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A Catalunya, el model 
de matrimoni precog i 
universal que 
imperava durant la 
decada dels seixanta 
es va esfondrar a 
partir de mitjan els 
setanta per invertir 
completament la seva 
tendencia: model 
tarda i reducció 
important en  la 
formació de famílies. 
La recuperació dels 
nivells de nupcialitat i 
fecunditat depen de la 
conjuntura economica 
i no pas d'un incert 
retorn a un ccmodel 
 tradicional^^. 

In Catalonia, the 
model of  early and 
universal marriage 
that predominated in 
the 1960s collapsed in 
the mid-1970s and 
completely reversed 
itself: late marriage 
and a important 
reduction in the 
forma tion of  new 
families. The rise in 
rates of  marriage and 
fertility depends on 
the economic 
conjuncture and not 
on a vague return to a 
cctraditional model)). 

L'any 1994 va ser declarat per lfAssemblea Ge- 
neral de les Nacions Unides 1'Any Internacional 
de la Família, alhora la Conferencia Internacio- 
nal sobre la Població i el Desenvolupament, que 
es féu al Caire del 5 al 13 de setembre de 1994 
sota els auspicis de les Nacions Unides dedicava 
el capítol cinque del seu pla d'acció a la familia, 
les seves funcions, drets, composició i estructura. 
Aquesta preocupació per la familia recull, d'una 
banda, el replantejament de les seves funcions a 
causa dels recents canvis familiars enregistrats 
en l'anomenat món occidental i, de l'altra, el re- 
coneixement de la familia com la institució on 
es prenen les decisions sobre el comportament 
reproductiu. De forma paral.lela, hem passat de 
discursos que ens alertaven sobre el futur incert 
de la familia, originats en la constatació de les 
primeres transformacions que afectaven tant la 
seva formació com la seva estructura a partir dels 
anys seixanta, a un  discurs familiarista on es lloa 
la bona salut de la institució familiar i es remarca 
el seu paper com a seguretat social tradicional, 
palesat a partir de la crisi econbmica de mitjan 
els setanta. 

Les interpretacions que proclamaven la incer- 
tesa del futur de la famíiia, fos amb entusiasme, 
fos amb alarmisme, tan a la moda fa dues de- 
cades, s'ha demostrat que ens informaven més de 
la crisi interpretativa de les ciencies socials, que 
no pas de la tan anunciada crisi de la familia. La 
tendencia actual, de signe contrari, a parlar d'un 
retorn als valors familiars tradicionals repeteix, 
al nostre parer, interpretacions allunyades de 
l'evolució real de la institució familiar. En aquest 
article, presentem de manera succinta un esbós 
de l'evolució de la dinamica demografica que més 
ha afectat l'estructura familiar a 1'Europa occi- 
dental i a Catalunya a partir de 1975, i intenta- 
rem aportar els elements de reflexió necessaris 
per explicar la utilització que s'ha fet de les dades 
demografiques en la construcció imaginaria de 
l'anomenat ((retorn)). 
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I. Evolució recent de la família a Europa: 
la segona transició demografica 

Des del final dels anys cinquanta i principi dels 
seixanta, s'han constatat a Europa forts canvis en 
el comportament demografic que afectaran so- 
bretot la família. Aquests canvis, iniciats en els 
paisos escandinaus, repercutiran tant en la seva 
formació com en la seva estructura: retard i cai- 
guda de la nupcialitat, desinstitucionalització, re- 
ducció de les seves dimensions, creixement del 
nombre de famílies anomenades monoparentals 
(un progenitor més la seva descendencia), de fa- 
mílies reconstituides (un  dels progenitors més la 
nova parella, amb o sense la seva descendencia). 
Aquests canvis han estat tan importants que hom 
ha arribat a parlar de segona transició demogri- 
fica (VAN BE I<AA, 1988; LESTHAEGHE, 1992), en re- 
ferencia a la teoria de la transició demografica 

que explicava el modern creixement de la po- 
blació a Europa i com es va passar d'uns nivells 
de mortalitat i fecunditat elevats a uns nivells 
molt baixos. La segona transició demografica 
constaria de tres fases: 

La primera fase, de 1960 a 1970, es caracterit- 
zaria per I'increment dels divorcis en aquells pai- 
sos on estaven legalitzats, la consegüent dismi- 
nució en la durada dels matrimonis i el progres- 
siu retard en el calendari nupcial (les proporcions 
de casats abans dels vint-i-cinc anys varen min- 
var, a excepció dels matrimonis anomenats de 
((reparació))). Durant aquesta decada es produeix 
a la majoria de paisos europeus el final del baby 
boom en experimentar-se un descens de la fecun- 
ditat a totes les edats, aquest descens fou pro- 
ducte de la davallada de la nupcialitat i de l'ex- 
tensió en l'ds dels metodes anticonceptius. 



