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L'inventari inclou també diferents eines i instruments agrícoles que es guardaven

al mateix habitatge: una destral, sis cadenes de ferro per a les vaques, un rascle de ferro,

una brida vella i altres ¿e noves, un cabàs gran d'aram, una arada, tres cistells per portar

fems, una cspremidora i una nansa per capturar peix. Quant a k roba, el document

esmenta únicament quatre flaçades, sis llençols, tres tovalloles, quatre tovallons, dues

coixineres d'indianes, un matalàs i dos sacs de lli. I, a part, un munt de papers. La seva

relació és la què ocupa més pàgines de l'inventari: 83 documents perfectament descrits,

incloent escriptures de venda, capítols matrimonials, cartes de gràcia, apoques, débitons,

rebuts, comptes i querelles judicials. El mobiliari i el parament, doncs, eren escassos i

simples indus en cases que gaudien d'una certa bona posició. No obstant això, la cura en

l'inventari mostra la seva durabilitai i la conservació d'una generació a l'altra.

La varietat de formes i tipus d'habitatges es correspon amb una diversitat de

percepcions de l'espai domèstic. En els habitatges sense especialització, la menor divisió

interior feia que les estances fossin multifuncionals. La sala comuna configurava un

àmbit no clarament diferenciat que servia alhora de dormitori, de cuina, de menjador i,

fins i tot, de rebost. Aquest era el veritable centre domèstic, allí on es desenvolupava la

vida familiar, es menjava, es rebien les visites i s'hi passaven les vetllades hivernals a la

vora del foc. En aquestes construccions no hi ha una separació clara entre l'espai públic i

el privat i sovint es podia accedir a l'estança comuna directament des del carrer. Malgrat

tot, en algunes cases hi ha una petita entrada que priva l'accés directe i permet pujar a

{'humaran sense haver de passar per la sala. Aquesta entrada, a més d'evitar que s'escapi

la calor, allunya l'interior de l'habitatge de la vista dels estranys, com a un espai de

transició entre l'àmbit públic i el privat.

Entre els membres de la casa la privacitat era mínima. Molts actes que avui

considerem com a íntims havien de fer-se davant dels altres o a l'exterior. Tothom

estava sota la mirada dels altres, el què facilitava un fort control familiar. El mobiliari

era molt reduït i l'única peça confortable eren els llits (generalment no més d'un o dos),

on hi dormien els diferents components de la casa, sovint sense distingir les generacions.

Dormir a la mateixa cambra constituïa una solució funcional a la necessitat d'escalfar-se:

el llit era el lloc calent, en contraposició a la resta de l'habitatge, sovint inhòspit i fred .

L'estança comuna era també el centre de la pietat familiar (Denis, 1971), i estava

decorada amb creus i amb imatges religioses. Auster, amb pocs elements decoratius, era

un lloc que podia crear diversos significats segons les activitats que s'hi desenvolupaven

al llarg del dia i de l'any.
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La concepció de la intimitat familiar era ben diferent en les cases amb un major

grau d'especialització espacial. Responent a on model d'habitatge més recent

(construïdes a finals de! XVIII i sobretot al XIX), aquestes cases són el resultat d'una

concepció de la vida domestica que insisteix en una major privacitat vers l'exterior i

entre els seus membres (Freal i Lhuisset, 1981). El desig de tenir un racó propi expressa

una valoració creixent de k individualitat i una afirmació de la intimitat familiar.

L'acca es protegeix amb rebedors i distribuïdors i k frontera entre el públic i el privat

es marca més clarament, tot evitant que els visitants puguin entrar directament a la cuina

o al menjador. La cuina deixa d'usar-se com a dormitori, però continua sent la peça

principal de la casa. Veritable centre domèstic, servia per menjar, preparar els aliments o

fer els deures escolars: era l'espai calent de la casa, articulat a l'entorn del foc (Augustins,

1981b:37). La cuina era també la sala d'estar, el lloc de lleure i de retrobament familiar

després del treball i de l'escola. Era igualment el testimoni de l'oferiment a l'hoste del

millor lloc de la casa, a k vora del foc Per això sol ser un lloc ampli, en contraposició al

menjador que quan n'hi ha era més reduït i s'utilitzava només en els àpats de festa.

A la nit la família es repartia en les diferents habitacions del pis, reservades

només als membres de k casa: gairebé mai es convidava a un estrany a visuar-les i la

porta d'accés era gairebé infranquejable (excepte en cas de malaltia o de defunció). Les

cambres eren sobretot un espai nocturn: el lloc per dormir, per a la sexualitat, per a la

malaltia. En contraposició a k cuina, eren àmbits freds, mancats de decoració i amb poc

mobiliari. El tancament de les habitacions vers l'exterior (no només simbòlic sinó real,

car les portes de les cambres principals es tancaven amb dau) contrasta amb una manca

de privacitat entre els membres de la casa: moltes habitacions estaven comunicades

interiorment entre elles i, sovint, calia creuar una altra cambra per entrar-hi. La distinció

entre generacions tampoc no era sempre clara i individus de diferents edats podien

compartir una mateixa cambra o el mateix llit.

La distribució interior és també el reflex d'una utilització i d'una percepció

diferent dels espais per part dels membres de la casa. La lògica de la distribució espacial

reprodueix el dualisme sexual que té la repartició del treball dins del grup domèstic.

Operant en uns espais ben definits, els homes i les dones tenen una visió diferent de

l'entorn social, de l'espai domèstic i de k seva continuïtat exterior (Rogers, 1979.107-

108). Mentre que l'home tendeix a realitzar les seves activitats sobretot fora de k casa, k

dona s'orienta més a l'interior. La frontera entre l'espai tancat de k vida domèstica i

l'obert de k vida pública caracteritza també, doncs, l'oposició entre el masculí i el

femení (Segalen, 1980:125).

Els edificis, però, presenten una gran capacitat d'adaptació, sovint immediata, a

les necessitats canviants del grup domèstic. Junt amb canvis estructurals com els
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esmentats, les obres de reforma han estat contínues. Així, durant k segona meitat del

XOC es generalitzà k comuna de seient de fusta. A finals de segle es van reformar les

cuines, introduïnt-s'hi fogons de llenya, noves aigüeres i taulells. Als anys quaranta, el

llum elèctric s'incorporà a k majoria d'habitatges i als cinquanta i seixanta van anar

generalitzant-se l'aigua corrent, els sanitaris de porcellana, l'enrajolat de les cuines i els

dipòsits d'aigua. Amb els seixanta Í setanta, finalment, va arribar k introducció gradual

dels electrodomèstics i del telèfon. Tot i això, és sobretot en les dues darreres dècades

quan s'han produit els canvis més notables en els habitatges, que tradueixen les

transformacions econòmiques i dels models familiars.

La separació entre k cuina i el menjador que s'introdueix tant per obres de

reforma com amb ies noves construccions constitueix un dels canvis més significatius.

La cuina ha esdevingut l'àmbit central de k dona (com a conseqüència de k major

dedicació en l'elaboració d'uns menjars més diversificats), deixant de ser un espai

multifuncicnal i obert per convertir-se en un domini restringit als membres de la

família. El menjador, en aquest context, passa a ser l'espai més valoralitzat.

transformant-se en una sala d'estar d'us diari i en el centre de la vida domèstica. Es

l'espai preparat per rebre les visites, un aparador de la casa en el què s'exhibeixen

fotografies familiars, objectes de decoració, regals i records, esdevenint la frontera entre

l'àmbit privat i el comunitari. Però k sala és sobretot l'expressió d'una concepció de la

vida domèstica que tendeix a '.plegar tots els membres de k casa compartint en comú

bona part del seu temps de lleure (davant del televisor) mentre que abans aquest tenia

lloc habitualment fora de l'habitatge i de forma separada per part de l'home i de la dona

(Segalen, 1984:242).

Alhora que tradueixen una major privacitat, les obres de reforma mostren també

un desig d'intimitat entre eb components del grup domèstic. Així, es tendeix a

subdividir les estances grans (per tal de disposar de cambres diferenciades), els envans de

fusta es substitueixen per parets de maó (que proporcionen un major aïllament), la

disposició de les portes evita que s'hagi de creuar una habitació per accedir a una altra i

es contempla un nombre cada vegada major de lavabos. A la vegada, perdent k seva

anterior utilitat productiva, les bordes es converteixen en magatzems, garatges o en

espais habitables i els humaraus s'arranjen com a dormitoris.

Els habitatges actuals, però, no només reflecteixen canvis funcionals i en la

percepció de l'espai per part deh grups domèstics aranesos. El turisme s'ha convertit des

deis anys setanta en ei motor de la construcció a k comarca i k irrupció de les segones

residències i la 'alorado dels edificis com a béns de consum han fet necessària una

regulació del creixement urbà. Les Normes de Planejament aprovades per k Generalitat

al 1982, a banda d'actuar davant de l'impacte territorial del turisme, regulen nombrosos
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aspectes constructius dels «tifiéis de nova planta. Així, s'estableix que les plantes han de

ser rectangulars i les façanes de cares planes i verticals, sense que cap d'elles tingui una

longitud més gran de 30 m. Les cobertes han de tenir un pendent de 45 a 55° en el

vessant de la façana i fins a 70° en el de la testera i han de ser simètriques, perceptuant-se

Tus de les lloses de pissarra. Les façanes han de formar una sola filera horitzontal i

ocupar menys d'una tercera part de la coberta. A Y humar ou només s'hi permet construir

una única planta habitable. Les façanes exteriors han de tenir l'aspecte de paredat comú

o pinyonat amb pedra del país, o estar arrebossades de calç en cru o pintat amb tons de

blanc trencat. Totes les estances han de ventilar-se a l'exterior i respectar una distància

de 9 pams aranesos amb els edificis veïns. Dins dels cascs antics pot aixecar-se un màxim

de dues plantes (planta baixa i pis), a més de \'humaran \ d'un semisoterrani quan el

relleu ho permet. Ab llocs d'eixample s'autoritza un màxim de tres plantes i alternatives

diferents e» relació amb les cobertes, tot i que es "recomana l'ús dels tipus tradicionals de

coberta quan siguin adients*.

Si bé l'attuai normativa ha contribuït a fixar un model urbanístic i arquitectònic

que pretén respondre a "/es tipologies tradicionals de la Val d'Aran", aquest ha estat

impulsat per les empreses immobiliàries en atenció a la demanda dels consumidors

potencials. Als últims anys han proliferat arreu de la vall i als mitjans de comunicació els

reclams publicitaris que anuncien la promoció de 'cases araneses*. Aquests habitatges

turístics són un cas table de recreació de l'arquitectura rural. Com a fenomen

sociològic, analitzar com s'ha construït un prototipus arquitectònic que es reclama

tradicional a partir de reorientar alguns elements anteriors és clarificador.

La característica principal d'aquestes noves cases prové de l'ús d'anteriors

solucions constructives amb una íinaiiut purament ornamental. Junt amb les cobertes

de pissarra, la major part d'aquestes construccions tenen les façanes de pedra vista, sense

arrebossar ni pintar, quan això era fins fa poc un tret distintiu de les instal·lacions

productives. La pedra s'ha convertit en un material merament decoratiu, emprant-se per

recobrir els murs construïts amb d'altres materials' . El prestigi que atorga aquest

material ha fet inclus que els propis aranesos repiquin l'arrebossat de les srves façanes

per deixar la pedra al descobert. Els habitatges turístics també solen incorporar com a

element decoratiu Y hom (que a cops no té ni xemeneia) o els penaus coronant les façanes

(que servien per protegir la coberta de palla). A nivell urbanístic, les "pietés" intenten

reproduir el model agrupat dels antics pobles, amb una disposició un xic anàrquica de les

cases i a cops inclouen una torre que imita un campanar. Malgrat que suposen una

24. El model de IMÍM grmsa* de conium pel turime »'aproxima formilmcm més al que erm t« bordes que no ab prop«

habitatges perquf e$ pena que aquella són més MMemiqaet, uní 'uiuniicriut* rvrtl, un tifarne fit tmft tarrur » la veiiet irretì

frtaaet", el qual es relaciona amb "na .pet fer l'irènlu. per l'aut naurtl et ¡a ima", com »'afirma en b publicitat de Baquetra

Beret (»990:215
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agressió paisatgística menor que els grans blocs d'apartaments, l'omnipresència d'aquesta

arquitectura cau sovint en el pessebrisme per la uniformitat i la repetició d'una mateixa

tipologia, amb construccions dòniques que no responen ab problemes d'escala i de

ritme (Puig, 1973:22).

Aquest estil arquitectònic, en definitiva, és interessant no només com a expressió

d'una tendència estètica i de com es defineix una tradició, sine també perquè posa en

evidència com s'inculquen determinats valors i convencions en les relacions socials. Es

en aquestes funcions on pot trobar-se les diferències entre les antigues practiques socials i

aquells elements que ara pretenen f « tradicionals. El fals tipisme suggereix en realitat

un món de ruralitat i de tradició q«*~ permet satisfer, per a molts, les frustacions de la

societat urbana, dibuixant una imatge d'estabilitat i de continuïtat a través de tradicions

inventades i adaptades a les noves condicions socials.

4.2. LA FAMÍLIA TRONCAL I L'EVOLUCIÓ DE LES FORMES DE
RESIDÈNCIA

La residència constitueix l'element central en la definició del grup domèstic, igualment

com ho són també, en les societats pageses, les funcions que acompleix aquest en el

procés econòmic (Segalen, 1977:223). Enfront de les relacions més difoses de la

parentela, l'àmbit domèstic sembla delimitar formalment els agrupaments familiars que

tenen una operativitat efectiva en l'escenari social (Yanagisako, 1979). Les formes de

residència han estat considerades, per això, un camp privilegiat en l'estudi de la família i

han centrat bona part del debat sobre el seu desenvolupament històric. L'anàlisi de les

unitats residencials permet contemplar la composició dels grups domèstics i la seva

evolució, però ofereix un indicador insuficient de les estructures familiars així com del

contingut de les relacions entre els seus components. La importància de la casa en la

societat aranesa i les seves funcions (socio-économiques, polítiques, ideològiques)

s'intueixen a partir dels comportaments residencials però aquests no són la seva realitat

completa. D'altra banda, les formes de residència manifesten ajustaments diversos dels

grups domèstics en relació amb les seves condicions i conjuntures (diferents i canviants)

pel què constitueixen una dimensió significativa de l'adaptació social.

El model troncal com a construcció ideològica

Les recerques d'història de la família als Pirineus han coincidit sovint en destacar la

persistència a través del temps de la família troncal, una família caracteritzada per reunir

en una comunitat de béns i en una mateixa unitat residencial als membres de diferents
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generacions que no s'han establert ai marge del seu grup domèstic de procedència i que

s'estructura per mitjà de la transmissió patrimonial a un sol hereu. El propi model

troncal va ser definit per Le Play, el seu primer teòric, a partir dels seus estudis en

aquesta regió25.

Segons tquest autor, k persistència dels grups complexos, en els quals l'hereu

continuava l'explotació domèstica i establia, desprès de casar-se, k seva residència amb

els seus pares, era un dels trets principáis de la família pirinenca. El propi habitatge, la

casa, constituïa el símbol de k família, perpetuant-se a través de les generacions gràcies a

la primogenitura, mentre que les filles rebien un dot en contraure matrimoni i k resta

de germans s'adreçava a empreses industriáis i comercials, ajudats inicialment pel capital

familiar i mantenint k casa d'origen com a punt de referència. Amb k industrialització,

aquesta família "estable" s'hauria vist substituïda per una de tipus conjugal, passant-se

d'una societat fonamentada en k solidaritat a una d'economia monetària en k qual el

desenvolupament d'un major individualisme fiaria disminuir k importància de les

relacions de parenttu.

La critica a k tesi evolucionista de Le Pky s'ha centrat en k seva insuficient

consistència empírica i en què postula d'una manera implícita que els comportaments

residencials són un reflex mecànic del marc jurídic normatiu de k família. No obstant,

és en k constatació estadística de les formes de residència on el model troncal ha estat

posat mes en entredit. Amb l'objectiu de dotar l'estudi de k família d'una base més

sistemàtica, Laslett (1972) va dissenyar un criteri de classificació per l'explotació dels

censos de població que permet quantificar k freqüència de les diverses formes

residencials en cada moment històric. Els estudis de demografia històrica a les

poblacions rurals de l'occident europeu basats en aquesta metodologia (almenys des de

principis del XVI, quan comença a disposar-se d'estadístiques de població) demostren

que el grup residencial més freqüent solia reduir-se a k família nuclear, mentre que k

coresidència entre paies casats i fills casats es produïa més estranyament. Aquesta

constatació trencava el mite de la família complexa del passat i resquema que indicava k

progressiva nuclearització de k família, per k incidència dels canvis socio-économies i

psicològics que van acompanyar k industrialització.

La proposta metodològica de Laslett no ha escapat tampoc a les crítiques26. Al

marge de k discutible Habilitat dels censos anteriors al XIX i de l'abast imercultural dels

K- fet Le P!av. k f

«oculi «a naît** tempi. Me 10 MMKsaw «aro

Wi «Érei aatma, mpatn o camena, f« »on l '<*patJe unte ouatcmm 4&w»w* (1171 :
26 La polèmici wnenuoa pol trabarte met dftaiaáa. eau« d ahm treballi, a kcKafrf (19M| o a Roijr U9líb)
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tipus proposats17, Jes principals objeccions s'han centrat en k perspectiva estàtica que

ofereix un cens de població i en la homogeneïtat social que pressuposa eilet (fe tenir en

compte solament les dades que aquest proporciona. Al constituir la família una entitat

que experimenta una evolució constant, per la confluència de factors de caràcter

demogràfic (els naixements i defuncions) i sòcio-cultural (e) matrimoni o les pautes de

residència post-nupcial), un any censal recull només una sola fase del teu

desenvolupament (Berkner, 1975:731). Igualment, els condicionants demogràfics han

contribuït en el passat a dificultar que l'extensió arribi a produir-se formalment,

sobretot per la mort dels pares abans del casament dels fills i per uns matrimonis

celebrats en edats elevades (Flandrin, 1979). La baixa proporció que presenten els grups

extensos i múltiples en relació amb els de nucli conjugal simple, malgrat que una unitat

residencial pugui passar per diferents fases de desenvolupament, seria, doncs, el reflex

estadístic d'aquests factors i no pròpiament de les estructures familiars21. De fet, k

polèmica suscitada pel grup de Cambridge, al marge de suposar un revulsiu per l'estudi

històric de k família, ha comportat el disseny de nous instruments analítics que

complementen k metodologia proposada però no k seva invalidació.

Hi ha, amb això, una dimensió que escapa a k possibilitat d'un tractament

estadístic i que dificulta l'anàlisi de les famílies del passat a partir de contemplar

solament els censos i les sèries nominatives civils i parroquials. La proposta de Laslett

facilita implícitament k confusió entre les estructures familiars i les formes de

residència. Mentre que aquestes darreres són les què poden inferir-se a partir dels

registres de població, k comprensió de les estructures familiars predominants en una

societat cal obtenir-la a partir d'un procés d'indagació més complex, processual i

qualitatiu29. La troncalúat només dóna lloc eventualment a formes extenses i múltiples,

en funció del cicle de desenvolupament familiar, per k qual cosa k seva manifestació

residencial ha de tenir-se com a un indicador d'abast restringit. La família troncal

V. Uiu tit ki crniaun que »hi im a Laden Is que partea de fes rebaeai de p»m»iiu «üblen« din» de cada

reiidencial earn a baie per detennimr la patán de datuiicaoó i incluuó «t uni categoria o altra, teme tenir en compie que di

membm d an grup rtsadescnl page» enin organitzats d* acord amb finalitat» ¿t producció i no unKamem en funció de ¡licoi de

parent lu Igualment, b ten tipoloj-j abvofctx concebir cora a categonri ¿feren;» formes renderteli!» que pertanyen a una mateixa

lóçKi rttrunuril

M. Berkner « pregunti st 'La tUn frofv'iiont de pifi rouiemW» de nmti iimi·igW ¡mflt rtoAntfe at ma* amuautmt t

partir éé ktadtí é'im ¿UH ton MM frrm» e me et fan é d lifui frtdomMnt M U fomtatiíti m fwtfM* (!9'2 >tV) Això ~i eJ que

porta a Fine-Souriac a conuderir qi*c ei terç de grup compíeie« qui comptabilitza per l'Aude (k teak del XIX confirma d

predomini de U (am2u troncai, a cauta del ode d evolució familiar "UmfiU e nn*ftíU aittpmtnym * an gntp naét.·Kt^ nW«r ei

29. Raquer (I9S4;2W-263) fa uni analofta. pertinent en aques lentit. diferenciant entre lilo qu< teña el jenotipu» d uni

earuaura faniiiur i k »èva marifmaoó «tema, o ierxxipu», alhora que reclama 'ina unte« de l'anali»! quantitativa del» cnw» i d

mticxif nnojnfic per I «ludi de b familu
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s'explica abans per una determinada pràctica de successió, unes pautes de residència post-

nupcial, una jerarquia específica entre els components del pup domèstic en funció del

sexe, l'ordre genealògic i el motiu de coresidència (filiació o aliança), la posició de

cadascú respecte a l'herència, una divisió del treball i una ideologia que acompanya les

relacions entre els individus, que per les formes residencials que pot adoptar en un

moment donat.

Es des d'aquesta perspectiva que l'afirmació defensada per Le Pky de què la

troncalitat constituïa el tipus familiar per excel·lència de les poblacions pirinenques i la

baixa freqüència de les formes complexes que constaten els censos de població no són

contradictòries. Al marge dels errors metodològics d'aquell autor (en fonamentar-se en

un estudi de cas i no en sèries estadístiques completes) i de la intencionalitat apologètica

del seu discurs (Assier-Andrieu, 1984), el model troncal no constitueix pròpiament una

construcció originada en els seus treballs sinó que deriva d'una confusió entre el model

cultural i la pràctica social .

En aquest sentit, la família troncal constitueix a l'Aran un model de referència

incontestable des d'una perspectiva ideològica. Es un senyal d'identitat, un element

destacat sovint per la població com a diferenciador entre el passat t el present.

Idealment, k família troncal ífamilba soca) dóna lloc a un tipus de residència

trigeneracional, integrat pen a) una parella vella, anomenats en aranès el pair i la mair (o

pare weih i mare vtelha] ; b) una parella jove, Verm Í la ireua (la jove sempre és

anomenada així)3", titulars teòricament dels béns dels pares però subjectes en la pràctica

a aquests; c) els hilbs de la parella jove; d) els germans solters de Veieu o de la irem

(segons si el grup és patrilocal o matrilocal). Els cabalen poden quedar-se a la casa a

condició de romandre solters i són anomenats sovint com a oncle o tia. Les altres

alternatives que se'ls ofereix són l'emigració, el matrimoni en d'altres cases o l'adoptar

una activitat diferent a l'agro ramadera.

La coresidència de més de dues generacions, però, no és en el discurs dels

informants el tret jutjat com al més rellevant del predomini de la troncalitat en el passat.

Aquesta, si de cas, s'intueix darrera d'afirmacions entorn de les relacions domèstiques

N. Et menys ricuíiblï. però, qur «quota contuvo «gui menda encara ivui per niol'.j !nv«t ijjdori AHÍ. per exemple,

Armengol doc» eu I« dimfmioiiî <id grup dornet ic a Andorn a p>mr ael model cultura) de rrfrrè nc.j 'L 'acuerné tftémaiul et L·

¡*mät* -o, imitar et. et l* an- «ffitpMM trm gfmefMtmm m a mttit Itmilur fills, p*m i padrini a, étt é'mu *fc»a rrunm, é atfét

3! . Amie«« form« de nomm*ció et b pattila «if «da nprmtn b importancia d'aquetfi m b ccmin-ji'a!

(KMI kirmificati pf r too rii membro dr lj cau coin a *w) i wt»rrei»en rl leu paper preóominant en I mtfnor <iei j.-up domèflic

12. Li deaoMDKtó 4'tm* tfì<rr*m a Sa muller del fili, a nit de denotar b unponincu de i'herrncia, supcsa una

a«imilacjó d'aqueaa t b teva po»ic>ó e« el model tronca! eJ teme pontonai 0« pouoó dim de b caul i'in>pou ú descnpus (b

relació or pirentiu)
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Diagrama E.

El grup domèstk troncal

*+ ¿\ \^st£n

pea-Aar 9

/ \>m«<y Viî JOV .̂f*»«^ .̂,̂ !^*»}

For* Elaborado propia.

que comportava o t la capacitat laboral proporcionada per l'extensió \ sobretot en
oposició a la valorado positiva que es fa avui de l'autonomia aparent de la família
conjugal. La posició central que ocupa k casa com a element referencia! i d'identitat
constitueix, pel contrari, la característica més reiterada de l'univers conceptual i

valoratiu del sistema troncal.
La pertinença de cada persona a una casa no juga solament en favor de la seva

integració social (situant-la davant de la comunitat local en relació amb una posició
social, un patrimoni o inclus una adscripció ideològica) sinó que sembla implicar
l'assumpció d'una lògica de funcionament que se sobreposa a la seva voluntat individual.
Es així com cadascú es refereix a la pròpia llar com "a casa" («ense l'article) i aquesta
sembla tenir, en el discurs, una raó específica en tant que entitat corporativa que es
pretén perenne (Augustins, 1981a:19-20). L'interès de la casa determinarà les alternatives
i les decisions que afecten als seus components com a col·lectiu i individualment. Així,
s'emigra, es casa, es treballa, es compra o es ven, com i quan ho requereix la
conveniència de la casa . Òbviament, aquesta construcció ideològica no elimina els

3) ~Aitif*mmt, » foto fa ma h hem* ta. iva, no* frrwnet, taiiam mr» n'biheao·i o fnn' [ECL] "(A la tsnfer| eis um

a q*e¿*vtr. t oat t fií tltrei n a '»ntvrn * fmnf*r m furtat (t h verona). Penp* ai scut1! :mpi £ la smus kt kmuM me fumala fur

f* Arm m ht ka ¡eat f la ema. I en Moneti tempi en MM MU* ¡a mtUor ài IMM «t « t*u persona ! linxm, és um m n'tmtve* c*p

M, Li idfntittcició ptnomí c« d comen hcâ a minia a trjv« áe\ aom dr k casa. un nom qur. cora die lizaevtdt

(lfK|, rrcorda 'Li ¡.onKirnci* tU UK Jr Lt t**t en i'ordt ?rrtrq*it JeJ potie' A traw» Jci nomèe beataci reterai takrctot síes

pf non« que totnfx»cn un jrup dóneme i, per r«fm«ó. * I iubiuigr on midrixcn Tol t qu* Jubttuílment »'uii nome com t ^..

rrif i rnt on!, k importípcii de b caia en l'organazaaó tocal arancia fa qur aquén apairm incluí ca «kx-unwmi púMks (rrcompr.«

vr-.nilj, panida pirroquul» o documenti notarials)

>V Ei be« tioquent. en «peu icnut, k iflei» de Moja-Pom dl fad de] manuicm «MI reconjtnK-ii la (mòna de la »evi

cau: "il ^« /i n'r -n« i ><« mrr«/t f« un>/«íi Mif'^in /mnf t imrr rtWifuri'r im~ firrrnrinni Jl« cumftert ¡*m«m vo¿mut. étatjm t

ttpi'tiioní dafHmr, miUort* t fer frnfmur Lt CMIM, UqirJ ¿etrvki ¡ oaif* itru kn* fonció [ } Cmitíi No pote* m*¡l'hfnen¿t

<ptt im «KM«« 4m Im pMnyoti«. L» fw ¡a -mu fat h [fil·léa] «i tproftl* d'eiU pttqp* Is ipam ^èé^amau; tob ft furti Is
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conflictes a l'interior del gnip domèstic, ni és assumida per tots els seus components

amb el mateix pau de satisfacció o de resignació. La no de la casa, justament, encobreix

unes relacions entre els seus membres que són desiguals (situant k seva justificació al

marge de les voluntats individuals) i permet que k reproducció social s'esdevingui de k

forma menys traumàtica possibh (Assier-Andrieu, 1984b:23).

Tanmateix, una cosa és k família troncal com a construcció ideològica i una altra

és la seva comprovació empírica. £1 treball de camp i el recompte dels grups residencials

als censos de població permeten descobrir nombroses variants del model genèric,

variables no només temporalment, sine també en l'espai i ea relació amb l'estructura

social. Els factors demogràfics, econòmics i socials afecten d'una manera decisiva k

composició i k morfologia del grup domèstic La residència ha tendit, amb això, a ser

considerada com a una manifestació més de íes estratègies familial s. Es per això que, tot

i que k constatació estadística de les formes residencials aporta una informació que no

cal despreciar, k seva interpretació exige . una lectura qualitativa i contextual

(Collomp, 1974).

Constatació estadística de les formes de residència
£1 nombre de persones coresidents (més específicament, k mitjana de persones per grup

residencial) esdevé un indicador important en l'anàlisi processual de les formes de

residència. L'abast temporal dels censos aranesos conservats, però, limita k fiabilkat de

les dades a aquest segle . Fer al XIX es disposa de molt poca informació censal, amb

dades contradictòiies i difícils de contrastar. Un recompte de la població de Les a efectes

fiscals dóna pel 1819 un total de 383 "persones" per 100 "txíns", el què suposaria una

mitjana de 3,8. Les dades de k matrícula cadastral del 1842 permeten inferir, pel

contrari, una mitjana superior pel conjunt de la vall, de 6,0 habitants per veí, amb unes

, ¡enumerin rnrroi i femr ¿ /w-.r> immit. flpr IK «inJtcr i "A irait : drfla'tHt muuaé é mtnrnrr ¡

irrbtlLtr, auJer, scier tntur, eml'^fr. aoKomatr. mtdu smaatrw i méuffnrnHa ff ta Kxtenimeru ir it on*. La 9*1 finan* e

fomfr» IM Uni i ito et -jen, tt l'mltfnt, ulti/ticio. pi*f i cMtnMr etttver-tm temprai' (1929:211-214)

Jé, Eh problrm« de \i mformicic reniai de l'A'in ;i hin ata ducutiti en ei capítol dedicat a í'evduna demo»rifica.

