
Dia Internacional de les Dones Rurals

9Opinió Dijous, 11 d’octubre de 2012

Llaurar l’intel·lecte
La paraula cultura ha mudat 
els seus orígens camperols 
(culti u, conreu) per a adoptar 
una sofi sti cada i eloqüent de-
finició alternativa: “Conjunt 
de les coneixences literàries, 
històriques, cientí fi ques o de 
qualsevol altra mena que hom 
posseeix com a fruit de l’estudi, 
de les lectures, de viatges, d’ex-
periència, etc.”, malgrat que en-
cara és recull una accepció en 
el senti t genuí que diu: “Acció 
de culti var; l’efecte”. 

Aquesta introducció semàn-
ti ca es simplifi ca amb una refl e-
xió que ens hem fet incomp-
tables vegades: una persona 
culta és una persona que té 
coneixement, que en  sap d’al-
gunes coses, potser de moltes. 
D’aquesta idea general compar-
ti da pel comú de tots nosaltres 
sempre hi trobarem graus, 
mati sos i interpretacions, com 
és ben normal: no tothom té el 
mateix nivell de cultura, ni té 
coneixement ens els mateixos 
camps o àmbits del saber i hi 
ha, fi ns i tot, persones a les que 
alguns consideraríem cultes i 
altres no ho farien. Donant per 
ben enteses aquestes precau-
cions, l’acció de culti var-se, de 
conrear l’ intel·lecte és allò que 
realment fa de comú denomi-
nador en tots els casos, actuant 
com una equació necessària 
de causa-efecte sense la qual 
no es pot arribar a l’estatus de 
persona culti vada, en qualsevol 
de les variants admeses per a 
aquest qualifi cati u. 

Crec que no és tant impor-
tant arribar a ser culte sinó 
el fet que els coneixements 
que adquirim ens siguin per-
sonalment úti ls. És tristament 
recorrent que al llarg de la 
nostra vida hàgim d’emmagat-

zemar centenars de discursos, 
teories, converses, llibres, re-
fl exions,... que no ens aporten 
res individualment, sinó que 
ens ajuden a aconseguir un 
lloc de treball o a accedir a una 
ti tulació que necessitem. Ara 
bé, els plans d’estudis ofi cials 
no estan orientats a formar 
persones cultes ni a satisfer 
les curiositats intel·lectuals 
personals sinó a dotar-les amb 
una cultura general i específi -
ca per a esdevenir ciutadans 
“úti ls” d’aquesta societat. És a 
dir, hi ha una instrumentalitat 
al darrera amb coneixements 
orientats a una convivència 
col·lecti va. Objecti u molt lloa-
ble i fi ns i tot necessari en tota 
comunitat que vulgui viure sota 
uns paràmetres democràtics 
homogenis i identi taris.

Ara bé, cal diferenciar la 
uti litat publica i instrumental 
del coneixement general o 
específi cament adquirit a les 
escoles, insti tuts i universitats, 
d’aquell coneixement individual 
que cadascú de nosaltres pot 
necessitar per omplir inqui-
etuds i necessitats pròpies. 
Totes dues finalitats, social i 
individual, poden anar per-
fectament de la mà, i no són 
en res incompati bles, però cal 
saber que els fruits d’allò que 
llaures al teu camp els acabes 
recollint tu i no la societat i que 
és tan necessari socialitzar-nos 
sota uns paràmetres donats 
com formar-se una personalitat 
pròpia amb la que haurem de 
subsisti r tota la nostra vida. Si 
cultura és l’efecte de l’acció de 
llaurar el nostre intel·lecte, cal 
estar molt alerta de les eines i 
les llavors que ens donen per 
fer-ho, perquè després no hi 
haurà reclamació possible.
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REFLEXIONS CIRCUMSTANCIALS

Arxiu

La família Prior - Margarit volem 
donar-vos les gràcies a familiars i 
amics per les mostres de suport i 
condol rebudes amb motiu de la 
mort del nostre:

En la confiança que el mantindreu 
en el vostre record, rebeu la nostre 
més sincera gratitud.