El divorci h a  estat un dels Grafic: Barcelona societat, 
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s'ha adaptat als canvis dels 
darren anys. 

La segona fase, de 1970 a 1985, es distingiria 
per l'aparició de la cohabitació prematrimonial 

I i l'increment dels naixements extramatrimo- 
nial!;. Durant aquest període l'augment de la co- 
habitació tendeix a compensar la davallada de la 
nupcialitat: d'ací que hom parli de desinstitucio- 
nalització de la familia. La baixa de la fecunditat 
continua en aquells pai'sos on ja s'havia iniciat 
i comencaria en els pai'sos mediterranis, coinci- 
dint amb la crisi econbmica; aquest és el cas de 

I Catalunya, on, com veurem, és a partir de mitjan 

I dels anys setanta, que enregistra la davallada tant 
de la nupcialitat com de la fecunditat. 

La tercera fase, a partir de 1985, es caracterit- 
zaria per l'estabilització de les taxes de divorci 
all& on  havien assolit els nivells més alts i l'ex- 
tensió de la cohabitació postmarital i de l'ano- 
menat LAT (Living Apart Together), és a dir, la for- 
mació de parelles on els cbnjuges mantenen re- 
sidencies separades. Quant a la fecunditat, es ve- 

I rifica una incipient recuperació a les darreries del 

I període comencant per les dones majors de tren- 
ta anys, mentre que en edats més joves la da- 
vallada s'atura, sigui perque s'ha arribat als ni- 
vells més baixos, sigui perque persisteix el fe- 
nomen de la fecunditat adolescent. 

Tot i considerar el paper de la dona com a fac- 

tor desencadenant d'aquest procés, les interpre- 
tacions sociolbgiques de la segona transició de- 
mografica tendeixen a buscar la causalitat de les 
transformacions demogrifiques i, a la fi, de I'evo- 
lució de la formaciti i l'estructura familiar en 
l'adopció d'un sistema de valors centrat en la pri- 
vatització, la individualització i la desinstitucio- 
nalització. Hom arribari a mesurar la major o 
menor modernitat del comportament demografic 
depenent de la intensitat amb que s'han difós 
aquests valors etiquetats com a postmaterialistes: 
intensitat que ser& mesurada per les series es- 
tadístiques. D'aquesta manera, les diferencies re- 
gionals entre els comportaments demografics a 
Europa seran atribui'des a un substrat cultural 
heretat del protestantisme propi del nord, i a un 
altre heretat del catolicisme propi del sud, essent 
el primer més procliu a l'extensió dels valors 
postmater ial is tes  que  el segon. Es dibuixa 
d'aquesta manera un mapa dlEuropa amb una 
regió septentrional econbmicament i demogrh- 
fica avanqada i una regió meridional, en la qual 
hauríem d'encabir Catalunya, que seguiria amb 
cert retard les pautes del nord, en un exercici tan 
simple com efectista d'evolucionisme sociode- 
mogrhfic. 

Nosaltres creiem, pero, que aquesta n'Cs una 
visió distorsionada. Series estadístiques d'evolu- 
ció convergent poden deure's a causes diferents, 
mentre que els mateixos processos inicials atri- 
bu'ibles a l'adopció de nous sistemes de valors po- 
den traduir-se en comportaments col.lectius di- 
ferenciats. Tals interpretacions solen menystenir 
els canvis introdui'ts tant per la conjuntura com 
per la formació histbrica en l'evolució demogr2- 
fica. 

Il .  Formació i dissolució d e  la  familia a 
Catalunya 

La nupcialitat: la no formació de parelles 
Constituir una família és una de les decisions 

més importants que hom pot prendre en el seu 
projecte vital. Una feina amb una mínima esta- 
bilitat, un habitatge com a espai on afirmar la 
prbpia autonomia, i la constitució d'una familia 
conformen la triada que s'associa amb l'estatus 
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d'adult. El pas de la joventut al reconeixement 
de l'estatus d'adult, fins fa poc, era un procés que 
semblava donar-se sense solució de continuitat. 
Per6 aquest model, malgrat que es correspongué 
amb una realitat social durant un temps, a l'ac- 
tualitat, per a la majoria dels joves s'ha trans- 
format substancialment. 