L'«t odi de lo formel de rendenti», a mri, rn^uetrn énpottr deli rrji«rr> rompi«» i no »oljmrm ¿é» còmputs gírwrili (per

«pícto com 1 Lituaii ronucirricrj de cada nucli concai com a un» ur.itat de rrtompuc) íç' Bruvin, ¡^84) Als inius

no va locJitur « cap cens tn'cnor a final» del «ejle paa>i Li informació daponttìt per !'«t>jdi áe la rcsidfncia à XX és

més abundant. pel fjur va optar-» per combinar rt recull rxhauit>u et les dada d >in p bir fBaujml amb una monra repreieMKiva

del coniun! conurc-.! i dd ptrioöe hiaòric con-jcieiaí Let dada ha enat 11 anades també a panir de de» cMcra dJrr*r.ts ei buidat

nominal d alp-ns cemo» (que ha penile» kt ut. «etuuneni de carat i ei treuameiH amb d'ahrcs tnformaooiu), i el fiíxat arònun de k

rena, a cintes dels cimpuu Eb cm», rmprau «Sn eb «rctirms Amè* (1M8, IMi); Bamtti (!«*». !•*. 1«S i«», I9IG, 1924,

19)0, 19M. 1940. 1945, 19M, 1%S» 1970. INI, 1«*.). Cana ! WV I%S, 19«S), Eacunhju (1940, 1%0, I9*í>). Giuiac (1940, 19éO,

19S9); Gen (1197, 1930, 194S, I96G, 19K,), La (19% 19*0. 19», 191% Unita {194S. i%0. 1W.), Vielha (19», 1940, 196G. 1986.

1°3>) i Vilanv>s (194$, 1%0) Uaa primen inaii« ioti >»olució de I« teme de mtdèncu a l'Ano a putir d aqxtcni recerca ha

CM3I a*aa$ada per Koijé, 1993.
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variacions considerables tant a nivell subcomarcal (5,4 al Baish; 6,3 d Miei i 6,9 al Naut
Aran) com local (entre el 3,9 de Canejan i el 8,0 d'Arties e Garòs).

Gràfica F.
Evolució de la mitjana de persones p«- grup residencial (18MM986)

SO

Nota: U mitjana del i860 nrrwpon a la població d* tal, mentre qu<- per la retia d'anvs s'ha calculat «n base a la pnblacié de

dret Eli anys 186011910 eonciponcn a) total comarcal i la retta als pobles t li mostra

font Padroni i amos aß població. Eíaboratié pròpia.

Els censos del I860 i el 1910 permeten emprar la relació entre la població i el

nombre d'habitatges com a un indicador més precís. Pel primer any, quan es registra el

major volum demogràfic a la història de l'Aran, la mitjana comarcal era de 5,5 p-rsones

per habitatge, amb poques variacions subcomarcals (5,7 al Baish; 5,3 al Miei i 5,4 al Naut

Aran) però sí notables diferències locals (entre el 3,3 de Vilamòs i el 6,3 de Bagergue,

amb un ï 2,2 a Canejan que és difícil d'explicar). Cinquanta anys després la proporció

havia baixat a 4,8 pel conjunt de b vall, movent-se les mitjanes locals entre el 3,5 de

Tredòs i el 5,9 del municipi de Betlan37. Malgrat que la seva relativa fiabiiitat només

permeti apuntar hipòtesis provisionals, la informació disponible per l'Aran sembla

coincidir amb allò que observa Soulet pel Piríneu francès al XIX (1987:301-303): una

'alb mitjana de 5 a 6 persones per grup residencial pròpia de les valls altes, que tendeix a

disminuir al llarg del segle. En el descens demogràfic de la segona meitat del XIX, segons

37 En r ni nat. IM atara «y 1910 compjrab!« amb el ceni ari IMO terttn IM rel.-iivrs a la població et fa,

OMS baixes: un 4,2 pel con|um i diferències lorak en raaáó amb la pob!»uo ¿e dm que arnben fins ait 2 punts

(Vilte).
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aixa, l'emigració ¿f grups domèstics sencers (ou recordar que entre el 1860 i el 1910 el

nombre d'habitatges permanents baixa de 2.049 a 1.5S9) hauria coincidit amb una

reducció en el nombre de membres a les cases que romanen obertes.

Les xifres elaborades a partir dels censos aporten una informació molt més

precisa per aquest segle. Altre cop, la reducció progressiva en la mitjana de coresident;

ha estat la pauta més notòria a nivell comarcal, solament atenuada a mitjans de segle.

Així, d'una mitjana de 4,5 al 1920 es passa a 3,9 al 1940, talla que coincideix

pràcticament amb la del 1960, per u mar a baixar fins a 3,3 al 1986. L'anàlisi del

comportament residencial, no obstant, és més significativa a escala local ja que permet

considerar la diferent incidència dels factors demografies i econòmics. En aquest sentit,

mentre que els pobles de Vielha en amunt mantenen actualment mitjanes superiors a la

comarcal, els pobles més petits i allunyats de l'artèria viària mostren les conseqüències

d'una estructura demogràfica poc equilibrada. El descens que registren al llarg del segle

les mitjanes de pobles com Bausen o Vielha no respon, així, a les mateixes causes. Entre

el 1920 i el 1986 el primer poble va veure reduir el nombre dels seus grups residencials

en un 70% (passant de 89 a 25), pel què la baixa de les 4,1 a les 2,5 persones de mitjana ha

d' interpretar-se com a un reflex de l'envelliment i de l'elevada freqüència de solitaris. Pel

contrari, la reducció de la mitjana a la capital comarcal en aquests vuitanu anys (de 4,5 a

3,2) es produeix juntament amb un augment vertiginós en el nombre de grups

residencials (de 171 a 685): el seu creixement demogràfic, doncs, no s'ha recolzar en un

augment de les dimensions dels grups domèstics sinó sobre la base d'un canvi en els

patrons residencials, consistent en la convivència d'una quantitat menor de persones.

La composició dels grips residencials ofereix una informació molt més

suggestiva per analitzar aquesta evolució . El predomini dels grups formats per un sol

nucli conjugal (sempre per sobre del 55% del total) és una constant des del 1900 i

coincideix amb els estudis d'història de la família que parteixen d'una anàlisi estadística

dels censos. En consignar aquests un sol moment dels cursos domèstics, el valor

quantitatiu d'aquesta forma residencial és cor.fusiu: la imatge estàtica d'un any censal

impedeix apreciar la seva significació sociològica ja que fa coincidir en un sol tipus els

grups domèstics que es troben en una fase de desenvolupament envers la troncal ¡tat amb

d'altres que es troben en la seva extensió màxima. Es en aquest sentit que col considerar

com a rellevant que, almenys fins l'any 1960, entorn d'una quarta part dels grups

31 Per estudia? la competició Jeh grupt rttidmculi t'ha rmprat com a (r nen et tlanificaeié UB* adaptació de la i

proposada per Latleu (1972:31): Í, Soltura: la. viduï, Ib vítíuei, k. token; là, tohrrn. it, indorrminat, 2, Seme midi coniugi!

la germain/gentiane*; 2b. i1 tro parenti coraidrtiti, Je. tenie vinci« de pirentru, J. Nudi coniugai umplr: Ja, parella teme filli; 3b

parella amb fills, )c, vían amb Ois; M. viduj temé fills; 1«. «determinat; 4, Enema: 4a. estent* al« «tendente 4b. «tensa alt

descendents; 4c. externa als col.ljtrril«. *J esiena als «festenden« i col·laterals; S. Nucí: cofl|<ifal múltiple Sa: lineal, %b linea] i ,

enema col·lateral; Se. col·lateral; 5d. altres.
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apareixia registrats als censos com a extensos o múltiples3'. A nivell local, a mitjans de

segle, la proporció d'aquests grups ha arribat a acostar-se al 40%, sobretot al Baish Aran

i en pobles petits (com Bausen, Les o Gessa), mentre que Vielha dóna sempre valors

inferiors a ia mitjana comarcal.

Quadre 1.
forme» de retMència (1900-1986)

Proporció (te grups raictonciats PropofQó
1900 1320 19«) 1980 10BS 1900 1920 19«) 1960 1W6

1.
2.
3,
4.

5.
4

SoNttris
Siucccq.
Nucc.shnpto
Extensa
Múmpta
*5

6,4
3.5

58,9
23,4
7,8

31,2

1,0
5,2

55.5
20,7
7,6

28,3

9,9
6.1

57,0
18,7
8,1

26,8

8,9
4,1

63,4
15,7

7,9

23,6

W.7

4,8
63,6
8.8
5,0

13.8

14
2 -

r

13,0

43,3

2.«
7,0

51,0
27,0
12,6
»5

2JB
6,9

553
233
115
354

24
4J

60,2
19,3
13,3
32,6

5,5
3,6

70,0
13,1
7,8

30$

Font Padroni i censos de població dels patries de la rtxwtr». Elaboració prûpia.

La proporció de cada forma residencial en els censos és, no obstant, un índex poc

precís per avaluar la seva incidència demogràfica. Els grups extensos i múltiples, que

solen aplegar un major nombre d'individus, queden infravaloráis davant dels grups

constituïts per solitaris i per un sol nucli conjugal. Si s'atén, doncs, a la proporció de

persones que viuen en les diferents formes de residència, pot apreciar-se millor el pes que

ha tingut a un nivell formal la família troncal a la comarca al llarg d'aquest segle. Fins

l'any 1920, quatre de cada deu aranesos formaven part de grups extensos i múltiples. Als

quaranta anys següents, tot i que la mitjana comarcal baixa fins a un terç de la població,

prop de la meitat dels habitants de pobles com Bausen, Les o Unha, vivia en grups

complexos. Si a aquestes dades s'hi afegissin els grups conjugals que es troben en una fase

intermèdia en el seu desenvolupament entre un grup múltiple i un altre (després de la

defunció dels pares i abans del matrimoni d'un dels fills, per exemple), la forta

implantació de la família troncal a l'Aran quedaria reflectida de manera més ajustada.

El procés seguit per les diferents formes residencials des de principis de segle

mostra una reducció del pes dels grups complexos, gradual fins al 1960 i més acusada

entre aquest any i el 1986. Així, la proporció d'aquests grups passa del 31 al 23,5% en els

primers seixanta anys del segle (del 43 al 32,5% pel què fa a les persones), al mateix

39 Tant Puw-Souruc (H77) c«a Fsuvednmout (1M4), que kan f n udii-, li compoiKió atb (rupi rendile iah en

diferent» regions <kl v.»ini nord deh Pirumn é áam* quan del ifflr XIX, comodeuen en qui la importino» sociològica éf ìt

famlia i rom») no n tradì«» tmt&irumem en un predomini «tadístic dels grup» extensos i multiplet, anant uè N à 53% tegoru

eli casot, a caiiM delt tr\.- ode* drvolucto i de la incidencia deb (tetan dem«fràiks (com l'edat al malmeni, la diieiència d'edat

rnirr eli cMfugn o la monaliti!)
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Gràfiques C.
Evolució de les formes de residència i del nombre de persones segons les formes de residència
(1900-19(16)
(en percentatges)

B'*»»
Ui*-
O'»»
01. i—

Font: Padroni i cmsos <te població dels pobles de la mostra. Elaborado pròpia.

temps que es produeix un increment paral·lel dels grups conjugals. La incidència de

l'emigració definitiva, sobretot de la població més jove, explica en bona part la pèrdua

del pes demogràfic dels grups extensos i múltiples i, en general, el canvi en els patrons de

residència.

La composició dels grups complexos mostra una freqüència major d'aquells que

impliquen una extensió vers als ascendents i descendents (4a, 5a) i als col·laterals (4c, 5b),

mentre que són pràcticament inexistents els què suposen la residència conjunta de nuclis

conjugals col·laterals (5c). Aquest predomini suggereix unes formes de residència que

s'adapten al model clàssic de la família troncal, amb una evolució cíclica dels grups t la

successió de diferents generacions a l'interior d'una mateixa residència, de la qual els

registres censáis només en rètol ü rien una sola fase.

Les dades apunten a una preferència per la patrilocaiitat pròpia també de b

norma ideològica de la successió en la família troncal (que estableix la continuïtat

domèstica a través del fill primogènit masculí), malgrat que mostren una proporció

important de grups residencials en els quals és una filla la qui roman amb els pares. Així,

a principis de segle (censos del 1900 i 1920), més d'un terç dels grups troncáis establien la

seva extensió vers als parents de la muller, pressuposant una residència matrilocal,

proporció que creix als anys 1940 i I960 (acostant-se al 40%). La manca de coincidència
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entre el patró cultural i les pràctiques familiars mostra el caràcter estratègic que té la
residència i que, en definitiva, les solucions adoptades resulten d'una adaptació del
model ideològic a les possibilitats estructurals i/o conjunturals de cada grup.

Quadre 2.
Direcció de l'extensió en grups residencials amb ascendents (1900-1986)

Marit Muter AmMfe

1900
1 320

1940
1980
1986

70,5
66,7

58,7

613
51,9

ZfJ3
30,3
39,9
36,4

46J2

23
3,0
1,4
1.8
1,9

Fonc Padrons i «mas de població dels pobles de la mostra ¿ Wxxació pròpia.

Al marge de la presència significativa de la troncalitat, els censos de població

mostren una proporció també important de solitaris. Els grups residencials compostos

per un* rola persona (vidus o solters) representaven de l'li al 9% del total entre els anys

1920 i 1960. A aquests caM.¡¿ sumar-hi els què pertanyen a grups sense nucli conjuga]

(entre un 7 i un 5% de la població), generalment persones sense relació de parentiu

coneguda (residències de funcionaris, militars, escolars i religioses), que dóna com a

resultat que prop d'un de cada deu aranesos d'aquests anys adoptaven formes

residencials al marge del model troncal.

Mentre que el procés observat des de principis de segle fins l'any 1960 manté una

relativa continuïtat, el cens del 1986 evidencia un comportament residencial

substancialment diferent. Entre els dos darrers censos analitzats, el percentatge dels

grups extensos i múltiples registra un descens molt superior de l'observat fins aleshores

(del 23,5 al 13,8%), igualment com passa en relació amb la proporció de persones que

formen part d'aquests grups (del 32,5 al 21%). Si bé aquesta reducció és un indicador dels

canvis contemporanis en restructura familiar a l'Aran, l'explicació de les seves causes

requereix una anàlisi més àmplia.

D'entrada, cal tenir en compte que la davallada dels grups extensos i múltiples no

ha suposat a nivell comarcal un increment en la proporció dels constituïts per un sol

nucli conjugal (que es manté entorn del 63,5%). Els pobles del Miei Aran, on s'ha

produït una major incidència del turisme i de les activitats terciàries, són els únics en què

aquest tipus de residència ha sofert un augment considerable (fent que hi hagi avui prop

d'un 75% dels seus habitants que visquin en grups de nucli conjugal simple). En la resta

de poblacions, pel contrari, l'increment més notable es dóna en el nombre de solitaris,
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constituïts sobretot per vidus i solters d'edat avançada que sovint són els membres

residuals de cases que han patit una forta emigració. Així, si fins el 1960 la proporció de

solitaris a la major part dels pobles prava entorn del 10% (un 2,5% de la població), al

1986 prop d'un 20% dels habitatges estaven ocupats per una sola persona (un 5,5% de la

població).

Entre els solitaris, aquells que manifesten un increment recent més important

són els solters, els quals suposen 1*11% dels grups domèstics consignats en l'últim cens

(enfront del 4% que representaven vint-i-sis anys abans). Pel contrari, el comportament

residencial dels vidus ha seguit un procés de canvi de més llarga durada, paral·lel a la

generalització de les pensions i a les millors possibilitats d'independència que aquestes

ofereixen (la qual es reflecteix en els que viuen sols, però sobretot en els matrimonis de

jubilats sense fills).

El decreixement de les formes residencials complexes, d'altra banda, no ha afectat

a tots els grups domèstics de la comarca de la mateixa manera i mostra els efectes de la

immigració produïda en els últims decennis. Comptabilitzant per separat els grups

residencials segons si són o no originaris de la vall40, es constata una proporció molt

major d'extensos i múltiples entre els primers (un 21,5 enfront del 7%), tot i que uns i

altres no presenten una talla mitjana massa diferent (3,3 i 3,1 persones per grup,

respectivament). En aquest sentit, les dades palesen una reducció menys important dels

grups complexos en relació amb els censos anteriors. D'entre els aranesos que tenen

actualment l'alternativa d'adoptar aquesta forma de residència (al tenir ascendents

residents a la vall), un de cada quatre forma part d'un grup extens o múltiple. De la

mateixa manera, la proporció de solitaris és molt més baixa entre els nascuts a la

comarca (un 11,3% del total de grups i un 3,4% de les persones) que entre els immigrats

(un 23,8 i un 7,7%, respectivament). Aquest criteri, en qualsevol cas, no serveix tant per

apuntar l'existència de comportaments diferents de la població comarcal en relació amb

la seva procedència com a que no tots tenen les mateixes possibilitats d'optar per una o

altra solució residencial.

El darrer cens publicat, amb això, semblaria suggerir una presència encara

notable de la família troncai a la comarca, però al mateix temps mostra un canvi en

relació amb la significació sociològica d'aquesta. Les dades reflecteixen tres alteracions

importants en relació amb les característiques anteriors dels grups extensos i múltiples,

les quals permeten parlar d'un procés de desnaturalització de la família troncal (c/

Comas d'Argemir, 1985; Roigé, 1989:44). Si bé morfològicament, a efectes

40. S'han considerai con t grup» residenciáis originaris de l'Aran aquells en què un o ambdós cònjuges han nttcut o ton

descendents de residenti a la comarca, el què pressuposa que hi tenen coir a mínim uns ascendents (pares del mant o de la .nullcr)

Pel contran, els considerats com d'ongen immigrant son aquells en els quals cap deis dos cònjuges ha nascut a la vall, pel què no

tenen ascendents a la comarca o també han immigrat.
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Quadre 3.
Format de residència segons la procedència (1986)

Total Aran OrffjkiBrts
G.P P«f» G.R, P

1 Sottaris

2. S.nuc.ooni

3, NJuc.c.simpte

4 Extensa

5 Múltiple

4 + 5

Total

MP/GR

17,8
4M

63,6

S3
5,0

13,8

1166
3,2

55
3.6

70,0
13,1

73
20.9

3737

114
53

61,3
124
8,7

214

564
34

Immigrants

•t*. G.R. Pers

3,4
53

644
133
13,1

264

1883

23,8
3,7

65,4

5,0
23
7,1

602
3,1

7,7
23

77.9
7,7
33

123

1854

Font: Padrons i censos de població deb pobles de la mosra. Elaboració pròpia.

classjficatoris, la proporció d'aquests grups residencials és encara important, a nivell

funcional han variat d'una manera considerable: limitant les seves dimensions, reduint la

seva extensió i equilibrant les preferències en relació amb qui s'estableix la coresidència.

En primer lloc, la mitjana de ço residents en grups extensos i múltiples ha disminuït des

de primers de segle, passant de 6,3 al 192C, a 5,5 al 1960 i a 5,1 al 1986. D'aquesta forma,

com també assenyala Comas d'Argemir referint-se a l'Alt Aragó (1985), els grups

complexos es mantenen a costa de reduir la seva grandària. Cal tenir en compte, en

aquest sentit, que el descens en el nombre de fills ha implicat una baixa quantitativa de

les persones que formen part d'aquests grups. En segon lloc, aquest manteniment es

produeix mitjançant una limitació de l'extensió als lineals (disminuint els col·laterals,

sobretot els germans solters). En tercer lloc, hi ha un desplaçament del predomini de la

residència extensa i múltiple vers els parents del marit (uns dos de cada tres grups

complexes als primers seixanta anys de! segle), a un equilibri entre les parelles que viuen

amb els ascendents del marit o de la muller (un 52 i un 46%, respectivament, al 1986).

L'emigració, l'increment dels immigrants, la limitació de la natalitat i, sobretot, els

canvis en la significació de la successió patrimonial i de la convivència intergeneracional,

han incidit en aquest major equilibri. L'allargament en la durada de la .'ida i el paper de

la dona en l'atenció als vells i malalts han fet créixer les preferències dels pares de

conviure amb una filla davant d'altres alternatives41.

41. Malgrat que ell efectes residencials i heredttaris d'aquest comportament puguin coincidir formalment amb allò que

Narotzky anomena com a "U rtntU et 1'*f erte' (1991), cal tenir en compie que I« activitats econòmiques actuals a la comarca no es

recolzen en la continuïtat de les explotacions agràries, pel què el patrimoni patern ofereix f oc sovint un »ccés als mitjans de

producció.
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Aquests canvis, que s'han manifestat com a més significatius en les darreres

dècades, eren ja apreciables des dels anys quaranta. Els efectes del moviment migratori i

dels factors demogràfics i, en última instància, les transformacions econòmiques, han

incidit en un canvi cultural en el qual la lògica de la successió domèstica ha deixat de ser

determinant en els comportaments residencials.

La variabilitat dels comportaments residencials
L'anàlisi de diversos censos de població successius, si bé permet aproximar-se a

l'evolució de les formes de residència, ofereix una visió distorsionada de les estructures

familiars. El comportament residencial, en aquest sentit, no ha estat variable només en

una dimensió temporal i geogràfica sinó també en relació amb la diferenciació social.

L'heterogenitat relativa que ha caracteritzat la societat aranesa en aquests darrers dos

segles, en funció sobretot de l'accés als mitjans de producció, es reflecteix en una

diversitat de formes de residència. D'altra banda, tal i com van indicar des d'un principi

les objeccions a la metodologia de Laslett, un cens de població ofereix una imatge

estàtica dels grups domèstics al consignar un sol moment del cicle familiar. Això és

especialment crític en un univers social en el qual hi predomina la família troncal ja que

aquesta només assoleix formes extenses o múltiples sota determinades condicions

demogràfiques i en fases concretes del seu desenvolupament. Una perspectiva processual

en l'estudi de casos, tot i que a més curt termini, permet corregir la imatge distorsionada

que proporciona una successió de talls verticals.

El creuament dels censos de població amb els registres de la propietat ofereix una

aproximació més qualitativa de les formes de residència . La distribució de les finques

rústiques del terme de Vilamòs entre els grups domèstics establerts al poble al 1945

mostra una correspondència clara entre la seva diferent capacitat econòmica i els tipus

familiars . Mentre que les cases no titulars de terres tenen una mitjana de 2,8 persones

coresidents, les benestants (propietàries de més de 4 ha) n'arriben a aplegar 5,5 de

mitjana . En bona mesura, això està determinat pel pes que tenen els grups domèstics

42. Cal tenir tn compte que aquest cmiamem imposa un marge d'error apreciable. D'una banda, els cadastres i registres
de ramaderia donen compte de les finques i bestiar en propietat, però no dels components de les explotacions efectives. Igualment, b
manca de registre delí canvis dominicals i l'ermgractó fan que no hi hagi una correspondència exacta entre els propietaris nominals t
la població que apareix als censos. Per l'anàlisi quantitativa només s'Han tingut en compte els grups domèstics residents ert cada poble

segons el cens dels quals se'n coneixen les propietats agràries.
43. Ei caràcter familiar de la força de treball explica, més enllà de l'anàlisi d'un sol ren.,, que no només hagin d'ajustar-se

les dimensions i la composició del grup domi-stic als requeriments del patrimoni de la casa, sinó també que determinats moments del
cicle familiar puguin permetre un increment de ia propietat: "[Els sogres volien comprar] un pr*t gun t ho. J* el volien tvmpr*r. j*, l

al ftstr-me/a [van fer-ho] pun ert fer unir més hn'.utr t poder riure mu miqueu més" [TCA|
44. Com afirma Erriozain cu el teu estudi sobre Estella i la vall de Yerra (Navarra), s'observaria, amb això, 'un* rrUc'tí

dimummt proporcional entre et componenti demografia fer umuí retidenciol t U grtndiru tuferficul dtsfruud* en propieuf
(1992:16!)
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formats per una sola persona entre els primers. Pel què fa a la composició, els petits i

mitjans propietaris adopten majoritàriament, en l'any considerat, formes conjugals i

només en una cinquena part tipus residencials extensos. Pel contrari, entre els

propietaris benestants la mateixa proporció s'inverteix en favor de la troncalitat.

Malgrat que cal relativitzar el valor de la mostra considerada (més de la meitat dels

titulars no figura al cens de població), l'adopció del model cultural de referència

semblaria favorable als grups domèstics que disposen d'una major capacitat productiva.

Quadre 4.
Composició dels grups domèstics en relació amb la propietat rústica a llames (1945)

4+5 Nun. MP/GR

ü ha

0,1 -2 ha
2,1 -4 ha

+4 ha

42,9
11.1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

57,1
66,7
81,8
16,7

0,0
22,2
18,2
83,3

0,0
0,0
0.0
0,0

0,0
222
18,2
83,3

7
9

11
6

2,8
3.5
3,1
5,5

Total 12,1 0,0 60,6 27.3 0,0 27,3 33 3,6

Nou Només s'han tingut en compte eis GR que consten en la relació de l'amillarament.

Font: Cens de població i amillarament, 1945. Elaboració pròpia.

Les mateixes conclusions s'apunten en el cas de Bausen en relació amb la

propietat del bestiar, poble pel qual es disposa de dades per observar seixanta anys

d'evolució. L'augment de la mitjana de coresidents es produeix altre cop conforme es

passa de les cases sense bestiar a les dels majors propietaris. La reducció en la grandària

dels grups domèstics que es registra en aquest poble entre finals del XIX i mitjan el XX

(de 4,3 al 1894 fins a 3,2 al 1950) és, doncs, un procés complex. Als primers vint d'anys

d'aquest segle, el nombre de grups domèstics es manté pràcticament estable, pel què el

descens en la mitjana de coresidents obeeix exclusivament a una reducció de les seves

dimensions. Pel contrari, entre el 1924 i el 1950, a un descens major s'hi afegeix el

tancament de quatre de cada deu cases, donant com a resultat una davallada demogràfica

vertiginosa. Aquest canvi afecta a tots els grups socials, però respon en cada cas a causes

diferents. Entre els no propietaris, la baixa de les 3,8 persones de mitjana del 1894 a le~

2,3 del 1950 obeeix fonamentalment a un increment en la proporció de solitaris (vídues i

solters) que en un i altre any, ocupen en la seva totalitat la posició agrària més

desfavorable. Les deu cases amb major quantitat de bestiar, però, observen també una

disminució en les seves dimensions (del 5,7 al 4,6 entre els dos anys esmentats) com a

conseqüència del descens dels tipus extensos i múltiples. En general, doncs, la menor

freqüència de les formes residencials pròpies de la família troncal no suposa un
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increment en la proporció dels grups conjugals sinó fonamentalment dels solitaris,

avançant-se Bausen en el temps a allò que s'observarà més endavant en el conjunt de la

comarca. Tant a finals del XIX com a mitjans d'aquest segle, en qualsevol cas, sembla

confirmar-se la correspondència entre la troncalitat i la posició econòmica que

s'esbossava a Vilamòs. Així, les cases que disposen de més animals en propietat són

aquelles que més tendeixen a adoptar formes residencials complexes (al 1894, les cinc

cases de Bausen amb més bestiar presenten formes extenses, amb un predomini de la

col.lateralitat enfront de la linealitat).

QuadreS.
Composició dels grups domèstics en relació amb la propietat pecuària a Bausen (1894-1950) (en UR)

Any 1894 4+5 Num. MP/GR

0-10
11-30
31-50

51-90
91-130

•»131

Total

Any 1924

0-10
11-30
31-50
51-90

91130
»131

Total

Any 1950

0-10
11-30
31-50
51-90

91-130

+131

9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,4

1

15,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12,4

1

46,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,4

2

4,3
0,0
0,0

25,0
0,0
0,0

4,5

2

0.0
12,5
0,0

28,6
0,0
0,0

68,2
73,9
78,6
57,1

0,0
0,0

68,1

3

64.3
25,0
85.7
50,0
0,0
0,0

61,8

3

42,9
75,0
80,0
71,4

50,0
50,0

11.4
17,4
21,4

42,9
100,0
100,0

19,8

4

15,7

37,5

14,3
25,0
0.0
0,0

18,0

4

10,7
12,5
10,0
0,0

50,0
0,0

2,3
8,7
0,0
0,0
0,0
o.c

3,3

5

0.0
37,5
0,0
0,0
0,0
0.0

3,4

5

0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

50,0

13,6
26,1
21,4
42,9

100,0
100,0

23,1

4*5

15,7

75,0

144
25,0
0,0
0,0

21,3

4+5

10,7

12.5
20,0
0,0

50,0
50,0

44
23
14

7
1
2

91

Núm.

70
8
i

4
0
0

89

Núm

28
a

10
7
2
2

3,8
4.2
4,8
5,7
6,0
5,5

4.3

MP/GR

3.8
4,7
4,1
5,5
0,0
0,0

4,0

MP/GR

2.3
3.1
4.0
3,9
5,0
7,0

Total 22.8 5,3 57,9 10,5 3,5 14,0 57 3.2

Noia: Eli quadres no són vàl.lids qujnl al total d'expiotactons ramaderes (no tots els propietaris de bestiar figuren »h censos),

però $í quant al nombre de grup» residencials. A la categoria *0 U.R.* s'hi confonen, així, els què realment no tenen besliar amb

els què en tenen però a nom d'un altre.

