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A la meva mare , Carme, 

i al meu pare, Lluís, 

perqué la nostra historia plegats 

és la més antiga i perdurable. 

Per qué sense vosaltres res hauria estat possible. 

A I'Ona i en Blai, 

perqué sou els únics que heu emplenat 

totes les meves profunditats. 
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o. INTRODUCCIÓ: DE LES EXPECTATIVES A LES RELACIONS: 

INFANTS, MATERNITAT I ATENCIÓ A LA INFANCIA EN UNA 

BARCELONA DIVERSA 

Les motivacions que han condu"it a realitzar aquesta recerca estan explicades 

parcialment en els agra"iments i en el transcurs de la tesi. Més enlla de les motivacions 

personals internes, que vaig fent explícites en la mesura de la meva consciencia, hi ha 

altres motivacions conscients que esdevenen objectius: presentar contextos de relació 

i decisió en dos grups socials invisibilitzats (muts) historicament a occident com son els 

infants i les dones, en un moment del cicle vital en que la interacció mútua és 

especialment significativa. Aquesta és, dones, una recerca sobre experiencies de 

maternitat i experiencies de la petita infancia. 

Com totes les recerques en ciencies socials cal explicitar algunes acotacions o 

limitacions previes. El que s'analitza en les pagines següents: 

es basa en experiencies de maternitat biologica, per tant, cal tenir present aquesta 

limitació en un moment en que a Catalunya els Indexos d'adopció internacional son 

elevats i I'acolliment infantil també comenya a estendre's. 

el meu interés per la construcció de la maternitat m'ha conduit a centrar-me en 

dones que son mares per primer cop, per tant, analitzo I'embrió d'aquesta 

experiencia i relació. Aixo comporta que la maternitat analitzada s'ailla del tipus de 

familia de procreació en la que s'inscriu, que majoritariament son parelles 

heterosexuals, i dones soles. 

tant pel que fa a les dones com als infants, es tracta de persones que tenen 

contacte amb institucions educatives públiques, per tant es tracta de dones que 

utilitzen aquests serveis i d'infants que, des de ben petits, ja es relacionen en 

espais formals. Aixo fa que, 

a nivell d'infancia, la recerca se centra en infants que son els primers fills i que 

entre els 0-3 anys les institucions públiques esdevenen un deis agents 

socialitzadors. Per tant, s'analitza les relacions deis infants en espais formals, 

desconeixent les que creen els infants que no participen en aquests espais. 

Resumint, es tracta d'una recerca sobre maternitat i petita infancia en persones 

utilitaries deis serveis públics. 
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Per una altra banda, el meu interes també se centra en descriure i analitzar la 

multiplicitat de contextos i els contextos diversos en que té lIoc els primers anys de 

vida deis infants a Barcelona. Per aquest motiu contrasto dos territoris de la ciutat de 

Barcelona prou diferents, i és, en consecuencia un estudi sobre diversitats de 

maternitat i infancia, i serveis educatius públics a una Barcelona diversa. 

En un moment de canvi social profund, de dinamiques locals própies (adopció, 

immigració recent, canvis de rols a les lIars, ... ) i globals (la tecnologització de tots els 

ambits de la vida, era de la informació, ... ) en que emergeixen noves possibilitats, 

capacitats, ritmes vitals, i per tant noves discontinuitats i nous riscos, és totalment 

pertinent focalitzar-se en el procés de creació i recreació humana per a poder detectar 

continuitats i disrupcions, adaptacions, necessitats, problematiques i característiques 

deis processos vitals. 

La trajectória d'aquesta tesi ha estat lIarga i aixó comporta avantatges i inconvenients. 

D'una banda el procés maduratiu personal que es tradueix en posicionaments més 

clars i elaborats, així com la possibilitat de realitzar els processos necessaris de 

distanciament de I'experiencia de treball de camp etnografic profund tenint present que 

no existeix la distancia geografica com sr succeeix amb les persones que s'interessen 

per societats allunyades. 

Peró per altra banda els processos analitzats es basen en dades de fa més de cinc 

anys. En tot cas és un punt de partida sobre el que poder construir derivacions 

posteriors. 

Aixó també afecta parcialment al marc teórico En alguns temes hi ha hagut un 

desenvolupament creixent important en els darrers anys, sobretot pel que fa en el 

camp de la infancia, cultura, participació i agencia de la infancia que no he pogut 

abarcar totalment. És per tant, una Unia de continuitat a partir d'ara. 

