 E01 Modernes 2 3,97562 


2 E02 Urbanes 3 3,16509 


3 E03 Urbanes 3 3,33933 


4 E04 Resistents 1 2,81069 


5 E05 Modernes 2 3,01404 


6 E06 Urbanes 3 4,19735 


7 E07 Resistents 1 3,57849 


8 E09 Modernes 2 3,67045 


9 E10 Resistents  1 3,64692 


10 E11 Resistents  1 3,67423 


11 E12 Modernes 2 2,42579 


12 E14 Resistents 1 3,07968 


13 E15 Modernes 2 4,60628 


14 E16 Modernes 2 4,27603 


15 E17 Resistents 1 4,11096 


16 E18 Modernes 2 2,38421 


17 E19 Modernes 2 2,99184 


18 E20 Resistents 1 3,30151 


19 E21 Modernes 2 3,68118 


20 E22 Anul·lada anul·lada anul·lada 


21 E23 Modernes 2 2,99184 


22 E25 Urbanes 3 3,93347 


23 E26 Urbanes 3 4,37480 


24 E29 Resistents 1 3,36155 


25 E30 Urbanes 3 2,73354 


26 E32 Resistents 1 3,80789 


27 E33 Modernes 2 2,48014 


28 E34 Resistents 1 2,50998 


29 E36 Modernes 2 3,53333 


30 E37 Modernes 2 3,34930 


31 E38 Resistents 1 3,33167 


32 E39 Resistents 1 3,04959 
 


El nombre de casos de cada conglomerat queda així: el grup C1 compta amb 12 
elements; el grup C2 amb 13 i el C3 amb 6, tot i que hi ha 2 pròximes d’un altre grup.  


                                                 
11 S’ha assolit la convergència quan els centres dels conglomerats no presenten canvis (o són petits). El canvi màxim de coordenades 
absolutes per a qualsevol centre és de ,000. La iteració actual és 3. La distància mínima entre els centres inicials és de 8,544. Si bé 
les diferències entre casos del C1 i del C3 són grans, les distàncies en dos casos del C1 i del C2 són mínimes. Les proves F sols 
tenen una finalitat descriptiva atès que els conglomerats han estat elegits per a maximitzar les diferències entre els casos en els 
diferents conglomerats. Els nivells crítics no són corregits, per la qual cosa no podria interpretar-se com a prova de cap hipòtesi que 
els centres dels conglomerats foren iguals.  
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3.6.5   Els perfils de cada tipologia 
 


L’anàlisi de conglomerats ha identificat patrons comuns en els valors de les 


contestacions al qüestionari segons les representacions del poble i de la ciutat. Tal com 


s’ha vist en el punt anterior, les dones més convençudes pels atractius de la vida urbana 


és el grup C3, que n’expressen una alta urbanophilia i una moderada ruralphobia:  Si 


be tots els grups coincideixen en que les dones als pobles tenen més control social, les 


úniques que n’associen masclisme i ruralitat són el grup de dones més urbanes. 


Aquestes (C3) són permeables als valors, a la identitat urbana, i als estereotips rurals 


(són més antiquats, menys moderns, més masclistes...) representen el discurs tradicional 


de la modernitat, que associa ciutat amb llibertat i, en conseqüència, sostenen que les 


dones viuen millor en la ciutat, perquè hi ha més qualitat de vida.  


Els altres dos grups (C1 i C2) rebutgen l’atribució de masclisme i ruralitat, i no 


associen hàbitat rural amb discriminació de gènere, malgrat admetre també la major 


pressió social de les dones als pobles. Mentre que les dones modernes (Grup C2) opinen 


que, als pobles, tindrien igual de suport que a la ciutat o menys; les dones del grup C1 


(resistents) neguen que les dones espavilaren en la ciutat, o que hi foren més lliures: ni 


viuen millor a la ciutat ni hi ha més qualitat de vida. Depèn, en diran. En resum, el grup 


C1 mostra la major oposició dels tres grups (4,25) a una suposada desconsideració 


social de les dones als pobles, i n’expressa unes actituds resistents a l’hegemònic estil 


de vida urbana i als estereotips rurals. El grup C2, de dones modernes, són equidistants, 


satisfetes en una posició ambivalent, entre el poble i la ciutat i són, en expressió de Díaz 


Méndez (2005): modernes i de poble alhora. 


¿Hi ha més similituds i diferències com a grup en els seus comportaments? Són 12 


dones resistents, 13 modernes i 6 urbanes. Què tenen en comú i en què hi són  diferents? 