Font: Padrons, censos de població i Recuentos de It Ganadería fitiMenJe corresponents Elaboració pròpia
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L'anàlisi del curs domèstic d'algunes cases permet observar amb un major detall

la incidència dels cicles de desenvolupament familiar i ofereix una aproximació més

qualitativa per valorar les conclusions a què apunten les estadístiques censáis (Roigé,

1989; Mitterauer i Sieder, 1979; Sieder i Mitterauer, 1983). En disposar per Bausen de

dades sobre la propietat pecuària de cada casa i d'una sèrie continuada de registres de

població relativa a tot un segle (del 1888 al 1986), la mostra es refereix a aquesta

població, tot i que per la seva localització, activitats econòmiques i evolució demogràfica

(sobretot en la segona meitat, d'aquest segle) hagi de relativitzar-se la seva

representativitat en relació amb el conjunt de la vall.

Quadre 6.
Evolució de la composició d'algunes cas« de Bausen (1888-1986)

Bester («n UR; Compostelo del GO

Cap de casa al 1888 IBM

Juan Antes Sarriu 4
Francisco Pujol Benosa 4

Juan Medán Rectorats 6

Fèlix AmieM Estampa 26

Juan Sarriu ArrMI 23

Juan Redonets Redonets 25

Agustín Saquería Bordes 49

Juan Pujol Sandaran 49

Cesáreo SuMñach Vidal 99

Juan Aner SuWftach 145

Joaquín Baquena Adema 182

1S24 1950

26
23
25 34
49
58
47

145 114
139 137

1888 1894 1902 1905

4c
5b

Sa

Sa
3b
49

3b
3b
4c
3b
3b

<C
4c
3b
3b
3b
3b
3b
3b
4c

4c

4c

5c
3b
3b
3b
5b
3b
5b
3b
4d
4d
4c

3c
3d
3a
5b
3b
3b
Sa
Sa
4d
4a
5b

1920 1924 1930 1938 1940 1945 1650 1965 197C 1961 1986

1a
Sa
3b
4a
3b
3b
3c
3b
3b

4a
4b
4a
3b
3b
3c
3b
3b

4a
4b
4a
3b
3b
4a
5b
3b

1b
3b

3b
5b
3b

1b
5b 3b Sa 3b

3b 3o
5b 4a 4a 5a
3b 3c 3c 2a

3b 3b 3b

Sa 4a 4a
2a 2a 2a

Font: Padrons, censo* de població i Recuentos de li Ganadería Existente corresponents, Elaboracié pròpia.

La casa de Joan Medan Redonets pot exemplificar el cas d'un grup domèstic de

baixa posició econòmica (al 1894 tenien només un animal de treball, dues cabres i un

tocino). En menys de trenta anys, la casa passa de ser habitada per un total de set

persones fins a tancar-se arran de la mort del darrer resident. Al 1888 el grup domèstic es

trobava en la seva màxima extensió lineal, amb la convivència simultània de tres

generacions (5a): els avis (de 70 anys), els pares (de 43) i els seus tres fills (dVntre 14 i 6

anys). Sis anys després els avis havien mort, pel què el grup quedava cor.ipost per una

sola parella conjugal amb els seus fills (3b). Al 1905, dc:p-¿tr ^<" 1» marxa d'aquests

últims, la casa es reduïa a la sola presència del matrimoni (3a) i, quinze anys més tard, a

un darrer sobreviven! (la).

La casa d'Agustí Baquena Bordes, propietària una quantitat mitjana de bestiar

(un ase i dos bous pel treball, i una vaca, 25 ovelles, dues cabres i un porc per la

reproducció) registra, en els anys d'observació, una successió de formes residencials més
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Diagram« H.
Curs domèstic de la casa de Joan Medan

1888 A 1—„ s-^ f^^f* 1894
>Í«WQ aar" ffis- Ç)

1905 . -, 1920

Padrons i censos de població corresponents. Elaboració pròpia.

comuna en l'univers de la família troncal. Al 1888 el grup residencial estava compost per

un matrimoni i els seus tres fills (tot i que el pare i l'únic noi, de 51 i 17 anys

respectivament, consten al cens com a absents, segurament com a conseqüència de

l'emigració estacional). Al 1894 els membres de la casa seguien adoptant la mateixa

forma (3b), però les germanes de l'hereu havien deixat la casa. Vuit anys més tard, el

grup s'havia estès lineal i col.lateralment, passant de 3 a 8 membres. D'una banda, el fill

d'Agustí Baqueria s'havia cas?.t i tingut dos fills. Però, a més, la jove s'incorporava a la

casa amb un germà solter, així com ho feia també una germana de l'àvia (5b). L'estada

d'aquests dos individus devia ser circumstancial perquè tres anys després, al 1905, el

grup quedava reduït a una extensió lineal, amb la coresidència de dos nuclis conjugals i

dels fills solters de la parella jove (5a). A partir del 1920 la casa tornava a adoptar una

forma conjugal simple després de la mort de la parella vella (3b), «istrant únicament

variacions quant al nombre de fills coresidents (sobretot per la marxa de les noies) fins a

emigrar la resta abans d'acabar-se la Guerra Civil.

La casa de Joan Aner Subiñach ha estat, en aquest últim segle, una de les més

benestants de Bausen pel què fa a la quantitat de bestiar. Al 1894 tenien vuit animals pel

treball (un cavall, un ase i sis bovins), així com set vaques per la reproducció i 51 caps de

llana, a banda dels animals pel propi consum (dues cabres i un tocino). A mitjans de

segle consta encara com a una de les explotacions pecuàries més importants del poble,

amb poques variacions respecte al registre anterior (quatre animals de treball, sis vaques

i 55 ovelles). El patrimoni que ha hagut de disposar la casa per poder sostenir una granja

d'aquestes dimensions sembla constituir la raó principal de la seva major permanència,

succeint-se quatre generacions diferents en el curs dels darrers cent anys. Al 1888, la casa

estava habitada per una sola parella i les seves dues filles (3b). Al cap de sis anys s'hi
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Diagrames I.
Curs domèslk de la c?<a d'Agustf Saquería

1888

1902
1905

Q» A» O»
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•J'M*»» Awud»nei A-»«« f Vcjw /w ¿A« w«

1930 »*r»

Font: Padrons i censos de població corresponents. Elaboració pròpia.

havia afegit una germana vídua del cap de casa, pel què el grup s'estenia als col·laterals

(4c). Al primer cens disponible d'aquest segle, el del 1902, la composició del grup havia

variat substancialment: el pare i la seva germana havien mort alhora que la filla gran

s'havia casat i tingut tres fills (4d). La sortida de la germana petita, possiblement arran

del seu matrimoni, donava lloc poc després a una nova forma residencial, amb una

extensió limitada als lineals (4a). La mort de l'àvia, finalment, farà que la casa adopti de

nou formalment un tipus conjugal simple: l'hereva, el seu marit i els seus tres fills (3b),

almenys fins l'any 1924. El cens del 1930 mostra l'inici d'un nou cicle d'extensió, amb la

coresidència dels nous avis, la parella formada pel fill gran i els fills i el germà d'aquest

(5b), forma que es manté almenys fins l'any 1940. Al 1945, pel contrari, la casa passa per

una nova contracció, amb la mort de l'avi i la marxa del germà de l'hereu (4a). Com en

la generació anterior, la sortida dels cabalers i el casament de l'hereu dóna lloc altre cop

a la coresidència de dos nuclis conjugals a partir del 1965 (5a). La manca de descendència

del darrer matrimoni que s'estableix a la casa, però, fa que aquesta formalment sigui als

anys vuitanta (després de la mort de l'avi) una família extensa (4a) però al mateix temps

que no tingui garantida la seva continuïtat futura (la darrera parella conjugal tenia més

de 56 anys al i 986).
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Diagrames J.
Curs domèstk de la casa de Joan Aner

1920

W

1930

Òar Osr As

1965

font: Padrons i «mos de poblarlo comsponentt. f laborat ió pròpu

La conclusió més significativa de l'anàlisi del curs domèstic en onze cases preses

com a mostra a Bausen, no és tant que presentin morfologies residencials diferents en

cada moment en funció de la fase del cicle familiar per la què passen els nuclis conjugals

presents (extensió, dispersió, reemplaçament) (Fortes, 1958), sinó el fet de que totes

tendeixen a adoptar formes complexes en un moment o altre. La posició sòcio-

econòmica incidirà sobretot en el grau de permanència dels grups domèstics al poble i en

la possibilitat, en conseqüència, de què les formes extenses i múltiples es repeteixin

cíclicament al llarg (k la història de la casa. Així, els grups domèstics amb menys

recursos seran els primers en emigrar o extingir-se per una manca de reemplaçament,
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mentre que les cases benestants solen tenir una major continuïtat. Però la tendència a

reunir més de dues generacions en un mateix habitatge s'observa, en la societat aranesa

anterior al turisme, com a un comportament general. Si bé hi ha una coincidència amb

d'altres regions on hi predomina la família troncal en el fet que tots els grups domèstics

passen per fases de nucli conjugal simple, l'anàlisi dels cursos demesnes permet

concloure que la troncalitat, com a model familiar no és privatiu, en la pràctica, de

determinats grups socials45.

Formes i continguts, continuïtats i canvis

Més enllà de la seva dimensió ideològica, doncs, la família troncal ha constituït, fins a les

últimes dècades, restructura familiar predominant a l'Aran. La correspondència entre

l'evolució deb comportaments residencials i les transformacions econòmiques de la

comarca en aquest segle evidencia que els diferents models familiars responen als

contextes socials, economies i culturals en els què s'inscriuen. En aquest sentit, les

funcions que assumeix el grup domèstic i els ressorts ideològics i normatius sobre els

quals es recolza constitueixen una dimensió central del parentiu, davant del caràcter

determinat de les formes de residència46. La freqüència encara significativa dels grups

complexes o l'abast sociològic de la troncalitat en el passat requereixen, amb això, d'una

explicació que depassi l'àmbit de la morfologia i tingui en compte les funcions i el

contingut de les relacions domèstiques, així com la seva variabilitat.

£1 caràcter familiar de les explotacions pageses, ha fet considerar la composició i

la grandària del grup domèstic com a elements de primer ordre per entendre la seva

lògica econòmica (Segalen, 1978:271). Com a unitat de producció i de consum, la casa

constituïa a l'Aran la principal entitat social dins de l'organització econòmica, integrant

els mitjans de producció necessaris en l'activitat agropecuaria: les terres de conreu i els

instruments i instal·lacions productives (els què formen el patrimoni familiar) i la força

de treball requerida per ¡a seva explotació (aportada, fonamentalment també, pel propi

grup domèstic). Tot i no formar una organització autosuficient i autàrquica, els

objectius de la producció eren també familiars, orientant-se al manteniment dels

membres del grup domèstic i a reproduir les seves condicions d'existència. La gestió

comunal d'una part dels recursos s'estructurava igualment a través de les cases i, malgrat

que alguns dels seus components podien tenir una participació econòmica fora de

45, Ftne-Souruc amba í la mateixa conducto en el wu mudi sobre la familia troncal a l'Aude al segle XIX, en un come »t

ecològic t social comparable al de l'Aran. L'existència predominant d'aquest modd en tou ek grups socials l'expitcana. segoni

aquesta autora, per "U ftweuuf -ttmòmn* »bsoluu dt U Wivaio étt paruneni" (1977:412).

46. Wilk i Netting (19S4), que attenuated també aquesta relació, proposen referir-se a les satmuts deb grups (en comptes

de les seves/wiaeaf} com a concepte més operatiu. Les activitats rees recorrent* deb grups domèstic] serien, segons aquests autors, la

producció, la distribució, la transmissió, la reproducció i la corendència.
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l'àmbit domèstic a nivell individual, aquesta solia ser eventual i estar en funció dels

requeriments familiars .

D'entre les (uncions récurrents de la família, com a marc de la reproducció física

i social dels individus, la seva dimensió econòmica pot considerar-se com a rellevant en

la configuració de les estructures que adopta. En aquest sentit, el model troncal, al marge

de l'origen dels mecanismes que el sustenten, ofereix aventatges evidents en determinats

contextos ecològics i constitueix un factor adaptatiu important. La tendència a l'extensió

pròpia de la família troncal afavoreix que les explotacions agràries puguin disposar d'una

capacitat de treball ajustada ah seus requeriments laborals . La troncalitat, des d'aquesta

perspectiva, suposa un intent de planificació davant de les variacions en la grandària i la

composició familiar (sobretot pel què fa a la relació entre productors i consumidors a

conseqüència dels atzars demogràfics i biogràfics i del cicle familiar) inherents a

l'organització domèstica (Valdés, 1976:315). A l'Aran, d'altra banda, malgrat que la

gestió comunal dels recursos mes allunyats dels nuclis de població alliberava en part a les

cases d'haver d'esmerçar esforços en els desplaçaments, la localització d'aquells que eren

explotats a nivell familiar era igualment dispersa i exigia una capacitat laboral major de

la necessària en d'altres contextos . La pauta de la complementaritat de produccions, de

la mateixa manera, reduïa però no eliminava el caràcter discontinu dels requerí menu de

treball al llarg del calendari.

La predisposició de la família troncal al creixement fa que aquesta generí o es

proveeixi habitualment d'un nombre de components major del què pot mantenir amb

els seus propis recursos. Amb això, aquesta estructura familiar dota als grups domèstics

de la possibilitat de regular operativament la composició i el nombre dels seus efectius

davant de cada conjuntura. Al llarg de l'any, l'expulsió eventual o el replegament dels

membres de la casa permeten reduir el nombre de dependents i concentrar força de

treball en la quantitat i qual: t at necessàries pels requeriments canviants de l'explotació.

Pel contrari, quan el desajustament és estructural i depassa els límits tolerables, la fixació

a la casa de més d'un individu per generació o l'expulsió definitiva esdevenen les

estratègies de regulació principals . L'emigració estacional o els treballs eventuals dins

47. "¡Quart treballava a la serradora, fi sou] ni frr ets*. Jo i'entregsím » est», per Mtutitr t MÍA. Jo ú rnírr^a-íM elt qtmríos a

U m*rt, U don*v* tot [...]. Penptè » its tases que hi ht matta hutiuaftes, mtUmeni' (EFV J.

48. "Alans [el treball en l'explotació domèstica] s'bofetm min eUs, qmn ¡esftmûia erm nombrme*. L* ftmuu ad men

<Mrc erm twtf germon*. Tothom trttotlUiM. Ht bruì* un* canumiut d'afioUito (.,.]. L* geni noiiM, vaquí* i mari* * les vots" [MMBj

49. Sahluu (1957) ja havia indicat l'eficiència de le famfli« «Mentes com a umtat de producció en condicions de dispersió

espacial dels recursos. Viazzo i Albera (j.d.b:12), explorant als Alps el caràcter estratègic de les estructures fanulun en I adaptació a

l'entorn, associen timbé U troncalitat a aquesta dispersió, sobretot quan no hi ha una organització comunal de la ramaderia,

M. La incorporació de mossos i cnades en d grup domèstic mterondna igualment per compensar la capacitat laboral en

relació amb els requeriments de l'explotació, però suposava una despesa monetària q-¡e poques cases podien permetre s, tal com

indiquen, almenys per aquest segle els censos de població "¡t n 'ht ktvu (de cases] fte n lumen tingui Aqitrsli gen! <pte h*vu fa met
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de la pròpia comarca (l'explotació forestal, la minera o el treball a jornal al camp), d'una
banda, i el celibat o l'exclusió dels cabalers (sovint en forma d'emigració definitiva), de
l'altra, han constituït els mecanismes homeostàtics de la familia més recorrents a
l'Aran51.

El model troncal, amb això, proporciona una flexibilitat elevada al grup

domèstic que es reflecteix en les seves estratègies residencials i en la seva diversitat

morfològica. Com assenyala Netting (1979:57), el grup domèstic es mostra com a una

entitat molt flexible i sensible a les fluctuacions a curt termini, ajustant la seva dimensió

i extensió sense requerir de canvis estructurals ni de modificacions en les normes socials.

Estructurada a través de la pràctica de l'herència indivisa, la familia troncal es dota,

finalment, dels mecanismes que garanteixen la seva pròpia reproducció. A través

d'aquest sistema no s'afavoreix només l'ideal del manteniment de la posició sòcio-

econòmica generació rera generació, sinó que s'evita alhora la fragmentació d'uns

patrimonis calculadament diversificats i inviables, en la major part dels casos, a una

escala menor (Viazzo i Albera, s.d.a:9; Goy, 1981:12).

Més enllà del grup domèstic, el model troncal propicia també la reproducció

social de la comunitat local. La successió unipersonal posa les bases per conservar dins

d'uns límits tolerables la relació entre la població local i els recursos comunals. Mercès a

aquest sistema, i juntament amb l'organització política local (en la qual les entitats

participants eren les cases i no els seus membres individualment), era possible mantenir

un nombre estable de grups domèstics, evitant una pressió sobre els recursos per damunt

de la seva capacitat de sustentado i desplaçant la regulació demogràfica a l'àmbit

domèstic (Solé i Sabarís, 1951:305-3%). D'aquesta manera, la família troncal constitueix

un mecanisme estratègic en l'aprofitament dels recursos.

La casa és, en aquest context de significació, la principal manifestació de la

família troncal, una família que es reprodueix generacionalment en un mateix espai de

residència i que se sosté a partir d'uns mateixos elements patrimonials. Corn a l'entitat

bàsica d'organització, la casa (i no l'individu, la parella conjugal o la comunitat local), és

el centre de la presa de decisions, la què regula el destí dels seus components i la seva

reproducció física i social, la què organitza la producció i socialitza el consum. 1 és per

qiuttm, com erm pon gent, pua t lo millor franai mono* [SCLJ. "Qm»n noultrm (rii germant] érem fritti {hi havia mosso a la casa].

Però dnprn. qtutn fa me «itf/r* grsn. m no" [ALEJ.

s Î, La aírateles dt regulació poden presentar, igualment, un caràcter eventual Un informant explica que, tot i ser hereu

a la casa deh »eus pares, la situació de la de la dona va fer-los anar a viure amb els <o|res el» primers anys de casats: "Aq*íht htvu és

sitra ggramm [els cabalen, solters] i é togrt, tem cue efa germau ¿tiU rrm ma prua, v* dir: 'Vmut-wu equí t jtrtm U fein* ¡*n¡í

Detfré, tfHM-t et grrmsm d'ék IM.I »rur fufan, fuá Uñón en compta d'iat ptreU in htvu am furtils de ¿me [per treballar a treure

(«Ma]* y GB). Després del casament deh sein fermons cabalen, el! i la dona van tornar amb el seu pare.
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això, en última instància, que apareix en el discurs dels actors socials com a una entitat

reificada52.

Igualment com el predomini de la família troncal en el passat obliga a observar

les funcions domestiques en l'activitat agro-ramadera, la presència de grups extensos i

múltiples en la societat aranesa actual ha d'explicar-se en relació amb el canvi en les

relacions familiars que s'ha imposat en el nou context sòcio-economie. De fet, en

l'organització i la funcionalitat dels grups residencials poden produir-se canvis

fonamentals sense que tinguin necessàriament una traducció en la seva morfologia.

L'anàlisi del darrer cens de població mostra una presència encara significativa

dels grups complexos, no obstant la seva reducció progressiva, sobretot en els pobles

més petits i entre la població que, per raó de la seva procedència, té més possibilitats

d'adoptar aquestes formes residencials. Les millores en les comunicacions permeten, a

més, uns contactes més habituals entre pares i fills q -í no comparteixen una mateixa

residència, facilitant una convivència en comú freqüent, un tipus de relacions a l'interior

de les famílies que escapa als registres censáis. En aquest context, si bé la importància

formal dels grups complexes pot ser discutida, els canvis en el contingut i en la

concepció de les relacions familiars que han acompanyat la transformació

contemporània de la comarca són molt més significatius,

Els canvis en les activitats econòmiques han buidat la casa de les seves funcions

anteriors com a unitat de producció per reduir-la a un àmbit fonamentalment de

residència. Els ingressos de la ramaderia han passat a adquirir un caràcter suplementari,

inclus marginal, no només a escala comarcal sinó també en l'economia domèstica de les

explotacions que es mantenen53. El més freqüent, no obstant, és orientar-se a d'altres

activitats més rendibles que se situen al marge del sector primari. En aquestes

condicions, la inserció en el mercat de treball es produeix de forma individual. De fet,

les relacions de parentiu faciliten sovint la participació en el mercat, però la pertinença a

una casa ha deixat de ser l'element imprescindible per accedir als mitjans de subsistència.

Les pensions de jubilació i els salaris han contribuït a que cada component d'un grup

domèstic concebeixi i administri els rendiments del seu treball com a propis,

fjl. En cis mudis sobre la institució de la casa s'ha ca^ut sovint en una extensió d'aquesta reificano la continuïtat de la
cata es pren. així, com a l'element central de la seva lògica de funcionament (li qua! explicaria lei pràcttqu» d'herència, la jerarquia
domèstica o la ideologia que les acompanya) però sense que hi hagi, en cum, un esforç paral·lel per dilucidar les causes que expliquen

d seu predomini eri determinats contextos ecològics i històrics (c/, per exemple, González Bueno, 1986; Lisón Arcai, 19(6; Pmteliï,
1986»

S). Un informant, pensionista, explica que el seu Hi (amb la família del qual conviu) l'aiuda al camp. "i no ht affiti tU jo

no podrí* fer-ko \ \ IÇMOU na mtuu tenim ima fils d'hère»: vtndriï àà trrbtU i U tenon ¿'entri:. [El fill no treballa a la finca a
temps complet): ó <pt tul mà ¿pmtlyit Is prvpieut' {ECAJ.
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desapareixent formalment l'antiga caixa comuna d'ingressos i despeses familiars54. El

canvi fonamental registrat no estaría, doncs, en la pluriactivitat del grup domèstic

(present també en la família pagesa) com en que l'orientació econòmica dels seus

diferents components ha deixat de ser convergent.

La davallada de la ramaderia ha comportat també una valoració diferent del

patrimoni familiar. Aquest ha deixat de ser un factor de producció (tot i que el sòl urbà i

els habitatges han adquirit un valor nou mercès a l'especulació immobiliària), fent

perdre sentit a les formes de transmissió de la propietat del passat. El patrimoni familiar

ha deixat, doncs, d'unir i de mantenir ab membres -ici grup domèstic. A la vegada,

s'observa un desplaçament de l'autoritat en les relacions intrafamiliars favorable a la

parella més jove. Desposseïts del seu control estratègic del patrimoni, els membres de la

generació més antiga poden necessitar menys als seus fills per mantenir-se alhora que els

precisen més per ser atesos en la vellesa. Per la seva banda, les generacions més joves

deixen de veure als pares i les seves propietats com a una garantia econòmica i, en

orientar-se a d1 Jtres activitats, generen vers ells unes relacions fonamentades més en

Taféete que no en l'interès.

Buidada de les seves funcions econòmiques, la casa ha deixat de ser un conjunt

indestriable compost per un grup de persones coresident* que treballen conjuntament,

per esdevenir sobretot un espai de residència. En aquest sentit, la recerca de la privacitat

és la mostra més evident, en els valors associats al comportament residencial, d'aquest

canvi funcional. Els habitatges tendeixen a tancar-se formalment vers l'exterior

(mantenint tancades les portes, instal·lant timbres i sistemes de seguretat), manifestant

una ruptura amb l'anterior integració de la casa en la comunitat local i una valoració

creixent de la intimitat domèstica. Aquesta recerca de privacitat s'estén també a

l'interior del mateix grup domèstic. Generalment, quan una parella es casa, aspira avui a

tenir una residència separada respecte ab seus pares. Quan no pot assolir-ho (per la

impossibilitat de trobar o poder-se construir un habitatge propi o per d'altres motius) ,

intentarà disposar d'uns espais diferenciats. La separació i disposició dels espais interiors

respon a un desig d'intimitat conjugal i individual, fent suportable la convivència entre

diferents generacions.

Les relacions intrageneracionals adquireixen, al mateix temps, dimensions noves

en les quals es valora més la capacitat d'opció de cadascú que no les propietats o el

54 "Eíi mtwfiUj tati Uatn Uibma (d'estalvis) t éhtnt m> tn tenim fu: [..,]. Hs rjnvMí iMmht pe*qut *rt ht hf»

frr flirti com. /'«n IffWi« upa, l'tltrr trrkfiU *1U, fuá tothom unta eàuons ( j I »ktnt, a dtr. no hi hruien not fltrrt crntimt que

ils que mniea ¿e ¡M (¿at, t ttfeort tx>/rirm ut tn amai* [PLG],

55. L'ili preu et la construcció i dd tol urbi a l'Aran, que és una conseqüència del turismi, repercuteix en una manca

d'hahttatges assequibles per la població de la vall, sobretot entre les parelio jovei. La construcció d'habitatges de protecció oficial »

Vielha només ha pal·liat parcialment el problema. D'altra bandí, el desig de no abandonar ell pares vells, sobretot ak poblat petits,

fuga de vegades en favor de l'ettablment d'un* residència consunta entre generacions diferents.
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prestigi familiar. Amb aixa, els pares perden capacitat en el control d'aspectes com el

matrimoni o la dedicació laboral dels fills. La pròpia participació social dels individus

fora de l'espai domèstic ja no es produeix per mediació de la casa. Les comunicacions

han facilitat una major freqüència de les relacions més enllà de l'àmbit local estricte,

mentre que la pèrdua de les funcions anteriors com a organització política i econòmica

han fet que ei poble esdevingui també una entitat fonamentalment residencial i que sigui

més permeable. L'estructura domèstica tendeix, doncs, a modificar-se en ella mateixa

perdent força la casa, com r referent cultural, en favor d'altres elements.

Mentre que la privacitat i l'individualisme s'oposen al caràcter corporatiu que

tenien els grups domèstics en el passat, les relacions familiars han deixat d'estar

condicionades per la raó domèstica que derivava de la seva funcionalitat econòmica a

canvi d'una major valoració de l'afectivitat. Es així com la residència separada es fa

compatible amb una col·laboració intergeneracional freqüent, en activitats econòmiques

puntuals però sobretot en les tasques d'assistència familiar (l'atenció als malalts, als néts

o als vells). El canvi deb models familiars ha fet aparèixer, doncs, noves formes de

relacions, però la família continua mantenint algunes de les seves funcions bàsiques (com

la sexualitat i la reproducció o la transmissió de valors i la construcció de la identitat)56.

Aquestes constatacions permeten concloure que la casa ha deixat de ser una

institució social fonamental en la societat aranesa: no és el centre de la producció ni

l'economia familiar és tampoc conjunta, la residència ha esdevingut el seu component

fonamental, ha perdut capacitat de control sobre els seus membres i, sobretot, ja no és el

mecanisme d'accés a l'organització política local i als recursos que aquesta gestiona.

%. "La rrúíions » l'tntmor ad fmf éomèttie, mtrt gmertaam, tntrt imp*rmutt. tqutüt p*rma i *fms. àaprrvn

ftftfíttmtnt, t ¿> ̂  wifrum *mk d trrmt Jt ptrvnltU./* no a drii.cn unct* rn spiala nudiílupttt' (Segalen, 1988:516).
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L'anàlisi de transformacions contemporànies de l'Aran dóna compte de la importància

que ha tingut la casa en l'organització econòmica fins a la implantació dels sectors

inductors de canvis d'aquest segle. La casa, com a entitat social, era la responsable

principal en el desenvolupament de l'activitat agro-ramadera, dedicant els seus efectius

laborals a l'explotació dels recursos a què tenia accés. El caràcter familiar de les

explotacions condicionava el funcionament de la casa com a unitat de producció i de

consum. La força de treball d'aquestes estava constituïda fonamentalment pels membres

del grup residencial: variava en relació amb la composició domèstica (depenent dels

atzars demogràfics i dels cicles de desenvolupament familiar) i les relacions de producció

s'inscrivien en el marc de les pròpies relacions familiars (vincles de parentiu, diferències

entre els individus en relació amb l'edat, el sexe i la seva posició dins del sistema

d'herència). Els principals objectes de treball eren igualment d'origen familiar i

integraven el patrimoni material de la casa (les terres, el bestiar, les instal·lacions

productives). Els objectius de la producció, finalment, estaven també definits

familiarment, orientant-se a la reproducció física i social del grup domèstic i dels seus

membres .

Tot i la importància de la casa en reproduir ¡es condicions de ía seva pròpia

existència, a l'Aran esdevé una entitat econòmica insuficient. L'altitud, el clima, el relleu

i la qualitat dels sòls de la vall imposen una baixa productivitat del treball i limiten la

diversificació agricola. L'aprofitament pastoral de l'entorn ha permès històricament una

complem ntació productiva amb la qual els grups domèstics podien cobrir els seus

dèficits. El manteniment simultani de les activitats agrícoles i ramaderes, però, no és

viable a nivell domèstic (els seus requeriments en força de treball són elevats i

1. Com afirma Nirotiky, 'U aa» fat dtfinir * com » IM Matea tl'uru npioucá *%r*rit i ¿ '¡„u fmaíu «fu mtcrtetx U inw

farfM Je tnbtüenU rtpruditt'.ta axial d *fu*u ¡must dtfnamaó, ttfU «a «f «M veama dtrtct*mmt prodtKtiu (trrhtll cgricoUi carn fa

é reproductiu futqurt dnmèfivfuei i dr prncrauto, locuítatMcm t rruntminhntf (1991:464).
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coincidents en el calendari, alhora que presenten una forta baixa al llarg de molts

mesos), i explica la presència d'altres unitats de producció formades a partir de
l'articulació dels grups domèstics en el marc de la comunitat local.