Podem analitzar amb més detall com han va- 
riat les pautes de formació de la família prenent 
com a indicador la nupcialitat. A Catalunya, el 
model de matrimoni precoq i universal que im- 
perava durant la decada dels seixanta es va es- 
fondrar a partir de mitjan els setanta i va inver- 
tir-ne completament la tendkncia: la gent es ca- 
sava cada cop més tard i es registraven menys 
rnatrirnonis (CABRE i altres, 1994). 

Els homes nascuts entre 1945 i 1949 tenien al 
1975 entre 25 i 29 anys. A aquesta edat estaven 
casats un  65010, restaven, doncs, un 25% de per- 
sorles solteres. De les generacions nascudes cinc 
anys més tard, entre 1950 i 1954, a la mateixa 
edat, estaven casats un  70%. Els segons es ca- 
saren més joves perb, a partir dels 30 anys; la 

nupcialitat de la generació 1945-1949 compensa 
la baixa de la nupcialitat juvenil. En definitiva, 
doncs, la formació de famílies mitjanqant el ma- 
trimoni fou igualment intensa entre uns i altres, 
perb l'etapa de constitució familiar era cada cop 
més jove. El mateix podem observar per al cas 
femení. 

Les pautes de nupcialitat no mostraven esta- 
bilitat, sinó canvi, el rejoveniment de l'edat d'en- 
trada al matrimoni. Es pot interpretar com un  es- 
curgament de l'etapa vital que coneixem com a 
joventut i, en consequkncia, com l'avanqament 
del moment d'esdevenir adult. 

Foren els nascuts entre 1950 i 1954 els que es 
casaren més joves (així, per exemple, les dones 
d'aquestes generacions entre els 25 i 29 anys es- 
taven casades en un 83%) i foren, per tant, les 
generacions que arribaren a l'estatus d'adult més 
aviat. És habitual considerar aquesta pauta com 
la que sempre s'ha donat histbricament, quan 
més aviat caldria tenir-la com a momentanis. De 
fet, els anys vuitanta n'han vist una de ben di- 
ferent. 



El grup de generacions de 1955-1959 tenien en- 
tre 15 i 19 anys al 1975 i entre 30 i 34 al 1990. 
Van protagonitzar un model de transició: en les 
primeres edats van mostrar un augment de la 
nupcialitat respecte a les generacions anteriors, 
com si pretenguessin seguir el model nupcial 
d'aquelles; en les edats centrals, perb, entre els 
22 i els 27 anys en el cas dels homes i entre els 
20 i els 26 en el de les dones, la nupcialitat va 
ser menor: palesaven l'impacte de la crisi eco- 
nbmica. 

Entre els homes i les dones de les generacions 
de 1960-1964 el model de nupcialitat ja és cla- 
rament de calendari tarda. L'etapa de creació de 
nous nuclis familiars es desplaqa així cap a edats 
majors. Aquest element té una repercussió im- 
mediata en la primonupcialitat catalana més ac- 
tual: si aquest model es confirma, unes genera- 
cions molt nombroses, les del baby-boom a Ca- 
talunya, que fins ara han experimentat uns in- 
dicadors de nupcialitat molt minsos i han pro- 
longat la seva estada a casa dels pares, pressio- 
naran fortament per poder constituir el seu propi 
nucli familiar. Que aixb succeeixi o no és el gran 
interrogant present en el tema que ens ocupa: 
malgrat que creiem que hem ajudat a il.luminar- 
10, no podem acabar de contestar, ara per ara. 

