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La present investigació se centra a estudiar les relacions entre el treball i el gènere 

d’un poblat rural i agrícola de Madagascar, així com també analitzar la percepció que 

es té del treball. La pregunta de recerca plantejada és la següent: els patrons de 

divisió i organització del treball d’una societat industrialitzada són reproduïbles a un 

poblat agrícola i tradicional com el poble de Vontovorona (Madagascar)? 

A partir d’aquesta pregunta, la recerca es planteja observar com es distribueix el 

treball d’aquest poblat segons el gènere i entendre com es percep el treball en 

aquesta societat. Més específicament, identificar diferents tipus de treball i les 

activitats que els conformen; i, finalment, veure si són comparables els patrons de 

gènere d’una societat industrialitzada amb una societat agrícola. 

Per tal d’entendre l’enfocament teòric, cal remarcar que l’estudi s’ha desenvolupat 

en un poblat que pateix un alt índex de pobresa i analfabetisme. Econòmicament hi 

predomina el modus de producció de subsistència, és a dir, gran part de l’activitat 

està centrada en el treball de subsistència. Culturalment és un municipi molt arrelat 

a les tradicions, però a la vegada rep molts estímuls exteriors des del punt de vista 

productiu, cultural i, també tecnològic; generant d’aquesta manera una simbiosi 

cultural i de formes de vida. 

Per tal d’iniciar la recerca, des del punt de vista teòric es parteix dels debats entorn 

el treball i, més específicament, el treball de les dones, un aspecte molt discutit en 

què giren forces perspectives al voltant, però normalment des d’uns paràmetres 

característics d’un modus de producció capitalista, propis d’una societat 

industrialitzada.  Per tal de dur a terme l’anàlisi, s’ha entès el treball en termes de 

Núria Sánchez que percep com a treball  totes les tasques que “es desenvolupen en 

diferents esferes o espais econòmics i institucionals i sota una multiplicitat de 

relacions socioeconòmiques, relacionades entre sí de forma dinàmica” (Sánchez, 

2016:62). Per tal d’identificar les diferents formes de treball es parteix de les 

propostes de classificació de la Durán (2012), UNIFEM (2005) i Benería (1999), Tot 

i que, s’ha considerat pertinent, tenint en compte el context, diferenciar entre treball 

mercantil i treball no mercantil (treball d’autoconsum i treball domèstic i de cures). 

De manera que la principal diferència es centra en si l’activitat que es duu a terme 

passa o no pel mercat.  



 

Per abordar la problemàtica plantejada s’ha realitzat una aproximació qualitativa. 

El treball de camp ha tingut una durada de tres mesos i s’ha combinat entrevistes i 

observacions. Les entrevistes han anat centrades a analitzar la percepció del treball 

i en conèixer com s’organitza i es gestiona l’espai privat. I, les observacions s’han 

centrat en la divisió sexual del treball en l’espai públic i comunitari.  

Pel que fa als resultats de la recerca, en primer lloc, cal destacar que les fronteres 

entre els diferents tipus de treball són molt borrosses i ambigües. Tot i així, s’ha 

pogut observar una clara divisió sexual del treball pel que fa a les diferents tasques 

que duen a terme. En termes generals, s’ha observat que la gran part de les activitats 

es desenvolupen en l’esfera pública i comunitària. Per tant, homes i dones 

comparteixen espais, sobretot quan desenvolupen activitats d’autoconsum, ja que 

en aquests casos homes i dones acostumen a compartir espais-temps. D’altra banda, 

socialment - tant homes com dones - perceben com a treball aquelles tasques que 

generen valor des del punt de vista capitalista. Dit d’una altra manera, el treball 

domèstic i de cures no té reconeixement econòmic ni social.  

En l’àmbit familiar, la situació considerada ideal correspon al model male 

breadwinner. L’home és responsable de l’àmbit mercantil i qui aporta el salari 

principal pel manteniment de la llar-família, desenvolupant d’aquesta manera un rol 

de poder i determinant una clara subordinació de les dones. D’altra banda, les dones 

són relegades a la llar-família desenvolupant un rol de submissió i d’obediència. 

Tanmateix, hi ha una forta presència de les dones en el mercat de treball, tot i que el 

seu salari és considerat socialment com a complementari. Les dones, a diferència 

dels homes, duen a terme llargues i il·limitades jornades laborals, complementant i 

sobreposant diferents tipus de tasques considerades de diferents esferes.  

En termes generals, i amb voluntat de donar resposta a la pregunta inicial, s’ha pogut 

concloure - malgrat les diferències socials, culturals i econòmiques - que en aquesta 

societat hi ha paràmetres totalment comprables amb una societat industrialitzada. 

Tot i ser una societat centrada en l’economia de subsistència i els individus invertir 

gran part del seu espai-temps en el treball d’autoconsum - s’hi pot percebre una 

forta presència del modus de producció capitalista. 

 