5.1. PATRÓ PRODUCTIU, SISTEMA TÈCNIC I CICLES D'ACTIVITAT

La tècnica no constitueix un sector aïllat de la realitat social, un domini que determina el

desenvolupament dels grups humans. Contràriament, és 'un camp de mediació entre

possibilitats i impossibilitats materials i certes manifestacions de les organitzacions socials"

(Lemonnier, 1980:1). En comptes de considerar que la vida social té lloc en un marc de

subjeccions materials en el qual les tècniques emprades serien un dels seus elements, cal

entendre aquestes com a part d'un conjunt dinàmic de relacions entre les condicions

materials de les activities (de producció, de consum, etc.) i les què conformen el quadre

social en el què intervenen. L'estudi dels processos tècnics no pot desatendre, així, el

caràcter socio-cultural que tenen tant les finalitats que orienten les activitats com els

mitjans emprats per assolir-les (Bonté, 1985).

Des d'aquesta perspectiva, fixar l'atenció en els procediments tècnics, com a un

factor actiu de l'adaptació, esdevé una estratègia fructífera en l'anàlisi de les explotacions

agro-ramaderes araneses. La producció agrària s'orientava a la reproducció social i

material de la població (a través de l'autoconsum o del mercat) en funció de les

condicions de l'entorn (estacionalitat del clima, heterogcnitat ecològica,

constreny iments) i dels factors de l'organització social (unitats de producció, accés als

recursos), tot conformant un quadre caracteritzat per la discontinuïtat dels requeriments

en força de treball al llarg de l'any.

L'evolució agrària aranesa en els dos últims segles s'ha caracteritzat per una

especialització gradual en la producció ramadera. A mitjan el segle passat, la reducció de

l'espai dedicat als productes d'autoconsum era ja significativa, tot i que aquests seguirien

ocupant bona part del treball agrari fins al segon terç del XX. A partir d'aquest

moment, com indiquen les estadístiques sobre els usos del sòl, la conversió dels antics

camps de conreu en prats i el tancament de les explotacions més petites esdevindran les

mostres més rcllevants del canvi en l'agricultura comarcal . La mecanització gradual del

2. Bali« (1975), CrestweU (1911) i Oir.dotrfrr (1976) il.luuren la confecció i aplicació de l'enquesta tecnològica. Una
revotó dels plantejaments de la tecnologi* cWr«iW pot trobar-« a Beltran (19Í9), Bonic (1916). Carretero (1990) i Digard (i979)

3 "Lf SAU de l'Artn i'oritnu (actualment] de nuner« geirrt* ric/wi» t U produrrle á'brrb*. L* notano p·odkKto·*

d'hrrh* de Itfrimiïur* trtneif noáfm um* [. .) En tt? moment, però. í afnud-^ufto fmxutctrjt tfrúoU Je U VW h*iu east un

font cam «M, moment en <fa Its trtmforrrunons «ronamifHO km una mrrmaiauU fifunes prudute ton! l'txWi qttt no ena i om/w im<n

r" (Prat i Feixa, 1991:125).
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treball agrari des dels anys seixanta Riposa, finalment, un nou punt d'inflexió en aquest
procés de transformacions, en beneficiar l'execució de determinades operacions
tècniques i alterar els requeriments en mà d'obra.

Una agricultura diversificada
En el context d'una producció orientada a l'autoconsum, el patró agrícola tradicional a
l'Aran estava constituït pel conreu combinat de cereals, tubercles, llegums i hortalisses,
en diferents quantitats i proporcions en funció de k grandària i la qualitat de les terres
conreables, de les condicions climàtiques locals i de la pròpia demanda domèstica.
Aquesta diversificació responia més a l'objectiu d'accedir de forma directa als
components principals de la dicta humana que no a un ajustament a les possibilitats
agràries de l'entorn4. En aquest sentit, el manteniment de diversos cicles de conreu no
comportava sempre un ús maximitzador de k capacitat laboral del grup domèstic (en
coincidir molts dels seus requeriments de treball) ni tampoc un aprofitament intensiu de
l'heterogenitat ecològica de k vall.

Fins a k introducció de la patata a mitjan el segle XVIII, els conreus principals de

l'agricultura aranesa eren el sègol (Mat), el blat (horment), el fajol (morisco), el mill

(milh), l'ordi (uerdfy i el blat de moro (mtlhòc). El sègol era el cereal més ben adaptat a

les condicions físico-climàtiques de la vall i es cultivava en sòls pobres on el blat dóna

unes rendiments baixos. Segons Sanllehy (1981:72-73), el sègol representava a principis

del XVIII entre un terç i la meitat dels cereals collits a k comarca i va mantenir el seu

predomini durant segle passat. L'altitud dels conreus de k vall dificulta la maduració del

blat que, en general, proporciona una baixa producció. El blat es cultivava a principis

del XVIII mesclat amb sègol (mesütib) i és només des de finals de segle quan apareix

referit en k documentació històrica com a un cultiu independent. El fajol, que s'adapta

bé als terrenys humits i també és pamficabíe, era el tercer cereal en importància. El mill,

per k seva banda, representava prop d'una cinquena part de la collita de grans també al

XVin, però a mitjan el XIX es -onreava ja en pocs pobles. El cultiu de l'ordi va

estendre's al XVIII afavorit per k seva bona adaptació en terrenys calissos i el seu ús en

k panificano. El pan í s, finalment, va introduir-se tardanament a k vall: a finals del

XVIII estava encara poc estès, però Madoz ja l'esmenta a mitjan el segle passat en la

majoria de pobles.

4. "Sembrinrm formem, tmbrvvrm bijuíeu. ortií, cruna*, monte® i MR dfWMcs toin. prvWi. fjhrs. Collíem mut mttrn et

lat. Semíit\* que ert ¡M mftnttvintm. Ns Mi fniirm afermi ¡OMT tu temt mie cm*" [FAB].

S Pel commi. J§ Ando Centrili, "te \»rmu»u M don» tre futi \ } Jettrmmen a*e rii oda Afe oui**» m tuéromet

pism *iiu*¿au¡i no comcuievun nnati'umml m li» me nqttmmrtm de mt ¿'oinm \ \ fj rrumenirrum et v*ra oda 4t praímmá

«fan« tn «*ra pom na/o îo rtmdu I at'ttruié Muta fer emfrtr U fort* et tttUt p*frt* é*rmtt m màxim ée aits em

(Coke. 1
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El blat i el sègol se sembraven entre els mese» de setembre i octubre en fundé de

l'altitud (per evitar les primeres gelades)6, després d'haver llaurat els camps7. Durant la

primavera (del març al juny) calia tornar varis cops als sembrats per treure les males

herbes. £1 condicionament climàtic de l'altitud també incidia en el calendari de la sega.

Els mesos de juliol i, sobretot, agost centraven la collim et cereals, però mentre que als

pobles del Miei Aran s'iniciava a finals de juny, ab situats a una major alçada (com

Bagergue i Montgarri) es retardava fins la primera quinzena de setembre*. Com indica

Zamora, "siegan regularmente con hozes de hierro hombres y mujeres. Lo recogen en

pequeños manojos con el mismo material por la paru contraria a la espiga. De estos forman

montones que llaman garinnas, formadas a modo de techo, y en figura armador que

recogiendo dentro el trigo, vienen a rematar en figura quasi piramidal y muy cómoda para

defender el grano de las aguas" (citat per Sanllehy, 1981:67).

Un cop segat el blat i el sègol, les garbes es duien amb cavalleries al corra« Per

separar el gra de la palla, en comptes de batre el cereal a l'era, es picava manualment

sobre una taula (escarriaderà), es ventava ar»b un ventador i es garbellava el gra,

conservant-lo en arques de fusta als humaraus per preservar-lo de la humitat fins a la

mòlta. Aquest procediment evitava alhora la pèrdua de gra i haver de trossejar les tijes.

Més tard, els feixos es pentinaven i es feien garte de palla més grans per emprar-la en

cobrir els edificis o es guardaven al paller per donar-la, barrejada amb l'herba, als

animals (com es feia també amb la palla de pani s).

Amb la pèrdua d'importància del blat i el sègol en la panificado, el blat de moro

va estendre's en la mateixa pauta de conreu . El panís se sembra, després de femar i

llaurar la terra, a finals d'abril o al maig (a Canejan a últims de juny o a primers de

juliol), i es cull a l'octubre (a Canejan, a últims d'agost o a primers de setembre). Un cop

assecat al mateix camp uns dos o tres dies, el blat de moro era despanotxat abans

d'entrar-lo a la casa i es desgranava durant l'hivern en reduir-se els treballs més urgents.

El cultiu de cereals incloïa, finalment, diferents varietats de grans tardans (tardiualhs)

com el mill, el fajol i l'ordi que es conreaven rotativament a les terres en guaret i de

b. A Lei, per exemple, 'ÜMurtvfn ml memfat o per itti (...J, i if ht mrnkrfatn ú M*l I deiprri q**n wann, *q*eil bitt e»

qtw¿tf« Ufa, I q**n tt n tnro* I* not, m q**irr dies if veil* jei] grm, tmi d ban tempi' [SCLJ. Al X Vili la sembra es feu ai mes

d'octubre en la mjfoni deli poblo de la »ili, cuque clt de major altitud en què t'adelantava la data. Ani. a Getta, segoni Zamora,

~ ir <imh-t * fmn ik rticmm o ¡mmrrrn & octiifa, púa rn runv^br U rirr-f ^ at¿ ciJ*^* dt nit-jr' (cea per Sanllrhv. ¡9<! <,S)

7, Segoni ak»erva Youog a (mal» del X VIH, 'Ujutrm tmt> bom pmyíít eoa» A nvsrm : ma ferita d jou üqjtt *

I. Con anenyatai Lírpn Palomequc i Majoral (1M2:ÍQ2). eb cereal te sembren actualment des de l'octubre f ro a Nadal

i le seguen de» del mes de |uny fin» a la darn ni d'ago», e« fvinoó igualment de l' tímid,

f. FJ blat de moro MM sobretot «u cena .mponàncu Js poble» de menor ahitad )a qur. malgrat la humitat, la

freqüència de les baña temperature« unpedeii b seva maduració ab pohkt at :rt» amunt de Vielha (ï ert aprofitat per donar-lo en

veté ú bestiar com a hrratgr)
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pitjor qualitat. Els cereals menors se sembraven al maig, s'eixarcolaven al juny i se

segaven al setembre.

La pràctica de la rotació va veure's enriquida a finals del XVIII amb la

introducció de diferents lleguminoses (mongetes, pèsols, llànties i tabes) i, sobretot, de la

patata (ír«/w)10. La sembra de la patata s'alternava generalment cada any amb la de

cereals per tal de facilitar la recuperació del sòl11 i reduir e! temps de guaret12. Els camps

solien quedar en descans passada la sega fins després de l'hivern, tot i que alguns

aprofitaven per sembrar trèvol a la tardor i, dallat en verd, el donaven al bestiar en

escassejar l'herba a la primavera. En funció de l'altitud, els camps es llauraven novament

ai març o a l'abril, un cop femejats, per sembrar-hi les patates al mes següent en

desaparèixer el risc de gelades. Les patates han d'entrecavar-se amb aixada per treure les

males herbes un mes després de ser plantades. La collita es feia entre finals de setembre i

primers de novembre, obrint els solcs amb arreu o amb aixada i arrencant les mates a

mà13. Les patates araneses eren gairebé totes tardanes, però la major part d'explotacions

solien dedicar algun troç a cultivar-ne pel consum de l'estiu, sembrant al març.

L'heterogenitat climàtica de la vall incidia igualment en l'adopció d'aquesta

rotació de conreus. Així, mentre que ab pobles de menor altitud el blat i el sègol

s'alternaven anualment amb patates o blat de moro (després de deixar descansar els

camps des de la sega fins la primavera següent), ab llocs més enlairats s'hi sembrava blat

de primavera (Uadeta) o ordi per collir al setembre. Amb una producció dirigida també

al consum familiar, totes les cases dedicaven, finalment, alguna extensió de terra a

l'obtenció d'hortalisses. Els horts solien estar prop dels habitatges i el seu manteniment

es considerava com a un treball afegit a la resta de tasques agrícoles (aprofitant estones

lliures en tornar del troç) o com a una extensió de les feines domèstiques que estaven a

càrrec de les dones. Els horts es preparaven en fondre's la neu, cap al febrer, per

començar a plantar-hi just a continuació. Excepte les fabes i els pèsols (que són més

resistents al fred i podien quedar sembrats a la tardor), la recol·lecció d'hortalisses havia

de centrar-se necessàriament durant el curt estiu climàtic, a partir del mes de juliol.

1C Segons Moga-Poni, 'In MJ 17üh, fot« t:pUn et au Sirpan: [de Getta] poni ét>t ftumfrt at Fr*HfM, ¡ei prônera ¡fur

lamíneles m *q*att íleo. Du fofa fat de fr*jBW [i] trtmspartftm ftttU, ÜMtKt; i tt de frtmft. La »»néri * l'kart ¡ *¿i foa

t'rrí ft em tenui qx*<: tat rípiïHt' (!f J6:9f>.

11 A Vielha, 'nnun/atrnftutaai mm* benj*, í'ckrt *ny t í'tkr*, UnfaybL·im :au >tn¿t, í tltrr tm M í'tltrt. One

fet* UM taui-.t tHj, ftr i tn\ que -JT ptltiei [.. \ Gammi tizi, éel wi*n 11 omi~r~ i et l'omhrr ti íoítn, ài tvvu més neaéiment de

. U mtuvu calk* f «ttpM* [JBV],

12. Young, al 'T \ àe\ XVIII, ementa I exuiércia áe guara» a la vall en pi« mes de i^hol ~Fnt trmf» q*e na vtirm

rt é'mn • •! et cuban mtlenùi' (1970 53) 13 dncaw anual va anar-K rtòumt gradualment fins a aqu«t sĉ e. Ani a

Les, 'na éeuumm étstmitr. MM. Tal cftMM imhrtl. !xmprt. Amhtv* ¡s írm^firtíU n na en IOT« cm* ers ltltrt. Sfiprt ko

«CTnfc*t<«»l* {SCL}.

13 Leí pauto se »etnbre.i amb liaror pto¿nuAt t ia-piopia c ornare j : (fenen un rrndimrm (fum 10 o !5 000 kj/ha per

\ 7X kg/ka de sembradura. La ptodooivKM de la patata b bais«, no obuam. en jupriniir v l'amigi akemança amb els cerráis
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Les parcel·les dedicades a obtenir l'aliment necessari pel manteniment del bestiar

durant l'hivern («tabulai, pel general, entre el novembre i l'abril) requerien d'un i forta

dedicació et treball però discontinua, també, al llarg de l'any. L'alfals és el -atge

principal que s'ha anat introduint en substitució de la resta de conreus a mesu-. que ha

disminuït, sobretot ab darrers cinquanta anys, l'orientació a l'autoconsum. El

condicionant més important del conreu de l'alfals és que requereix regadiu, amb el què

no tots els camps fan possible la seva implantació. El duna de l'Aran permet fer dos o

tres dalls, generalment efes de finals de maig fins a últims de setembre, i només pot

dallar-se quatre o cinc cops en els millors terrenys i quan el temps deixa avançar la

primera sega .

L'alimentació del bestiar estabulat s'assegurava sobretot, però, amb l'herba dels

prats de conreu de propietat particular. El clima humit de la vall afavoreix una ' .ma

producció d'herba inclus en aquells indrets que no permeten el regadiu. La collita, però,

no és tan abundosa com en d'altres comarques veïnes ja que el fred deixa poc temps pel

creixement de l'herba. En termes generals, a l'Aran l'herba possibilita dues dallades (el

dalb i el r&L·lk} o, excepcionalment, tres (sobretot de Marcatosa en avall), mentre que els

prats que no poden rcf ar-se o que estan situats a les riberes de més altitud només poden

segar-se un sol cop. A la part baixa de la vall és on s'obté una major producció d'herba,

però són els prats del Naut Aran aquells que proporcionen, pel contrari, un producte de

millor qualitat1 .

El treball ab prats s'iniciava amb el femat en desaparèixer la neu als mesos de

febrer i març, tot i que alguns el feien al desembre abans et les primeres nevades. Les

bordes construïdes prop dels prats més allunyats deb nuclis de població permetien

magatzemar els fems necessaris per adobar, i només excepcionalment calia carret-jar-Ios

des de les quadres del poble. En cas de no disposar deb fems suficients, el prats

s'adobaven alternativament cada dos am s . Paral·lelament al femejat, eb prats havien de

netejar-se de pedres i matolls per facilitar el creixement de l'herba i la seva posterior

collita. El primer dall es duia a terme a finals de tuny o a primers de juliol quan el

14. Cara indiquen Mtfora) i López Palomequí (1*8* feí). un lanf d aliali té una vidi aproximada de s» any» i doni tina

producció d"uns 10.000 kj/ha, alternant-w jenmimcni jmh ei ccnrru <ir mútn per jra i de patates,

15. La compoució de la barreja que v sembra és força diwrta (jrníri'mttit aliali i duttili, raigrás i trèvol) i s'aplica

tobrnot quin Q fa ia convenio de k terra campa en prat, precedida habitualment de duet Manradet creuades i del Irmjt dei camp La

temiti é» d un» 25 j 30 kg/ha t k colliu de S 200 kj/ha al primer dai i d uns 2.200 «I segon. & prat* que M» Kan estat mai »embrati

tenen ona producció met baix» 4.000 i 1.000 kf/Ha al pruner i «eçon daft, rejpeo¡»ameni Ab prats ananas -Iranern, però, s'hi

efectuen di trtbaUs de millora i rrtmpUraaoó propa del» prati afUÜaab i, m k practica, "é Urna <M*r ti Q*MB eeßtrntga t et

rnfTLtSffTttntfmntrrtpKíUTt' yrv\fta^, ITrl 12' 12f)

\>j Eh foni, m ob»unt, no eren un firodmtf que et comercul«Lfi a cop, le'n dosava o M'H doaava pr» mmnau e»



Sobre d caràcter familiar de l'ccplotació pagesa 199

bestiar ja havia pujat amb el ramat comuna) a les pastures de muntanya17. £1 redall, per
la seva banda, es feia al setembre o a l'octubre, tot i que al Baish Aran solia avançar-se a
últims d'agost. Els prats que només proporcionaven una sola collita es dallaven durant
l'agost. Mentre que en la primera collita l'herba arriba a tenir més d'un metre d'alçada,
la (kl redall és de dimensions més curtes.

El treball manual de l'herba prest tava uns condicionants horaris importants.

Calia entrar ab prats a primera hora del matí (aquells que els tenien més allunyats

havien de llevar-se a les 5 per arribar-hi a temps), per poder aprofitar la humitat de

l'herba i dallar amb més facilitat i per disposar millor de les hores de calor per deixar-la

assecar. Al migdia començava a treballar-se l'herba, girant-la amb forques per accelerar la

dessecació, ja fins al vespre. Durant la nit, l'herba es deixava apilada en petits munts

(modtlbus) per impedir que la rosada tornés a humitejar-la i que deixés el terra moll. Al

matí calia tornar-la a estendre i, estant el sòl més sec, trigava menys en assecar-se18. Si no

plovia, l'herba podia quedar seca en dos o tres dies, evitant que fermentes al paller (i que

pogués incendiar-se) i que perdés el seu valor nutritiu. Després, es recollia amb rascles o

amb forques i es lligaven eb feixos amb andones d'ave) lanera per traginar-la, amb carro

o cavalleries, fins ab pallers.

Al temps del redall, el dia era ja significativament més curt, pel què l'herba

tardava fins a cinc o sis dies en assecar-se i estava més exposada a la pluja. Al ser l'herba

més tendra i arribar més tard el sol, ja no calia entrar ab prats tan d'hora. Tot i que .10

requeria una dedicació complete,, mentre que l'herba romania dallada calia anar

diàriament al prat peí girar-la i estendre-la. L'herba del redall solia guardar-se a part de la

resta per donar-la ab vedelis i ab corders.

L'herba es guardava sempre a cobert dins deb pallers. Als prats més allunyats

interessava tenir-hi bordes per estalviar-se haver de traginar tota la collita fins al poble.

Quan a l'hivern s'acabaven les existències dels pallers on s'estjbulava el bestiar, se

n'havia d'anar a buscar en trineu a les hordes horanes. La recol·lecció i el magatzematge

de l'herba constituïen el moment de major activitat de les explotacions agro-ramaderesw.

L'agricultura aranesa ha estat, fins als darrers cinquanta anys, una activitat

fonamentada en la força de treball humana i en l'aprofitament dels recursos locals. Les

V'. "lirawn ft eOMVtt ftut krrht i f t na tt fima^rstet dei hntmr perquè fc er* fi ptuor ¡i ¡en aua*v* el pastar i tu no et

éeàtmim mà ̂ t fa ¡%erii*ftrl1ifr^fcré¡£t™ tettai* tmm^pe^

il. La ÍOfiBaoó de mo/ittio en uni de lea operación« de la lega que niés treball requera i »ciiulmrm u no n practice

"Cam IM Ham tau m Uem. Im tenia qmeaftt. letames, mit ¡a 11 a la 12, U taua cue fitar, Ocrur.li «f lam'n* /feriu, létsfitá, 11*

iot, k» leniti qxt frr tmb «MHS, <p* *m nu ttn f» (.tf et mmtt ¡ ) £m IM coman qm ht htm*. Ta *mb mtmti I d*ra, tacà u

étmm*m, a Urnes im ¿oci rwt. c*n rt coitrw «fa» horn prrfrr eit mima' [SO.}.

19, 'L·filtmftmntrtimMldeU VtU,<ftfneí-amfnifífneníoncorrrjfmaJlKme>yiicnei.¡fitr. Jtsprtíá'*trtftT¡'hrreit*h

Van hurqurj (jorque-,/, IM «arraye» em «nUttMMtf ptiau M le emrrrut y lubiei fcMrrela apnWi tnur ratfc,', y A lo» L· íorutitr-.^rn A¡:

ftien" (Soler i Sanialó, 1906 ÎC)
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ein» emprades eren sovint de confecció manual i no van experimentar cap canvi

significatiu fins la introducció d'instruments mecànics en aquest segle20. L'escassa

fertilitat de la terra i les seves limitacions per l'aprofitament apícola es reduïen només

amb la pràctica de la rotació, el femejat, el guaret i, en alguns indrets, el regadiu. L'únic

fertilitzant introduït ab camps era k matèria orgànica proporcionada pel bestiar. Als

trossos on no podia arribar-se amb cavalleries s'havia de carretejar els {ems amb paners

de cistelleria o amb sacs o bé deixar-hi pèixer els animals passada la collita o abans de

sembrar. £1 sistema tradicional de reg és per inundació, a partir de derivar l'aigua deh

rius i barrancs cap ab prats. Aquests es rega- en un o dos cops a l'estiu (si bé la humitat

del clima no ho feia sempre necessari), i únicament quan les parcel·les no eren massa

pendents i estaven prop de la Carona o dels seus afluents principals (com el Nere, el

Varradòs, el Valarties i el Joeu).

Un règim específic d'explotació ramadera

La ramaderia constituïa una activitat fonamental en les explotacions domèstiques

araneses per la necessitat d'obtenir una producció complementaria amb la qual poder

comprar aquells productes que no s'obtenien directament o només d'una manera

parcial21. Amb això, era una activitat comercial i depenia de la demanda del mercat

exterior. Els canvis en la valoració dels animds i el caràcter familiar de les explotacions

ramaderes condicionaven la composició d'unes quadres generalment diversificades. El

patró ramader més comú combinava el bestiar oví amb el vacum en diferents

proporcions, completat per un reduït volum de cabrum per satisfer el consum familiar i,

eventualment, de mulatí o cavalli en funció de l'accés al capital necessari per dedicar-se a

la recria.

El règim d'explotació ramadera era de semiestabulació. Donades les

característiques que fan de l'Aran una comarca amb abundants pastures naturals i,

alhora, faciliten el conreu de prats, el bestiar aranès, a diferència del d'altres valls

pirinenques', no practicava la transhumància hivernal a la plana en busca de terres més

càlides" . Durant l'estiu el bestiar era conduït fins a les pastures alpines de propietat

20. Segóos afirma S*nür!iv. "é imponiti enaiy*t*r í'etftnt tvatœxa ée /WArtfr »grítoL· «r«M> ti li¿r% éet «T¡/<- XIX, K

q*r tes ftaa (attsmtteti t/a la arv-ipcKTHJ ntrdUti mhrr ti ítfíe XIX coiruiOnim fou tnuimmi fimi la Je fm*h éd X

(1*1*445).

21 'tl hniurrrt i* uii+ciadeiriíAzei £s tMfMM*m¿«tsè, &t«ns, «CM*[...J. Semfrttenm, U gmí, ímtftft, uvéla t t

Semfn. T<m" (XNAJ.

22. Donat eli ilarp desplaçament! que comporta k transhumància, «s bovini i els rqumi eren habitualment mantinguts

estabuláis a i hivrrn (excepte en algMne» «allí icpteatnonjlf} i en nome- d bestiai at Mana d què mijravj en arribar el fred.

l'npcciticnai ée l'Aran, doncs, rau en que és b lotalna ád bestiar é què roman a l'uMenor de b »all durant tot l'a-iy Una

caractfrrtzac-.o complna deb tipui ée traníhumancu als Pinneui pm trobar-ie a Solc i Sabiríi, 1VS1:28J 29S

2Ì. La irimhuma: cu i hjvia pratica inuM ncepcionalmtnt a l'Aran. Moga Pont (1929) imrr;ti divenoi momenu als

i XVII en que b cau Lobata, caut d aitm, havia dut beitur le. Uaoa a l'Urgell Es powiUe qur aquruj fes una
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comunal on s'alimentava a denn, mentre que a l'hivern s'estabulava i es mantenia amb

l'herba collida als praìs de dal! i a la primavera i la tardor solia romandre a les bordes de

la m«ntanya mitjana4, L'organització comunal facili*iva aquest règirn d'explotació en

encarregar-se de ía vigilància dels anima); durant k seva estada a les pastures més

allunyades del poble, permetent que la forca de treball de les explotacions domestiques

pogués concentrar-se en la rètol.leccio de l'herba i en la resta de tasques agrícoles. El

règim d'explotació ramadera dividia l'any, dones, en dues èpoques: l'una en què el

bestiar quedava sota la responsabilitat del comú de veïns, i l'altra en què cada casa havia

d'atendre pel seu compte els requeriments dels seu* propis animals.

£1 trasllat del ramat format pels animals de tots els veïns fins a les pastures

comunals, uocí com el seu moviment al llarg de l'estiu dins de l'estatge alpí, estaven

regits en cada poble per un calendari específic en funció de l'altitud, la grandària i la

localització de les seves pastures. Fins la primera meitat del segle passat, els llibres de

capítols de vila regulaven per escrit aqi.c»: calendari, el cue facilitava la coordinació de

les tasques collectives i un aprofitament inu isiu dels nastius comunals, ^osteriorment,

la decisió de fer pujar el bestiar a la muntanya o de dur-lo de nou fins al poble es prenia

cada any entre tots els propietaris, atenent a les condicions climàtiques i c l'estat de les

pastures, si bé solien sancionar-se les dates establertes pel costum . Cada poble separava

els ovins i els bovins en ramats diferents (sota la direcció dels seus corresponents pastors)

i, en funció del volum de bestiar i de les seves possibilitats, podia fer d'al t r.-s

subdivisions per tal d'evitar accidents, aprofitar millor els pasti us i facilitar la vigilància

dels animals (separant, per exemple, les vedtlles per impedir que el toro pogués cobrir-

ies abans dels dos anys). La fixació d'un calendari específic per l'aprofitament de les

herbes comunals, juntament amb la formació de diferents ramats per cada mena de

bestiar, perseguia un us intensiu de les capacitats pastorals de les muntanyes. Amb això,

a i* qual nomi» pudien teftit-hi accés le «tei d'un» petició ecot.'·niiej més benestant, per In detpei« que comportava tenir un

paí t, t propi o pont eh animili en puptUttge en d'litres ram«»: ' Ttmhr «Mite ptr nan («jurj se A*n tmhu ¡quf ) m tempi dt áa

Maat (ÎS04-1S44) Mu wnaák £» ,7v»»n lafntn «tur è l'knxm » ''*«'' i * l'tstm ía tenim tn la muntanya -i¿anit poUt i

rammtu ¡it Pufàle* Timbé diu de Fraílente Mr>fj l'uní t Riu (dt la tegont mnut de) XVII): "fnmeute im if na him *ma; torn« *

titgtamur le *tm*di; ¡U] A" «ww « C/»f«tf • («] ététtrv* tg*émt*t » it lamptt et hL·l « IUn*i*. D'UM cusa amb l* què t'hi casa un

dt Lobati, a fiiuU del XVII diu: "Lu um fnJw ftateíi* et ¡~'tii<n In étt paUt tmien (MM, rvtruJ i fttjrm, un* hou* profittai [..,J. Lt

uà* ('ibi fu m «.ywn1/ ttmft HUM dt Its fit imum matti á*MMn; • ftttvtm loi ftttn *n»r t ;><>?«•«' t 'induí i f*n (U bettmr et ¡í*n* t

Urjf"; [tna] molt mbrttt m àmen",

24. AqiifH iipui J f«()¡o(*.:i.i CMnhHiavt, rr. d>Mt icnporad« cadi l'any, un rè|iin rama^r imcttuu (1 fnibulai io) i un

¿lut d'cmemiu (la iriiuliunum ia a l'inttnor dei t«Mt r.jiriunaJj, trme iJcp'ai una (arma rspecialitxaaa (Vila i Vatenlí, 19ìg:454i

25, A V¡limo» "| 1rs (mjjvfir. | -finn hi htm* fu'tn » * In MHnun^a, qu*n w veu tptef* foam timw» i/ ávMMr, trim simé

minvi :ot< cl¡ pé¡in.-i il Amnun.t*i¡, i tinniti* prr IH,**' \M(\\ I'rl qiw fa a) rater« fintai poble, a et Bonk» ta vtqu« tuuâven

ác la munupya per Smî Mateu, el JI ilf tftftnbtr, però 'nuat* futo, fix» >M cr< umpK. Ere If nní^m ¡ir htíu *'¡nfí> tin frrò n »V

¡empi *<u<Tif*in-M\* PM-ST t hi (furati** t'n, qtuírr t: un* din mei. Iméttmfttrt makéaiftt fatttr btmevm mà«VMI(,.,], <4txò&o

/rn tu' é letnpt U ¡rmfn ¡ «d ru..vi ttr Im munt -mya. Si « 'n n*nl*nir* kt kfttm putto, la deuun/m, Pere u hmut fit IM »M/ aty, na

tmy éritquM o COMÍ á'tqueaa, éipmui ttmM i i«ciÍM«m me teta* ! Ail i
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la baixa pressió a què ha tendit la ramaderia local es reflecteix en un relaxament
d'aquesta organització ,

Els ovins entraven a la muntanya mitjana a mitjan maig fins que a mitjan agost
pujaven a les pastures comunals, després d'haver-hi passat ja les vaques. A primers de
novembre (o abans, en funció del temps), se'ls feia baixar, deixant-los pels volts dels
pobles aprofitant les herbes de la part baixa i dels prats dallais, fins al moment de tancar-
los a les bordes. Mentre que les vaques eren menys resistents al fred i corrien més perill
d'accidentar-se, les ovelles podien tenir-se més temps a la muntanya i aprofitaven millo,
els recursos pastorals locals. L'arribada de les pruneres gelades, catorn de Tots Sants,
marcava el seu mora a les parts baixes de la v&ll27.

