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LA FAMfLIA TRONCAL EN EL MARC DE LES 
TRANSFORMACIONS SOCIO-ECONOMIQUES 
DEL PIRINEU D'ARAGO 'I 

Un dels punts en el qual semblen estar d'acord els investiga- 
dors sobre la pagesia és el carhcter domestic de la seva unitat 
de producció, aspecte que s'ha hagut de tenir en compte en esta- 
blir les relacions que regeixen l'organització del treball a l'explota- 
ció camperola, aixi com altres consideracions com, per exemple, 
necessitats de consum, divisió del treball, activitats externes al 
treball agrícola, absencia de cilcul remuneratiu i, hcihuc, grandhria 
de l'explotació. 

En aquest treball em proposo analitzar alguns aspectes de l'es- 
tructura familiar de la pagesia i de l'articulació dels grups fami- 
liars amb les unitats d'explotació, comunitats rurals i formació 
econbmica i social. Analitzaré, més en concret, el tipus de família 
coneguda com a família troncal, prbpia d'aquelles zones en les 
quals els patrimonis es transmeten de forma indivisa d'unes ge- 
neracions a les següents. 

Em centraré en la discussió de les condicions que determinen 
l'existtncia de les famílies troncals, aixi com en l'anilisi dels fac- 
tors que delimiten llur composició i el nombre de llurs membres. 
Aquestes condicions estan relacionades, sens dubte, amb el siste- 
ma de propietat i forma de transmissió heredithria, perb també 

* Una versi6 modificada d'aquest article apareix en el número 1 de 
la revista Meridies. 



amb la lbgica de funcionament i transformació del sistema social 
en el que es desenvolupen. Els diferents nivells d'articulació (sis- 
tema social, comunitats, grups familiars), aixi com les divisions 
de classe constitueixen els punts d'enfocament des dels que analit- 
zarem les qüestions plantejades. Em referiré, finalment, a la fami- 
lia troncal en tant que model i discurs Ideolbgic i intentaré mostrar 
com aquest model constitueix un aspecte ideal-normatiu de la cul- 
tura que, com a tal, serveix per a legitimar el sistema de propie- 
tat existent, aixi com el marc social en el que s'efectua l'activitat 
econbmica i es realitza la prhctica social.' 

La base empírica que sustenta aquest treball procedeix de 
les investigacions efectuades al Pirineu d'Aragó i, més en con- 
cret, a les valls d'Echo i A n d .  Es tracta de comunitats de pas- 
tors que fins fa uns vint anys practicaven la ramaderia transhu- 
mant i sostenien una agricultura bisicament d'autosubsistkncia i 
de recolzament a la ramaderia. En els últims dos decennis el 
sistema s'ha vist fortament transformat en produir-se una accele- 
ració amb l'impacte de les relacions capitalistes. Juntament amb 
l'emigració massiva en algunes zones, i a noves utilitzacions dels 
recursos existents (energia elkctrica i explotació turística, princi- 
palment), es produeixen canvis substancials en el sistema de pro- 
ducció agroramadera, aixi com en les unitats familiars que el sus- 
tenten. Malgrat la progressiva tendkncia a l'especialització del tre- 
ball, aquest segueix essent familiar. En aquests moments, fins i 
tot, es produeix una coincidencia gairebé total entre unitat d'ex- 
plotació i unitat familiar, cosa que no succei'a abans, ja que algu- 
nes explotacions donaven feina a pastors per a la vigilincia del ra- 
mat. Per aixb resulta interessant examinar la composició dels 
grups domkstics, aixi com els mecanismes de llur reproducció, pre- 

1. Hem pres en consideració algunes de les propostes suggerides per 
investigadors de i'estructura familiar i sistemes d'hettncia en general, o de 
la seva concreció en i'espai pirinenc en particular. .Ens referim als treballs 
de Louis Assier-Andrieu (1981), Georges Augustins (1981), Lutz K. Berk- 
ner (1972 i 1976), Pierre Bourdieu (1962 i 1980), John W. Cole i Eric 
R. Wolf (1974), William A. Douglass (1977), Agnks Fine-Souriac (1977), 
Ja& Goody, ed. (1958), Jack Goody, Joan Thirsk i E. P. Thompson, eds. 
(1976), H. J .  Habakkuk (1955), Hans Medick (1976), L. Valensi (1977) 
i Joan Bestatd (1980). 



nent com a punt de referencia els processos que han modificat 
aquests aspectes. 

A la frania nord de la Península Iberica existeix un clar Dre- 
domini de 1; família troncal a les zones rurals, de manera "que 
aquest tipus de familia, vinculada a uns patrimonis que es trans- 
meten de forma indivisa, defineix una de les institucions més 
rellevants per a entendre la vida econbmica, social i ideolbgica 
dels camperols que ocupen la franja pirinenco-cantibrica. Ens 
referim a la casa, institució present a Galicia, Astúries, Santander, 
Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya. 

En el cas del Pirineu d'Aragó, la casa ocupa sens dubte una 
posició central, puix que canalitza fins i tot la majoria de les re- 
lacions a nivell comunitari. Aixb és així perque amb prou feines 
existeix cap familia que no tingui propietats, per petites que si- 
guin. En una zona on la ramaderia reDresenta l'activitat eco- " 
nbmica principal, el fet que les pastures i els boscos siguin de 
propietat comunal facilita que fins i tot la gent amb bens patri- 
monials molt escassos pugui accedir a un dels mitjans de pro- 
ducció bisics. Les terres de conreu (situades en el fons de les 
estretes valls o en terrasses construi'des a les vessants de les mun- 
tanyes) constitueixen, amb les edificacions, les eines de conreu, 
I'habitatge i el ramat, els béns familiars, transmesos gairebé sem- 
pre de forma indivisa d'una generació a la següent. 

El que durant segles fonamenti la gran diferenciació social i 
econbmica de les famílies més riques va ésser el fet que aquestes 
posseissin extenses propietats lluny del Pirineu, a zones com els 
Monegres i vall d'Ebre. D'aquesta manera, llurs ramats podien 
aprofitar les pastures comunals d'alta muntanya a l'estiu i pastu- 
rar a l'hivern en els predis privats. Així, a més d'obtenir dels 
bens comunals un benefici privat molt més considerable que el de 
qualsevol altre veí, podien cobrir completament el cicle de la trans- 
humincia hivernenca sense haver de recórrer al lloguer de pastu- 
res. Aquest fet, fonament de les divisions de classes, no contradiu 
el que ara assenyalivern respecte al predomini de petites propie- 
tats, completades per la possibilitat d'accés als bens comunals. 

