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MEDI AMBIENT, ESPAI, PAISATGE 1 LLOC.
UNA PERSPECTIVA DES DE LA GEOGRAFIA DEL GENERE
M. Dolors Garcia Ramon

RESUM: Medi ambient, espai, paisatge i lloc. Una perspectiva des de la geografia del genere.
Els conceptes de lloc, medi ambient i paisatge ofereixen possibilitats d'estudi molt interessants des de la
perspectiva de la geografia del genere, malgrat que en el nostre país no li han donat la importancia que mereix.
Si es vol canviar la relució que les dones tenen amb el medi ambient, el paisatge i els llocs, cal estudiar-los.
PARAULES CLAU: Geografia del genere, dona, medi ambient, lloc i paisatge.
ABSTRACT: Space, environment, landscape and place. A view from the Geography of Gender.
Concepts like environment, landscape, and place, offer very interesting possibilities of study from the
perspective of Geography of Gender. But in our country, we have not considered them on the way that they
deserve, still. If we want to change the relationship that women have with the environment, the landscapes and
the places, it is absolutely necessary to deepen on their study.
KEYWORDS: Geography of Gender, women, environment, landscape and places.
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(1988). Atesa la problemhtica actual del medi ambient a nivell mundial, les agbncies internacionals han
pres posició gn el tema/ (ONU-UNEP, IUCN, etk.) i
algunes han fundat organitzacions específiques de
dones -com la denominada Working Group on
Women, Environment and Sustainable Development,
IUNC, 1987. L'objectiu bhsic és la defensa d'un
desenvolupament <<sostenible>>,
ja que les dones són,
en general, les que solen perdre més amb el ritme de
degradació ambiental actual. No és, doncs, estrany
que les dones siguin les animadores de moviments
com el Chipko a l'fndia, el qual va sorgir com una
protesta per l'explotació comercial i vora$ dels boscs
dels vessants de l'Himhlaia, ja que causava un
empitjorament de les condicions de vida dihria de les
dones, que són les que, per exemple, van a buscar la
I. L'estudi del medi ambient
llenya, única font d'energia per a aquestes societats
L'estudi del medi ambient des d'una perspectiva (BAGHI, 1987; AGARWAL, 1992).
És veritat que els estudis sobre dona i medi amfeminista és molt recent (MERCHANT, 1989;
ROSSER, 1992; BRU, 1992; RODDA, 1992; bient s'han centrat sobretot en el Tercer Món; perb és
AGARWAL, 1992), i actualment aquesta temhtica important assenyalar que en els pai'sos desenvolupats
comensa a atraure molta atenció en diverses disci- també la percepció i la utilizació del medi ambient
plines (THE ECOLOGIST, 1992). La geografia difereixen sogons els gbneres, i que és un tema
tradicional havia posat molt bmfasi en l'estudi del d'estudi que encara esth per encetar. No obstant, ja
que es denominava <<elpaper de l'home en la s'han dut a terme alguns treballs pioners i s'han
transformació del medi>>,
tema al qual es vaconsagrar constatat aquestes diferbncies de gbnere -i també
un dels simposis més significatius de la histbria de la d'edat-en la percepció del medi (GOLD i GOODEY,
disciplina: Man's Role in Changing the Face of the 1989). Per exemple, en un tema tan candent per al
Earth, EUA, publicat sota el mateix titol (THOMAS, nostre país com és el problema dels abocadors
1956). Perb, en els anys vuitanta, es va qüestionar idustrials, s'ha comensat a constatar (ALIO i BRU,
aquest plantejament, i les gebgrafes feministes 1991) que les dones han fet un paper molt destacat en
brithniques van organitzar un simposi contrarbplica les protestes populars en contra de la localització
de l'anterior sobre el tema Women's Role in Chang- d'aquests en llocs perillosos per a la població. En
ing the Face of the Earth, publicat sota aquest mateix realitat, ens trobem davant un fet molt semblant al
titol (MOMSEN, 1984). Aquesta publicació marca que anteriorment assenyalhvem per al Tercer Món, és
l'inici de la perspectiva geogrhfica feminista sobre a dir, que en relació amb la conservació i la gestió del
medi ambient, les dones se senten més responsables
l'estudi del medi ambient.