Els bovins també pujaven a la muntanya mitjana al mateix mes de maig, fins que
per Sant Joan o a primers de juliol se'ls conduïa a les pastures de l'alta muntanya. A
mitjan setembre tornaven a baixar al primer lloc, quedant-se sovint ab mateixos prats
dallats fins que el fred obligava a dur-los als pobles, on romanien estabuláis durant tot
l'hivern21. A es Bòrdes les vaques baixaven per Sant Mateu (el 21 de setembre) i les
deixaven a la zona ocupada pels prats particulars. Els prats, per aquella data, ja havien
d'estar dallats i quedaven a disposició de tot el bestiar del poble fins al pnmer de
novembre29. Els animals de peu rodó, per la seva banda, seguien un calendari similar al
de les vaques però, sense tenir un comportament tan cronometrat i sensible a la
climatologia, podien allargar la seva estada a la muntanya. Les cabres eren els únics
animals que no pujaven durant l'estiu a tes pastures alpines. Crian;-les amb la finalitat de
disposar de llet quan les vaques eren fora, cada matí s'ajuntaven totes les cabres del poble
per dur-les a pasturar pel contorn, i al vespre tornaven altre cop a cada casa. A partir del
novembre les cabres solien quedar-se sense pastor propi i se les feia sortir juntament amb
el ramat d'oveiks.

26. Així, * Arròs, 'J /mnu/>i en tmotm é at* fuuu [per pujar el beniv), l'fi> *t* ft {..,], com nai'hi pomum tati i com hi

i !mti*r, ¡¡¿yon hipt,f*vm *i<n („,J, I*fru XHÍ qtuin¡\ tny- gut* no mi'évfinuadri 27éejmty,fœuamtnUs. Perquè no

hi fttvu trnt tk fco»Mr(,,.] i ¿tftttm trm at mttnxai i morrKslmtnt ttmien mnlt* ma nimnaineu dt fette* JUGA)

27 li d*f de baixada de fe» owdlet "ho fem é tempt. Si U ttrttar f?f fmu, tn compta et btvun é ai* et Tott Ssnts tnt*rt

hi ifuníi'.m 1*1; « et» eia mà t IM mununyj [,,.\ A<». n te uní nu. éeftttor, It Mf I/M dr Tou S«n*f/« atti*«« ti botur' [ALE],

21 El calendan delí movimcnu del bruni manie un* Mireia fi K io amb l'ettabltimM de IM urti ramadem Aiti, el 30

de juny. per tiemple, M celebra*« fira a Canejan i no et puysva el botar a la muntanya Tint eli primen di« de n.iiol, un cop

celebrad aquén*, per (acilKar lo tnrttatcìom, igu.imf ni al mateu poble t* tornava a fer fira ei pruner dtumeage d'octubre, pel

Roter, amb d què d divendres anterior, aprojumviamfm cap al A3 de tetembre, (a tornaven a baiiar-*e les mquet al poble A Tredòs

e» feu bttxar 1« vaquet a la ribera per la fin de Saiardú (ei ? d'setubre) per pader-U dur els vedells a vendre

29. A A mei. lefom Prji i Feixa fl9fl;132), el ramat de vaques cotnenfa a pasturar a pruners de iun> la nbera del

VilartM« fuit al Pènt de Reu« (; JOO-1 4X K), bewdciani se ¿f l'herba delí prat* que rmir» ei dallaven fa UM cjuinie anft. En

*¡)f^pjf te SMH Joan, d ramat fj(J at plant de Lmeroa (I 60C 1 KO m) i patia definitivament • írt pletti de Pruedo (I.WO-2.IOC m)

ben emrat ei met de lulioi £11 dr Membre comencen é camí ¡nwen panant per Lo<tran i, a pnmín d'octebre, akie cop al Pent de

Reiièc, t .in a uncar-M a fel (»rJef a finiti de novembre.
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El temps de pastura als comunals per pan dels ramats aranesos durava

aproximadament entre quatre i cinc mesos. Mentre que el bestiar local aprofitava les

anomenades primera herbes, aquells pobles que tenien pastures sobrants les llogaven a

ramaders de fora de la comarca per l'aprofitament de les segones. Les ramades d'ovins

forasters entraven a la vall el K) de juny, pujant directament a les partides més altes de la

muntanya, i no se'n tornaven fins a primers d'octubre. Els ramats forasters de bovins,

molt més excepcionals, feien teòricament el mateix itinerari que els del país.

L'aprofitament per pan d'aquest bestiar suposava una pastura d'uns tres mesos i mig.

Les vaques es feien criar atenent al calendari d'aquesta transhumància a l'interior

de cada terme comunal. Per facilitar poder-les atendre al pan i, alhora, fer pujar els

vedells a les pastures de muntanya amb la resta del ramat, es procurava fer parir les

vaques a partir ¿el gener o febrer fins al maig. En cas de vedellar a destemps, se les

pujava en un segon torn o romanien durant tot l'estiu a la borda. Només es deixava els

vedells al poble si eren molt petits i havien de córrer, amb això, algun perill.

A la tardor, un cop que baixava dels comunals, el bestiar tornava a quedar sota la

responsabilitat de cada explotació domèstica. En funció de la localització dels prats

particulars, es feia tornar els animals al poble o se'ls deixava als bordata fins al novembre

o al desembre, on pasturaven les darreres herbes abans de l'arribada de la neu i

estalviant, així, haver d'alimentar-los amb l'herba magatzemada30. La vigilància de les

vaques ja no era feina del pastor i cadascú havia de cuidar-se les seves. A la primavera,

des del moment en què podien tornar a sortir de les quadres, les vaques es deixaven altre

cop als prats sense pastor. Amb això, fora de l'època en què s'estaven a les pastures

comunals, mes aites i allunyades, el bestiar solia quedar prop de casa i no requerir massa

atencions.

Durant els mesos d'hivern el bestiar es mantenia estabulat a les bordes del poble i

s'alimentava bàsicament amb l'herba del paller. Les vaques no sortien quasi mai de la

quadra (només per poder netejar l'estança), pel què calia tacilitar-les-hi tot ei menjar

necessari. Habitualment se'ls hi donaven tres o quatre àpats diaris (esmotzar, dinar,

berenar i sopar) i aigua dos cops al dia (al matí i a la nit). Les ovelles, pel contrari,

podien sortir una estona cada dia si no hi havia massa neu i no plovia, i permetien

estalviar-se de proporcionar un dels àpats. Els pobles que tenien contractat uri oveller

durant tot l'any, aquest havia de trrure-les sempre que podien pasturar, reuntnt-les a la

plaça pel matí i tornant-ies a. vespre perquè cadascú se les tanqués a les seves bordes.

M. A Bono« cl tumi taw«vi d 15 et Ktcnbft i fut* b íir* del 20 d'octubre dttuvt« let vaquci toki pmu.-am » k»
m;,m.uiyo dr Sjunt-rrn i Aubes, ptopfr« li poble Ambdu« mununy« MUVMI ve<iiàrt aurini tot l'tttnt: 'Aliò ert «.i
maiumimm! ptr s'. iu<*«r ¡n •rn^rn, et 1* mmtuny*, per fader ¡Mtitr j J Alia ho ftuníi-jen per iftutn no In Imvm ¿Mffer, q**n ta

na torrm Uní prrquep (tom MMpr* (JGB)
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Passat l'hivern, des de finals de febrer o de primers de març, ja començava a

sortir tot el bestiar i se'l feia pasturar als camps en guai et o als prats particulars. Fins que

no tornava a organitzar-se el ramat comunal al juny, cada casa havia de tenir cura de

guardar-se els propis animal», fent-los sortir durant el dia i vigilant que no entressin a les

propietats vedades dels altres veïns. Les vaques i les ovelles solien treure's juntes, però

aquestes darreres tendien a allunyar-se muntanya amunt i sovint calia anar a arreplegar-

ies al vespre.

Els hcrdaus situats tora dels pobles no només permetien un aprofitament irtés

intensiu de l'espai afavorit pel conreu de prats sinó també incrementar la producció

alimentària en indrets adequats de la muntanya mitjana. Així, tant a la tardor com passat

l'hivern solia estabukr-s'hi els animals alimentant-los amb l'herba magatzemada,

tancant-los a les bordes del poble només als mesos centrals de l'hivern31. En funció,

doncs, de la localització dels prats de dall, els ramaders de molts pobles enviaven els seus

animals a les ¿ordes foranes entre març i maig (quan les reserves d'herba al poble eren ja

escasses i la neu de la muntanya mitjana començava a fondre's), i passat l'estiu, de

novembre fins Nadal. Durant la primavera Í la tardor a les bordes dels prats no hi

pujava només el bestiar sinó que també hi anaven eventualment els pagesos per conrear

les terres de l'entorn, els anomenats artigaus. Això facilitava combinar la cura del bestiar

amb el cultiu de patates i d'alguns cereals.

L'estacionalitat del treball agrari

A l'Aran, com a conseqüència dels rigors del clima a l'hivern, el treball agrari tenia un

caràcter marcadament estacional. La primera feina que calia atendre un cop passada la

neu (o aprofitant els dies que no n'hi havia a partir del gener) era dur els fems de les

bordes fins als prats particulars i netejar aquests de pedres i matolls32. La neteja i el

femejat dels prats era un requeriment anual i es duia a terme generalment durant el mes

de febrer o fins a primers de març. Els mesos de treballs menys urgents al camp

s'aprofitaven per fer llenya per la calefacció i per cuinar. Cada casa tenia dret a prendre

dels boscos comunals la llenya necessària pel seu consum, i havia d'anar-la a tallar pel seu

compte cada any (estranyament se'n comprava), generalment a la primavera o a la

tardor. A cops es feien caure els arbres cap al maig, i es deixaven assecar per poder

arrossegar-los millor amb vaques fins al poble a l'agost o ja entrada la tardor, un cop que

M. A m Bòrdes, "f««« «' beaur antut« ¿t It munun^t. m «e et vmén atmtmmtiH tmf » ats, ihfM4n«i«st

é gftrn fun et l%Wfm, fiat é mm d'tbrà, rrm tqut * can, f¡ potír' (A! E j Pfi conlnn, » Let, 'malts no ir, t*iuvm » l'krvrm Si

umuH la ifuá'n t ffof ed f»Ht, no ta tmtxevm. flrré A f*è Iti tmmm Stmty tem la **itm, ktfttm k*at*r* [EGLI-

12. "{faibidi \i nru] ¡'irrtgUvt.i di frfit, i* pnmrr* unt o itnó h p*f*1t* iteé* et Mput I n hi htvu MJfitru p*Jrt que

**pié Ju«Mtt M IM P*)*** I'hrrtti ft m m fro*«« /fumi m iLùltv* t mi,« tmtéwiM *q*td* fien i l'tau m fut mMT (JBV J.
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acabava el treball amb l'herba. Els troncs es trossejaven al pati de la casa i s'asclaven a

mesura que s'anaven necessitant.

A partir del març s'iniciaven els treballs als camps de conreu. Durant aquest mes

començaven a llaurar-se els camps de patates (i se sembraven les què es collirien pel

consum de i'estiu), alhora que els sembrats havien d'anar-se eixarcolant fins al juny. El

treball del grup domèstic havia de combinar aquestes primeres feines agrícoles amb la

cura del bestiar. Tan aviat com ho permetia el temps, un cop es fonia la neu i el gel, les

vaques ja podien començar a sortir de les quadres per tal d'estalviar les reserves d'herba.

A l'abril ja podien sembrar-se les patates i el blat de moro en algunes localitats,

mentre que en d'altres s'havia d'esperar al mes següent, en funció del clima i de l'altitud.

Durant el mes de maig s'iniciava a molts pobles la feina dels pastors pel bestiar vacum,

quedant les cases alliberades d'haver-se de dur els seus animals ab prats. Amb això,

alguns podien dedicar-se a tallar llenya, però els esforços se centraven sobretot en les

tasques agrícoles. A més de les feines anteriors (treure les males herbes dels sembrats i

sembrar les patates i el panís), al maig hi havia també treball en netejar els prats i

condicionar els canals de reg. Aquells que havien implantat el conreu d'alfals, podien

segar-lo per primer cop durant aquest mes.

A partir del juny el bestiar ja no tornava al vespre als pobles, al endur-se'l el

pastor cap als pastius comunals més enlairats. A finals de mes, en alguns llocs es podia

començar a segar els cereals i a donar el primer dall a l'herba. Aquesta darrera tasca

requeria de la participació de tots els efectius laborals del grup domèstic ja que, a banda

de dallar-la, l'herba s'havia de treballar amb la forca per fer-la assecar i havia de

traslladar-se fins a l'interior dels pallers. Eh treballs de sega, tant dels cereals com de

l'herba, centraven l'ocupació laboral dels mesos d'estiu. Allí on no podia avançar-se, el

primer dall es feia al juliol, però als prats què per l'alçada no podia fer-se més d'una

collita, aquesta es duia a terme a l'agost.

Als mesos d'agost i setembre era quan coincidia el major nombre de feines,

alhora que totes eren ocupacions que requerien d'una elevada despesa de treball . A la

sega dels cereals (els principals, juntament amb la bladeta i l'ordi), s'hi afegia al setembre

la collita de les patates tardanes í calia començar el redall de l'herba cultivada. El redall

no porcia retardar-se massa perquè trigava molts dies en assecar-se i s'havia de retirar dels

prats per deixar-hi entrar el bestiar que tornava dels comunals. A partir del setembre

també s'anava a buscar la llenya i era el moment adequat per procedir a fer fulla. Li Aïlla

de freixe i de roure es collia per donar-la als animals quan s'acabaven les existències

}! *{M seuaiÍH*] f* el Ju é surt I«K mntrtUls. €i fti/itr .fur* írsnu''(BSCJ,
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Quadrai.
Calendari anual d'activitats

Activitats agrícoles Activitats ramaderes

Gener - neteja i fem« delí prats (comença!

Febrer - neteja i ïemat dels prats

- preparació i sembra dels hom (comença)

Març - neteja i femat dels prats (acaba)

- llaurar els campi de patates
- sembra de les patates per l'estiu
- eixarcolat dels sembrats (comença)
-treball als horts

Abril - eixarcolat dels sembrats
- sembra de les pattes tardanes (en alguns pobles)
- sembra del blat de mora (en alfunt pobles)

- treball als horts

Maig - eixarcolat dels iembrats

- sembra de les patates tardanes

- sembra del blat de moro, el fajol i el mill

- primer dati a l'alfals

- treball alt horts

- condicionament dels canals de reg

- es talla la llenya als boscos

|uny • collita dels cereals ten alguns pobles!

- primer dati als prats (en alguns pobles!

- eixarcolat deis sembrats

- dallar l'alfals

- treball als horts

|uliol - primer dall als prats

- collita dels cereals

- dallar l'alfals

- treball als horts: collita

Agost - colliu dels cereals

- dall ai§ praW que només proporcionen una collita

- dallar l'aliili

- treball dis horts; collila

Setembre- collita dels cereals (araba)

- collita de les patates tardane«

- segon dati als prats («daírtí

- dallar l'alfals

- sembra dels cereals (en alguns pobles)

- treball als horts: colilla

- « pon a la llenya a la casa

- fer íuih
Octubre segon dati alt prats (redalh) (acaba)

- sembra dels cereals

- colleta del blat de moro (araba)

- collita de te patalt» tardane* (acaba)

- fer fulla

Novembre- sembra dels cereab (acaba)

Desembre

• atendre el bestiar (comencen a vedella^

• atendre el bestiar

• atendre el bestiar (les vaques poden començar
a sortir)

• atendre el bestiar (les vaques poden sortir)

- tes vaques poden sortir a pasturar

- les Dvelies a la muntanya (comença)

- comença el treball dei j vaquen

- les vaques pugen a la muníanya (pastor)

• e¡ bestiar és a la muntanya (pastor)

- el bestiar és a la muntanya (pastor)

• el bestiar bai «o als prats dallais (pastor)

• bestiar als prats dallais (sense pastor)

- treure el bestiar i Mendre'l

-tomen les ovelles

- atendre el bestiar

font: Informació oral Elaboraria pròpia
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d'herba a la primavera. En alguns pobles s'iniciava també en aquest mes, finalment, la

sembra dels cereals per l'any següent34.

Durant l'octubre els treballs agraris ja no precisaven d'una dedicació laboral tan

elevada i alguns aprofitaven per ocupar-se en treballs estacionals fora de l'explotació

domèstica. S'acabaven aleshores les tasques anteriors (la collita del pañis i de les patates,

la sembra dels cereals i el redall), pera calia tornar a cuidar-se altre cop del bestiar, ja que

a finals de mes solien acabar els contractes dels pastors. Al novembre, mentre que el

temps ho permetia, s'havia d'anar traient diàriament els animals de les bordes (o deixar-

los a la nit a les hordes horanes), per aprofitar l'última herba deb prats i els rostolls dels

camps segats i estaiviar-se haver-los d'alimentar amb l'herba magatzemada. Les quadres

s'havien de netejar a diari, apartant o traient els animals i amuntegant els fems de cada

espècie per poder adobar més endavant les terres. Arribada la neu, els treballs en

l'explotació agrària es reduïen a la cura del bestiar (alimentar-lo i netejar les estances) i

en algunes ocupacions domèstiques (com desgranar el panís, fer mitja o reparar les

eines)".

5.2. TREBALL AGRARI, TREBALL FAMILIAR

La casa constituïa a l'Aran el principal m?re social de la producció agro-ramadera. El

caràcter familiar de les explotacions agràries no deriva només del fet que les seves

activitats es desenvolupessin a partir dels recursos que cada casa tenia en propietat (les

terres i el bestiar) o als quals, per la seva participació en l'organització política local,

tenia accés (les muntanyes comunals); sinó també que aquests recursos eren explotats

amb el treball dels components del grup domèstic36. La limitada extensió dels contractes

de conreu constata, justament, que el treball agrari a la vall requeia fonamentalment en

els membres de les cases. La indicència dels cicles familiars en la composició de les

unitats productives i el caràcter parental de les relacions de treball han estat assenyalats

sovint com a trets característics de l'economia pages;' (cf. Chayanov, 1974),

14. Eren moot m què coincidí» un nombre considerable d'actmui v '¡Jnmn ht h*vm mésftnu, qut «r*. Art l'herb*; luego

if tenu que ieg*r, recaUir et grt; luego M tenu qut írúUr; luego, gttm ut htvirn tctlml taè, K tenui que trur ffrrfuiU per les tneUet \ \

detpuá te trnim que rttoUtr let p*Utes; ¡nega Je recollir la ptutei, moites veduta torntvm t tembrtr grt /M fer itn< tegùent; t luego

aurtftr IM Umy*" [TCA ]

35. 'A l'htoem pmtva dot mam can que ne ma que aadtr é fcoiur Semfrf t mtrrtmin tmk *¡gun* ema »qui, fera t for*

no h¡ padtet trrktlUr prrque hi tenta neu* [SCL]

36, Bretón definii l'ú» del terme t^ncaím™ ftmilur per superar els problem« d'iltrei étiquetai emprades en les ciències

sociali per r-fenr-w a la pagesia i la defineix, justament, com a 'uru farmi J'or^mituaó de U producilo tsnuterttnd*,

forummulmeni, frr Li »fi/iizjcio mt/ortùnt deforç* et trrfadl proceden! del propt grup àometlu i per tvmadir, m ¿onsrqurnct*. I*

untin J- praiiuíu: *mb U *niut decemum" (1W271-72)
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Divisió del treball i relacions de producció

Com a unitat de producció, el grup domèstic atenia de forma col.lectiva els

requeriments de l'explotació, però a partir d'una distribució del treball al seu interior.

Al si de cada unitat d'explotació agro-pecuària, el treball s'organitzava en base a les

categories diferencials dels membres de la casa en el marc del sistema familiar (Barthez,

1982:36). La divisió del treball no quedava a l'atzar sinó que estava estipulada

ideològicament i constituïa una dimensió important de les normes de comportament

transmeses a través de la socialització . La posició relativa dels individus en relació amb

l'herència, el seu sexe i l'edat constituïen els trets principals que definien les funcions i

els àmbits de competència específics per cadascú. Pel contrari, les qualitats personals

d'habilitat o de capacitat física, igvalment com les preferències individuals, tenien una

importància secundària en l'organització del treball .

Les característiques de cada tasca del cicle d'activitats (la seva urgència, els seus

requeriments quant a la força de treball i ús coneixements o habilitats específiques)

determinaven que fossin dutes a terme individualment o per tot el grup domèstic alhora.

La divisió del treball no donava lloc a especialitats estrictes dels membres de la casa sinó

que atorgava a aquesta un caràcter flexible que permetia una adequació a les necessitats

de cada moment. El repartiment de funcions, en la percepció dels actors socials, no

comportava necessàriament una diferència jeràrquica entre els individus (tot i recolzar-se

en unes relacions desiguals) sinó que solia interpretar-se com a una distribució en favor

del benefici comú (identificat amb la subsistència familiar i la continuïtat de la casa)39.

Un primer eix de la diferenciació domèstica s'establia en relació amb l'herència.

Les formes de nominació subratllen la posició dels individus en funció d'aquest factor

facilitant que, per mitjà dels mecanismes de la socialització, les relacions desiguals que

sosté a l'interior del grup domèstic siguin assumides per cadascú i orientin les seves

expectatives i actuacions40. Enfront del cap de casa (com a t'tular del patrimoni familiar)

i de l'hereu i ei seu primogènit (que a través de la successió assumiran en el futur el rol

37, "A ¡a CMsa j'exigu un íomporument Ctdticú tenu el seu roí, i ho Innat 4»fer [...]. Qutn mu fermât a CMtvt p U

tittgntven tou äs nit tftte htvi* dr fer: U /mit tmtm ¿t ouiUr eu pires, bevi* de Jmur Je mtnftr » la ffUma, kttvu J'trur t l'hort,

htvu d'trur » l'estut tmb d mtrit t l'herht... Liivm, U Mgr*, l* nutt Je U tmf, ft a rnirtvt *M mut d. fer »quelles ¿cfittteft,

Utvtm erm U tp¿ cutruv», U què aau... Ctdtscú i tnigruu* un ftfer en fumín de leí uves ctfxtciuts, ¿t U feit «¿it. / di fufen

s 'ravten defer. Si na els feat, iruUment" (ABV),

18. Excepte en els momenti de majort reqiterunents, la divisió del tteball pedi» tei mer yi estncta i deixar un cert marge

d'elecció als individus en funció de la capacitat laboral del grup domèstic: 'Htvia Je ttetnUtr fera atmbê podji etmtitr mu mica U

/cm*. [Però] «/ moment deikerb*. » ¡egtr eJ hUt, t collir let piUta t » Mrrrpiegtr l'herbf, kt Uníem qpa ler-hi (0(1 Perquè hi h*vu fem»

fer tati i enctr* fituv** [ABV).

39. Com astengala Garcia (1991 87), let tuquei deis diferents membra del pup domestic san vines tovtnt com a

complementarles entre SE ~A(pan<}bil*ii'i*JinincH><iern\..] Vivíem tati en confimi. No n'hi h*vu cip de itp*r*iuí" [TCk]. "Ton

héviem de ftntafêr {,.,]. Toinom (onlrtímu' [MMBJ.

40. ~ linde qui: nr-jut li dt*enÍr>ertu. LUvon, lú ft ha acceptes 11 met no et reM.les Esetgr*n,áeiq*tpenu,és!'hrreit. I ft

etti I bmecepta" I
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del seu pare en la jerarquía interna i en la representació social), la resta de components

són classificats en el sistema de nominació a partir de la seva exclusió en la transmissió

de la propietat. Igualment, la mare i la jove són anomenades com a mair i com a ireua

per I1 estatus jeràrquic que les hi atorga el matrimoni amb el cap de casa i el seu fill i no

per la seva posició especifica en el marc de les relacions de parentiu.

£1 cap de casa era el responsable de dirigir l'explotació domèstica i de prendre lei

principals decisions econòmiques en el curs de l'activitat agro-ramadera. Així,

organitzava el treball familiar (distribuïm les tasques quotidianes entre els membres del

grup domèstic), decidia cada any quins conreus i en quines parcel·les es treballaria i

administrava tot el relatiu a la ramaderia. En el context de les explotacions agràries de

l'Aran, les decisions més importants feien referència a la compra i la venda de bestiar.

Els fills podien acompanyar-lo a les fires per ajudar a dur-hi els animals, però els tractes

es feien sempre sota la seva direcció i responsabilitat41. Les dones, eventualment, també

podien assistir a les fires, però la seva participació es limitava a les transaccions de bestiar

menut o d'alguns productes derivats (tocinos, gallines, ous). La direcció de l'explotació

per part del cap de casa no s'acabava quan, amb la pèrdua de la seva capacitat física, havia

de quedar-se al marge dels treballs més pesats. Inclus quan ja no participava directament

en les tasques agrícoles, el pare anava sovint als camps i als prats per dirigir i vigilar el

desenvolupament de les feines.

L'hereu rebia un tracte diferent a la resta dels fills, tant en relació amb el treball

com en la presa de decisions. L'hereu era qui acostumava a acompanyar al seu pare a ies

fires per adquirir experiència en el tracte del bestiar i a qui podia responsabilitzar-se

d'algunes tasques puntuals. Igualment, passava més temps que els seus germans treballant

en l'explotació i solia ser el darrer en preferir-se per ser contractat fora de la finca

familiar o per emigrar durant els mesos d'inactivitat hivernal4. Per la seva banda, i a

diferència d'altres comarques, els cabalers no tenien una funció específica en el marc de

la divisió del treball familiar4. Mentre vivien a la casa participaven de Ics feines que se'ls

hi assignava en l'interior de l'explotació, i eren ells els què primer sortien de la vall

quan, en disminuir els requeriment* de treball, s'imposava l'emigració estacional.

41. Peli informanti, l'edat del cap de cisi en alio què ¡unificava que assumís aquesta (unció: "F.rtn bornes més exftnenftts

que natalità, perquè)* erm vtüs ibfmtn faut per mà casa' [TCAJ

42. "(El meu germà grani fom f t ti qui li htmen du que sent l'hereu s tul, pua ft Je petu e tw fosar t trebtíLtr tl csmp"

[AEV}

4), Ai Pallan Sotiri, segoni Violant (1979:170171), i al Pirineu «ragonèt, segons Comú i Fufadas (1985), la

transhumància quedava tota la responsabilitat delí germans no hereu». Tot i no ser una situació habitual, en algunes cases araneses

també s'assigna v a als cabile« la om dei bestiar. Així, segons Moga-Pont, reíenm-se t un qoart fill de can Lobato a principis del

XIX, diu: "Du Mtnufí lenu U tant enj/tntnuLt d genoU; fornai» tau vont ite fiat mal trrìvUtiU; ere é cue anda» fi batter de ttiA.

No tre**' (1929:91)
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La divisió sexual del treball a l'interior de les famílies pageses de l'Aran sembla

correspondre's amb la predominant en d'altres contextos agraris. Fins a la mecanització

dels treballs del camp en la segona meitat d'aquest segle, homes ¡ dones orientaven

preferentment les seves actuacions en àmbits espacials i laborals diferents. La flexibilitat

en el desenvolupament de les funcions, no obstant, afectava de ferma diferent ah

individus d'un i altre sexe. Així, enfront del caràcter exclusiu de la major part dels rols

femenins, les feines assignades als homes no suposaven una esfera competència!

excloent44. Els treballs lligats a la cuina (la preparació i l'elaboració dels aliments), el

rentat de la roba i la neteja de les estances o la cura dels nens i dels malalts, aquells que se

centren, doncs, en l'atenció, el manteniment i la reproducció de k unitat familiar, eren

una responsabilitat única de les dones i contribuïen a delimitar l'espai domèstic com a

un àmbit fonamentalment femení (igualment com ho eren d'altres espais fora de la casa,

com les fonts o eh rentadors públics). Pel contrari, la competència dels homes en

l'atenció del bestiar o el treball al camp constituïa una esfera preferentment masculina

però que no estava tancada a la participació de les dones (davant del caràcter exclusiu

que tenien alguns àmbits de la sociabilitat extradomèstica, com la taverna o les fires, que

contribuïen a perllongar la separació dels sexes en l'espai social) (Segalen, 1980-87) .