El recorregut d'aquesta recerca s'ha produ'it en el marc de diferents etapes de 

formació, participació en diferents recerques i etapes professionals que han aportat 

possibilitats i perspectives cadascuna de les quals ha deixat la seva empremta. La 

primera fase que finalitza amb el Master en Antropología Básica i Aplicada a la UAB i 

que fou paraHel a quatre anys de docencia en el Departament d'Antropologia, 

especialment profitosa per la tesi la docencia a Antropologia del Genere, i la 

participació en la recerca Las actividades de creación y mantenimiento de la vida 
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social y el género: una perspectiva comparativa y transdisciplinar coparticipat entre 

UAB, UB, UPC, DUODA 1• 

Una segona fase que es caracteritza per la participació en diferents recerques 

focalitzades en educació i immigració, entre elles Projectes d'integració, estrategies 

educatives i relacions interculturals a les escoles de Barcelona. Etnografía a Ciutat 

Vella2 financ;at per la Fundació Jaume Bofill, i Educación e inmigración en Barcelona3 

financ;at pel MEC. Aquestes recerques permeteren centrar-me en la primera transició 

educativa per molts deis infants, la que es produceix al incorporar-se a les Llars 

d'lnfal1ts. 

La tercera fase és I'obtenció d'una beca FI de la UAB per a la realització de la tesi 

vinculada al projecte The well-being of children: the impact of changing family forms, 

working conditions of parents, social policy and legislative measures (acronim: 

WELLCHI NE1WORK) coparticipat CIIMU-UAB4
• La dedicació a aquest projecte em 

permeté adquirir conceixement sobre I'estat de la infancia a nivell internacional 

europeu, que no he explotat en aquesta recerca peró que suposa una Ifnia 

complementaria en la que continuar. 

Finalment només em resta presentar com ha estat endrec;ada la recerca. 

En primer lIoc, el caprtol 1 és la justificació de la recerca: I'analisi social que em motiva 

a aprofundir en la maternitat, petita infancia i serveis educatius i del que se'n deriven 

unes hipótesis inicials i la metodologia que decideixo emprar. És al final d'aquest 

caprtol on sitúo també les reflexions, limitacions i analisi de la meva experiéncia com a 

etnógrafa amb infants. 

El capítol 2 és un repas per diferents tradicions teóriques (i disciplinars) que he 

considerat necessaries tenir present en el meu analisi. Faig un repas a les teories 

1 Las actividades de creación y mantenimiento de la vida social y el género: una perspectiva 
comparativa y transdisciplinar, projecte Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IM/75, de 
desembre de 1996-1999, i IP: Dra. M8 Milagros Rivera Garreta. 

2 Projectes d'integració, estrategies educatives i relacions interculturals a les escoles de 
Barcelona. Etnografía a Ciutat Vella, projecte tinanyat per la Fundaci6 Jaume Boti 11 , N° de 
Projecte: 390.212, i coparticipat per ICE-UAB, IP: Dra. Silvia Carrasco. Durada: gener 
2001, desembre 2004. 

3 Educación e Inmigración en Barcelona, projecte 1+0, MEC SEC2002-01953, I coparticlpat 
per ICE-UAB, IP: Dra. Silvia Carrasco. Durada: novembre 2002, novembre 2005. 

4 The well-being of children: the impact of changing family forms, working conditions of parents, 
social poliey and legislative measures. Project acronym: WELLCHI NETWORK. Slxth 
Framework Program Priority (7); Project number: CIT2-CT-2004- 505978, essent-ne 
CIIMU-UAB Ifders, IIP: Dr. Llufs Flaquer. 
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antropológiques sobre enculturació i desenvolupament huma (més psicológiques) i 

I'antropologia del génere per anar definint conceptes basics i puntualitzant les 

hipótesis, que es presenten de forma més definida al final d'aquet capítol. 

Els capítols 3, 4 i 5 constitueixen I'analisi etnografic própiament dit que s'ha dividit en 

tres parts: la primera, que construeix espectatives de les mares cap els infants, i 

defineix els nuclis familiars on naixeran els infants, i exposa les característiques de les 

institucions públiques existents per a infants i famílies durant els tres primers anys de 

vida; la segona se centra en les continuitats i discontinuitats entre famílies i institucions 

(mares i educadores) en relació a practiques de crianya i conceptes basics 

(aprenentatge, sociabilitat, cures, autonomia, participació); la tercera part presenta les 

experiéncies deis infants en un entorn educatiu com son les escoles bressol, intentant 

identificar les preferéncies i decisions deis infants, és a dir, la seva cultura. 

En darrer lIoc a les conclusions identifico els punts més importants i les linies a seguir 

a partir d'aquest moment per a aprofundir el coneixement del procés d'incorporació a 

la cultura i societat i I'experiéncia de la maternitat. 
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1. PREGUNTES PER A UNA SOCIETAT AMB POCS INFANTS 
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1a. POCS INFANTS? CONTRARIANT LES TENDENCIES 

DEMOGRÁFIQUES MUNDIALS 

Catalunya, com la resta de I'Estat Espanyol, ha viscut canvis socio-demogratics 

espectaculars en els darrers 40 anys. Jo mateixa soc nascuda al baby-boom, període 

tardo-franquista amb elevats Indexs de natalitat, mentre que els meus fills han arribat 

al món en els anys en qué menys nadons naixien a Catalunya. Va ser en aquell 

moment en qué les primeres preguntes sobre el que seria aquesta recerca van 

comenc;ant a sorgir. Com podia ser que en tan pocs anys les pautes i eleccions per 

arribar a ser mare canviessin? Perqué una generació fruit d'una explosió natalista 

comenc;a a retardar el moment i reduir el nombre de fills? 