L'avanqament de la nupcialitat provoca un 
avanqament de la fecunditat, i els fills es tenien 
en edats més joves. Posteriorment, la important 
davallada en la formació de noves parelles ha 
tingut efectes evidents en la fecunditat. Des de 
1974, la reducció dels naixements ha estat im- 
pressionant :  el 1975 na ixeren  a Catalunya 
110.336 infants, el 1991 en naixeren 56.540. Si la 
mitjana de fills per dona en edat fkrtil al 1975 se 
situava en el 2,7, al 1991 és de 1,24, és a dir, una 
de les fecunditats més baixes del món. En aquest 
sentit, cal remarcar com els nivells actuals de fe- 
cunditat dels paisos mediterranis són dels més 
baixos, amb un 1,3 a Espanya i Ithlia, i un 1,4 a 
Portugal, per sota dels nivells escandinaus que, 
d'altra banda, mai arribaren a caure tant. Així, el 
mínim suec se situa als voltants de 1'1,6 al 1978 
i 1983 (HOEM, 1990), i es recupera fins al 2,l al 
1991, com a Dinamarca. Si bé es detecta una in- 
cipient recuperació en la fecunditat de les dones 

majors de 30 anys, seguint el model dels paisos 
nbrdics, aquesta no ha tingut suficient forca per 
compensar la caiguda de la fecunditat a totes les 
edats. 

La cohabitació: anvers o paradigma? 

Sovint s'ha presentat la cohabitació com una 
alternativa al matrimoni, com anvers del matri- 
moni. Contra aquesta interpretació, creiem que 
la importancia de la cohabitació ha estat cons- 
tituir-se en laboratori de les relacions interper- 
sonals dins la parella mitjanqant el refús de la 
representació social. És a dir, només defugint el 
marc institucional, sigui estatal o religiós, es ge- 
nerava l'espai necessari per construir una relació 
sobre noves pautes. En aquest sentit, la cohabi- 
tació a casa nostra pot ser considerada un pa- 
radigma: els nous matrimonis es bastiran més so- 
bre els fonaments de la relació assajada pels co- 
habitants que sobre les antigues relacions inter- 
personals vigents als matrimonis anteriors (ALA- 
BART i altres, 1988; DOMINGO, 1992). L'escassa vi- 
sibilitat estadística de la desinstitucionalització 
de la família i especialment de la cohabitació a 
Catalunya, en compdració amb altres paisos eu- 
ropeus, contrasta amb la seva forta visibilitat so- 
cial. Les darreres dades sobre cohabitació a 1'Es- 
tat espanyol han estat recollides per l'enquesta 
sociodemografica dc l'any 1991, una mostra de 
160.000 individus extreta del cens de població de 
1991. Amb tot, aquesta enquesta tendeix al 
subregistre de les parelles de fet, d'una banda no 
considerant les unions amb un temps inferior a 
l'any i, de l'altra, ometent les cohabitacions que 
han acabat en  matrimoni, la qual cosa difumina 
la cohabitació prematrimonial. Segons aquesta 
enquesta, el 2,7% de les parelles formades a Ca- 
talunya correspondrien a parelles de fet; a Es- 
panya el percentatge és d'un 1,10/o, mentre que al 
municipi de Barcelona el percentatge s'eleva a un 
3,001, (FLAQUER i SOLSONA, 1995). 

Ultra les deficiencies en la captació del feno- 
men, hem de considerar que les mateixes raons 
que hem exposat per explicar la davallada de la 
nupcialitat han incidit a frenar l'ascens de la co- 
habitació. Amb tot, el redui't nombre de parelles 
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cohabitants pot explicar-se a més per altres fac- 
tors: la incidkncia de la crisi econbmica i la di- 
ficultat de formar parella han revaloritzat el 
compromís públic que implica el matrimoni, el 
que anomenem representació social. D'aquesta 
manera, la practica de la cohabitació, a Catalu- 
nya, estadísticament seguiria envoltant el matri- 
moni, abans com a prova o període de negociació 
previ i després tenint en compte l'experikncia 
truncada d'un primer matrimoni, és a dir, la co- 
habitació com a practica postmatrimonial. 

Un indicador indirecte del creixement de la co- 
habitaci6 és l'evolució dels naixements fora del 
matrimoni i dins d'aquesta skrie, la consideració 
del percentatge en els quals no consta el pare. 
Aixi doncs, veiem com l'any 1975 els 2.415 nai- 
xements produi'ts fora del matrimoni a Catalunya 
representaven el 2,19010 del total de naixements, 
mentre que els 6.663 que es donaren el 1991 re- 
presentaven 1'1 1,8%. Amb tot, cal assenyalar que 
dins d'aquests naixements, sense poder destriar- 
los, trobarem els que s'han produi't fruit d'una 
relació de cohabitació, els que corresponen a ma- 
res solteres que decideixen tenir descendkncia 
sense formar parella i els corresponents a em- 
barassos no desitjats en absencia de matrimoni. 
Aixi, doncs, encara més que el creixement del 
percentatge de naixements fora del matrimoni, 