Les categories de gènere poden considerar-se com a un eix fonamental en la

divisió del treball ja que els criteris de l'edat o de la posició en relació amb el patrimoni

s'hi subordinaven (Estrada, 1992:7). La mateixa jerarquia existent entre el cap de casa i

l'hereu enfront deb exclosos en la successió, es reproduïa en el terreny competència!

femení, sent la mestressa la responsable d'administrar els treballs domèstics i de repartir-

los entre la resta de dones de la casa46. La diferenciació sexual conferia un caràcter

complementari a les activitats d'homes i dones i, més enllà de la reproducció social,

atorgava una importància al matrimoni com a l'entitat bàsica per atendre el conjunt de

les necessitats del procés productiu (Segalen, 1992:178).

La participació de la dona en e! treball agrícola ha estat significativament major a

l'Aran que en d'altres comarques. Aquesta característica, documentada tant

històricament com en el passat més recent, responia alhora a la necessitat d'aprofitar al

màxim la mà d'obra disponible (en una agricultura deficitària, depenent de la força de

44. Segons extrada (1992:11). caldria ronsiderar leí activitats d'un t altre KM com a distribuid« entre dai poli (no
conforms!« eiferet exdoents), que tindran concrecions diferent! en funció de cada conten. La major permeabilitat de l'àmbit
masculí enfront del femení en U divisió sexual del treball agrari ha «tat utenyatada també per Verdi« (1979) i per González-
Quevedo (1991).

45. "(La intervenció de la dona en les fir« de beitiar] «u«v> proAihr (...]. A ncirrqiiefmv*ÍM*nui>.t>crònormtlmrntno~
[PLG].

46. "U pubdU n ¡adit permttrt nxi liua ptrcue er* U mettrez. La qut tnrvcn t *tu c*u Je fava i ] pua lenirn un *¡tre
fMprr tiíigntt: unim fwe mprcur Wi «cu, nom qutfmun imbrult. ne a fadm pntaur, imfmdir 'ú, ftrr'. Un ftftr mail dur. Molt
dur i malt trat" [ABVJ.
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treball humana i sense massa possibilitats d'augmentar la sevt productivitat), de la

importància de l'emigració estacional (majoritàriament masculina)47 i de la dedicació

preferent dels homes a la ramaderia. Així, la feina de treure les males herbes dels

sembrats s'assignava habitualment a les dones perquè coincidia en un moment en què

també calia atendre d'altres treballs al camp41. Igualment, les dones (sobretot les noies

joves) s'ocupaven de girar l'herba (Ullada i de carretejar els fems fins ab prats, mentre

que els homes eren els qui feien anar la dalla i femejaven. Finalment, el treball de l'hort,

situat pel general prop de l'habitatge, era també una tasca que realitzaven la mestressa o

les altres dones de la casa49.

La sega de l'herba constituïa un dels moments de majors requeriments de treball

de l'any i exigia comptar amb la participació de tots els components del grup domèstic.

Les dones solien complementar la feina dels dalladors preparant el menjar i portant-lo

fins als prats on, havent dinat, es quedaven per voltar l'herba dallada amb la forca i per

fer les garbes . En la sega dels cereals, en la qual la participació d'individus de fora de

l'explotació domèstica era més estranya, les dones intervenien sovint més activament,

agafant també el volant . L'elevada participació de les dones en l'explotació agrària

s'afegia a la resta de funcions que tenien assignades com a pròpies a l'interior de l'espai

domèstic52. Únicament t les cases més benestants, aquelles que p xiien tenir gent llogada

per atendre els moments de major activiut, les dones no havien de participar tant en les

feines al camp i es limitaven d'una manera més específica als treballs domèstics.

4?. "Deixaven U donà »qui, amb els fills, n no Unten fit tra o quatre vaques, U dona e esodava dd bestiar i audar-te Ms

fitti i d nun! anava a trrbalUr t Franca, l quan «mlwtw d B. a d'ab*ú que començava * venir ei temps fer fruir f llaurar i amgUr Its

finques, llavors pujaven [de nou a casa]1 QBV]

4Í, "[Del maig] m deán tí mts què més xerraven Its dona. Perqués 'ajuntaven sts, set dona per anar a un camp, s'afudeven les

una t In titra [per treure les males herbes deb sembrats^ i tot t! du tilt. IK-UK-.. Ei/nen els cajametits i es desfem, Uavani. [Era una

(eina] per la dones [perquè] fis homn en aquella epota u tensen fema, fmk és btstumfora i anar t arregUr eh prats, anar t obnr et

canals de reg, tallar algunes espines, treure pedres,.. )a hi luvt* fem* é carnp" (JBV]

49. 'CuuLtr l'hort, audar Us yMmes i nadar el: tutina' a considerai* que ert un treball d'ocupaiié femenma. L'hort, el pon

i tes gallina, d'gixò te'n atidtven les dona" [MMB].

SO "Y luego, aíbete t lof prados éíiá Mfriim, t Urvur eJ tlmut-rzo. Y todo d di* ctm i» hterbt, t dar U vuflu, deshuerLt Loque

htbia d*U*do mi hermano hast* la hora de almorzar, pues deshateria, estender}*. Y trabajar todo el àia* (TCLJ

51, Al síglr XVIII, en la seva descripció de la vall, Zamora eterni: "Lai mu/eres MOT Us más atrava/odas de Us gentes de esta

pati porque siembran, etondan por tra «cm lot granos, tm negan. Im triLUn, Ins afrentan y ponen en los graneros, cosen. Man, oditven

los huertos, ayudan a recoger la hierht de los prados, van a bascar lena y haten todo el mena/e necesario en sia (asas*. Igualment, a íes

retpottet d'Arra e« pol llegir "La mayor pane de U siembra U harén Us mulera, umfaén dan, siegen y recogen Ut [espigas] de Us

mines, teten ¡mo o cáñamo. Los homhns hacen utensilios, recogm d estiércol y alimentan ei genado" (citat per Sani'shy, 198::bSM)).

52, La vivència dels actors socials permet relativ^zar la versió idealkzadi de l'univers domèstic pirinenc que ofereixen

alguns autors (cf. Violant, 1985.319) 'La meva mare l'aixecava a les í del mats i anava a l'hort, a collir menpr pes poro i a ottdar'ls

{...]. A les 61 mitja o a ¡et 7 tomava a cata. Havia de preparar el mrn/ar per anar al camp, per anar t U ribera. Detprés, allà les 10 o les 11

havia défera dinar, agafar aquest otmí de U ntfra, que a vegada eren qiuttn, CVKOSIÍ quilòmetres, amb l'otU t el caMo {...} A mbar al

camp, dinar, fregir els pUts al camp [normalment n cuinava t h ' t t^tr la forca i U platera [...} t a ftr ¡o què itguL trebalUral

canf. ajudar ah homo... Al vesprr, quan btuava. havia d'anar a cuidar la gdlina, els contili, «b porcí altra vedada, preparar é sopar,

rentar U roba.. Bueno, UfemadeUdona eren dusetodivutt bore. A l'estm. A l'hivern fa era una mmt mèi (descansat}* [AbV]
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Pel què fa a l'edat, els nens començaven des de petits a tenir tasques assignades
dins de l'explotació familiar en funció de les seves capacitats i a partir de la divisió sexual
del treball. Als 7 o 8 anys, els nens solien encarregar-se de treure i guardar els animals,
permetent que els adults se centressin en els treballs de l'herba i en els conreus. Cap als
12 anys començava a considerar-se'ls més capacitats pel treball, amb el què les seves
tasques es diversificaven i s'incrementaven: a banda de seguir tenint cura del bestiar quan
no estava amb el ramat comunal, se'ls enviava a fer fulla i a buscar llenya pel consum de
la casa. Entre els 14 i els 16 solien participar també als treballs de la sega i inclus se'ls feia
contractar com a mossos en d'altres cases o com a pastors per contribuir al sosteniment
del grup familiar. Les nenes, per la seva banda, intervenien en el treball d'una forma més
continuada, assumint gradualment les tasques realitzades per les dones dins de l'àmbit
domèstic (la roba, el menjar, l'aigua, la cura dels germans petits, etc.).

En la vellesa, inversament del què passava al llarg de U infància i de

l'adolescència, la participació en el treball familiar anava disminuint en relació amb la

pèrdua de la capacitat física. El relleu generacional facilitava un abandonament

progressiu dels vells en els treballs més pesats, però la diversitat de tasques que

conformaven el procés productiu no els excloïa d'intervenir en les activitats 3. Enfront

del treball físic, el rellevament en la direcció de l'expotació constituïa un aspecte

conflictiu derivat de la coresidència entre diferents generacions. Els mecanismes de la

successió atorgaven una posició favorable al pare de l'hereu, el qual conservava la seva

capacitat decisòria fins al darrer moment. L'atenuació de les desigualtats internes que

conferien tant el sistema d'herència com el recolzament dels atributs de la identificació

personal en una base biològica (l'edat i el sexe), en aquest sentit, no impedia que la

vivència de l'univers troncal que fos sovint conflictiva54.

Cicle familiar i cicle d'activitats

L'organització domèstica del treball agrari condiciona que la composició de les unitats

productives depengui estretament dels cicles de desenvolupament familiar. La capacitat

labora] de cada casa variava constantment en funció dels factors demogràfics i socials que

configuren el curs domèstic (naixements i defuncions, atzar del sexe, matrimonis, edat

dels individus) i no necessàriament en relació amb els requeriments de l'explotació

agrària. El cicle d'activitats, d'altra banda, no exigia una dedicació continuada ni en la

S). 'Alabem trtbtlltvtn tb vtUtfàu t i» vifüui et mortr-ír' fXNAJ, ~Ln frina me fntdrí irmfrt corrtsfonun »is mtí

font, et mà fava. lésptrtt U* wn p f nen U f em» mà Unger*' flPLG}.

54, "En un» mu* compiïíMí [. ). Prrq»è » /'«m U cotu moll at nurtr-tt i mjovtétut)* molt é» fer In com * It srv* rntntr»

(ij tlfvoní et qtun tn h* aucrtfincm Cmu molt qut l'mt a 'rtm [però] t U lUrj* da m mu ou« na fodm nuaur \. } Ei p*rt val

I» tem nit*, è seu ¡'dl veu U seu ipuá mà cUm i f» m'apítctra ( . . ] . En molt dtficti. Fmt t (M t>i*nr /»OHI, moll dtfiai £j
dmi dt ptcièncm i Je fttmprrniw ImtMl gnu»* [PLC],
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mateixa intensitat al llarg de l'any ja que, malgrat la diversificació productiva,

l'estacionalitat del clima concentrava el treball agrari en uns pocs mesos.

Es en aquest context que l'accés diferencial als recursos adquiria una major

significació, més enllà de les diverses capacitats productives a què donava lloc. Les

diferències patrimonials entre les cases es traduïen en l'organització del treball. Les cases

que disposaven de més terres i bestiar no només podien concentrar els seus esforços en

els pruductes més rendibles i evitar el treball dels seus membres fora de la pròpia

explotació, sinó que podien fer front als moments forts d'activitat amb individus aliens

al grup familiar (mossos o jornalers). En l'altre extrem de l'escala social, les cases més

pobres difícilment podien assolir la subsistència a partir dels seus recursos agrícoles i

ramaders, i es veien obligades a vendre força de treball a d'altres explotacions i a

expulsar, de manera eventual o definitiva, els seus excedents demogràfics. En aquest

context, els petits i mitjans propietaris, més significatius en la societat aranesa, havien

d'ajustar la seva capacitat laboral a les necessitats de les seves explotacions. L'equilibrí

entre el patrimoni domèstic i el nombre de treballadors, així com entre aquest i el dels

individus no productius, esdevenia l'objectiu central de les estratègies econòmiques

familiars ((f. Schmink, 1984). En el marc de la divisió social del treball, a més, la

grandària del grup domèstic no era l'únic element rellevant sinó que aquest havia

d'ajustar-se, alhora, a una composició adequada en relació amb l'edat i el sexe dels seus

membres.

L'anàlisi del cicle anual d'activitats posa de manifest la discontinuïtat d'aquestes

en relació amb els requeriments de treball. Les tasques que havia de desenvolupar cada

unitat d'explotació no tenien, però, el mateix grau de .ció en el calendari ni la seva

realització tampoc tenia sempre la mateixa urgència. L. têt, una quantitat considerable

de feines havia de realitzar-se quotidianament, amb independència del cicle estacional.

Els treballs domèstics (la preparació del menjar, la neteja o la llenya), la cura dels nens i

malalts, així com l'atenció dels animals de corral (gallines, conills, tocinos) i dels de

treball, requerien d'una dedicació continuada per part de les famílies pageses. El

manteniment del bestiar orientat a la reproducció (l'herba i l'aigua per alimentar-lo, la

neteja de les quadres per retirar els fems o la pastura pels camps segats), no solia suposar

tampoc una forta càrrega de treball i es limitava als mesos que aquest romania fora de la

responsabilitat dels pastors comunals. D'altres treballs, tot i ser igualment necessaris,

tenien un caràcter més aviat esporàdic (com l'atenció dels animals al part o quan estaven

malalts) o podien deixar-se pels moments de menys feina (com les reparacions d'eines o

en les instal·lacions, l'esquartament de la llenya o el desgranament del panís).

Els treballs en l'agricultura i la ramaderia, malgrat estar ritmats pel cicle

estacional, presentaven diferents graus d'urgència. La neteja í el femejat dels prats no
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podia fer-se fins que la neu no desapareixia de la muntanya mitjana però tampoc no

havia de fer-se en un moment precís. De la mateixa manera, la preparació dels horts i

dels camps, el condicionament deb sistemes de regadiu, la tallada de la llenya o la

recol·lecció de la fulla, entre d'altres, eren feines que no podien realitzar-se "n qualsevol

moment de l'any però que permetien una adaptació a les possibilitats de cada casa. Pel

contrari, la sembra i l'eixarcolat dels conreus i, sobretot, les activitats relacionades amb

la collita de l'herba i els cereals, no podien retardar-se sense afectar-ne els resultats,

alhora que coincidien amb d'altres treballs quotidians .

Les diferents operacions que conformen el procés productiu no presenten

tampoc eb mateixos requeriments pel què fa a la qualitat i al volum de treball. Amb

poques excepcions, cadascuna de les feines podia ser atesa per una o dues persones. No

obstant, la urgència d'algunes tasques feia més efectiva la participació d'un major

nombre d'individus. El dall i el redall, per exemple, podien dur-se a terme amb només

un parell de persones (una sola era insuficient per lligar eb feixos d'herba i carregar-los a

les cavalleries), però, a l'haver de dedicar-hi més temps que amb un grup més nombrós,

augmentava el risc que l'herba es mullés amb la pluja i feia retardar l'obertura dels prats

al bestiar. Per entrar l'herba als pallers, en funció de la localització i l'accessibilitat

d'aquests, la formació d'una cadena entre diversos participants alleugeria igualment la

tasca. Els treballs que requerien l'ús de determinades eines i instruments agrícoles

(sobretot en les operacions de la sembra i de la collita) feia necessària, a més, la

participació d'individus experimentats, malgrat que no donaven lloc a una

especialització laboral. Pel contrari, en l'explotació pagesa hi havia també moltes feines

que no exigien una elevada capacitat física ni massa coneixements específics (com és la

vigilància del bestiar a la tardor i la primavera).

Amb tot això, cada grup domèstic, com a unitat de producció, havia d'atendre

un elevat nombre de tasques amb condicionaments i característiques específiques quant

al calendari, l'horari i els requeriments de cada operació en relació amb la quantitat i la

qualitat de la força de treball. Les condicions particulars de cada casa (i en cada moment

del seu curs de desenvolupament) en relació amb la grandària de l'explotació, el seu grau

d'especialització productiva, les dimensions i la composició del grup familiar i les

55. A Trcdòt, 'l'hcrb* ftr SMI/am fn'htdt començtr t ¿tíLtr. Il'fuftb *btm, U pnmrrt uUtdt [ ) Eli pros et IM vor«
dd pable l'htm dt (omtitftr prrtptr nnn l'herbt m*dnrt. Com tot: í'af iff. n CTWM i dc.fntí f* nz :•*! rts\ \ Gorrtprta*. !'herhá, *1 sen

dm i'h» dtfir [...] i torn no hnfecu » lemfn, form tm ptU'i ¿olmi" [RET), L'hcrbi, però, no ve tou ilhora. Aul. a es Bonks "tent

prua fit íán mà tdrUnuií fit é 'tdtrn. Tem pr*tt fer »fa but fie ion bm midtt;, fit làa *lnnMf, ftt fait hm prrp*r*t!. [i] l'hrrh* a
\* mà Jeprm*. nutdxr* mrt rutti lUfinríd qur en ú mall* començ* fmmr* prr U fnmrrt qttrtèiétufrêt Vftpu^mt i mi/ntl [., J. £lt
ma *iw urdrrt met" [ALE]
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possibilitats d'accés a força de treball suplementaria, generaven l'adopció d'estratègies

tècniques ; productives diferents, així com formes específiques d'organitzar el treball56.

El predomini de les petites i mitjanes explotacions en l'agricultura aranesa

explica la poca importància que han tingut històricament les relacions de producció

extradomèstiques. Les cases mes pobres havien de fer front a la seva insuficiència

productiva amb una expulsió constant d'efectius com a mecanisme regulador de la seva

demografia. Malgrat que l'explotació forestal o la mineria permetien una ocupació més

perllongada que no els jornals puntuals oferts per d'altres cases en la collita dels cereals i

de l'herba, el rigor del clima hivernal impedia també en aquests sectors un treball

continuat al llarg de l'any. La manca de continuïtat d'aquestes explotacions s'agreujarà

sobretot en augmentar la demanda de mà d'obra en el mercat.

Les cases benestants, pel contrari, podien recórrer amb major freqüència a

contractar força de treball suplementària a l'aportada prl propi grup domèstic (cf.

Mendels, 1978). L'absència de grans hisendes a la vall explica que la presència d'empleats

fixos en aquestes cases no fos massa estesa ni continuada. El treball agrari solia recaure

habitualment en els membres de la casa i la baixa productivitat impedia que les famílies

propietàries fossin absentistes o quedessin al marge de les activitats. La contractació d'un

o dos mossos permetia fer front a la insuficiència eventual de la força de treball familiar.

La presència de mossos i criades incidia en la divisió del treball domèstic, permetent que

la mestressa pogués limitar el seu camp d'actuació a l'interior de la casa o que els fills

s'incorporessin més tard de l'habitual al treball de l'explotació i que, en general, pogués

evitar-se d'executar les feines que requerien un major esforç físic. A diferència dels

empleats domèstics, la participació eventual de segadors i dallaires era molt més freqüent

en les finques de major grandària. Durant l'estiu es formaven colles per atendre els

dèficits laborals de les cases amb més recursos i una major capacitat adquisitiva . La seva

intervenció quedava sota la direcció del cap de la casa contractant i solia estar

complementada pels membres del grup domèstic. En definitiva, la capacitat econòmica

de les cases més fortes no estava limitada pels efectius familiars, en poder fer front tant a

les seves insuficiències eventuals com a les més continuades.

El grup dels petits i mitjans propietaris, més representatiu que els anteriors,

presenta unes característiques pròpies de l'economia pagesa. El treball agrari en aquest

% El trmit, per exemple, ofrnj diferents men« d'orçamuuaó en funció de la mà d'obra dttpontble: "/"
m'kofemol. [Dm» ckmf^ fa itmt] titetpréfdtgrifarla ttiqiial'tslmiMftltros. Ano àurmv* * ta nnlia' un p*rtll o nn xtmtnn.
Art, im hi htvu gmt, t ¡o miüer hg f^fftitn m mai* itmbwidut i"kt fktvai éí frmt tn tat é trm uputí" (SOL] Per un* diKuss.o
del concepte <J'eit«tègiej tèinufun, veurí Beltran, 1990.

S?, "¡A treballar a! cunp] ttmhé hi. irttm Ui títma. En equal* au* no tortita f*trr ftnpiè temen Uaftts i a pedttn pfrmetrt

tour U fiU* f (tu [.., J, A n /o ht «MtMMfgf t ton ir uru miai, ff<fti ft no podem ¡mart eh Uegttt 'pte rrmewi WejAorn" (PLC.)
M. "| R* feien |orna!s per dallar) pcrq*t n 'hi hcvu tfu tmttn Unit propietut out noi ho podien frr i Uogtvrn, un du o em,

fer MUT t ief*r I kerb* o per launitr* com (...]. Partien anfaniti i eli mtntrnien (...) u ¡míen fraui qiurtoi' [EC A J
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segment social requeia de forma quasi absoluta en el grup familiar. La impossibilitat de

poder contractar força de treball addicional imposava en aquestes explotacions un

equilibri més fràgil en la relació entre la seva capacitat laboral, el nombre de

consumidors i els requeriments de les seves finques i del seu bestiar. Les unitats de

producció estaven contínuament exposades al risc d'un desajustament a causa de les

-eduídes dimensions dels grups familiars. El treball estacional dins i fora de la vall oferia,

com en les cases més pobres, una possibilitat d'absorvir els excedents demogràfics

eventuals. Cada any, la inactivitat hivernal feia disminuir les necessitats del treball

domèstic, amb el què es produïa un sobrant temporal d'individus en detriment de les

reserves alimentàries. El caràcter estacional de l'emigració possibilitava, amb això, una

adequació del grup domèstic a les seves necessitats laborals al llarg de l'any, reduïm-se a

l'hivern però sense perdre les condicions per recomposar se altre cop en remprendre's

els treballs a la primavera.

La fragilitat de l'equilibrí esmentat, però, no es limitava al cicle estacional anual.

Sovint, els grups domèstics podien atendre els requeriments habituals del cicle

productiu, però la seva dèbil composició es manifestava en els moments en què es

concentraven els treballs més forts i més urgents. Igualment, qualsevol eventualitat que

afectes als efectius domèstics (com la malaltia del cap de casa) provocava un

desajustament que, tot i ser conjuntura!, podia tenir uns efectes crítics en la subsistència

familiar. La insuficiència del grup domèstic esdevé, doncs, una conseqüència estructural

de la forma familiar de producció (Vaidés, 1976:315). Més enllà de la complementació

que aportava l'organtzació comunal de la ramaderia durant l'estiu, les formes

institucionalitzades d'intercanviar serveis en reciprocitat contribuïen a atenuar les

mancances puntuals .

L'anàlisi d'una mostra d'onze explotacions familiars de Bausen permet posar en

evidència aquestes característiques. D'entrada, és significatiu el baix nombre de

components que depenen i/o participen en cada unitat de producció agro-ramadera.

Entre el 1888 i el 1986, eb grups domèstics estudiats assoleixen una grandària màxima de

8 membres, amb una freqüència modal força constant entre els 4 i 6 individus. Les

dimensions de cada unitat familiar, però, encobreixen diferències en la seva composició,

pel què les dades relatives a la capacitat productiva són més significatives . En aquest

59, Malgrat tot, "umfoí no h fneliei còmput m*sm *mb éUò (del i retili olrrt en reciprocitat j Auca é» lema que P*R*r. ft

dtr. faque nonr^m^ *lt po^ m *n moment Jrlrrmtrrtt t timfa. pera fi pot-/Vifff. ths" \f A&}

40. (inalisi en adíate» ¿g la composició <Wi frurn domèstics com a unititi de producció i romum parte« del ÌMIKÌM dels

censos de població i, per manca d uní informació qualitativi prema, ha de premiile*» com a aprounuttva i es (orca dtsomMe (no té

en compte, per r«mple. I* >iivutó real Je les (unciom productives en cada oía i eb seus cinvi» en el tempt, ni la possible pmència

d incipienti pe) (rebill) Es vabn assignait són una aditane del« emprats per Sándwt (1991:437) i per Vaîdés (H7*;J12 Î1J) i)

Productors: adult» (I); addcKcnts (dr U a 17 anys) (O.S), nera (lun a i I in vi) i «11, (més de 70) (0), b) Cemumdors: homes adulis

(1), dones adultes M; adol-rvrnt» (0.1); nens i veils (0,1)
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sentit, la mitjana per explotació se situaria entre 3 i 4 productors, i molt

excepcionalment (algunes cases i només en moments puntuals del cicle familiar) arriben

a aplegar 6 o més productors. Les petites dimensions demogràfiques, doncs, esdevenen

un element central de la producció familiar, exposant les explotacions a una situació de

debilitat enfront dels riscos.

Quadre 2.
Relació productors/consumidors en algunes cases de Bausen (1888-1986)

18

Juan Artés (4 UR)
Francisco Pujol (4 UR)
Juan Medàn (6 UR)
Fofa AmM (26 UR)
Juan Sarrtu (23 UR)
Juan Ratonáis (25 UP)
Agustín Baquería (49 UR)
Juan Pujol (49 UR)
Cesáreo Suttftach (99 UR)
Juan Anar (145 UR)
Joaquín Saquería (182 UR)

88

,0
1,1
U
1 .2
1 .2
,9
,1
,9
,0
,1
,3

1894

1,0
1,1
1,1
1.1
1,0
1,6
0,9
1.5
0.9
1,0
1,0

1902

1.3
1,2
t.O
0.9
1.3
1.1
1.1
1.0
0,9
1.2
1.1

1905

1.5
1,0
1,2
1.0
1.8
1.0
1.8
1,0
1,1
1,9
1,0

1920

1,1
1,0
1.2
U
1,4

0,9
1,1
1,8

1924

1.4
1.0
1.2
1.0
1,5
0,9
1,0
1,6

1930

1,2
0.9
1.3
1.0
1,2
1.2
12
1,2

1938

0,3
0.9

1.6
U
0,9

1940

o,e
0.9

1.8
1,1
0.9

1945 1950

0,9 1.2

1,2
1.0 1,0
0.9 1,2

1965 1970 1981 1986

0,9 0,Í 0,9 2,0

0.9 1,0 1,2 1,2
0.9 0,9 1,4 1.4

Noti: Productors: adults (1); adolescents 12X6 anys (0,5); nens i vells < 70 anys KM, Consumidor!: ho"-" adults O); dones
adultes : adolescents 10,81; nens í veils (0,5). Vegi's nota 60.
Font: Padrons i rvntoi de població conespon*nts. F labor* »ó pròpia

D'altra banda, en el marc de la divisió de! treball a partir del sexe i l'edat, les

dades oculten composicions familiars molt diferents, tot i la seva variabilitat en el curs

del temps. No obstant això, en totes les fases de desenvolupament dels cicles familiars

(excepte en les situacions d'extinció del grup domèstic), les explotacions sempre associen

com a mínim a un individu adult de cada sexe. La complementario de les funcions

assignades a un i altre sexe explicaria aquesta constant que sol estar garantida per la

presència d'un nucli conjugal, pel rellevament generacional o, més excepcionalment, per

la vinculació d'altres parents al si del grup domèstic. Igualment, la baixa freqüència que

presenten els individus exclosos del treball (nens i vells) és una conseqüència de

l'estipulació cultural en relació amb la durada de la vida productiva.

Les HaJes més significatives, no obstant, són aquelles que fan referència a la

relació entre el nombre de productors i el de consumidors dins de cada explotació

familiar. La coincidència de la producció i el consum en una mateixa entitat social,
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Quadre3.
Composició del grup domèstic en relació amb el treball i d colman a tres cases de Bausen (1888-
1986)

1388 1894 1902 1906 1820 1924 1930 1938 1940 1945 I960 1965 1970 1981 1986

Juan Meüen (6 URI

Compostelo
AduttsH

Adults D
Adolescents M

Adolescents D

Nens
Velis

Total ruancas
Tola! productors

Total consumición

Agustín Baoueria (49 UR)

Composició
AduttsH

Adults D
Adolescents H

Adolescents D

Nens

Vells

Totw fïWfïlDfOA

K tal productors

Total consumidors

OnrMtimvVirK/nrrvIïvtfY

Juan Aner (145 UR)

Composició

Adults H

Adults D
Adolescents H

Adolescents D

Nens

Veta

Tolsi membres
Total produci ot-
Totai consurrwlors

5a
2
2
1
0
2
0
7

4,5
5,4
U

30
1

2
1
1

0
0
5

4,0

4,2

*

3b
1
1

C
2

0
0
<

3,0
3,4
4 4

3b
2
1
1
1
0
0
s

4,0
4.4

1,1

3b
2
1

0
0
0
0

3
3,0
2,8

4c
1

3
0
0
0
1

5
4,0
3,9
1 O

3b
3
1
0
0
0
0
4

4.0

1,0

Sb
3
3
0

0
2
0
8

6,0
6,4

*

4d
1
3
0

0
3
0
7

4,0
4,9

3a
1
1
0
0
0
1
3

2,0
2,3

5a
2
1
0
0
4
1

8
3,0
5,3
1 8

4a
i
i
0

0
3
1

8
2,0
3,8
t Q

la
0
0
0
0
0
1
1

0.0
05

3b
1
3
1
1
2
0
8

45
6,0
13

3b

2
1
1
1

0
0
5

4,0
4,4
i 1

3b
2
3
1

0
1

0
7

55
5,7
1 0

ab
2
2
1

0
0
0
5

45
4.4

i n

3b
3
1
0
1
0
0
5

4,5
4.6
1 0

5b
3
2
0
0
3
0
8

5.0
6,1
1 y

Sb Sb
3 3
2 2
0 0
1 2
2 1
0 0
B 8

55 6,0
6,4 6,7
í y 11

4a
1
3
1
0
0
1
6

45
4,7

1 C

4a
2
2
0
0
0
1
5

4,0
4.1

1 0

Sa
2
2
0
0
0
0
4

4,0
3,6
09

5a
1

2

0
0
0
1
4

3.0
3,1
1 0

4a
1
1
0
0

0
1
3

2,0
2,3
1 2

4a
1
1
0
0
0
1

3
2,0
2,3
1 2

Nota: Productors; ¿dub* (II, adolescents 12> IS any» <0,S); IWM i v*lls < 70 any* (01 Consumidor»; hom« adults (1), don«

aduli« i adolwcwits (0,8); rwns i vwlh (0,5). Vef i'» nate 60

Fimi: Padrón* i CMHM dt> poblant corwfporwnts, f labofaf-.'• pròpia

l'orientació del treball a la satisfaccio de la subsistència familiar, converteix a

l'ajustament d'aquesta proporció en l'objectiu principal de l'economia domèstica. La

correspondència estricta entre la capacitat productiva i els requeriments del consum

familiar no es presenta mai, però, com a una situació estable. Els cicles de

desenvolupament familiar provoquen oscil·lacions més o menys significatives. La casa
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d'Agustí Saquería, per exemple, passava en poc menys d'una dècada d'un relatiu

excedent laboral a una marcada insuficiència productiva. L'any 1894, el treball de

l'explotació podia recolzar-se en tres membres actius: el matrimoni Lrmat per Agustí i

la seva dona (d'uns 60 anys) i el seu únic fill mascle (de 23 anys). Al 1905, l'hereu s'havia

casat i, tot i incorporar la seva dona al grup familiar, els pares estaven als darrers anys de

vida i el nou matrimoni ja tenia quatre fills. En aquesta fase del desenvolupament del

grup domèstic, el treball familiar requeia sobretot en la parella jove, mentre que, per

l'edat, els avis podien assumir ja poques funcions en la producció i els néts eren encara

massa petits per participar-hi.