En aquest context, la casa representa la institució on cristal- 



litza l'associació entre família i patrimoni a través de la indivisi- 
bilitat d'aquest últim quan es transmet en herkncia. Per a defi- 
nir-la dJalguna manera podem dir que la casa és tot allb que per- 
tany a un grup domestic i que constitueix l'explotació agrorama- 
dera. Gs també, excepte en alguns casos, una unitat de producció 
i de consum que s'organitza en base al treball dels seus membres. 
En el seu si s'inscriuen les relacions familiars que, mediatitzades 
per les regles successbries, conformen uns grups domtstics de ti- 
pus troncal. Al mateix temps, el sistema d'herkncia contribueix 
a definir el paper de cada individu en el marc familiar, els valors 
de cada sexe, el sistema d'autoritat, el prestigi social i la prbpia 
direcció dels conflictes. Podem assenyalar, finalment, el paper de 
la casa com a eix  rimo ordi al de l'enculturació, o transmissió 
dels valors culturalment acceptats. 

L'herbncia indivisa és, doncs* un factor bisic per a explicar 
la presencia de famílies troncals. De tota manera, no proporciona 
l'explicació ausa l  de la seva existtncia. Com assenyala L. Berkner 
(1 976: 7 1-72) la preskncia de lleis que afavoreixen el nomenament 
d'un hereu únic no permet explicar per si mateixa, per exemple, 
la variabilitat de formes d'assentament, que depenen també d'as- 
pectes com el sistema de tinen~a de la terra, el costum o les con- 
dicions econbmiques. Dit d'una altra manera, el sistema d'herencia 
(i, podríem afegir, el matrimoni) contribueix a reproduir, i no a 
generar, un determinat tipus de relacions socials, i precisament 
perquP aquestes relacions socials mediatitzen quelcom tan fona- 
mental per a la prbpia existtncia del sistema social com és la 
transmissió de la propietat privada, podem dir que el sistema 
d'herkncia i el tipus de família que fonamenta han d'ésser :nterpre- 
tats a la llum del significat que adquireixen en un context so- 
cial histbricarnent determinat. - 

Parlar de causalitat d'una institució significa que hem de bus- 
car 1a lbgica ,de la seva existkncia en un moment i context social 
determinats. Així, una determinada prictica social pot estar re- 
vestida d'una significació diferent en moments histbrics diferents, 
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malgrat que la forma de realitzar-se no hagi variat substancialment 
amb els anys. Amb la qual cosa estem tornant a aquella veIIa 
distinció (tan sovint oblidada) entre forma i estructura, entre 
els aspectes formals d'unes relacions i el contingut de les mateixes. 

Tornant al tema de la família troncal al Pirineu d'Aragó, pot 



resultar pertinent aquesta distinció entre forma i estructura com- 
parant tan sols la situació d'aquest tipus de família a l'actua- 
litat amb la que existia a principis d'aquest segle. Durant aquest 
període han variat tan substancialment les condicions de produc- 
ció, l'univers cultural en el que es realitza la prhctica social i els 
propis mecanismes de reproducció del sistema, que podem afirmar 
que es tracta d'un procés complex, amb profundes transforma- 
cions estructurals, en el que la família troncal adquireix una nova 
signif icació. 

Des d'un punt de vista formal, podem afirmar que avui se- 
gueix existint la família troncal al Pirineu, encara que sigui de 
tipus restringit. Efectivament, a principis de segle, per exemple, 
un grup dombtic solia ésser integrat per un <(tronc)> o nucli, 
constitu'it per una unitat conjugal a cada generació, més unes 
<(branques)> integrades per els germans/-es solters de l'hereu de 
cada generació augmentades de vegades amb la pressncia d'algun 
criat/-ada que convivia amb el grup familiar (cf.  diagrama núm. 1): 

Diagrama núm. 1 
GRUP DOMESTIC, TRONCAL AMPLI 

1 .  amo 4 .  tidn 7 moro 
2 ,  dueca 5 .  heredero 8 .  moza cabaleros 
3 .  tiona 6 ,  ioven 9. fills del heredero 

-. 



En contrast amb aquestes unitats familiars integrades per un 
nombre creixent de components, en els últims vint anys aquest 
nombre ha tendit a reduir-se considerablement (cf. diagrama 
núm. 2): 

Diagrama núm. 2 

GRUP DOMBSTTC TRONCAT. RESTRINGIT ------ 
/' 

\ 
\ ' I & o 2 )  

1. amo - I .  loven 
2. duefia 5 .  fills del heredero 
3. heredero 

Els homes i dones solters han tendit a desvincular-se de llur 
grup familiar natal, emigrant des de molt joves de manera de- 
f i t i v a .  Aquest fet, acompanyat d'una restricció en el nombre de 
naixements, ha provocat una reducció considerable del grup fa- 
miliar que sol limitar-se únicament al <<tronc,> prbpiament dit, i 
est; desprovist de les seves <<branques)> laterals. Al mateix temps, 
s'han produi't canvis considerables en el sistema d'autoritat, rols 
familiars, jerarquia interna, etc., de manera que avui dia, la in- 
fldncia de les opinions de les generacions més joves, abans supe- 
ditades a un estricte control patern, és més gran. Tot aixb acom- 
panyat d'una crisi dels valors associats al treball agroramader, 
d'una crisi del propi sistema d'herencia (els pares veuen limitada 



I'acció de l'hereu perque llurs fills prefereixen altres alternatives 
de treball), i de la creixent dificultat que tenen els hereus per 
contraure matrimoni. 

Tots aquests elements, que una anllisi estrictament funcio- 
nalista permet detectar, comparar i correlacionar, constitueixen, 
per la seva banda, indicadors substancials d'un canvi a la familia 
troncal, canvi que transcendeix els aspectes formals i afecta la 
seva mateixa estructura, és a dir, el contingut d'aquestes relacions 
formals. Analitzarem aquesta qüestió amb més deteniment, con- 
siderant l'evolució de l'estructura familiar com a part d'un procés 
més general. 

La família troncal al Pirineu dlAragÓ. Andlisi &un procés 

Un dels aspectes més significatius respecte a la necessitat d'in- 
terpretar la familia troncal a la llum del context sbcio-histbric 
emergeix de l'anllisi dels seus mecanismes de reproducció. Aquests 
mecanismes estan relac:onats, sens dubte, amb les regles i estra- 
tegies per al nomenament de l'hereu i per a la realitat del matri- 
moni d'aquest, perb també amb el destí de tots aquells que no 
són afavorits per l'herbncia. 