Si comparem la classificació feta en l’anàlisi de conglomerats amb la matriu de dades 


sociodemogràfiques, en podríem conèixer alguns detalls d’identificació dels tres grups. 


Abans, però, hi caldrà advertir que les variables d’actitud que s’atribueixen a una mostra 


estructural, representativa de la diversitat de discursos, és substantiva, refereix a 


qualitats, però no pot assolir en cap cas representativitat estadística, per la qual cosa dels 


resultats no es pot fer cap inferència, ni translació a la totalitat de dones de poble. 


Tanmateix, la consideració de les dades quantitatives del qüestionari, serà d’utilitat per a 


conèixer més com és cada grup de dones de la mostra. La descripció serà doncs, somera, 


només indicativa, i referirà a les variables més significatives. 
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El grup C1, les dones resistents o postmodernes són les més arrelades; les que 


expressen unes dades de major freqüència de visites al poble: de les 12 dones del grup 


C1, 5 van cada dijous-divendres i 5 més, quasi tots els caps de setmana. A continuació 


n’estan les del C2, les modernes: de les 13, 6 van quasi cada setmana o i 4 totes.  


 


Taula 2.34         Contingència freqüència de visites / Grups  
   Freqüència de visites al poble Grups 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Fa anys que no hi va Total 1 0 0 1 


 100,0% ,0% ,0% 100,0% 
Alguna vegada per 
obligació 


Total 0 0 1 1 
 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 


Per vacances (estiu, 
nadal...) 


Total 1 2 2 5 
 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 


Quasi tots els caps de 
setmana 


Total 5 2 6 13 
 38,5% 15,4% 46,2% 100,0% 


Cada dijous/ divendres Total 5 2 4 11 
 45,5% 18,2% 36,4% 100,0% 


Total Total 12 6 13 31 
 38,7% 19,4% 41,9% 100,0% 


 


El gràfic anterior, de la freqüència de visites al poble per grups, podria explicar 


globalment la quantitat de motius, atès que la freqüència depèn de la quantitat i la 


qualitat dels vincles d’arrelament al poble, segons s’ha referit en els punts anteriors. 


Així el grup de 12 dones resistents també hi destaquen per una més alta participació 


social: de entre les 17 dones que tenen el grau d’implicació més alta en les activitats 


cíviques, culturals o polítiques del municipi, n’hi ha 9 d’aquest grup (i 6 de les 13 


modernes). I si en les urbanes es compten poques visites, la taula de participació social, 


també serà congruent amb unes dades relativament menors, com en la resta de vincles. 


   


Taula 2.35 Contingència grau de participació / Grups 
Interaccions socials al poble Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Participació social baixa Total 0 0 2 2 


%  ,0% ,0% 100,0% 100% 
Participació social mitjana Total 3 4 4 11 


% 27,3% 36,4% 36,4% 100% 
Participació social alta Total 9 2 6 17 


% 52,9% 11,8% 35,3% 100% 
Total Total 12 6 12 30 


% 40,0% 20,0% 40,0% 100% 
 


Tot seguit considerarem dades sobre els efectes d’aquest desarrelament variable 


segons les tres categories de dones. Si el grup de dones urbanes mostren dades baixes de 
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visites i de participació social al poble (desarrelament) hi cal suposar que també seran  


baixes en l’empadronament al poble, en tan que aquest és un indicador important del 


grau d’arrelament. Efectivament, en la taula següent es comprova que de les 20 dones 


de la mostra que s’han empadronat per distints motius en la ciutat, són el 83% de les 


urbanes i el 70% de les modernes, mentre que el grup de 12 dones resistents, representa 


el 50% de les empadronades al poble d’origen.  


 


Taula 2.36 Contingència empadronament / Grups   
Lloc d'empadronament Lloc d'empadronament Total 


Ciutat de Residència Poble d'origen 
 Resistents total 6 6 12 


 50,0% 50,0% 100% 
Urbanes total 5 1 6 


 83,3% 16,7% 100% 


Modernes total 9 4 13 
 69,2% 30,8% 100% 


Total total 20 11 31 
 64,5% 35,5% 100% 


 
Si un terç de les dones de la mostra estan empadronades en la seua localitat encara, 


una manera de corroborar aquesta vinculació de dret (legal) al poble serà possible 


comparant-ho amb participació electoral. En la taula següent, s’observa una altra vegada 


que les dones més arrelades, segons el lloc d’empadronament i segons la participació 


electoral12 són les resistents (6 de les 12) i les modernes (6 de les 13), atès que les dones 


urbanes estan més desvinculades del seu municipi d’origen.  