La comparació de la composició dels diferents grups domèstics en el curs de la

seva evolució apunta algunes tendències generals. D'una banda, les situacions que

denoten una sobrecàrrega de consumidors en relació amb el nombre d'efectius laborals

són les més habituals: el valor de la mitjana se situa entorn dels 1,2 consumidors per

productor, alhora que les bandes de la freqüència mostren també una tendència

desfavorable als efectius laborals (0,8 és el coeficient mínim i 1,9 el màxim). Tot i que les

dades són només aproximatives, indiquen una deficiència més o menys continuada en la

capacitat de treball de les unitats domèstiques de pro .acció. Aquesta característica, a

més, és significativament més acusada en les cases fortes que en aquelles en les quals el

treball familiar constitueix el seu principal recurs econòmic. Les possibilitats de

completar la pròpia capacitat laboral amb força de treball addicional oferia a les cases

benestants una major tolerància davant de les oscil·lacions inevitables del curs domèstic.

La família troncal constituiria, en aquest context, un intent de fer front a la

fragilitat que té el grup domèstic com a unitat de producció i de consum. Les formes de

residència extenses i múltiples característiques del model troncal afavoreixen una

grandària dels grups domèstics superior a la que proporciona la família conjugal. Les

famílies complexes tendien a contenir un nombre de membres adults de les edats

laborals més idònies major que altres tipus familiars, afavorint que pogués evitar-se

haver de recórrer a força de treball suplementària (Viazzo i Albera, s.d,b:26) !.

Però més enllà d'això, en el marc d'una estructura agrària de petits i mitjans

propietaris, sostinguda en bona mesura en la força humana de treball i depenent d'uns

recursos dispersos espacialment, la generació continuada d'un excedent de productors en

l'interior dels grups domèstics conferia a les cases una millor capacitat de resistència

davant dels atzars demogràfics i biogràfics (Netting, 1979:57). La grandària potencial

61. Comai i Pujadas també han attenyalaf la idoneïtat del mcxirl troncal a les cases pobres de l'Alt Aragó *

front*/ iitw.tuia im mallo fur* défendent fonsr* U pobra* fmrufHt tu> fermaient M/ir de ¡s f^rttf) d mimem éeofde dt

campaneóla aanfnuJu L· OLpfttded et loopcmcíón, íonitUuít «ru fípnir dt «fttrvtW KA W ¿nte fotMet *i< vientes, rn/rrmttLJes o

ftUecantentm; afgHrnk* U c*p*tid»d dt Irtbfto en /e» mommi« aetofnm, y dtvenfitftm U fonhiidtJ dt aktnaan Je
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dels grups troncáis atorgava una relativa flexibilitat a l'estructura laboral de les

explotacions, no obstant la rigidesa inherent a l'organització familiar del treball. En els

moments del cicle de desenvolupament familiar en què els dèficits en treballadors

podien estar més agreujats, el retard o l'evitació definitiva del matrimoni dels cabalers

permetia engrandir les dimensions del grup domèstic. Pel contrari, l'excedent de

consumidors en les conjuntures en què els requeriments de treball estaven garantits se

solucionaven amb l'exclusió dels no hereus a través del seu matrimoni en d'altres cases o

de l'emigració definitiva . Enmig d'ambdues situacions extremes, el treball estacional

constituïa un mecanisme de regulació eventual com a resposta a la discontinuïtat de les

tasques agro-ramaderes al llarg de l'any (cf. Palerm, 1980-.210)63.

La família troncal, però, no solament deixava en mans dels interessos domèstics

les condicions necessàries per la seva regulació demogràfica sinó que facilitava alhora una

composició diversificada dels grups domèstics. En el marc de la divisió del treball, la

participació activa dels nens, adolescents i vells en les feines de l'explotació alliberava als

individus millor capacitats d'haver d'atendre les tasques que no exigien una forta

dedicació física. El seu treball, que podria considerar-se com a marginal en el si d'altres

estructures familiars i formes d'organització econòmica, esdevenia imprescindible en el

funcionament de l'explotació domèstica (Viazzo, 1989:94-95) . Les formes residencials

extenses i múltiples facilitarien, doncs, un major equilibri quant a l'edat dels seus

membres, sent el grup domèstic en el seu conjunt aquell que podia fer front a les

activitats econòmiques de la casa. Finalment, el recolzament institucional de la família

troncal, la transmissió de! patrimoni familiar a un sol hereu, afavoria també el

remplaçament generacional i, amb ell, una dotació continuada d'efectius laborals en

benefici de l'explotació.

La importància del treball manual en l'agricultura aranesa, però, no ha de fer

considerar la capacitat laboral com al condicionant principal de les explotacions

familiars. Les prestacions de serveis en reciprocitat, l'organització col·lectiva de part de

l'activitat ramadera així com les pròpies conseqüències demogràfiques del model troncal

oferien (tot i que sense garantir-les d'una manera absoluta ni continuada) les condicions

62, V ilei«, al seu estudi sobre U asrrú í Tapia de Casariego (Asturi«), (libratila que d desinterès per part dels no hereus

en treballar en l'explotació familiar, a més de constituir una dtntemió important del caràcter subproductiu de l'orgtnització pagesa,

estava tolerat socialment (¡976:109-31(9.

6), "Si hi hfi'U tra o quttrr gerni*m en uit au*, nonruimmt n quaítvj r! met gttn i A titra le n '«fumen j trclvlljr t

Frettf* o f OH fos [...], léesfráf l'atm torru-jen loti, que r> q**n ftten l'lxrb* (.,.} t » l'ktvcm ¡e'n lornivm M our* ¡JAY j

64. En aquest ternit, caMna considerar rom a poc vMids els valors que sovmt s'atorguen per avaluar la participació delí

membres de la famflia en cl treball. Malgrat que la capacitat física del» individui vani en relació amb l'eiíat aní com que les tasques

directament productives siguin assumides pels adults hàbils, l'organització familiar del treball no permet contemplar per separat la

intervenció de cada component ja que es ta del conjunt aquella que resulti efectiva (que, en una anàlisi quantitativi, resultaria de la

suma de valors-treball molt diferents). Així, per exemple, tenir només adults però haver-los de dedicar a fer llenya o a vigilar els

antr-als meni t r pasturen suposa un malbaratament, rr, termes nuxmitzadors, dels recursos laborals familiars.



Sobre el caràcter familiar de l'exploució pagesa 221

necessàries per poder fer front als requeriments, directament o indirecta, amb la pròpia

força de treball familiar. £1 patrimoni material de la casa era aquell que determinava, en

última instància, la seva capacitat productiva. Disposar d'unes finques millors i més

extenses, d'unes instal·lacions adequades i del capital suficient per invertir en la recria de

bestiar permetia no haver de dependre de les pròpies capacitats laborals i poder fer front

ab constrenyiments inherents al caràcter familiar de les explotacions65.

La introducció de maquinària agrícola a partir dels anys seixanta va comportar

un canvi important en relació amb el treball agrari, igualment com ho va fer en relació

amb la producció en accelerar la tendència a l'especialització. Són justament les

operacions del procés productiu que antigament requerien d'una major despesa de

treball aquelles que van adequar-se millor als nous instruments tècnics. La mecanització

va implantar-se damunt de l'estructura agrària existent sense donar lloc al sorgiment

d'empreses agràries de caràcter estrictament mercantil. La pròpia compra de maquinària

no va comportar la formació de cooperatives o l'associació d'explotacions, sinó que,

aquells que han pogut adoptar els canvis, ho han fet separadament i a partir de mantenir

el caràcter familiar de les seves explotacions . No obstant, el treball del camp se sosté

des d'aleshores en un sistema familiar també diferent. Els grups domèstics vinculats al

sector agrari ja no obtenen avui el seu ingrés principal del camp i la situació més

freqüent és el manteniment margina] de les explotacions per part dels pares vells o

d'hereus solters. Ja no es necessita, doncs, tanta força de treball i l'estacionalitat d'aquest

pot assumir-se, amb l'ajuda de les màquines, amb poca gent .

65. En la ramaderia r.': hi ha una relació directa mire ti volum de bestiar i el treball necessari per atendre'l. Malgrat que u

grandària del rima', particular podia incrernintar-se o disminuir amb una cena facilita: en rvtpofta ils canvi; coniumurah (també,

doncs, quant a la composició del grup domèstic), una bona part de let tasques sén independents del nombre d'animali (com trr;rc 1»

a pasturar o atendre'ls a les bordes). La diversifkació del bestiar, però, ú que depenia mes de h composició del grup domèstic:

"Perifà ¿i geni dr U ctu ert tfU o ne *fu fer u*u cot» o fer l'titr*. ii hi keim gens fave mteram* me el ¿nur, i « Ai btvt* geni

d'aàtter* millor ijqittiprrqxt/*l f.iidfU uo* l'wunm entretenaitguurcunt la :*3*rí (Vaques i ovelles)m ¡talenta fonen mèi/etra

i en l flirt na. Perquè ¡es nriin le engefpvm, atti·rn tktméonmdes lot d dt* i tlaìmrts HU fo-.r hi «n*tM i en uà mommi Ut tram *

b*x*r, I ¡m veli no hofmtuftr. [Depenia] éelt que errat IVA, perquè molli humen tmfvt ¡es eoi c««, unywi i mrlln. fern ai dtsmmmtr

Ufitmßa, ifgurude'tf mtner* que drnnituim, ei qnaiiven *mk n>u tot* a un* tli't" (BSCJ.

66. "(De tractor j ttd* im it l'hm continu [per compte pròpia) La rmn * muies no fot «r, leí ma/es fer Its dima! Semprt ht

tm rmyn- (EFV}.

67. "[Vaij, comprar) uní mttpiiru tfét tw sortir, dun* roM ( . ] L» dftmtmtsvt, i*fu*v* aimant dei itiiéi t, vrn^m!, c*p

f munt, EavaJemgo r *mb U fU*Urty», íe%f<* tmk U mjuptinn* tupttlU [.„]. T* vtfílei nidtaes ̂ u i'émrrmvn de se^trl AmktUò. ßo

Ull fai m'ho ttfflntt M ( ..]. Un fomtí de frrtl ht fmui ma dui ft* ttgtrì * mà l fmk t* msqmttu *mtt uru hört f t ¡"n*í fri O menai,

ntenm d'tau ha>*. Dtpèn ed trai a a fin, tnih menot tt'iau hurí ci fií. QMT mmrn\t\ri t la indiar M lei 6 éet m*tiifi*t » te * dt I*

na' [SCLJ
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5.3. LA LÒGICA DOMÈSTICA DE L'ECONOMIA PAGESA

Igualment com els objectes de treball i el treball agrari mateix han recaigut al llarg

d'aquests dos últims segles fonamentalment en la casa, els propis objectius econòmics de

les explotacions agro-ramaderes eren definits també familiarment. L'articulació creixent

de la vall a l'espai econòmic circumdant ha afectat, no obstant, l'organització de la

producció. La introducció del sector hidroelèctric, el desenvolupament de l'explotació

forestal i la implantació del turisme, que hac marcat l'evolució sòcio-econòmica

comarcal des dels anys vint, han imposat unes formes d'organització noves que ja no

descansen en la casa com a unitat de producció. El grup domèstic segueix constituint un

element important en la reproducció social, però la inserció en el mercat es produeix ara

de forma individual i la casa, com a entitat social, ha vist reduir el seu camp d'acció a la

residència, el consum, la socialització i l'atenció dels individus no productius. En aquest

context, el grup domèstic ha deixat d'imposar una lògica econòmica específica, inherent

a l'organització familiar. Quan la casa era la garantia principal de la subsistència, la

complementaritat de produccions i d'activitats i l'organització col·lectiva dels ingressos i

despeses constituïen dues dimensions significatives de l'economia domèstica. En

l'extrem oposat d'aquest procés històric, l'individu ha passat a ser el principal agent

econòmic, especialitzant la seva actuació productiva i adquirint un major protagonisme

també a i interior del grup domèstic.

La complementaritat econòmica

Tot i que alguns autors l'han presentat com a una estratègia pròpia de contextos

ecològics i econòmics específics, la complementaritat econòmica és una característica

persistent de l'organització domèstica de l'activitat agrària (Lacombe, 1984; tiendras,

1984). La insuficiència productiva i l'estacionalitat dels requeriments de treball dificulten

l'adopció d'una especialització completa. En el cas de l'Aran, la complementaritat ha

passat fonamentalment a través de dues pràctiques no excloents per part dels grups

domèstics: la diversificació productiva i la pluriactivitat dels seus membres.

Fins a la construcció de les actuals vies de comunicació amb l'exterior, el relatiu

aïllament de la comarca convertia l'autoconsum en l'objectiu fonamental de les

explotacions pageses. La limitada circulació de mercaderies feia recaure en cada casa la

responsabilitat d'obtenir de forma directa el màxim dels productes necessaris pel seu

propi sosteniment. Això explica, com s'ha assenyalat, que molts dels eforços domèstics

no s'orientessin tant per criteris de productivitat com d'autoconsum". La precarietat

dels rendiments i l'elevada exposició al risc a causa dels constrenyiments climàtics de la

W "tr* mut Kimomià mail »HÙTqpatt i. dir, mir*t*f dt timirr HTU miiM et tat* [ABVJ,
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vall incidien igualment en el patró agrícola. Així, no es només que les explotacions

dediquessin les seves terres a procurar-se una dieta variada, sinó també que els mateixos

conreus s'implantaven simultàniament en parcel·les diferents (en relació amb la

composició del sòl, l'altitud, les possibilitats de reg o l'orientació) com a una estratègia

dirigida a garantir un mínim proveïment69.

No obstant això, les característiques ecològiques de la vall impedien que la

diversificació agrícola abastés les necessitats del consum en la seva totalitat i fei^n

necessària la importació. El clima i l'altitud no permetien l'obtenció de productes com

el vi o l'oli i d'altres, com els cereals panificables, donaven baixos rendiments i una

producció netament insuficient. L'aprofitament de les capacitats pastorals i forestals de

l'espai és el què hauria resolt històricament aquest problema inherent a l'agricultura

aranesa. En aquest sentit, la dedicado de les explotacions a la ramaderia de forma

simultània a la producció agrícola (i, en pan, en deteriment d'aquesta) no buscava només

disposar de força de treball animal o atendre el consum de carn o d'altres articles

pecuaris, sinó que era un mecanisme d'accés al mercat exterior per mitjà del qual podien

cobrir-se els deficits familiars. Es a través de la venda d'animals pel treball i per carn com

s'obtenien els principals ingressos monetaris per poder adquirir al mercat els productes

pel consum deficitaris i articles manufacturats .

Donada la importància de la ramaderia en l'economia domèstica, les fires

constituïen un element significatiu de la vida social de la vall. En la fin es posava en joc

l'èxit de l'explotació familiar: no es tractava només de dur bestiar a vendre, sinó que

calia que aquest fos l'adequat en relació amb la demanda i estés en les condicions

necessàries per obtenir un bon preu en el tracte . Al ser el moment de l'any en què les

cases tenien una major liquiditat, les fires activaven l'economia local *. Els capitals

familiars es posaven aleshores en circulació per pagar els deutes contrets amb els

comerciants, fer els encàrrecs necessaris a aquells que tenien un ofici o inclus pagar els

dots matrimonials estipulats en metàl.lic ~.

(A ~A ¡s mwat*rey* [prop de les hordes hor»ne>\ molta vr$*Jtf h Imam un fox m/7 de c*mp, hi tmbrstrii psum o una

mufieu de grt {...J. Per ttmtr ffUtes. Perquè, fi»»», moitet vtfpda n'crrtpiqpntí stolte i molta vt&éa n'fmflffntí poques. 11 lo

miUorm sembrrutnupu (fumi al poble] i no K-'i/rwrj uní ¡om *Ü4ií*/i" |SCL1

70. L. producció ramadera, malgrat ser un delí principals recolzaments de l'articulació afí grup domèstic amb d mercat,

estava orientada a l'ús en el sentit <¡ye els guanys obtinguts en la venda es dingten a cobrir els déficits del consum familiar (¿f Comai,

1971:234).

71 "(Calia] leiur vttt* peí tugan: ttaJre egitn qtur. é batur antttttr tuli« émtn, trrnf ¡f h fttn no en :tlit, uñar* Uft

qmn U llet m /MX*'«, éraar u Urt i/rr meíies i cvrJm" [ AB V ),

72, Th ifnlimin', tèmndtifn, t prr ¡a ftrn <Mrrrí(lf'jen mant (am/fees'[JŒ]

7Ì, Els cap ü ois matrimonials soben 1er coincidir el pagament deis dots amb la celebració de les fires. Així, en uns capítols

de casa Lobato de principis del segle passat es recull que "fromttertn n K fdU aas mà aat Uwrm mnaufet m f»ga del-, J'ft- futtern i

mmtem, pt^àarn eäß lo áu et les hiJef, /MJMÜ ¿01 ¿«y« ,100 per Sêtu Huf*d de tetemfrrr i la munti 208 Uimrrs toi i.n P.-' j;í-r i Je

i ffyti nufcali »tot ée tal" (Moga-Pont, 1917).
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La importància de les fires evidencia el caràcter depenent que ja tenia l'economia

aranesa abans de les transformacions d'aquest segle. Els canvis dei mercat depenien tant

de la demanda dels centres consumidors com de la competència d'altres comarques

productores. Les fluctuacions en el preu del bestiar, amb això, no eren controlades pels

pagesos de la vall ni podien preveure's tampoc amb massa amellado. Les variacions en

la demanda (dels animals pel treball al bestiar pel consum i de la carn a la llet) havien de

comportar, a mig termini, modificacions en la composició de les quadres domèstiques.

No obstant, els canvis no podien produir-se sempre amb la rapidesa suficient i afectaven

negativament a les explotacions menys capacitades per fer front a les reconversions.

Fins ben entrat aquest segle, el bestiar aranès es venia únicament a les fires74.

Dins de la vall se celebraven fires en diversos pobles, en moments diferents de l'any

tenint cadascuna d'elles una certa especialització i la seva pròpia àrea d'influència. El

centre firal de major importància era Vielha, tant per la situació estratègica d'aquesta

vila (situada a la confluència dels camins que condueixen als ports de la Bonaigua i de

Vielha), com pel fet de centralitzar, com a capital administrativa, un bon nombre de

serveis. La fira de Vielha devia existir ja a l'època medieval, però és a principis del segle

XVÍII quan es concedeix el dret a celebrar-la per decret reial75. La importància de les

fires araneses va créixer durant la primera meitat del XIX, quan el major control duaner

va fer augmentar la presència de tractants espanyols en detriment dels comerciants

francesos (Sanllehy, 1981:130-133). A primers d'aquest segle, Rocafort (1909) esmenta les

següents fires: Salardú (18 de juny), Bossòst (25 de juny), Canejan (30 de juny) i Vielha

(18 de setembre, 9 d'octubre). Segons Solé i Sabarís (1964:4041), a mitjan de segle es

feien tres fires a Vielha (per Sant Joan, els dies 18 i 19 de setembre i el 8 i 9 d'octubre)76,

mentre que les de Salardú, Bossòst (per Sant Joan, el 20 d'octubre i el dilluns de Pasqua),

es Bòrdes (17 de setembre) i Canejan (el 30 de juny, el primer diumenge d'octubre i per

Tots Sants) eren menys importants. Les fires de Salardú, Vielha i Bossòst tendien a

centralitzar les vendes de bestiar en cada subcomarca però els ramaders de tots els pobles

solien dur animals a la capital, on la presència d'un major nombre de tractants permetia

aconseguir unes condicions millors en la venda . Tot i que sovint els diferents ramaders

.'4 Amb el desenvolupament dels transports, It importància de In (¡res com a lloc J intrnrinvi ha «ui disminuïm, lent

més frequents les vendo als tractants que passen pels podies i que s'enduen els annuals comprats en camions

7*<. Primer va decretar-»* una fira per la primavera i una altra per la tardor, però abans d'acabar d XVII] va tinnir se b

prunera a ¡'octubre: segons Zamora, al 1719 es celebrava fira a Vielha dei 15 al 22 de setembre i del 12 al 17 d'octyfwe

7fe. De les fires de Vielha, a mitjan de segle, 'l'unni, ptrà, ip* enc*rj ronienw ntu cert* wnp0rt¿mt* a tq*fsu dirrrrj

fsftoslaifd* en bestur gm i » ¡M gite Ktétuam uni ¡WO aft, esfecuimtnt vtaam. Âktnt A mimosas vm.en t *omfr*r-tn nudes;

*ff, en uni;, ki *cudta fi hat UT ferri et L· Kibtfor\é" (Solé i Satura, !%4t4XMI). Pel què diuen els informants, mentre la fira de

setembre citava especialitzada en (a venda de vaques, la d*octubre era mes diversificada 11 hi duien tatù vedells, mules, eugues com
també vaques.
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d'un mateix poble solien posar-se d'acord per conduir junts el bestiar a vendre (sobretot

quan calia recórrer llargues distàncies) i el col·locaven agrupat dins dels firals, els tractes

es feien individualment, sense fixar un únic preu en comú71. La mera participació a les

fires no garantia, pera, l'èxit en el tracte .

Les fires es concentraven a la primavera i la tardor a causa de la transhumància

estival a les pastures de muntanya. Generalment, a la tardor es venia el bestiar que

baixava dels comunals un cop engreixat, mentre que ¡es fires d'abans de l'estiu servien

per portar-hi les cries, despendre's d'animals vells o comprar-ne pel treball (Vila i

Valentí, 1958:454). Malgrat que s'hi podia trobar tota mena de bestiar, cada fira tenia

una certa especialització. Les de Vielha, Bossòst i Salardú centralitzaven sobretot la

venda de vaques, sent els compradors tractants que se'n duien el bestiar per la carn o per

recriar-lo 2 ans de tomar-lo a vendre . A les fires locals de menor importància

(Canejan, Vilamòs) s'hi duien principalment ovelles, acudint-hi a comprar carnissers de

la pròpia comarca (de Les, Vielha o Bossòst) '. A cops, però, el bestiar de llana es venia

directament a aquests sense dur-lo a les fires.

Els animals de peu rodó, a diferència dels anteriors, es portaven a vendre

preferentment a fora de la vall. Fins ben entrat el segle XIX, els aranesos venien el seu

bestiar mulatí en diferents fires aragoneses (Sarinyena, Osca, Barbastre), catalanes

(Esterri, Pont de Suert, Vilaller) i franceses (Foix i Auish) on aprofitaven per abast i r-se

de comestibles i d'articles manufacturats (Sanllehy, 1981:129-130). Dins d'aquest segle, a

causa de les dificultats per entrar bestiar a França, les fires catalanes van anar guanyant

importància pels ramaders aranesos, afegint-se la d'Organyà i les de Salàs a les

anteriors . Quan el transport del bestiar calia fer-lo a peu, n'hi havia que es dedicaven a

fer d'intermediaris entre els ramaders i els tractants, comprant animals poc abans de

començar la fira i corrent les despeses al seu càrrec.

77. Aatí, d bestiar de Lrt es venia um a Bossoli com j Vielha. Eh ramaders àt Caneiaß, à banda de vendre les ovtile* a I j

tira pròpia, també participaven a k* què K celebraven a Bossòst, Fiï d'Arm i Vilamòs anaven igualment tant a BMSÀM com a Vielha,

mentre que els d Aní« assistien a i« de Salardú i ali (trab de la capitai comarci!

78 'dJUfcW ki *tt*im, pt*lif*i*rmftt. Rumo, te'tnuumn ¡nun * ¡* fir*, ferèuàiu».* < truix* w»srf»r fo ü** TMCV).

79. *&u.t«wf IM ri què futmvti urWfr, ff" M la ntiMar ktaurvtf f vaqu«] i ¡a lenta tuf ittrnmr s fmptr frnp¿ ne la fo/iie

wwrfrr" {MCVJ.

80 El tracte amb e! bollir no era una activitat t quf es dfën|ués«n massa els aranesos (fera d'algun que ina

d'intermediari, treballant a compte d altrui i els t omrrcunu que assistien a les dret de la vall soi ien ser de fon la comarca I Uf ida, la

Seu, Puigcerdà, Ripol!, Vic. etc.).

Il Els carmsrrs de Les i Bows' compraven a raps ovelles a Can*»« per la fira del R«er, però hi deraaven els animals

lins per TOM Sants perqur acabessin d'cnfictsar-fe abtat de ! hivern

82, Les fires de (ora de k vall a les què acudía el besttat aráis« a primen de segle, segeos Rocaion f 1909), eren les seguenti

: V .hl Ir r (J de nuag. 5 de fury i 1 de novembre). Sal« (2h-21 d'ooubrr, 14 et nov-rtnhrt i del primer a segon diumenge de

Quaresma, la de me« anomenada), Of{aB)ra (30 de ncvitrbrr) i F«em d'Aneu (12 d'abnl. X de iur,v. 15 d'octubre i 2S de
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Donat el caràcter comercial de la ramaderia, la composició diversificada de les
quadres era una estratègia per fer front a la fluctuació de la demanda13 així com per
pluralitzar les inversions de capital84. La manca d'especialització, però, comportava
alhora un aprofitament intensiu dels recursos disponibles a conseqüència dels diferents
hàbits alimentaris de cada mena de bestiar*5 i de la diversitat dels seus requeriments de
treball. La diversificació era també, finalment, una garantia davant de la incertitud dels
rendiments, pels múltiples factors de risc inherents a la producció ramadera (malalties,
abonaments o accidents) els quals podien afectar significativament l'economia
domèstica*6. No obstant ser general la tendència a la diversificació, les possibilitats de
cada casa en mantenir una o altra mena de bestiar depenia en bona pan de la seva posició
sòcio-econòmica. De la mateixa manera que el volum d'animals de cada explotació
estava en funció de la grandària de les seves finques, les possibilitats de dedicar-se al
bestiar més rendible o de poder canviar la composició et la quadra davant dels canvis del
mercat depenien de la seva capacitat econòmica .

Igualment com l'adopció d'un patró agro-ramader diversificat, la
complementaritat d'activitats constituïa per la majoria de cases un mecanisme necessari
per fer front a la seva insuficiència productiva. Els treballs fora de la pròpia explotació

familiar podien tenir un caràcter més o menys eventual i haver de comportar o no
l'emigració temporal fora de la vall. En qualsevol cas, era individualment com els
membres de cada casa s'ocupaven en treballar fora de les seves finques mentre que, en
l'interior del grup domèstic, els ingressos obtinguts eren administrats juntament amb la
resta.

Enfront del caràcter discontinu dels requeriments de mà d'obra en el treball
agro-ramader, la composició heterogènia dels grups domèstics suposava una estructura
adaptable a les necessitats de cada moment. Mentre que als mesos de major activitat les
cases, en principi, estaven capacitades per atendre els treballs agraris amb el concurs de

n. "Et aim unir MM Miçuet* ée tat, ffftf hi ¿M t*f*¿¡e! <f*f *q*nl hnlur bmiit, t'fltrt fun " ( BRf ) "Afo podies t-omr

fnhírt otitUa «K ¡p*rquí es pa$a»a poc pels corden), lltwrs imt (vrétn, imi -jaíeürti i n MW MW en* ¿rirRitf. ttmxmt un* cane tmb

¡fit't nsnttvt d métil, mtnsvt d con&r, nunctft« t* rtm tírlf^ua Totttat mu* mi€s Je otti* cau" [RET].

S4 Dedicar-i* al vacuni o d mulaii era una acimut aie rendible, però requeria d uní ir.vrr»:o a mrt ttarg irnnini qur

tetttf oveÜM i no ouvj. per aims, a l'abast de tol** let cater "Prrqm u krst* dnpcrt' um «n> pe* vtttért ¿n 0 trm inífti* (i J on ht

r*\-ít iwuim, na a foam mtaffr a m ú fur tfttiLtr m fier, /ttrton, emk l'voJU, tçifttm mt («r¿er{\\i* en mue* ptl *u*. Amà sfitti

career f» fttdtm mtn*> fm t é ifèfm" (ESC}.

IS. La divf ruf KÄIC del ramai muí unit la I aprolitamf m de b puurj 'ir tnrües *x*fm mall (I htrbi> Alio ko rattUtva i

hopmùtitm * l'tf**, o * i tnim*itir trtktlr {RET). La v»qu« podien gastar cvmtualírient irv":Jni palli de «tol ntetclada amb una
micj d hrrhj

K. "CU* »ty pnéítm m o v*u immiti, »i- a áapenymm, A tltrm n mantn i ris *itm m mtiftnfn I tmà mr->ni*

»mil A mjçreiic;" (F AB I Mofa Pom eipliu qur al 1177 'tftrrfur te "ai rfnítmu t» la nottm tMfMi; tr n m(,rig-tr 9 et If q*r ea

Imam; i im Vintgtritr* i*ndn't<* Murrri*Kttun(àc\<piei maraq^rrtn ttttei" (lfÄI4fl.