atribui'ble també en part al descens total del 
nombre de naixements, és forca significativa la 
disminució del no-reconeixement patern; el 1975 
en el 77,160/0 dels naixements de mare no casada 
no constava el pare, el 1991 aquesta xifra es re- 
dueix a 1'1 1,8%. Malgrat l'important creixement 
de la fecunditat extramatrimonial que ens atre- 
vim a prendre com a indicador indirecte del crei- 
xement de la cohabitació, haurem de remarcar 
com aquests nivells són forqa allunyats dels en- 
registrats pels pai'sos escandinaus, prenem com 
exemple el 52% estimat per a Sukcia o el 46% es- 
timat per a Dinamarca el mateix 1991. 

La divorcialitat: un horitzó fragil 

La disminució en la durada del matrimoni que 
representa l'auge del divorci pot ser llegida en 
dues direccions: d'una banda, posa de manifest 
l'horitzó fragil de la relació de parella i, de l'altra, 
torna a una mena de reconducció de la durada 
del matrimoni. Caldria recordar que les altes ta- 
xes de mortalitat anteriors a la transició demo- 
grafica també escurcaven la durada dels matri- 
monis, de manera que el percentatge de matri- 
monis interromputs per defunció del cbnjuge a 
1'Europa occidental tenia una entitat molt similar 
al percentatge dels que acaben en divorci a l'ac- 
tualitat. 

A partir de la reforma del codi civil de l'any 
1981, en la qual es tornava a tenir en compte el 
divorci com a causa de dissolució del vincle ma- 
trimonial, anteriorment només reconegut durant 
l'kpoca republicana, el nombre tant de processos 
de separació com de divorcis ha anat en aug- 
ment. Si l'any 1981 hi havia 4.014 processos de 
separació i divorci a tot Catalunya, 15 per cada 
100 matrimonis, l'any 199 1 s'arribaria als 14.384, 
la qual cosa representa uns 41,7 processos oberts 
per a cada 100 matrimonis realitzats. L'any 1991 
hi havia a Catalunya 108.876 persones separades 
o divorciades, 43.713 homes (29.133 separats i 
14.580 divorciats) i 65.163 dones (42.991 sepa- 
rades i 22.172 divorciades), segons dades del Cens 
de Població de 1'Instituto Nacional de Estadística. 
Aquestes xifres representen un  percentatge de 
111,78 per als homes majors de 14 anys separats 
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o divorciats i un  2,49 per a les dones separades 
o divorciades de la mateixa edat. El major nom- 
bre de dones separades i divorciades que d'homes 
en la mateixa situació indica clarament la major 
propensió dels homes a contraure segones núp- 
cies, o, per ser més exactes, la dificultat que po- 
den trobar les dones divorciades amb descen- 
dencia a contraure segones núpcies, pauta que 
s'observa anteriorment per al cas de les vídues. 

En aquest sentit es pot afirmar que la creació 
de noves famílies monoparentals a casa nostra 
deriva de pautes de comportament tradicionals 
i no pas alternatives. En efecte, la majoria de fa- 
mílies monoparentals són producte de ruptures 
matrimonials, essent a hores d'ara, la major part 
d'aquestes, famílies formades per la dona sepa- 
rada o divorciada i els fills de la parella anterior. 

Conclusions 

Després d'un període de creixement demogra- 
fic excepcional, a mitjan dels anys setanta coin- 
cidiren a Catalunya la crisi economica, el procés 
de transició democratica i un intens canvi d'ac- 
tituds pel que fa a les relacions interpersonals, 
tant en els aspectes generatius, com en els es- 
tructurals de la família. Aquests canvis s'havien 
covat amb anterioritat i apuntaven les tenden- 
cies que des de les darreries dels seixanta es do- 
naven a 1'Europa septentrional. 

A Catalunya, sorprkn la inusitada intensitat i 
rapidesa amb la qual s'adoptaran certs canvis. 
Aixb s'explica, en primer lloc, per l'efecte acu- 
mulador que va tenir la dictadura; és a dir, quan 
el creixement econbmic ho hauria permes, els 

habits socials o la mateixa legislació imposada 
pel regim polític dificultaven l 'emergencia 
d'aquests nous comportaments; aquest efecte és 
obvi pel que fa al divorci. En segon lloc, amb la 
fi del franquisme, la perdua d'eficacia dels antics 
codis juntament amb l'erosió sobre el sistema de 
valors que representa la propia crisi economica 
facilitaren en un principi l'adopció i la difusid de 
noves pautes, que cronolbgicament correspon- 
drien als primers anys de la transició democra- 
tica. 