que
els homes, a causa probablement, que són elles,
No cal insistir que en quasi totes les societats
tradicionals les dones han tingut un paper crucial en normalment, les responsables de la família, de la casa
la provisió d'aliments; fins i tot el conegut gebgraf i de la salut col.lectiva. Aquest camp ofereix moltes
SAUER (1961) ha afirmat que les dones foren <<les possiblitats d'estudi, ja que quasi tot esth encara per
inventores,, de l'agricultura, ja que elles foren les fer. I és important assenyalar que el problema
per a
primeres actministradores o gestores del medi ambi- d'aconseguir un desenvolupament <<sostenible>>
ent. Ara bé, la participació de la dona disminueix les prbximes generacions no tan sols es planteja al
amb la intensificació de l'agricultura i amb el pas cap Tercer Món, sinó també als pai'sos desenvolupats,
a una economia de mercat. Per tant, és en els paYsos malgrat que les manifestacions siguin més subtils,
del Tercer Món on la dona avui en dia fa un paper encara que no per aixb menys greus.
crucial en la gestió i la conservació del medi ambient. Sobretot en les zones rurals, les dones són les 11. L'estudi de l'espai
responsables de la gestió i la utilització dels recursos
La geografia, en el context de les cibncies
naturals, l'aigua, els sbls, els boscs i l'energia, ja que
són elles les que tenen la responsabilitat del socials, és la disciplina que té un carhcter més espacial.
manteniment de la família i de la casa (han d'anar a L'ús i la utilització quotidiana que fa de l'espai una
buscar la llenya, l'aigua, etc.), tal com es desprbn de societat repercuteix en l'organització d'aquest mateix
1'excel.lent llibre Womenand the Environment in the espai. Cal doncs, analitzar les diferenciacions
Third World, de DANKELMAN i DAVIDSON espacials que produeix aquesta utilització i, per tant,
La geografia ha estat definida com aquella
disciplina que estudia, per una pprt, la relació de la
societat i el medi (tradicionalment s'havia consagrat
l'expressió sexista <<relacióhome-medi>>)i, per una
altra, la localització dels fenbmens en l'espai. Així
doncs, espai i medi (o medi ambient), com també
altres cohceptes íntimament relacionats amb aquests,
com'paisatge i lloc, són nocions clau i definitbries
per a la geografia, a l'entorn de les quals ha girat el
desenvolupament de la disciplina. La geografia del
gbnere és, doncs, aquella que estudia les relacions
entre la societat i el medi, tenint en compte I' estructura
de gbnere de la societat i les seves implicacions en
l'espai, el medi ambient, el paisatge i els llocs.

la diferenciació en l'ús de l'espai segons els sexes: d'Anglaterra les noves indústries s'han hagut de
l'espai femení i l'espai masculí (GARCIA localitzar alli on hi havia reserves importants de m i
BALLESTEROS, 1986a, 1986b).
d'obra femenina i altes taxes d'aturmasculí-antigues
La perspectiva del gbnere ha ajudat a tenir una irees d'indústries pesades-; aixb subratlla l'interbs
comprensió més global de l'estructura i de la de l'enfocament del gbnere per a qualsevol estudi
diferenciació espacial de la ciutat. Així doncs, les d'anilisi global de tipus regional i espacial.