Família Prior - Margarit

Antoni Prior Martínez

Recordar que la primera celebració 
d’aquest Dia Internacional en honor 
a les dones rurals, va tenir lloc al 
2008, però es va consolidar molt 
abans, durant la Quarta Conferèn-
cia Mundial sobre les Dones a Pequ-
ín l’any 1995. L’objecti u d’aquesta 
diada pretén ser un reconeixement 
visible al treball decisiu de moltes 
dones en el món rural, incloses 
les indígenes, i a la promoció del 
desenvolupament agrícola i rural 
que ha esdevingut, sense deixar 
de banda, la millora de la segure-
tat alimentària i l’eradicació de la 
pobresa rural.

En el segle XVIII, tal com passa-
va en els segles anteriors, la casa i 
la feina estaven estretament lligats. 
La casa era el lloc on vivien les fa-
mílies i on es produïa tot el que es 
necessitava per a sobreviure. Ja en 
aquells temps, tant en les ciutats 
com en els pobles, la condició de les 
dones en la societat conti nuava de-
terminada per l’estat civil: solteres, 
casades, vídues o monges i sempre 
sota la tutela paterna, per tal de 
tenir un lloc dins de la societat.

Una de les grans oblidades en el 
món on vivim, son algunes d’aques-
tes dones, però també moltes 
de les persones que treballen als 
camps. Allunyades de la voràgine 
estressant de les presses, dels edi-
fi cis de ciment, de la contaminació 
acústi ca, del constant bombardeig 
comercial... viuen en un entorn 
molt dur, aïllat de vegades de les 
persones que esti men, separades 
de les comoditats i dels serveis que 
ofereixen les grans àrees metropo-
litanes, fi dels a uns horaris marcats 
per la llum natural que cal complir 
plogui o faci calor, cuidant els con-
reus, sabent què culti var-hi cada 
temporada, estant al corrent dels 
preus dels productes, vivint amb la 
incertesa que la climatologia pugui 
arruïnar la totalitat de les collites i 
els diners inverti ts, i essent cons-

cients que la decisió presa va ser 
voluntària en alguns casos i forçada 
en d’altres. Per aquest i d’altres 
moti us, les dones rurals, les dones 
pageses, les dones del camp... son 
dones que es mereixen un sincer 
reconeixement.

Malgrat pati r avantatges i de-
savantatges, en el món global 
de les noves tecnologies, la vida 
d’aquestes dones ha esdevingut un 
paper canviant durant els darrers 
temps, sense de deixar de ser les 
grans oblidades, les treballadores 
invisibles, les dones fortes que no 
necessiten ajut, dones valentes i 
emprenedores que cada cop més, 
incrementen aquest àmbit tradicio-
nalment masculí, per aportar-hi un 
altre punt de vista. 

Actualment, la gran majoria de 
les dones treballen en les empreses 
familiars i en el sector de serveis, 
per contribuir en l’economia fami-
liar i han de compaginar-ho amb 
la doble jornada que implica tenir 
cura de la llar, de la família, de les 
persones dependents, etc. però 
anti gament les tasques quedaven 

més repartides perquè fins i tot 
tres generacions de famílies vivi-
en juntes en la mateixa vivenda i 
eren pràcti cament autosufi cients: 
obtenien els aliments, fabricaven 
els estris necessaris per al treball 
de la terra, confeccionaven els 
vesti ts, etc. La feina de les dones 
els implicava rentar la roba a mà, 
saber cosir, cuinar, netejar i fi ns i 
tot treballar de bugaderes, en la 
indústria tèxti l o fent de minyones 
a les masies benestants.

Evidentment, tothom hi juga un 
paper fonamental en l’economia 
rural, tant en els països desenvo-
lupats com en els de l’anomenat 
Tercer Món, perquè hi parti cipen 
en el conreu, la recol·lecció i la 
producció dels culti us i de retruc, 
tenen cura del besti ar al qual han 
de proporcionar aliment perquè les 
famílies que en depenen puguin 
subsisti r, en el que podia ser un sis-
tema domèsti c de producció. Però 
les dones, han estat, son i seran 
un pilar fonamental en qualsevol 
àmbit.

Núria Julià Fosas