Pero precisament la crisi econbmica i en es- 
pecial el seu impacte sobre el nivell dfocupaciB 
impediren l'extensjó de certes noves actituds, 
com per exemple, la cohabitació. En aquest sen- 
tit, la intensitat tant del descens de la fecunditat 
com de la nupcialitat, es deu a la coincidkncia 
d'una prkvia concentració tant en els naixements 
com en els matrimonis amb l'aparició posterior 
de conjuntures econbmiques adverses. Cal re- 
cordar que un cop esvai'da la crisi del 1975-1986, 
la relativa recuperació dels nivells d'ocupació es 
veura contrarrestatla per l'evolució negativa del 
mercat immobiliaii; seguidament, les efímeres 
expectatives despertades l'any 1992, s'esvairan 
amb la incertesa d'una nova recessió econbmica. 
Com hem assenyalat, el fenomen més important 
és el retard en l'ernancipació dels joves, el qual 
comportara el retard en la formació de parelles. 

Si les expectatives de futur milloressin subs- 
tancialment, és a dir, si es donessin, les condi- 
cions econbmiques necessaries per a l'ernanci- 
pació dels joves, el potencial demografic i els de- 
\itjos declarats dels agents socials portarien a una 
prompta recuperació dels nivells de nupcialitat i 



fecunditat, nivells, pero, que no s'han de mesurar 
amb el raser excepcional dels anys seixanta. L'es- 
perada recuperació, és a dir, l'increment en la 
formació de noves famílies, ens autoritzaria a 
parlar d 'un ((retorn a models tradicionals))? 
Creiem que no. No s'hauria de confondre l'apa- 
renca cíclica de les sitries estadístiques de certs 
fenhmens demogrhfics amb interpretacions 
pseudosociologiques d'evolucions cícliques o 
pendulars. 

La familia a l'actualitat, generativament s'ha 
caracteritzat pel retard en la seva formació, tant 
en la nupcialitat com en la fecunditat. En l'es- 
tructura es caracteritza per la seva diversitat (di- 
ferents models) i per la fluidesa del pas d'un tipus 
a un altre de família. En efecte, hom, dins la seva 
trajectbria biografica, pot haver passat per dife- 
rents estructures familiars: desinstitucionalitza- 
da, matrimonial, monoparental o reconstitui'da; 
totes, perd, tenen en comú els nous papers atri- 
buits als seus membres, papers més igualitaris, 
entre home i dona, pero també entre adults i in- 
fants que componen el nucli familiar. 

En el futur proper no hem d'esperar grans ((re- 
volucions)) en  l'estructura familiar, els grans can- 
vis, com hem vist, es produiren en el passat més 
recent. Bes d'aquesta perspectiva, creiem que as- 
sistirem a un període de reajustament dels canvis 
introduits. Perb també és cert que fou durant el 
període dels canvis que assistírem a la invenció 
d'un ((model de familia tradicional)), com a re- 
ferilncia obligada per a donar intel.ligibilitat als 
nous canvis de comportament individual. Aquest 
nlodel no es definia per la funció i l'estructura 
real de la familia abans del període referit, sinó 
con1 a imatge inversa de les conseqiiitncies que, 
a vegades precipitadament, treien de les muta- 
cions que s'anaven constatant. En l'actualitat 
sembla que estem assistint a la il.lusió d'un re- 
torn a aquest ((model tradicional)) que com hem 
vist, 6s basicament un model imaginari. Aquest 
procés ({de recuperació)) comporta l'adopció de 
sisternes de valors legitimadors nous, recuperació 
sovint explotada amb finalitats de conservado- 
risme social. 

Hi ha autors, com Anna Cabré, que anuncien 
imminents canvis en la formació de famílies a 

Catalunya, sobretot a partir de l'anhlisi de la in- 
ciditncia de l'evolució del mercat matrimonial 
(CABRE, 1993 i 1994); aquests possibles canvis 
hauran de tenir en compte l'evolució economica 
i historica del país i la gestió dels recursos ma- 
terials, en temps i diners, a la qual puguin accedir 
les persones que desitgen formar famílies, sigui 
quina sigui la seva morfologia. 
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