anilisis tradicionals sobre l'espai urbi, sobretot les
L'estudi de l'espai rural als pai'sos de capitalisme
que tractaven sobre les classificacions homogbnies avanCat des d'una perspectiva de gbnere ha estat
de barris segons status social, s'han vist afectades per relativament marginat, malgrat algunes excepcions
les noves aportacions de la geografia del gbnere; (LITTLE, 1988; GARCIARAMONet al. 1988,1992;
PRATT & HANSON (1988) han demostrat que SABATE, 1989;WHATMORE, 1989).És indubtable
l'augment en l'ocupació de les dones ha introdui't un que la separació en les economies capitalistes dels
factor d'heterogenei'tat dins dels barris anteriorment espais físics on es duen a terme els processos de
definits com a homogenis sobre la base exclusiva de producció i de reproducció ha originat restriccions de
l'estatus social dels homes, que és el que més ficilment tota mena per a la participació de la dona en el treball
es troba a les estadístiques. És un resultat important, remunerat, degudes a les responsabilitats dombstiques
ja que l'existbncia de barris homogenis és un supbsit tradicionals. A més, en aquesta forma d'organització
fonamental per a la teoria que assegura que els barris de la societat i de la producció, el treball ((dombstic>>
urbans fan una funció crucial en la reproducció so- es converteix en treball ((invisible>>,ja que el que
cial. La nordamericana NELSON (1986) ha arribat compta com a treball ((real* és sobretot el treball
també a conclusions interessants per a la geografia retribui't, i la producció de mercaderies és l'únic que
urbana en relació amb la manera com el es considera ((productiu>>.
Aixídoncs, es podria pensar
desenvolupament de ((l'espai constniit>>de la ciutat que l'aportació femenina a l'activitat agriria no
esti condicionatper qüestions de gbnere; efectivament, resultés infravalorada. Efectivament, en el treball
en l'irea de San Francisco, les backoffices (oficinesque agrícola (sobretot en l'explotació familiar) no hi ha
no treballen directament amb el públic, financeres, separació espacial entre els processos productius i els
etc.) tendeixen a situar-se a els zones suburbanes de reproductius. No obstant, tot sembla indicar que
classe mitjana i mitjana alta, on abunda una m i d'obra també en el món rural l'aportació femenina est2 en
(femenina) relativament qualificada i amb unes general subvalorada, i ho esti encara més en les
restriccions espacials importants, a causa de les seves estadístiques oficials, com ho demostra SOLSONA
responsabilitats dombstiques.
per a Espanya (1989). HENSHALL-MOMSEN
Recentment s'han publicat dos llibres sobre (1989) arriba a conclusions semblants per a
geografia i espai urbi des d'una perspectiva feminista, Anglaterra, si bé amplia el seu marc d'anilisi perqu2
un a Fran~ai l'altre a Anglaterra. El llibre de Jacqueline inclou l'estudi d'alguns aspectes de l'experibncia
COUTRAS (1987) sobre Des Villes Traditionneles viscuda per les dones rurals i les seves peculiars
auxNouvelles Banlieues: L'Espace Publicau Feminin dificultats per accedir a l'espai ((públic>>.
estudia la vida quolidiana de les dones en el centre i
Un tema d'estudi molt ((espacial>>
de la geografia
la perifbria de París i intenta destacar la naturalesa del gbnere és el del viatge a la feina, és a dir, els
dels'llaGos (funcionals, psicolbgics, ideolbgics) que despla~amentsde les dones -normalment dins la
deterhinen la relació que tenen les dones amb els ciutat- per anar a la feina. El viatge a la feina
espais públics que freqüenten habitualment. Al llibre representa una part molt important de la mobilitat
Women in Cities: Gender and the Urban urbana dihria; les seves característiques depenen tant
Environement (LITTLE et al., 1988) s'introdueixen
de les peculiaritats individuals de cada treballador o
temes molt innovadors, entre ells, el de la participació treballadora com de la distribució espacial de les
de les dones en la política dels espais urbans (BONDI activitats urbanes (residbncia, treball, oci, serveis).
& PEAKE, 1988), o el del comerq al detall en relació Distincia recorreguda, temps invertit i mitja de transamb la classe social i la creació d'espais comercials port utilitzat en el despla~amentde la casa al lloc de
molt segregats (BOWLBY, 1988).