Si prenem com a referbncia tots els components d'un mateix 
grup generacional, només dos individus de cada grup familiar 
poden convertir-se en transmissors de la familia troncal i del 
patrimoni associat amb ella: un com a hereu/-eva de la casa; 
I'altre com a esposa o marit de I'hereu d'una altra casa. Matemh- 
ticament, la resta dels germans queda exclosa d'aquesta possibili- 
tat i tenen dues alternatives: desvincular-se del grup familiar 
natal, en casar-se o independitzar-se, o bé romandre en el grup 
familiar natal en estat de solteria. Només en una proporci6 molt 
baixa, els no hereus (<(se casan solteros>>, segons expressió anso- 
tana) aconsegueixen romandre en el poble. fundant noves famílies 
troncals. 

La dinimica de funcionament de la familia troncal es basa tant 
en la perpetuació del tronc familiar com en I'expulsió a cada gene- 
ració dels individus no hereus. Aquests han constitui't, en els mo- 
ments d'expansió econbmica o política (repoblació durant la Recon- 
questa, colonitzacions i desenvolupament industrial), la base 
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humana d'aquelles realitzacions. Per consegüent, si considerem 
el grup familiar en termes de la seva posició respecte a l'econo- 
mia política ~ o d e m  col.legir que troncalitat i nuclearitat es com- 
plementen i es troben en mútua interdependencia. 

Segons els costums locals, avalats pels Fueros tot individu no 
hereu té dret a quedar-se a la llar natal mentre resti solter i cctra- 
baje a beneficio de  la casa*. Aixb significa també haver de realit- 
zar les feines considerades de segon ordre i més ingrates. El fet 
que puguin posseir alguna parcella en propietat, ramat o diner 
no modifica el que diem (des d'un punt de vista estructural), ja 
que aquestes possessions acaben revertint al tronc familiar, a tra- 
vés de l'hertncia en favor dels nebots. Doncs bé, la quantitat d'in- 
dividus que ~ o d e m  trobar a cada grup domtlstic és relacionada 
amb les o~ortunitats de treball existents a nivell local o. fins i 
tot, en zones més llunyanes. Així el nombre d'individus solters 
acostuma a ésser abundant en moments de contracció econbmica 
i política, com el que va caracteritzar l'tlpoca posterior a la Guerra 
Civil espanyola i, en bona mesura, tot el segle XIX i inicis del XX, 
moments en els quals, malgrat tot, quedar-se a casa significava 
seguretat de feina i manteniment, i només el fet de casar-se o de 
trobar feina fixa (cosa ben difícil si no s'emigrava) constituien 
raons fonamentals per abandonar la casa natal. La familia tron- 
cal, aleshoies, resulta ampliada, en incorporar i subsumir els in- 
dividus &libes. 

La família troncal Amplia, la constituida pel tronc i per totes 
les seves branques, i que aconsegueix reproduir-se durant gene- 
racions mitjan~ant complicades estrategies heredithies i matri- 
monials, aquella que, en paraules de W.  A. Douglass referint-se 
al País Basc, adopta una <{distribució trigeneracionab (1977 : 7 1) 
té la seva raó d'ésser en el context d'un sistema productiu amb 
predomini del sector agrari i limitades oportunitats laborals fora 
d'ell. En aquestes circumstAncies, ésser hereu constitueix un ver- 
tader privilegi (en termes relatius és clar) per al qual resulta de- 
cisiva la voluntat d'un pare que és també un vertader patró per 
als membres de la seva família. Es tracta d'un context social, en 
definitiva. amb nul.la o dtlbil im~lantació de les relacions capi- 
talistes de producció, escassa industrialització i una agricultura 
de tipus ccpaleolitic>>, com diria Eric Wolf (1971). 

La situación de I'Estat espanyol en els inicis del segle XIX s'a- 



d a ~ t a  a aauesta caracterització: existia un fort  red domini del sec- 
to; agrariAi únicament a Catalunya i Euskadi's'havia iniciat un 
procés d'industrialització, que absorbia basicament la mh d'obra 
procedent de l'entorn rural immediat. En aquests moments el Piri- 
neu es trobava superpoblat: el creixement demogrific que s'havia 
produit a finals del segle XVIII anava acompanyat d'una falta 
d'opcions laborals a nivell regional. Qui no era hereu/-eva, o no 
aconseguia casar-se amb un hereu/-eva, només podia provar for- 
tuna en terres llunyanes (cthacer las Américas>>) o bé quedar-se 
solter amb la seva família. Alguns joves matrimonis, tentant la 
sort, van intentar quedar-se a llur mateix ~ o b l e .  esbancant ter- 
renys comunals, que es cultivaven no sense conflictes i tensions 
veinals .2 

El problema fonamental per a les famílies camperoles era la 
necessitat de mantenir un equilibri entre la grandhria de l'explo- 
tació (terra i bestiar), la forca de treball disponible (membres en 
actiu del grup domestic) i el nombre de consumidors. El bestiar 
i llurs productes es destinaven a la venda, mentre que la produc- 
ció agrícola es dirigia al consum propi i al manteniment de la ra- 
maderia. Com tota producció destinada a l'autosubsistencia, es 
caracteritzava per la diversificació: les activitats agrícoles eren 
laborioses, complexes i necessitades d'una considerable aportació 
de treball. Qualsevol parcella explotable era explotada, per pe- 
tita, costeruda i llunyana que fos. El bestiar de llana, sotmts a 
un regim de transhumhncia, requeria una atenció constant. El di- 
ner circulava poc, per la qual cosa s'aprofitava qualsevol feina 
remunerada que pogués realitzar-se. Els treballs dom6stics ad- 
quirien també un volum considerable. A tot aixb s'hi podia arri- 
bar gracies a la forca de treball que la familia troncal Amplia sub- 
ministrava. Per un altre cantó, en disposar d'una forca de trebdl 
abundant, es convertia en lbgica l'estrategia d'augmentar al mA- 
xim la producció, encara que fos a costa d'una gran inversió de 
temps i de treball, d'una escassa rendibilitat, per tant. Lbgica 
era també la idea que la fragmentació patrimonial portaria a 
la rui'na les diferents famílies, en posar en perill el delicat equi- 

2. El mateix procés es va produir també a altres zones del Pirineu 
(Cf. G. Augustins, 1981:21). 
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libri per al qual es mantenien les explotacions. L'elecció d'un 
hereu únic es presentava així com un imperatiu del sistema i el 
control del seu matrimoni com una necessitat de la casa. Els altres 
germans, socialitzats amb aquesta idea, no podien fer altra cosa 
que considerar també com a lbgica llur situació de discriminació, 
imputada a l'atzar genealbgic (no ésser home, o no ésser primo- 
gknit) i ja des de molt joves orientaven llurs expectatives cap al 
matrimoni (les dones, especialment) o cap a alternatives foranies 
que els erradicarien lluny de llur comunitat d'origen. 