    


Taula 2.37  Contingència Cens Electoral /  Grups   
On va votar l'última vegada? Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


 Resistents Urbanes Modernes 
 A la ciutat de residència Total 6 5 7 18 


%  33,3% 27,8% 38,9% 100% 
Al poble d'origen Total 6 1 6 13 


% 46,2% 7,7% 46,2% 100% 
Total Total 12 6 13 31 


% 38,7% 19,4% 41,9% 100% 
 


Els llaços familiars i personals són interessants de considerar: si bé una gran 


majoria de les dones de la mostra mantenen les mares o els pares, el grup de dones 


resistents ocupen la meitat de la categoria “la parella és del mateix poble”: hi ha 4   


dones d’aquest grup que tenen una parella del poble d’un total de 8.   


                                                 
12 Cal recordar que hi havia 11 dones empadronades en el moment de l’entrevista, tot i que “en les eleccions anteriors”, n’eren 13, 
per la qual cosa, n’han estat 13 les que van “votar al poble en el darrer procés electoral”: dues s’havien empadronat recentment a la 
ciutat.   
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Entre les que tenen parella de “procedència rural” en destaquen també les d’aquest 


grup C1. En canvi, si la parella és urbana, hi destaquen el grup C3 de dones urbanes. 


Això no obstant, la meitat de les fadrines són del grup dones resistents. Les casades es 


distribueixen regularment en els tres grups, com les separades o divorciades. De les 22 


que no tenen fills, la meitat (11) són modernes.   


 


 


Taula 2.38  Contingència Situació Civil / Grups 
Situació civil de fet 


 
Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 


 Soltera Total 7 1 6 14 
% 50,0% 7,1% 42,9% 100,0% 


Separada/ 
divorciada 


Total 1 1 1 3 
% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 


Viu en parella 
(estable) 


Total 1 1 3 5 
% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 


Casada Total 3 3 3 9 
% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 


Total Total 12 6 13 31 
% 38,7% 19,4% 41,9% 100,0% 


 


Per edats (les menors de 30, de 30 a 40 o les de més anys) els tres grups de dones 


estan representats en proporcions semblants, tot i que no hi ha cap urbana <30 anys, i 


poques modernes en >39 anys, que es concentren entre els 20 i 39 anys.     


  


 


Taula 2.39  Contingència Grups d’edats / Grups 


Grups per edat Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Menors de 29 anys Total 4 0 5 9 


% 44,4% ,0% 55,6% 100% 
De 30 a 39 anys Total 3 2 5 10 


%  30,0% 20,0% 50,0% 100% 
Majors de 39 anys Total 5 4 3 12 


% 41,7% 33,3% 25,0% 100% 
Total Total 12 6 13 31 


%  38,7% 19,4% 41,9% 100% 
 


Pel que fa a les ocupacions laborals, el grup de dones resistents predominen en el 


perfil de tècniques-professionals (en són 8 de les 13);  les urbanes entre professionals 


sense titulació o treballs manuals, i les modernes es distribueixen en totes les categories. 
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Taula 2.40  Contingència Ocupacions / Grups 


Quina posició laboral ocupa? Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Direcció Total  0 0 2 2 


 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
Tècnica professional Total 8 2 3 13 


 61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 
Professional sense titulació Total 3 0 3 6 


 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
Administrativa Total 1 2 1 4 


 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
Treball manual Total 0 2 2 4 


 ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Altres Total 0 0 2 2 


 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 
Total Total 12 6 13 31 


 38,7% 19,4% 41,9% 100,0% 
 


L’ocupació es relaciona amb els estudis, i amb els perfils de les parelles, la qual 


cosa podria aportar més dades de diferenciació entre grups. Si n’hi ha 21 dones amb 


estudis universitaris (diplomades i llicenciades) 11 són dones resistents (58% i 44% 


respectivament);  en estudis primaris destaquen les urbanes (50%) mentre que les dones 


modernes són el 62% de les que tenen estudis secundaris no universitaris.  