treball varien clarament en funció del sexe. S'ha
Els treballs sobre desenvolupament regional i observat que les dones viatgen menys, fan
geografia industrial estan molt relacionats amb els de despla~amentsde menor distincia i utilitzen molt
l'espai urbi i podrien destacar-se els de MACKENZIE més els transports públics, i tot aixb s'ha pogut
i ROSE (1983) sobre el canvi industrial i l'economia comprovar empíricament per a palsos i ciutats molt
dombstica a 1'Anglaterra del segle XX, o els de diferents (PICKUP, 1984; COUTRAS & FAGNANI,
HUDSON (1980) i McDOWELL i MASSEY (1984) 1989; HANSON & HANSON, 1980; CLOS, 1987;
sobre la reestructuració de l'espai industrial anglbs a DÍAZ, M. A., 1989).Per6 també és important constatar
partir dels anys setanta. Resulta clar que al nord-est que no totes les dones segueixen les mateixes pautes;

així, per exemple, la classe social i el nombre de fills
són elements diferenciadors molt importants (PRED
i PALM, 1985), com també un alt nivell
d'escolarització (FAGNANI, 1988).
111. L'estudi del paisatge i del lloc

Una bona part dels treballs sobre aquesta temhtica
s'han dut a terme sotauna bptica cultural-humanística,
en particular a Ambrica del Nord. En aquests estudis
es posa kmfasi en la diversitat cultural de les dones i
en les diferents percepcions que tenen del paisatge,
de l'espai i dels llocs; se suggereix --en part a partir
del fet d'inspirar-se en la psicoan8lisi- que els
canals de coneixement i aprehensió del paisatge i del
medi per part de les dones són qualitativament
diferents dels dels homes; també s'accentua en particular el paper que les experikncies, els sentiments i
les percepcions fan en tota l'anhlisi de la realitat
geogrhfica (RISI, 1986; GILBERT, 1987a). Els
conceptes de lloc i d'identitat són bhsics en aquests
treballs, i entre els seus objectius figura el d'estudiar
com les dones s'identifiquen amb el lloc, qub valoren
en l'entorn, com expressen llurs sentiments respecte
del lloc, quins tipus de llocs creen les dones i com
poden configurar-se els llocs per prendre en
consideració les dones (MONK, 1989).
Un treball molt significatiu en aquesta línia és el
de HARRISON I BURGESS (1987) sobre el sentit
del lloc a Londres entre dones de diferents btnies i
cultures. Les autores van organitzar petits grups de
discussió peribdica en els quals s'examinava la
diferent valoració del camp i dels espais oberts de la
ciutat. En els sentiments de les dones asihtiques, en
parlar del camp, tenien importhncia els paisatges
<<socials))(llocs associats amb records d'hpats al
camp i amb els paisatges humanitzats de llur infincia),
més que no els espais buits, més amenaqadors. En
referir-se als espais oberts urbans, revelaven els seus
temors d'assetjament sexual i racial als parcs, els
carrers i els solars oberts i abandonats. Unes altres es
lamentaven perquk els seus fills no tenien oportunitats
de contacte estret i segur amb espais <<salvatges))o
<<naturals)).Altres assenyalaven que un disseny urbh
diferent, més participatiu, juntament amb una major
vigilbcia, convertiria aquests espais urbans oberts
en llocs més desitjables per a elles. En canvi, les
dones anglosaxones tenien una percepció dels espais
oberts molt diferent. Per una part perqub pertanyien
a classes socials més altes i llurs temors d'assetjament
sexual no es deixaven sentir tant; per una altra part,
perqub valoraven molt més l'espai urbh amb arbres,
reflex del vell i conegut tbpic anglks dels camps verds
i els paisatges bucblics. De tot el que hem dit podem
concloure que és evident que els planificadors urbans
podrien incorporar als seus dissenys moltes d'aquestes

constatacions, si realment 1'AdministraciÓpromogués
una planificació dels barris urbans amb més
participació dels ciutadans i les ciutadanes.