De tota manera, aquestes consideracions generals no s'apliquen 
de la mateixa manera a totes les cases. Hem assenyalat la neces- 
sitat d'analitzar l'estructura familiar a partir de la significació SO- 

cia1 que li confereix el context sbcio-histbric en el que es troba. 
Estem intentant mostrar que les condicions diferencials d'aquest 
context poden traduir-se en variacions en la grandaria i composició 
del grup domestic i, fins i tot, en el contingut de les seves rela- 
cions internes, la qual cosa ens obligava a diferenciar els aspectes 
purament formals dels prbpiament estructurals. Perb l'anilisi re- 
sultaria incompleta si aquestes mateixes distincions no les apli- 
quéssim a un altre nivell, a l'univers més restringit (l'escenari 
del qual se situa a les comunitats vei'nals) en el que operen les in- 
teraccions familiars i en el que les diferencies existents entre elles 
adquireixen rellev8ncia. En aquest nivell no podem parlar de la 
casa, sinó de las casas, en plural. No són iguals les cases que 
posseeixen moltes terres i bestiar i lloguen pastors per a la seva 
cura, que aquelles altres els membres de les quals s'han d'oferir 
com a pastors per a les primeres, o aquelles que utilitzen bhsica- 
ment la forca de treball familiar. Aquestes diferencies en els re- 
cursos de cada família, expressades en termes de relacions de clas- 
se, constitueixen, per la seva banda, condicions que determinen, 
no sols la grandaria i composició del grup domestic, sinó també 
el significat soc:al d'aquest grup domestic. Tornem de nou a 
la franja pirinenca i a la situació existent a comenCaments de 
segle. 

A Ans6 existia una forta diferenciació social. Les cases més 
riques (amb propietaris absentistes o no) recorrien a la utilització 
de criados per a tenir cura dels ramats, llaurar els camps i atendre 
les qüestions domestiques. En un altre lloc he calculat, en base al 
cens ramader de 1890, com les quinze cases ansotanes més riques 



donaven feina a un total de cent vint-i-cinc criats o pastors (Cf. 
Comas d'Argemir, 1978:303). En aquesta epoca hi havia, en 
canvi, una sola casa a Echo realment potent, la qual, juntament 
amb altres de menor rellevhncia, donaven feina a unes vint-i-cinc 
persones (aquesta diferencia explica perqui. a A n d  hi havia un 
major nombre de cases qualificades com a ctmolt pobres* i per- 
qui  també a A n d  ha emigrat molta més gent, cosa que veurem 
més endavant). 

A més de posseir els patrimonis més extensos, les cases més 
riques acumulaven les parcelles més Amplies, fitrtils i prbsperes 
als nuclis de població. La grandaria de llurs ramats era superior 
als mil caps de bestiar de llana. Podien contractar entre un- mí- 
nim de tres i un mhxim de quinze pastors o crlados als que es 
retribui'a amb aliments i salaris molt baixos. En alguns casos, el 
propietari controlava directament la feina que s'havia de fer, en 
altres predominava l'absentisme. Aquests últims solien ésser els 
que més terres posseien, tant en els nuclis pirinencs com, sobre- 
tot, fora d'ells, i a més tenien interessos en el món urb8: alguns 
exercien professions liberals o tenien cirrecs polítics, accions a 
empreses, etc. La possessió de propietats agrícoles i ramaderes era 
considerada com una inversió segura i estable davant les' altres 
activitats, més especulatives, encara que potser amb beneficis més 
elevats. 

Les estrattgies familiars de les cases més riques consistien en 
assignar a cada fill la continuació d'una de llurs activitats. Hem 
pogut comprovar que és en aquestes cases on es complia de for- 
ma més rígida la norma de la indivisibilitat del patrimoni agrari 
i del nomenament de l'hereu en l'home primogenit. Les raons 
d'aquesta estrategia no són difícils d'establir: l'herincia indivisa 
contribueix a mantenir una posició privilegiada a nivell comuni- 
tari, en un context on la terra constitueix un bé escas, i la fami- 
lia troncal Amplia, per la seva part, constitueix la base social amb 
la que es sustenta tal posició, en assignar diferents rols a cada 
membre de la família, bhsics per a la reproducció del conjunt 
social. L'hereu constitueix una anella en la cadena de transmissió 
de les propietats; els no hereus, educats per a exercir professions 
liberals, representen els contraforts dels murs sobre els que s'as- 
seriten les relacions de propietat: notaris, metges, advocats, poli- 
tics, educadors.. . sancionen i legitimen les prktiques socials, ju- 



rídiques o econbmiques que reprodueixen i donen continui'tat al 
sistema. 

Les cases medianas, segons concepció local, eren les que man- 
tenien una major proporció entre la grandlria de la familia, la 
quantitat de terres cultivades i el nombre de caps de bestiar. 
El grup domestic subministrava la mA d'obra necessiria per al 
funcionament de l'explotació. La jerarquia familiar, fonamentada 
en la posició de cada individu respecte a l'hertncia, servia de base 
també per a la divisió del treball, Els tiones s'encarregaven de 
les feines més ingrates o menys desitjades, com era la cura del 
ramat, especialment quan aixb implicava estar allunyat del nucli 
de població (a l'estiu als ports de muntanya i a l'hivern a la 
TIERRA BAJA). El heredero i els seus germans s'encarregaven tam- 
bé del bestiar en els moments necessaris i s'adjudicaven bhsi- 
cament les feines agricoles. El amo supervisava la feina dels altres 
i ell mateix s'encarregava de moltes tasques i controlava direc- 
tament la venda del bestiar. Les dones eren les encarregades de 
tot el treball domestic, el cultiu dels horts, la cura dels animals 
de corral i la participació en les tasques agrícoles sempre que es 
requerien bra~os en abundhncia. 