17. "HfWfn ei 'indrr UHM matt et tot, perçut m »q*tü mummt If u*i* na wlm >r> La »nx fur a*/w» ma íes e$*ei, é

tfuttt*r. Pero (muta maio quirlt» i tfr.puí ne ta podien imért tatt, (Només les cucs lonri podken comprar bones mu!r> a França^

frrrti rii fil'n ni fmtfmmn £1 ftttl s fai^ & ttmio-rm*r ¿ml *
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tots els seus membres, la resta de l'any podien reduir més o menys íes seves dimensions

en resposta a les ofertes laborals fora At l'explotació i a la necessitat d'obtenir uns

ingressos complementaris". Les ocupacions fora de l'explotació familiar solien

supeditar-se ab requeriments d'aquesta19. En funció de la capacitat econòmica de cada

casa i de la seva composició demogràfica, les activitats extra-domestiques podien ser una

necessitat davant de la insuficiència d'ingressos o constituir un mitjà per complementar

els rendiments de l'explotació sense afectar el seu funcionament . En aquest sentit, les

cases que tenien finques d'una major grandària podien evitar d'ocupar-se fora de la

pròpia explotació i centrar en aquesta els seus esforços '.

La pluríactivitat no es restringia a dirigir, més o menys temporalment, una pan

dels membres de la casa fora de l'explotació agrària familiar. El manteniment simultani

de diferents activitats s'introduïa a cops també en l'interior de la pròpia organització

domèstica, fent compatible et treball agro-ramader amb d'altres sense adoptar una

especialització total. Algunes cases mantenien un establiment comercial o es dedicaven a

un ofici, a més de tenir terres i bestiar, i diversificaven el treball dels seus membres en

funció dels requeriments de cada activitat. A Vielha, per exemple, pràcticament tots

aquelb que tenien un come-ç abans de la guerra combinaven aquesta feina amb la

ramaderia92. Inclus quan existia una pràctica especialització fora del sector agrari, aquesta

s'alternava amb el cultiu d'un troc d'hort per obtenir alguns productes pel consum.

També en l'actualitat, després de l'abandonament definitiu de moltes explotacions i del

desplaçament de la població activa en d'altres sectors d'activitat, molts grups don ¡èst ics

segueixen mantenint el connu d'hortalisses i de patates (considerant-lo sovint més com

a una activitat de lleure que no estrictament productiva).

U. *Hmemm**itfiiidsm*pmf*Jep*fa,prretMMaw*li>eK,*l*ßal*i..-l. P*p* é Amair, t fa urrà i <è fntt. i tntttu t

Mé, I AfH&nitm t p*p* umhe I tí meu m*rtt le n "tnftM *t bm€, a l'trrmtrrat ifjmí*, A ¡'aun*jndm* 1 l'Iffrkt. A fhrrht u*

(MAI»)

If- */« rrrrwüíun I caá* <*M i fum kryuptm*lt'atat,iU[ti togn] «• i ondes» «U batter i/o me » «fltftM ¿tjomtí \...\.

Mi hotei ki Mitintm fou f*r mattnt. (pum st pau*,* t mevtr, tolt * £<w. Me'n tamsim t L· pnmtvr*» qtum tommm ti fnràia* r, ma;

ronuMR t cnétT i tammem s fntáM&r. Qtem t&útmftm*» nu. mm quaLr.m t uv». Iqvn ta tenim frau, ILmort rt< <* tfuvem

(«er«« elf tova]. í: i niu, datin* em maó. fam Jm mom ft m 'eOsíM t ai*. I moka ve$*áet, ü nu ài ámvi« t'tinU (for«], flies t

j\j Na foam jBMT » (*ptntipHtaa{.. ] QBraet*Mfrr|a rta tM fuefr (for-je cirrec <fei trrhiil eg I riploljció) i LA Myn um/HK. Usvan

it mt'a -Jtf: juniir i KW" fTC A)

90. A«xi, €B una ema d'Arre», "lenita fmm praftfbH i ne ttmicft fra* fer vont. [El p*rej tmu fit ««Mr * bm*r é jonuí

(Nonw «e.tien ikshom < * 5 v«|ue mn 1 > owlktj. Ab a pM wmrr *taà taà, **t* ttpastm qtatrr tmei Tones a'*m*r ti januF

(EGA)- IV! contrari, en itt expkmmmiu »ab UM prop«.« mator, aquc« irritali eMmfawwauc taut tut ctñnet me* acensen o

Mj;>ìrmr,iui . : j ira«« ar\ quii, p« r fifmp!r. rii filli obtenien un tngm per in front a 1« irvn dopem): *|Havta au« a dallar fwi

•nuit» 4e Vtdlia, prrquf a i aia hi tnkmei trrball J A<pu, rf**n Invia ¿*ti*t «n fut a ém, fttfs mtntrt é ftrr • 'atfnat «w* L· nun>.
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f 2. " Ui mitra, pat a malt,Utt Umitmínst*T{.,.'lfrrqiieltl¡(ifatU£tn é bfmfttt tsmlié rn fenuquf



22S Sobre d caràcter familiar de l'explotació pagesa

De la mateixa manera com e. treball agrari, les ofertes de treball remunerat a la

pròpia comarca tenien generalment un caràcter estacional i eventual. No obstant, poder

treballar fora de casa sense haver d'emigrar permetia alhora complementar els ingressos

familiars i poder participar més continuadament en les tasques de l'explotació. A banda

de les feines en la collita de l'herba (que donaven lloc a una ocupació rel; -ament

puntual ja que no hi havia colles fixes de dalladors) o d'algun jornal per conduir el

bestiar comprat pels tractants, els treballs locals que han tingut una major presència al

llarg dels darrers dos segles estan relacionats amb les explotacions forestal i minera

Ambdues activitats havien d'aturar-se amb l'arribada de la neu, pel què l'oferta laboral

se centrava sobretot a la primavera i a la tardor.

L'explotació forestal donava lloc a una ocupació elevada perquè era una activitat

fonamentalment manual (es tallava tot amb destral). L> treballava quasi sempre a preu

fet, a canvi d'un tant per metre cúbic. Aquell qui es quedava amb l'aprofitament d'una

partida de bosc mitjançant una subhasta (propietaris de serradores de Vielha, es Bòrdes.

Bossòst o Les o de fon de la comarca), havia de contractar gent per picar la fusta i per

arriar-la fins a les pistes forestals . Els que anaven a itrrastrar havien de posar-hi els seus

propis animals de tir (bous o muls). La feina de picar començava sovint abans del

setembre i coincidia amb la recol·lecció de l'herba, però sempre es trobava gent

disponible que ja havia acabat el treball de casa o de la qual podia prescindir-se95. En

aquest sentit, per alguns individus que pertanyien a cases amb pocs recursos el treball

forestal era pràcticament la seva activitat principal, dedicant-se tant a tallar la fusta com a

traginar-la per treure-la del bosc .

Les mines oferien unes possibilitats semblants a les del treball forestal. La seva

explotació, però, ha tingut una importància més limitada històricament (a principis dels

anys cinquanta van abandonar-se de manera definitiva) i beneficiava de forma directa a

un nombre menor de pobles (sobretot Bossòst, Canejan, Arres i Vilac). A diferència

d'aquell, no obstant, la mineria donava lloc a una certa ocupació laboral femenina en

contractar-se algunes dones per triar el mineral.

A banda dels dos sectors esmentats, al llarg d'aquest segle ha anat succeïnt-se

l'aparició de diferents ofertes de treball remunerat que permetien una ocupació més

W. Algitm daiUm*, p« tal it corafJentfwa»1) calendari dels teus pnt> antb el d'jkm, a truliidjvrn a d'ah'« peUt* <k
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ris x ui pnu perdue l'herb* ets hi imbava um 15 o 20 étft mn larri,
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continuada. La consolidació d'aquestes activitats acabaria provocant ei tancament

definitiu de moltes explotacions agràries, però en el seu origen van començar inscrivint-

se en la mateixa lògica de la complenientarítat . Les obres públiques (sobretot en la

construcció de la xarxa viària), les serradores, l'explotació hidroelèctrica, els serveis

administratius t, a les últimes dècades, el turisme i l'hoteleria són activitats que

inicialment, van ser cobertes d'una manera paral·lela al manteniment de les explotacions

familiars (a banda de la força de treball pro vinent de fora de la comarca), i van

possibilitar una reducció de l'emigració estacional. Alguns treballs concrets permetien

una adequació idònia de la pluriactivitat. La paperera de Les o les mines de Bossòst, per

exemple, funcionaven en tres toms de vuit hores, havent-hi gent que a l'estiu s'estimava

més treballar de nit per poder dedicar algunes hores al dia a l'explotació familiar98.

Igualment, d'ait res empreses deixaven que els seus empleats es prenguessin dies a compte

de les vacances per poder participar en les feines més fortes del camp. Amb el temps, no

obstant, aquesta situació acabaria sent transitòria envers l'abandonament definitiu de la

major part de les explotacions agràries de la. comarca.

Fora de la vall, a França, ¡'oferta laboral estava més diversificada; des del treball

agrícola en la verema, la rompuda de noves parcel·les de conreu i la repoblació forestal,

fins les activitats en tallers, comerços o al servei domèstic rn els nuclis urbans. Malgrat

que no solia suposar un ingrés massa considerable (per la baixa remuneració del treball i

la seva curta durada), la verema atreia un bon nombre d'emigrants aranesos i contribuïa,

com la resta d'activitats fora de l'explotació domèstica, al sosteniment del grup

familiar , A la verema hi anava gent de tots els pobles de la vall, tot i que els què hi

acudien eren majoritàriament del Baish Aran (Les, Bausen, Canejan), ou hi havia

individus encarregats de contractar veremadors . El treball es pagava a jornal i aquells

que s'hi feien contractar dormien a les mateixes finques on treballaven, A diferència

d'altres ofertes d'ocupació, la recol·lecció de la vinya permetia la participació d'individus

de qualsevol edat i sexe (tant homes, com dones i nois, els quals hi anaven des dels 10 o

12 anys) pel què sovint s'hi feien contractar bona part dels membres d'un mateix grup

^7 *L* é@ns *e'n cwt^fM d® ^rffM^ ^f In *w î«*ï i iti @v*M*t, ®rr é®*t**"h df menjar i iMtidrli, i pt mi1 n jt¿tM, rfiMt t**
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domèstic. La ftina podia durar entre 15 dies i un mes. Un cop acabada k collita, els què

no havien de tornar a la vall es dirigien a la regió de Bordeu on la verema arribava amb

més retard. De la mateixa manera, la recollida del pañis podia ocupar també alguna gent

a França (sobretot dones i noies joves) durant unes setmanes10'.

Fora d'aquestes ocupacions més puntuals, bona part dels qui emigraven fora de la

vall un cop acabada l'èporr de més ÍCÍIM ho feien per més mesos, treballant sobretot les

noies al servei domèstic i eh nois com a aprenents o com a mossos. Si bé en principi

retornaven a casa entre l'abril i el juny He l'any següent, en començar de nou l'activita*

forta al camp, aquesta emigració de més llarga durada acabava sovint per esdevenir

definitiva.

Com s'ha assenyalat, Ics activitats en què s'ocupaven molts aranesos fora de la

comarca solucionaven doblement el p. *^a de la precarietà! econòmica. A la vegada

que co»> ^ortav n uns ingressos necessaris per comprar els béns que no es produïen

directar. "-\ disminuïen el nombr; de consumidors del grup domèstic durant els mesos

que el clima impedia l'activitat al camp1 . La gent que emigrava temporalment era

considerada, en aquest sentit, com a força de treball excedentària en relació amb les

feines que calia atendre en l'sxplotació domèstica durant l'hivern . La importància de

l'emigració estaciona) i del treball extradomèstic imposaven la participació activa de la

•Joña en ¡'explotació agrària, quedant inclus en algunes cases temporalment al seu càrrec.

Així, aL moments de menys feina, sovint era la dona la qui assumia la direcció i

l'execució dels treballs, mentre que els homes sortien de casa per guanyar-se un sou en
j, i • 104d altres ocupacions .

La incidència de les transformacions contemporànies en l'economia domèstica

Malgrat ia importància de la diversificació d'activitats per part dels membres del grup

domèstic, la casa funcionava com a una comunitat d'ingressos. Les diferents entrades

provínents t?nt de l'explotació agrària com de ia resta d'activitats econòmiques,

generalment complementàries i eventuals, eren administrades en base a un fons comú

10! IgiiaimnK. futi al Mfk pasMl i* diferenciï àe tempi dt l'Aran ~nb la vfà t In tones baixes At Catalunya permetta ali

arancio* *«<Wir j In trenes ar centi tom l'Uryptt m ^uliui et fofulm i torntr » ït V _/ m et mommi at li ruUitt* (Sanllchy,

102. "Lntgo tfr^í,ulmmm ¿* bttrkt, y et ttttmltrt. ert*íwif, novtnntntt ita A»è_t mieeke f trabajo] y m'MKW m» ¿htmns » L·t

un, j. ftnsr J.nfrii l't't ri utwerna mm mkúmei nn:t< y forni et ram_¿i y mi, po'ijw equi, f OM« <r crrrtíu W puerta, n« nl.tra

rí t una furs ma paéíts /un* | ¡ Y tim rvn frtmt» rp* v»*i*tv> en iti irnjimu< r— r' k*f*ka t fou,, v «M nu 7»r t*t¿k*mm er Im

vtnJtittuu » €<tmft*r (omiét *Uí; fniu. f ¡Am, tmt, tom et etto* [TCL j

10t- "fEimgr*»i| ¿i 4mf 41« MfowMj /«Wmt. Pr'-jut * i r-im utkam fta fiti* fet trtimttat * tant, frrfiè ér ¡o fw m ftou

i" 4 át ¡ 'tgntiétuff, AltJforts, «n *ui^i, 'i, v» HiSíivw s imté tnm%m e '-J^HÍ é t'rn*!U>" 1 1 ' S j

!04 'íntim trnvt» tm*t è Capo* J »tem home* lrrè__ir. It VaqHètt*, I p m *ooi|wtM de íafttnn et au*, fwr n mall ptul

fer mn* émm, f'rrè iam umítm </— r tr«n*t et nrw * muí*' i tn& d fumai et em* en fo€, IL·itan tmm •/<"• lortir ( , . , ) , £' mat moni,

f««« «rriArtM ¡J tjnéar, <jne kfvtet* molia lo pmtv immè, m n'ttHmm j trttuttsr Tolt éstttyt { . . . \ lísvon 1 1 htvrrm, uti ttt M faUf,

utéona <MI_I·IMI la htitm t dittamele trtt*U4»,*niwit%*r*ífu. I f le ntté*fná*> M <_u(,. ) I teta Ift utits ptr t 'miT (NA A)



Sobre el caràcter familiar de l'explotació page» 231

del qual en sortien els diners per atendre les despeses dei funcionament de la casa i les
necessitats dels seus components. Com el treball, l'administració dels recursos monetaris
estava organitzada a partir d'una divisió de funcions. La mestressa era generalment
l'encarregada d'administrar les despeses relatives a la compra d'aliments, de roba i
d'altres béns necessaris pel consum familiar, en tant que el cap de casa tenia encomanada
la gestió de l'explotació agrària . No obstant aquesta relativa repartició de funcions,
una característica central de les cases en l'organització tradicional era la manca de
diferenciació entre l'economia domèstica i la de l'explotació agrària (a diferència del què
passa en les empreses de tipus mercantil) (Kaustky, 1970:101-102). Així, no es duia una
comptabilitat separada per l'explotació agro-ramadera i per la resta de despeses
familiars .

Els jornals guanyats fora la pròpia explotació passaven a formar part del fons
comú familiar i no quedaven únicament a disposició d'aquells qui els havien obtingut
amb el seu treball1 . La formació d'un sol fons no era una fórmula adoptada només per
aquells que formaven part de grups residencials conjugals (això és, entre pares, filis i
germans). La coresidència de varis nuclis conjugals solia adoptar també la mateixa forma
i cl treball extradomèstic es concebia igualment com una activitat en benefici de la casa
f\ el seu conjunt. L'autoconsum, el caràcter predominantment familiar del treball i les
prestacions en reciprocitat limitaven la monetarització dels intercanvis de béns i serveis,
al mateix temps que les ocasions en què es necessitaven Hiners individualment eren
també poc freqüents. L'assistència a les festes i els balls constituïen, entre els joves, una
ocasió força recorrent en què calia disposar de diners . Quan els ingressos provi nents
dels treballs fora de l'explotació no eren imprescindibles per l'economia familiar, eSs
joves podien administrar-se pel seu compte els diners per atendre les seves pròpies
i 109despeses .
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Les funcions ateses per la casa en el passat han anat canviant en el curs d'aquest

segle paral·lelament com ho ha fet la pròpia economia comarcal. La implantació

progressiva dels nous sectors d'activitat i la creixent dependència en relació amb el

mercat exterior havien d'afectar les bases de l'organització econòmica domèstica. Els

efectes d'aquests canvis no han estat immediats i no han afectat a totes les cases de la vall

al mateix temps ni amb la mateixa intensitat. No obstant, la construcció de les primeres

centrals hidroelèctriques i, sobretot, el desenvolupament de les comunicacions, /an

iniciar un procés que acabaria per deixar l'organització de l'activitat econòmica al marge

del grup domèstic .

L'obertura viària de la vall va suposar per les explotacions domèstiques la

possibilitat u'augmentar la seva vinculació amb el mercat, abandonant els esforços

dedicats fins llavors en l'assoliment de l'autoconsum per centrar-se en l'obtenció d'una

producció cada cop més especialitzada en la ramaderia. La implantació del conreu de

prats i de farratges per l'iümemació del bestiar en els antics camps de cultiu ha

esdevingut la principal conseqüència d'aquest procés en l'ús del sòl agrari. Igualment, la

lògica de la producció pel mercat ha alterat la pauta d'augmentar la superfície agrícola,

abandonant-se gradualment les parcelles menys accesibles i aquelles que més dificulten

la mecanització . En funció de la capacitat de cada casa la ramaderia va anar

especialitzant-se en les espècies més rendibles, orientant, en definitiva, la seva producció

en el sentit que més afavoreix el medi físic112.

Paral·lelament, les obres d'infrastructura i la construcció de les hidroelèctriques

van comportar la creació d'un mercat de treball d'unes característiques noves fins aquell

moment a la vall. Malgrat que moltes de les feines tenien una relativa estacional tut (a

causa del clima), cada cop més feien possible poder viure a la comarca al marge del sector

agrari. S'introdueixen, així, noves indústries de transformació (lleteries, serradores,

papereres) i comença a desenvolupar-se el sector serveis, tot i que d'una forma encara

poc important fins a mitjans de segle. Fins a !a implantació del turisme com a principal

sector d'activitat, moltes de les antigues explotacions agràries es mantindran mercès a
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y épufHs dfffnáe «ter* ét Ui ismumetti át Im tamerfuníet ftn pnreeertt Jf loi/»mJmrtat de (untimia tw pernaérrof" (1974:203),
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diversificar la dedicado els seus efectius laboráis. A diferència del segle passat, però, el

desenvolupament de l'activitat econòmica a la comarca va permetre que aquesta

diversificació no hagués de comportar l'emigració estacional a França, podent obtenir

uns ingressos addicionals a la producció domèstica tot mantenint la residència a la vall

durant tot l'any1 .

La vinculació amb l'espai econòmic català, alhora, va afavorir que la població

excedent, aquella que no podia absorvir el mercat local, passés a dirigir-se cada cop més

cap al sud, adquirint sovint un caràcter d'emigració definitiva. El creixement migratori

dels anys seixanta, en aquest context, mostra el caràcter depenent de la ramaderia

aranesa. Els canvis més o menys sobtats en la demanda i la competència d'altres

comarques ramaderes acabarien per provocar el tancament de les explotacions que no

podien reconvertir-se, al mateix temps que la mecanització del treball agrari va

començar a esdevenir un factor important de diferenciació social.

La implantació del turisme va fer canviar de nou la situació econòmica comarcal

a partir dels primers anys setanta. Amb el desenvolpament d'aquest sector es produeix

un nou auge en la demanda de treball, frenant el fluix migratori. Les explotacions

agràries tenien altre cop la possibilitat de persistir mercès als ingressos provinents de la

construcció, l'hoteleria, el comerç, «es pròpies activitats turístiques o els serveis en

general. No obstant, cada cop més va anar abandonant-se la ramaderia, per acabar

obtenint la població local la totalitat dels seus ingressos fora de les explotacions

domèstiques.

L'abandonament definitiu de la què en molts casos havia estat fins pocs anys

abans l'activitat econòmica principal cal interpretar-lo com a una conseqüència de

diferents factors. L'explotació ramadera tradicional permetia la complementaritat

d'activitats mercès a l'organització col·lectiva d'algunes fases del cicle anual de treball.

Enfront d'això, el tancament de bona part d'explotacions havia de dificultar l'atenció del

bestiar durant l'estiu, provocant que la resta acabés també per abandonar . D'altra

banda, la vinculació amb l'espai exterior introdueix a la comarca noves pautes culturals

pel què fa al treball: es tendirà a valorar progressivament més la possibilitat d'un ingrés

fix i d'una dedicació limitada en relació amb l'horari i el calendari, davant dels

constrenyiments inherents al treball del camp115. La tendència del mercat laboral a

11). "[Amb 1« obm (kl túnel j ft im tnttterv,*r t tárv* *¡$tin* pe*tfta ¡ijmo/tf u tan mfnmir d'ttur c*p * hfn* [ . . ] Ert

un prrrudprftí, fera mi»*, ntanrn * ita* (JBVJ.

Î14 "tJ*vant, tom hi hfvu %ent per tol arreu, *» t'tnurav* Era mà imtut. l««s inet f*nn de fer, de trttmlkr. Art

mttett, tn *j*ff' foUe, sóc /o tnl timb kntttr. Qurtuu defer ¡o ui f (ALÈ J.

i li 'Per què fco éeacemf Perip* na dem». Aim « giunyn un ¡nm*l molt trtruptiltmerU, Ei if*è ^ol tn*r » farrul fé ff 'n pat

rmre éet prtmer p*fpt <ptt h auf i. Penpà é ptgn to lé HKMua, na té n*í./>. no té fate». £í «» n'me ionlímut ée trehtU. Dr mí 4 tal. i

ftrl*ntt,i* lof« trnra. Qium é l'rttm, pfip* ka J* fer U «SAI**; * ¡"hnfrn, perquè él 4« et ctdlrtmr. eiesfué fertfite v*n t /M'ir i ¿MI

4'nlnr pendetti M; tmmtli itujn k*fm et ffir, U'i htt et ttetemt, elf htt et iaotur de mft,ftr.„ Q*r et tmnwlf na imifmtn H t\
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absorvir la població més jove dificulta, igualment, la reproducció de les explotacions

domèstiques a l'impedir el relleu generacional. Finalment, la baixa dels ingressos que

ofereix la ramaderia, junt amb la presència d'altres alternatives econòmiques a la pròpia

comarca, acabarà sent la tac més immediata per acabar tancant les antigues explotacions

familiars116.

En el context actual, la casa ha deixat de constituir una unitat de producció,

perdent així una de les seves principals funcions anteriors. L'activitat econòmica, al

mateix temps que ja no es fonamenta en un aprofitament agrari de l'entorn, no

s'organitza a partir dels efectius familiars ni s'orienta tampoc a satisfer les seves

necessitats de consum. Pel contrari, eSs individus passen a inserir-se individualment en el

mercat mentre que els grups domèstics només participen en l'organització econòmica

com a unitats de consum. Indus l'administració dels recursos monetaris no està ja

centralitzada ni organitzada en comú i els diferents components del grup domèstic

porten comptabilitats separades, compartint només parcialment els seas ingressos i
j 117despeses .

La nova situació deriva de les necessitats imposades amb la penetració del

capitalisme. La pertinença a la casa ha deixat de ser el mecanisme que garanteix els

mitjans de subsistència a l'individu (per l'accés que aquesta oferia a Ics terres de conreu,

als recursos comunals i al treball familiar), i ara seran les seves característiques com a

factor de treball o de capital allò que el permetrà inserir-se en el procés econòmic. Amb

això, el patrimoni familiar ha deixat d'unir i de mantenir els membres del grup

domèstic. El mateix procés de transformacions ha comportat una monetantzació de les

relacions econòmiques. Tant el treball com les terres o els productes s'integren en el

mercat i els intercanvis no monetaritzats constitueixen una part limitada de la

distribució total de béns i serveis .

Amb això, les cases que mantenen una activitat agrària s'han vist desproveïdes de

les condicions que permetien la seva pròpia reproducció (Comas i Assier-Andrieu,

1988:11): l'accés a la terra ha deixat de constituir un factor econòmic bàsic i la jerarquia

ni a tt Pasqua, Alti, hi his d'alar ptr eUt. Per atto flu que lé vida del fuga, rn aquesta muntanya, á molt *m¿rg<>. Aio tí mana ningú:

d '»cord. No v» amh eJ rellotge pendent: d 'acord. Peri el tau dt fernd que a menin, if '1 men/a hen fiat, eh? Pere ben amí" [ R ET]

116 "No es pol vmre [de la pageua) fio dóna fnm rendiment [ ,,}, Aham una fumai*, entre quatre i dotze vaquet, vrvien.

Avmi Jut, quatre « dosis vupta r >i un muta de peaetei. Oiufwt ss n toia la fámula guanyen un min, de pessetes, i en lani·i, art, tota

una famäia trehaUaru pels diferents afxa, fan dot. Irei i tptatrt rniltom. Què fan k gent? ¡Jana, abandonen" (MMB).

117 'Hi meusfiUi tatt tenen Hihretn i abatu no en teníem pas (.,,]. Ara tothom té dtnen. Gractet a Déu que ha canviat. Ha

lanvuu ìamhéperquè ara ht han mgresfOí per flirt! emes, L'mn trrhtUa tifai, l'aine înkaua »Uà ( ..], pun tothom tenen cènttmt. Quan

tan pettti i fer amò, no. Però M 17*01 íttlthú amença a trtkaUar, pua aqueJlí cèntimt cadauú n guarda eli tem. I ahtns, n clar, no ht

havien unt altra tmtimi qme dl què turtum de la caía, t Uavon Imßetem tot en un fmtt ittmú' [ PLG ].

111. Ln relacwm íamilian tegueuen caniliUjm, però, una par» ,mportant dels intercanvis socials, sobretot en forma

d'ajud« ¡ d'antttèntia rmre generación*. L? literatura fobre aquesta ein tra» del p?rentiu, iot i ter relativament recent, comença J

ser cortíiderabie (Coma$, i W. Perro!, 1991; Pilrou, 1992; Roljé, 1992; Ungerson, i»°C*
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domèstica no és la què organitza el treball en les explotacions119. L'extensió de la soltería

masculina entre la població pagesa, el seu envelliment i la manca de reinversió

(necessaria en el nou context) en la millora dels equipaments120 són alguns dels elements

que evidencien la desestructuració de l'organització tradicional.

Donada l'estacionalkat de bona part de les activitats predominants en l'actualitat

(les estacions d'esquí, l'hoteleria i la construcció), alguns autors parlen de la

pluriactivitat com d'una nova estratègia econòmica de la població aranesa121. La

combinació de diferents activitats i ocupacions (tant per part dels grups domèstics com

pels mateixos individus) no és una pràctica nova a la comarca. De fet, era una estratègia

bàsica per garantir les condicions d'existència de les cases en el moment anterior. Es

evident, però, que el seu caràcter ha canviat. Sovint ara es combina més d'una activitat

remunerada a temps parcial o, en d'altres casos, el treball agrari es manté com a una

activitat depenent d'altres fonts d'ingrés i ocupacions (Barrue-Pastor, 1988:148). No hi

ha cap grup domèstic que obtingui actualment la totalitat dels seus ingressos a través de

la venda dels seus productes agraris, però aquests no havien constituït tampoc mai

l'única entrada de les cases (cf. Mesliand, 1984)122.

Mentre que abans la pertinença a la comunitat local era pels individus un requisit

indispensable per accedir als mitjans d'existència i estava limitada només a alguns filis

dels propis veïns, avui la propietat del sòl està cada cop més en mans de forasters que

només resideixen a la vall unes poques setmanes l'any (sense que això els hi comporti

cap obligació amb la resta de veïns) (Majoral i López Palomeque, 1983:186). En aquest

context, igualment com passa en l'interior mateix dels grups domèstics, les cases

tendeixen a individualitzar-se, a augmentar el seu grau de privacitat, trencant els seus

lligams amb les cases veïnes i deixant de ser el poble, en definitiva, un factor important

en la identificació personal i la subsistència.

1 ¡9. "Art lient de vuirt J'titrtt internet: de venare finqwa tptt fugum t*»/er i c wm tltnt tiput de ntptem Això de imntrvtr

et fttrtmani ;t no, ettf* [MMBJ.

120. Ma)0ral i López Palomeque calculen que quasi la meitat de tei explotacions agràries anuals no tenen força mecànica

pròpia i solament un 25% dupofen Je tractor (19IJ:137),

¡21 "En ell ¿llum eityt, tmkU inturportcw d'tttmtatt eU*%toru/i (turarne, cantlnuctí ..) hi aparegut un nou fenomen pel

què f** l ofupüftéí át lei peñones, ft; rffrnm * U piurMitn-iUl, *iïí[ .\ malti pmgaal irrUten * trrnft jwn'U/en Iti mttí nflouciam,

mentre ifue ¡enen com n «cfrMití f nnu/m/Wrrcs ofuptctom* (Maicral i López Palonteque, 1983:151)

122. "Tinhorn If an ftmuiet, qui mit i qui meam[,..]. A<pt¡ n'bi ha malti qut tenm IMCHO, però e mèi * rttés un té un hole,
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