L'estudi del paisatge és també fonamental en la
geografia del gknere i, freqiientment, s'examina la
diversitat de respostes i vivbncies experimentades
per les dones segons la seva classe social, el grup
ktnic al qual pertanyen i l'edat que tenen. S'han dut a
terme treballs sobre paisatges molt diversos, i voldria
destacar 1'excel.lent treball de NORWOOD i MONK
(1987), sobretot des d'una perspectiva metodolbgica
i com a model possible per a treballs similars en el
nostre país. El llibre tracta sobre el paisatge deskrtic
del sud-oest dels EUA i planteja la qüestió de les
relacions entre el sentit d'identitat de les dones
(indioamericanes, chicanas i angloamericanes) i el
paisatge d'un context multicultural. S'examina la
manera com dones escriptores i artistes d'aquests tres
diferents grups ktnics han trobat una font d'inspiració
creativa i d'identitat en els paisatges del sud-oest
americh al llarg del segle passat. Mostra que el
paisatge ha tingut un paper forqa diferent per a dones
que estaven ja arrelades a la regió, per a aquelles que
han arribat com a forasteres i per a les que, després
d'haver-ne estat despossei'des -les chicanas i les
indioamericanes-, tractaven de recuperar la seva
veu i la seva tradició.
Des d'una perspectiva urbana també és molt
interessant l'obra de la coneguda arquitecta
nordamericana Dolores Hayden (d'origen chicano),
que ha col.laborat des de fa algun temps amb
gebgrafes; HAYDEN (1982; 1987) ha passat de la
investigació a l'acció encaminada a fer que les dones
i la seva manera de ser siguin més visibles en els llocs
públics. Observa que a Los Angeles, on treballa, les
minories ktniques i les dones representen la majoria
de la població, tant ara com en el passat, i malgrat
aixb, únicament el 2,3% dels monuments histbrics
coneguts all2 representen aquestes minories, i sols el
4% commemoren la dona. El 1982 va fundar una
organització anomenada The Power of Place amb la
finalitat de fer visible públicament el passat de la
majoria. Aquest grup ha publicat un mapa i una guia
turística de nou llocs importants i uns altres trenta de
menor relleu que commemoren el treball productiu
de les minories i de les dones; aquesta guia inclou des
del lloc de residkncia de Biddy Mason, una comare
negra del segle passat que va fundar la primera
guarderia orfenat de la ciutat, fins als llocs on les
obreres chicanas es van reunirper organitzar la vaga
de les modistes el 1933. Per a cada lloc es fan
suggeriments sobre altres formes de com podria ser
interpretatper ajudar tothom a <<reviurei recordar)).
És interessant assenyalar que la geografia del
gknere ha ampliat el tradicional concepte de paisatge
geogrhfic -tradicionalment el paisatge exterior-

per incorporar el paisatge d'imbits interiors
(FOLGUERA, 1982; PRATT, 198l), especialment
el de la llar. L'estudi de Pratt sobre la decoració que
les dones fan a les seves llars a dos barris de classe
alta a Vancouver -un de forga tradicional i l'altre
integrat per gent socialment mbbil d'origen
cosmopolita- mostra com el primer d'aquests grups
<<hereti))els seus gusts sobre decoració interior de la
família i les amistats, incorpori a les seves llars
mobles familiars heretats i recorregué als serveis dels
mateixos interioristes que eren identificats com a part
del seu propi món social. En general, creaven ambients que s'ajustaven a una tradició comunitiria. En
contrast, el segon grup contemplava la seva llar com
un lloc o un espai on podia expressar la seva
individualitat, i així experimentava amb diferents
estils, adquiria objectes que tenien significat per-

sonal, i recorrien amb menys freqübncia ainterioristes.
En definitiva, aquest tipus d'estudis i treballs ens
mostren com les dones creen paisatges interiors i
expressen d'aquesta manera un sentit personal i
d'identitat.
En definitiva, cal insistir que els conceptes d'espai,
medi ambient, paisatge i lloc ofereixen possiblitats
molt interessants d'estudi des d'una perspectiva
feminista. A més, són temes que ja s'han comenGat a
encetar de forma sistemitica en altres llocs i en altres
tradicions acadbmiques, per6 als quals al nostre país
encara no han donat la importincia que mereixen. És
important assenyalar que, si volem aprofundir -i
potser canviar- la relació que les dones tenen amb
l'espai, el medi ambient, els llocs i el paisatge, primer
hem d'estudiar aquesta relació. Difícilment es pot
canviar all6 que no es coneix.
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