Les cases que disposaven d'una quantitat de terres mitjana 
(entre 5 i 10 hes) i de capital suficient per anar ampliant el ra- 
mat, gaudien de ~eriodes de prosperitat en aquells moments del 
cicle familiar en els que es disposava de f o r ~ a  de treball jove i 
abundant. Si hi havia tiones quedava assegurada la cura del bestiar 
i els altres membres del grup domestic es podien dedicar a les tas- 
ques agrícoles i casolanes; si no n'hi havia, es podia recórrer al 
contracte d u n  pastor, o bé optar per disminuir la grandiria del 
ramat: si. en canvi. la forca de treball era excessiva oer 3 les 

d'ampliació de ja hisenda, alguns dels més foves bus- 
caven feina fora d'ella. 

En aquest segon cas, la familia troncal Amplia proporcionava 
la base de treball de l'explotació, en unes condicions en que les 
activitats agricoles i ramaderes, diversificades i extensives, re- 
querien la utilització d'una quantitat considerable d'energia huma- 
na. La troncalitat i la institució d'un únic hereu. sublimades com 
la salvaguarda de la integritat patrimonial, adquireixen aquí una 
nova significació: assignen el seu lloc a cada individu, legitimen 
la prhctica social i ofereixen el marc en el que es desenvolupa 



l'activitat econbmica. En aquesta classe de família és on millor 
es poden constatar les curoses estratkgies hereditlries i matrimo- 
nials, el cúmul de drets i obligacions que adquireix I'hereu, els 
complicats arregles per a decidir la quantia de les dots. Per aixb 
s'han convertit en el model-tipus, base d'anllisi de juristes, eco- 
nomistes i antropblegs, a partir de la qual s'han realitzat genera- 
litzacions a nivell de sistema. 

Queden per analitzar les cases més pobres, que eren precisa- 
ment les més nombroses (a A n d  representaven un 74 % respecte 
al total de cases existents a principis de segle. A Echo arribaven 
al 60 %). Difícilment podien viure a base de llur propi patrimo- 
ni. Si s'exercia un ofici, es disposava d'un petit comerg o s'acon- 
seguia una ocupació oficial (carter, algutzir, gulrdia municipal.. .), 
s'aconseguien petites remuneracions addicionals que complementa- 
ven la insuficikncia de l'explotació. D'altra manera, resultava obli- 
gat llogar-se com a pastor a una altra casa, realitzar qualsevol 
feina que els presentés per a obtenir jornals, collocar-se al servei 
dombtic, recórrer al contraban o a la venda de productes recollec- 
tats (llenya, bolets, te de roca) i, en últim extrem, emigrar. La 
majoria d'aquestes cases es mantenien en un equilibri precari que 
qualsevol circumstlncia podia trencar. Els membres del grup do- 
mestic podien combinar-se per a realitzar aquestes activitats i 
multiplicar d'aquesta forma les fonts d'ingressos que, en qualsevol 
cas, eren summament baixos. Els més joves anaven a Franca 
per treballar durant l'hivern, tornant al poble per ajudar en la 
multitud de tasques que hi havia durant l'estiu. Aquesta forma 
d'emigració (que no és desconeguda a les cases medianas) propor- 
cionava alleujament a aquestes cases, ja que durant una bona part 
de I'any no havien de subministrar la manutenció d'alguns de 
llurs membres i, en canvi, podien comptar amb ells quan s'acu- 
mulava la feina a l'explotació domkstica. 

A les cases més pobres, l'aplicació de la normativa hereditlria 
resultava molt més flexible (Cf. Comas d'Argemir, 1980:46-50) 
malgrat que es compartia la ideologia de la indivisibilitat patri- 
monial i es considerava que l'home primogitnit era qui, per dret 
i per costum, s'havia de fer carrec de la hisenda. Malgrat tot, 
qui havia nascut primer era també qui primer estava en dis- 
posició d'anar a treballar, i si el primogitnit aconseguia una ocu- 
pació estable era poc probable que l'abandonés per tornar a 
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casa. Un germA o germana més jove era qui, aleshores, es quedava 
amb els pares i es feia cirrec de la hisenda, amb la qual cosa 
variava substancialment el significat de l'elecció de l'hereu així 
com la composició del grup familiar. 

A les cases menys afavorides en la distribució dels recursos, 
la familia troncal Amplia resulta de la pressió de població a unes 
unitats familiars que són, al mateix temps, unitats de treball (Cf. 
Medick, 1976:308). A més de compartir algunes de les funcions 
que hem assenyalat per a les cases medianas (assignar els rols fa- 
miliars, ésser marc de l'activitat econbmica), la familia troncal 
amplia constitueix un mitjA de defensa contra la pobresa (encara 
que no permeti sortir-se'n): el nombre elevat de components aug- 
menta la capacitat de cooperació, constitueix una espPcie de se- 
guretat social davant possibles accidents, malalties o morts, asse- 
gura la capacitat de treball en els moments necessaris, al mateix 
temps que diversifica la possibilitat d'obtenció de salaris. 

Recapitulant, podem assenyalar que la familia troncal Amplia 
constitueix una unitat social que, relacionada amb el sistema d'he- 
rPncia indivisa, serveix de base per a la conformació d'unitats de 
producció camperoles en el context d'una formació econbmica i 
social amb una dPbil (o molt localitzada) implantació de les rela- 
cions capitalistes, de manera que la producció agriria es manté a 
nivells poc més elevats que la mera subsistPncia i els nuclis urbans 
presenten un creixement moderat que no permet absorbir en llur 
totalitat els excedents humans de les zones rurals. En aquestes 
circumstAncies, la família troncal Amplia, que jerarquitza les seves 
prbpies relacions internes i fonamenta la desigualtat entre els seus 
components, posseeix un contingut i significació diferents per a 
cada grup social, considerant les jerarquies que entre unes i al- 
tres famílies s'estableixen, perb comparteix, d'altra banda, una 
mateixa funció: la de servir de base per a la reproducció de les 
relacions existents: Parafrasejant J. Goody (1976)' podem dir 
que els més rics transmeten llurs possessions i els més pobres 
llur capacitat de treball. 

La familia troncal restringida sorgeix després d'un procés en 
el que progressivament desapareixen, es formulen o modifiquen les 



relacions a l'interior dels grups familiars, conseqü&ncia lbgica de 
les transformacions de les condicions generals de l'economia po- 
lítica. 