 


Taula 2.41 Contingència Estudis / Grups 
Nivell d'estudis Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Primaris Total 0 1 1 2 


 ,0% 50,0% 50,0% 100% 
Secundaris Total 1 2 5 8 


 12,5% 25,0% 62,5% 100% 
Diplomada Total 7 1 4 12 


 58,3% 8,3% 33,3% 100% 
Llicenciatura Total 4 2 3 9 


 44,4% 22,2% 33,3% 100% 
Total Total 12 6 13 31 


 38,7% 19,4% 41,9% 100% 
 


Les dones resistents mostren un major grau d’arrelament, tenen una formació 


relativament superior i unes ocupacions tècniques i professionals. Una dada referida a 


les preferències laborals i territorials també és significativa de la diferència de perfils 


pel que fa al desarrelament: mentre hi ha dones amb  disposicions encontrades i en tots 


els grups, respecte de tornar al poble si tinguera un treball (20 en contra, 5 a favor), és 


simptomàtic que cap dona del grup C3, urbanes, acceptaria treballar en la seua comarca.    
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Taula 2.42 Contingència Disponibilitat a treball rural / Grups 
I si li oferiren treball en la 


seua comarca…, l'acceptaria? 
Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Sí Total 2 0 3 5 


%  40,0% ,0% 60,0% 100,0% 
No Total 7 6 7 20 


%  35,0% 30,0% 35,0% 100,0% 
Depén Total 3 0 3 6 


% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
Total Total 12 6 13 31 


% 38,7% 19,4% 41,9% 100,0% 
 


A una oferta de treball adequada en la seua comarca, només 5 dones hi dirien que sí 


(i 6 que depèn), la qual cosa potser representaria tornar a viure al poble i en alguns 


casos, significaria tornar a casa, amb la família: canviar de vida. Algunes potser tinguen 


un treball professional estable i consolidat, i no els interesse canviar-lo; d’altres potser 


no en tinguen ara o pot ser que siga precari. Algunes també sostenen que no hi ha 


treballs com els que fan en la comarca (11 de 20 dones). Tot i això, és clar que les que 


de cap manera volen tornar al poble, les més desarrelades, són les que no tenen cap  


motivació per acceptar un treball prop del poble, en cas d’haver-ne algun. 


Sabem que hi ha discussió en relació a la qüestió “on es viu millor”, però no hi ha 


tanta pel que fa a la preferència de viure-hi: 26 de les 31 en la ciutat i 4 al poble. De les 


que n’estan de pas en la ciutat i voldrien tornar-hi, la meitat són modernes i l’altra 


postmodernes, crítiques o resistents.  


No obstant això, hi ha aspectes aparentment contradictoris: 9 de les 12 resistents 


prefereixen viure en la ciutat. Per què?  No prefereixen la vida en la ciutat per la millor 


qualitat de vida?. No. Aquest grup creu que la vida al poble és millor, tot i que 


prefereixen mantenir la doble pertinença, a cavall entre poble i ciutat, hi van i tornen.  


 


Taula 2.43 Contingència preferència d’hàbitat / Grups  
    On prefiriria viure-hi? Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 A la ciutat Total 9 6 11 26 


% 34,6% 23,1% 42,3% 100% 
Al poble Total 2 0 2 4 


% 50,0% ,0% 50,0% 100% 
No ho tinc clar Total 1 0 0 1 


% 100,0% ,0% ,0% 100% 
Total Total 12 6 13 31 


% 38,7% 19,4% 41,9% 100% 
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El desarrelament emocional de la gran majoria de dones és baix, un poc major en el 


grup de dones urbanes. I el sentiment d’arrelament és més variable, llevat de en les 


qüestions de lleialtat bàsiques o identitàries: excepte de 3 dones que voldrien ser 


incinerades, a la fi de la vida voldrien ser soterrades al poble 25 de les 31, totes les 


urbanes fins i tot, menys tres modernes que els agradaria fer-ho en la ciutat.      


 


Taula 2.44 Contingència soterrament / Grups 


A la fi de la sua vida,              
on voldría ser soterrada? 


Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Al poble Total 10 6 9 25 


% 40,0% 24,0% 36,0% 100% 
A la ciutat Total 0 0 3 3 


% ,0% ,0% 100,0% 100% 
Voldria ser 
incinerada 


Total 2 0 1 3 
% 66,7% ,0% 33,3% 100% 


Total Total 12 6 13 31 
%  38,7% 19,4% 41,9% 100% 


 


La darrera variable d’interès que aporta dades diferencials per grups, és referida a la 


grandària del poble de procedència: quan més petit és el poble, major sembla 


l’arrelament en les dones de la mostra . Si pel que s’ha vist en aquest darrer capítol, el 


sentiment i els comportament d’arrelament són majors entre les postmodernes, i és 


menor entre el grup de les urbanes, més urbanitzades, també hi ha una relació semblant 


en la dimensió de l’hàbitat: el 80% de les dones modernes són procedents dels pobles 


majors de la mostra (>2500h) i, al contrari, la gran majoria (3/4) de dones resistents o 


postmodernes provenen dels pobles menors de 1000 habitants, són 9 de les 12 dones 


resistents, i representen més de la meitat de les originàries dels petits pobles (9 de 16) 


dels menors de 1000 habitants.  


