
 

 

 

 

 

Una xerrada sobre la dona a la societat rural de mu ntanya 

 
A càrrec de: Isabel de la Parte, antropòloga. Arxiu d’Etnografia d’Andorra 
 
L’Arxiu d’Etnografia d’Andorra  és una eina per transmetre coneixement i sensibilitzar la ciutadania 
sobre alguns aspectes de la història i la cultura del país. Per als més joves és una manera d’aproximar-se 
a la memòria històrica a través dels relats de les persones de més edat que expliquen les formes de vida 
passades i com s’han anat transformant. En aquesta ocasió, la xerrada girarà a l’entorn de la presència i 
el protagonisme de les dones en el context agrícola i ramader, passat i present.  
 
Durada: 50 minuts 
 
Nivell:  segona ensenyança, batxillerat i formació professional 
 
Continguts:  
 
La xerrada que es planteja té com a finalitat oferir una mirada etnohistòrica al paper de la dona 
en la societat de muntanya i entendre la seva evolució com a expressió dels canvis socials i 
culturals.  
 
En la societat andorrana de la primera meitat del segle XX, se seguia un model de família 
tradicional. Els homes s’ocupaven del treball de les terres, la cria dels animals, el transport, el 
comerç, l’aprenentatge d’oficis i la representació comunitària. Mentrestant, les dones 
s’ocupaven de la casa, de l’hort i dels animals menuts (aviram, porcs i conills), i tenien cura de 
la família (dels petits, dels grans i dels malalts).  
 
Les cases andorranes s’organitzaven en funció de l’especialització de les tasques domèstiques; 
els homes i les dones tenien assignades funcions diferents, que canviaven segons les edats. 
Aquest sistema era el model organitzatiu de referència, però les situacions familiars no sempre 
possibilitaven aquesta especialització, sobretot quan els recursos escassejaven i les famílies 
passaven circumstàncies difícils. En aquestes situacions les dones havien de fer de tot, dins i 
fora de casa. 
 
Així, doncs, la xerrada planteja revisar el rol de la dona a la pagesia i veure com ha anat 
canviant fins a l’actualitat.  
 

 

 