Ens referim al procés de progressiva extensió de les relacions 
capitalistes de producció a tots els sectors econbmics. Aquest pro- 
cCs, del que és difícil establir els seus inicis amb exactitud, i que 
es realitza de forma no homogtnia, va resultar interromput a 
Espanya amb la Guerra Civil i els anys de postguerra, fins que 
ei govern franquista afronta la política de liberalització econbmica 
i de desarroLlismo que va tenir la seva clara plasmació a partir 
de la decada dels seixanta, encara que s'havia iniciat en els anys 
immediatament anteriors. Les fortes repercussions socials, polí- 
tiques i econbmiques de l'aplicació d'aquest tipus de política no 
ens han de fer oblidar que constitueix, de fet, la continuació d'un 
procés iniciat amb anterioritat i que el propi franquisme no va 
poder obviar, en un clar intent de legitimar els interessos de clas- 
se que van conduir a la instauració d'una dictadura. Aclarit 
aquest punt, hem de subratllar, aixb si, el carkter traumitic i 
desequilibrat del desarrollismo i per tant, el desencadenament con- 
junt d'una multiplicitat de factors que, en un curt període de 
temps, precipitaren situacions de crisi a institucions de carhcter 
local, regional o estatal. Per aixb, hem d'analitzar aquestes situa- 
cions, no tant per a distingir un <cabansa d'un <cara, a la manera 
funcionalista, com per ésser reveladores dels diferents factors eco- 
nbmics, socials, polítics o ideolbgics que incideixen en I'evolució 
de les institucions concretes (com és el cas de la família troncal), 
factors que es manifesten de forma més nítida en alguns moments, 
tal com passa a la decada dels anys seixanta, que, per aquest mo- 
tiu, prenem en consideració. 

Al Pirineu d'Aragó, com en molts altres llocs del paisatge agra- 
ri, les principals transformacions a nivell familiar, local i regio- 
nal es manifesten sense ~a~ l i a t i u s  en aquesta d&cada dels seixanta; 
malgrat tot, entre 1920 i 1930 es comencen a albirar alguns canvis 
de forma nítida. Vegem algun de llurs signes: les emigracions 
temporals dels joves comencen a prendre, en alguns casos, ca- 
rhcter definitiu; al costat de les emigracions al continent ameri- 
ch, sorgeix la tendtncia a anar a aquelles ciutats espanyoles que 
comencen a oferir oportunitats d'ocupació laboral. Les noies tro- 
ben fhcilment feina a Barcelona com a minyones a les cases de la 



florent burgesia. Els joves es reparteixen entre les indústries ca- 
talanes i les feines en comercos i tallers de Saragossa i Osca. 
Els grups familiars del Pirineu, en desproveir-se d'efectius humans, 
han d'assumir noves estrategies econbmiques: s'abandonen, per 
exemple, les parcelles que, per llur petita dimensió o llunyania, re- 
sulten poc rendibles. Són aquests, a més, anys d'or per al contra- 
ban i, per tant, hi ha una més gran circulació monetaris. Els 
ramaders més potents comencen a liquidar llurs ramats, puix que 
amb tot aixb els sous dels pastors augmenten i no estan disposats 
a invertir capital ni massa preocupacions en unes hisendes que 
els proporcionen guanys marginals i que només resulten rendibles 
a partir de la vella estrategia de mantenir una ramaderia exten- 
siva amb baixos costos de producció.' 

Els canvis en la forma d'aplicar el sistema d'herencia, en els 
rols familiars, en el matrimoni, etc., que relatem més avall es co- 
mencen a manifestar també durant aquests anys. La Guerra Civil 
i la immediata postguerra van suposar la tornada a una situa- 
ció similar a la de comencaments de segle. La reconstrucció dels 
habitatges, dels camps de conreu, dels ramats, ocupa uns pri- 
mers anys presidits per la por callada d'uns o pel triomfalisme 
dels altres, moderat en tot cas pel fet que amb prou feines si hi 
ha unitats familiars que no contin amb algun mort, exiliat o des- 
aparegut. Durant vint anys, el panorama gairebé no canviaril, fins 
que s'inicia el procés de desarrollismo al qual aldudiem anterior- 
ment. 

Una de les característiques que s'han de  destacar del desen- 
volupament industrial més recent és d'haver-se efectuat de forma 
molt rapida i seguint el model de concentració de les indústries 
en unes poques ciutats, la qual cosa ha generat el moviment mi- 
gratori més important produi't a Espanya durant els últims dos 
segles. La indústria interior comenCa a absorbir la mh d'obra que 
fins aquest moment es concentrava al camp o havia d'emigrar a 
l'estranger (America, palsos europeus). Es produeix una elevada 
demanda de productes agrícoles que el sector agrari no pot abastir 

3. Un mayoral, mixim responsable del ramat d'un propietari, cobrava 
el 1900 un total de 200 pessetes l'any, més la manutenció, que consistia 
en pa, vi, cebes, patates i greix de porc i de be. L'any 1930 aquest salari 
havia pujat a 720 pessetes any. 



amb les seves estructures tradicionals, i aquestes estructures en- 
tren en crisi en  el moment que apareix com a evident i necessi- 
ria llur transformació, en el moment que criteris i estratkgies 
de  tipus capitalista estendran llurs tentacles fins al propi si de  
les explotacions agrícoles i ramaderes. La capitalització de les ex- 
plotacions camperoles (que n o  implica, necessariament, que deixin 
de sustentar-se en una organització de tipus familiar) no és només 
una resposta als estímuls d'obtenir una major productivitat, sinó 
també a la necessitat de substituir la m i  d'obra, cada cop més 
escassa i cara. 

Deixant de  banda les repercussions que al Pirineu d'Arag6 
s'han generat en el pla econbmic, centrem-nos d e  nou en els grups 
familiars, comencant per analitzar l'espectre comunitari. 

Als anys seixanta, amb prou feines quedava cap de les cases 
potents, que durant aquests anys acaben de liquidar les hisendes, 
especialment aquells propietaris que posseeixen (ells mateixos o 
llurs descendents) altres alternatives professionals en nuclis ur- 
bans. Les explotacions de patrimoni més escis desapareixen tam- 
bé, fonamentalment per falta de capacitat d'inversió: quan les 
demandes de consum augmenten i es trenca l'autosubsisttncia re- 
sulta impossible viure de petits ramats. Només subsisteixen la 
majoria d e  cases medzafzas: algunes han modificat llurs explota- 
cions seguint criteris d e  tipus empresarial buscant una major ren- 
dibilitat; altres segueixen vinculades als patrons tradicionals i com- 
plementen els ingressos necessaris amb la realització de treball 
extern. 