 


Taula 2.45 Contingència tipología poble / Grups 


Grandària del poble d'origen Grups d'actituds amb 3 conglomerats Total 


Resistents Urbanes Modernes 
 Menys de 500h Total 4 1 3 8 


 50,0% 12,5% 37,5% 100,0% 
de 501 a 1000h Total 5 0 3 8 


 62,5% ,0% 37,5% 100,0% 
De 1001 a 2500h total 3 4 3 10 


 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 
Més de 2501h total 0 1 4 5 


 ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
Total total 12 6 13 31 


 38,7% 19,4% 41,9% 100,0% 
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Contràriament a la lògica del discurs de la fugida femenina, que en diria que a més 


petit, més absències, més dificultats, més discriminació i més migració.., la lògica del 


paradigma explicatiu dels factors push i pull (treball, estudis...) que, tot plegat, 


n’empentaria a marxar del poble en ser més atractiu encara en les dones... I tanmateix, 


l’arrelament, la identitat, el desig de moure’s... són sentiments que es fonamenten sobre 


les representacions, la socialització, les emocions i els afectes.  


Així hi resultaria major l’arrelament quan més petits serien els pobles, quan més 


pròxima i càlida és la vida social, la comunitat, i més el sentiment de pertinença; per 


contra, quan més gran és la vila, més palesa és la societat (associació), més impersonal i 


potser més inhòspita seria l’habitabilitat. Quan més petit, més bonic; o més l’estimen i 


més necessiten expressar-ho, comunicar-ho13. Small is beautifull (Shumacher, 1978) 


Tal com s’ha vist en la descripció dels relats subjectius i ara en la mesura del grau 


d’arrelament objectiu, les relacions urbano-rurals han canviat.  


D’acord amb Rosario Sampedro: “Ya no es posible hablar de unos valores y 


expectativas vitales diferentes de la juventud rural respecto de la urbana (...) la 


valoración social y el juego de identidades asociadas a lo rural ha cambiado 


drásticamente” (2008:186)  


Tant les dones modernes com les més arrelades i resistents, la majoria de dones de 


la mostra (26 de 32) ja no se senten inferiors a les urbanes.  


 “Aunque sigue manteniéndose la dominación material (...), se ha roto la subordinación 
 simbólica. Los rurales hoy no se perciben inferiores, aunque sigan subordinados a la 
 ciudad por la necesidad de recursos materiales de los que carecen (más incluso que en 
 pasado)” (Díaz Méndez, 2010:64): 


 


Tanmateix, el grup més petit en la mostra, les 6 dones més urbanitzades, expressen 


encara una visió estereotipant: és la continuïtat de la dominació simbòlica, de la dona 


rural adscrita a les tasques reproductives de la vida: “el ser nutricio, que encuentra su 


plenitud en ser garante de la vida física y emocional de los otros, más que en su propia 


autoafirmación” (Sampedro, 2008:186).   


                                                 
13 Un exemple d’aquestes expressions d’estima, en serien el centenar de lipdubs que proliferen per la xarxa d’internet. Éls lipdubs, 
un format de vídeos musicals enregistrats com una seqüència contínua (pla-sequència) des del 2008, són una divertida eina de  
promoció comunitària. Molts lipdubs de pobles tracten de comunicar amb música, humor i participació del veïnat, qui són i com 
són. Són protagonitzats per centenars de persones del poble, de diverses edats i condicions; expressen bon rotllo, identitats, 
activitats, trets característics del poble, de manera orgullosa i simpàtica, tot i que la gran majoria dels participants només n’estiguen 
al poble, els caps de setmana o els dies festius. Tanmateix, aquests absents són la part substancial i dinàmica del poble, tot i que siga 
a temps parcial, inevitablement. Un bon exemple de lipdub de poble és un d’Ares el Maestrat (vegeu-ne ací una mostra: 
http://www.youtube.com/watch?v=2nOPYY47pTc), un altre de Bunyola, dins la campanya “Mallorca m’agrada” (vegeu ací:    
http://www.youtube.com/watch?v=RHA-Djdncnk, o  un altre de més èxit d’audiència, fet amb mitjans més professionals a Porrera: 
http://www.youtube.com/watch?v=4FUmzd5inko 
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