A les cases que encara subsisteixen s'ha redui't considerable- 
ment la forca de treball disponible. Els fills solters han tendit a 
desvincular-se del grup domtstic, emigrant ja des de molt joves 
de forma definitiva, sense poder comptar doncs amb llur aportació 
de treball. Com a conseqü2ncia d'aixb mateix, tendeix a desapa- 
reixer aquella figura del tidn que, com hem vist, tenia al seu car- 
rec la vigilincia del ramat. La familia troncal, per tant, es veu 
desproveida de les seves branques collaterals, adoptant el tipus 
que denominavem com a restringit. 

La nostra hipbtesi és que la familia troncal restringida no és 
una versió redu'ida de  l'implia, simplement per comptar amb 
menys nombre de  membres. Estructuralment, posseeix una sig- 
nificació diferent: les seves relacions internes reflexen la crisi 
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profunda que afecta el propi sistema i les condicions de la seva 
reproducció. L'adequació als nous requeriments productius fa més 
funcionals les unitats familiars, amb una més gran flexibilitat i 
independkncia de llurs membres, la qual cosa és incompatible amb 
tot el complex bigarrament de vincles i compromisos mutus in- 
herents al sistema d'hersncia, tal com s'ha practicat tradicional- 
ment al Pirineu d'Aragó. Les prbpies dificultats en la transfor- 
mació de les explotacions i l'augment de les alternatives laborals 
al marge de la ramaderia han estat en conjunt factors decisius 
per a l'esllavissament i la dissolució de les primitives relacions fa- 
miliars. I un reflex clar d'aixb el constitueixen la crisi de repro- 
ducció d'aquestes relacions, o la interrupció de la cadena genera- 
cional que assigna llur continuitat. 

En primer lloc, trontolla aquell vell costum de nomenar he- 
reu l'home primogenit, amb tots els drets i obligacions mútues 
que aixb comportava. Haver de dedicar-se a les terres i al ramat 
es considera més un inconvenient que una altra cosa, una alter- 
nativa entre moltes altres. Així doncs, l'elecció de l'hereu no 
depkn tant de les preferkncies dels pares, orientades cultural- 
ment cap a l'home primogsnit, com de la decisió d'algun dels fills 
de voler romandre a casa i continuar l'explotació familiar. Molts 
opten per abandonar aquesta alternativa, mentre d'altres romanen 
lligats, per una esphcie d'obligació moral, al tronc casal. 

Si ésser hereu no es considera cap avantatge, conseqüentment 
tampoc no es considera com a tal el fet de casar-se amb un hereu. 
De fet, les dones han estat les primeres en acusar les contradic- 
cions d'una institució en procés de transformació, i algunes d'elles 
han preferit des de fa uns anys, forjar llur vida lluny de la casa. 
Hi ha diferents motius: per raó del sexe, s'han vist discrimina- 
des respecte a l'herencia, puix que només l'abshncia d'homes els 
ha donat accés als bens patrimonials. Llur paper social s'ha hagut 
de desenvolupar, per tant, dins la família de llur espbs, i no sem- 
pre resulta fhcil la convivhncia, ni la feina, gratificadora. Davant 
l'alternativa de quedar-se solteres a casa com a filles o com a ger- 
manes, o anar com a esposes a casa d'altri, han preferit, de ve- 
gades, una tercera via, vinculada a la vida a nuclis urbans. Aques- 
ta actitud no és nova i fins fa uns anys (posem de nou com a 
frontera la dkcada dels seixanta), es palliava en part casant l'hereu 
amb alguna jove d'algun petit llogarret veí o casa dispersa (anar 



a viure a la villa significava millorar). Perb aquesta solució es 
mostra ara disfuncional: d'aquí l'existtncia d'un bon nombre d'ho- 
mes hereus que no han pogut contraure matrimoni. 

La solteria dels hereus seri motiu del tancament de moltes 
cases en un futur prbxim. Comprovem aquesta afirmació exami- 
nant els motius pels quals a Echo i Ansó s'han tancat algunes 
cases en el període comprks entre 1924 i 1975, per veure, a con- 
tinuació, les expectatives de continultat de les cases obertes i en 
funcionament avui dia. 

En un període de cinquanta anys (de 1924 a 1975), s'han 
tancat 74 cases a Echo i 148 a Ansó (és a dir, exactament el 
doble). Els motius, en cada cas, han estat els següents: 

N.O cases tancades 
(1 924-1 975) 

Motiu d e  tancament de les cases Echo Ans6 

Emigració de tot el grup familiar 14 20 
Defunció matrimoni sense fills 10 20 
Defunció hereu solter 16 3 1 
Emigració de tots els fills 16 5 5 
Uns fills emigren i altres es casen 

a una altra casa 18 22 

TOTAL 7 4 148 

Com podem comprovar, l'emigració ha estat molt superior 
a A n d  que a Echo; també, el nombre de cases que s'han tancat 
per quedar-se I'hereu solter. Les causes d'aquesta diferencia són 
múltiples, perb en podem assenyalar dues com a més importants. 
A Ansó, com ja hem comentat més amunt, hi havia a principis 
de segle moltes més cases pobres que a Echo, pastors la majoria 
dels ramaders més rics (dels quals també n'hi havia més a Ansó). 
Els individus de les cases més pobres són els primers que van 
emigrar en obrir-se possibilitats de treball en els centres indus- 
trials. Els propietaris absentistes, per altra banda, van anar liqui- 
dant llurs hisendes quan els salaris dels pastors van comencar a 
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pujar. L'altra raó important és que a Echo ha estat possible re- 
orientar les explotacions ramaderes a base de recursos de la prbpia 
vall (canvi del conreu de cereal per farratge, canvis en el tipus 
de ramats i tendencia a la monoproducció ramadera), mentre que 
a Ansó aixb és impossible, per causa del caracter accidentat de la 
seva vall i l'escassa disponibilitat de terres conreables: els rama- 
ders ansotans s'han vist obligats a reforcar i millorar el sistema 
transhumant tradicional a base d'inversions de capital més grans, 
la qual cosa actua de forma selectiva respecte als qui disposen 
de menys recursos. Per aixb avui queden moltes menys cases a 
Ansó que a Echo i I'amenaca per a llur continu'itat és molt més 
greu. Vegem-ho a continuació. 

'El  1975, a Echo hi havia 148 cases obertes. i a Ans6 134. 
Vam considerar que oferien una possibilitat aquelles cases amb 
joves menors de 30 anys, i vam examinar la situació de la res- 
ta. El resultat va ésser el següent: 

Echo Ansd 
Nombre total de cases (1975) 148 134 

Cases amb joves menors de 30 anys 97 57 
Cases que no tenen perspectiva de 5 1 7 7 

continui'tat, de les quals 
matrimonis sense fills 6 14 
hereu solter 4 3 56 
emigració de tots els fills 2 7 

El quadre anterior il.lustra suficientment el que anAvem as- 
senyalant respecte a la crisi de reproducció de les unitats familiars, 
una crisi que s'ha d'entendre en termes de problemes que afecten 
el sector agrari i ramader, i de la diferent posició estructural de 
les explotacions camperoles familiars en el marc de la formació 
econbmica i social que, en aquests moments, no només ha per- 
dut pes específic en termes absoluts (menor nombre de perso- 
nes en el sector primari), sinó també relatius (valoració de la 
importincia d'aquest sector en el sistema econbmic). Perb, a més, 
amb la capitalització creixent de les explotacions camperoles, 



aquestes passen a ésser font de m i  d'obra per a la indústria. Les 
unitats familiars, per tant, perden efectius, perb aquesta pkrdua 
es produeix d'una manera no selectiva: des del punt de  vista fa- 
miliar hauria estat culturalment lbgic que emigressin aquells in- 
dividus que ja h o  feien en determinades epoques de l'any, de for- 
ma temporal i, en canvi, aquesta lbgica cultural ha resultat tren- 
cada pel gran nombre de  casos e n  quP ha emigrat la totalitat dels 
components de  la generació de  recanvi. 

Per aquestes raons (que alludeixen al significat d e  la familia 
en termes de  sistema) assenyalivern que la familia troncal res- 
tringida ha d'ésser interpretada com a un tipus de familia diferent 
a la familia troncal bmplia. Perb s'han d'afegir altres aspectes: 
els seus components no són els mateixos; ha variat en gran me- 
sura el significat del matrimoni. El sistema d'autoritat i rela- 
cions internes també s'ha vist alterat, en  concedir-se una menor 
importhncia a l'experitncia i la tradició i valorar-se, en canvi, els 
nous coneixements o la capacitat d'iniciativa. La familia troncal 
restringida, finalment, es troba afectada d'una crisi en els seus 
mecanismes de  reproducció, la qual cosa interromp la conti- 
nui'tat d'un bon nombre d'unitats familiars. ¿Podem dir que tots 
aquests factors indiquen una dissolució dels principis sobre els 
que es fonamenta la troncalitat i que el tipus de familia restrin- 
gida no constitueix més que una fase d'aquesta dissolució pro- 
gressiva? Es possible que aixb sigui així i que, en un futur, la 
troncalitat deixi pas a un altre tipus de  sistemes familiars. De tota 
manera, pensem que aixb no entra en contradicció amb la base 
&argumentació d'aquesta comunicació: que la familia troncal pot 
assumir significats estructuralment diferents, malgrat que conser- 
vi idPntiques qualitats formals. La dissolució d'aquests mateixos 
principis formals evidencia d'una manera molt més nítida l'ade- 
quació de les institucions als processos més generals del context 
social. 

Finalment, voldria referir-me a un aspecte que s'haurh d e  
desenvolupar més impliament en un altre lloc, perb que, per ba- 
sar-se en el que s'ha exposat anteriorment, sembla pertinent es- 
mentar. Es tracta de comentar breument el model mateix amb el 
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que normalment es representa la familia troncal. Es tracta d'un 
model que acostuma a adoptar la forma trigeneracional del tronc 
i inclou tots els possibles collaterals. Correspon al mateix tipus 
que s'ha presentat en aquest treball referit a la familia troncal 
Amplia, i que coincideix amb el que habitualment s'ha utilitzat en 
els estudis sobre la franja pirinenca-cantlbrica (Caro Baroja, 1971; 
Douglass, 1977; Lisón Tolosana, 1971). Des del nostre punt de 
vista, aquest model presenta dos problemes principals: 

El primer és que representa el grup familiar d'una forma es- 
thtica. És com si es tractés d'una fotografia, en la que les persones 
o objectes que poden estar en moviment apareixen immbbils i 
suspesos en el temps. El cicle familiar queda així amagat: es re- 
presenta un estadi d'ell que d'aquesta manera resulta privilegiat 
sobre els altres perque, de fet, es considera el més important, 
puix que inclou el moment de transmissió del patrimoni a un 
hereu únic (Cf. Assier-Andrieu, 1981 : 33). 

En segon lloc, el model reprodueix la norma, l'ideal cultural 
de quina ha d'ésser la composició del grup domttstic, indepen- 
dentment de la composició real que assumeixi. Els morts, els es- 
tats de solteria de l'hereu, els grups domestics truncats per llur 
base o els de nova creació, no solen presentar-se com a variacions 
del model. No volem dir amb aixb que el particularisme subja- 
cent a les practiques diferencials s'hagi de sobreposar i enfosquir 
els principis o regles pels quals es regeixen aquelles practiques, 
sinó que és necessari distingir de forma precisa tals principis de 
llur aplicació i no identificar una cosa amb l'altra. 

Així doncs, el model de familia troncal representa un aspecte 
ideal-normatiu de la cultura. Per aixb esta descontextualitzat: és, 
per definició, atemporal i tendeix a idealitzar les relacions fami- 
liars. Com a model indica. de fet. les telacions familiars existents 
a l'interior del grup, alhoia que deixa de representar els aspectes 
conflictius o injustos d'aquestes mateixes relacions o bé els subli- 
ma per legitimar-10s. 

Per aixb considerem necessari analitzar la composició dels 
grups domestics troncals a partir dels sistemes de relacions més 
amplis i complexos que els confereixen llur significació precisa. 
Les condicions sbcio-h:stbriques particulars en les que es desenvo- 
lupa la practica social permeten descobrir la lbgica de l'estructura 
familiar i de tot el conjunt de practiques relacionades amb la seva 



reproducció. La divisió social del treball i els recursos disponibles 
situen els grups dom2stics en un pla d'interrelació o exclusió, fo- 
namenten les relacions d e  producció existents i, per tant, les con- 
dicions de  reproducció del sistema. 

Traducció: Oriol Romaní 
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