Sembla ser que Catalunya es caracteritza des de fa més d'un segleper un 

comportament de la natalitat que no assegura la reproducció de la població que ha 

rebut el nom de sistema cata/á de reproducci6 (Cabré, 1999) i que fa necessaria la 

seva reposició a través deis moviments migratoris, primer interns i ara internacionals, 

alhora que I'increment demografic a nivell mundial ha fet alertar I'explosió demografica 

d'alguns enclavaments geografics. 

Des de fa 30 anys, peró, la reducció de la natalitat a Catalunya s'ha intensificat. El 

1969 (any del meu naixement) la taxa conjuntural de fecunditat era major d'1 ,4, mentre 

que el 1994 (any en que neix el meu primer fill) era d'1, 16 (1,5 a Europa)5. Aquesta 

xifra baixara dues centésimes el següent any, arribant-se al mínim catala del moment, 

que significa que la societat catalana estava molt lIuny de reposar-se demograficament 

de forma natural. D'aleshores enc;a aquesta situació s'ha recuperat i el 2006 és d'1 ,45 

fet que podria semblar esperanc;ador. És a dir, de la generació de la meva mare a la 

meva, les pautes que incideixen sobre la fecunditat, la natalitat i la maternitat, han 

canviat sorprenentment. Peró hi ha altres indicadors que aporten lIums sobre la 

complexitat que vivim. Durant aquest perlode I'edat mitjana de les dones que 

esdevenien mares s'ha anat elevant, i des del 1998 supera els 30,8 anys f1uctuant 

entorn aquesta edat mentre que, en canvi, I'edat en que una dona esdevé mare per 

primer cop s'ha anat endarrerint progressivament fins els 29,57 anys al 2006. Les 

dones a Catalunya decideixen postergar el moment de tenir fills, desaprofitant I'época 

5 Les dades utilitzades fan referencia a I'IDESCAT (http://www.idescat.catD a excepció d'alguns 
casos que seran especificats. D'altra banda els anims per a la reproducció a nivell politic 
tampoc van anar més enlla de I'eslogan "Ja som sis milions' emes des de la Generalitat de 
Catalunya durant la decada deis noranta. 
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de maxima fertilitat i iniciant la fase reproductiva quan les capacitats biológiques 

comencen a minvar (segons les ciéncies biomédiques, i per a la població d'Occident). 

La població aquí escull ser mare i pare cada cop arnés edat, de manera que es 

redueix el temps reproductor (si ho mirem des de les possibilitats biológiques) i 

s'acompanya d'una disminució del tamany de les famflies. D'altra banda hi ha gent que 

no renuncia a tenir més fills només perqué biológicament no sigui possible i 

paral'lelament la societat catalana ha viscut I'extensió de I'adopció (internacionaI6
) i 

I'ús de tecnologia reproductiva assistida. La ciéncia i I'adopció han ajudat a estendre la 

maternitat i paternitat socials reorientant els lIa90s relacionals que s'entenien sota la 

fórmula "la sang és més espessa que I'aigua". Tanmateix les lIars i les families han 

patit canvis estructurals, compositius i dinamics, fonamentals i que el 2006 només el 

69 % deis infants van néixer dins un matrimoni formalitzat (en contraposició del 87,7 % 

del 1994 i més del 94 % el 1969) és gairebé anecdótic davant la multiplicitat de 

variants formals de les lIars. 

Malgrat tot la població a Catalunya ha anat incrementant. El buit que el creixement 

natural de la població no ha estat capa(( de cobrir ho han fet, recentment, els f1uxos 

migratoris internacionals, convertint-nos en un espai geografic receptor de població 

molt diversa. El 1994 la taxa bruta de creixement de la població era mínima, del 0,09, 

la més baixa deis 40 darrers anys mentre que el 2006 es troba en el 21,1 (el 17,57 

taxa de creixement migratori i el 3'50 taxa de creixement natural). Si bé tothom no 

estaria d'acord en qualificar d'antinatalista una societat que esta recuperant -

lentament- els rndexs de natalitat sí que esta ríe m d'acord que la societat sembla haver 

reconsiderat la preséncia deis infants, tenint present que a Catalunya hi ha un gran 

nombre de dones en edat de procrear (les filies del baby-boom i les dones immigrades, 

totes elles en plena etapa reproductiva). 

Els menors de 20 anys suposaven el 23,3 % de la població a Catalunya al 1994 (dos 

punts menys que a l'Estat Espanyol i Europa), mentre que representen el 19,31 al 

2006 (gairebé igual que l'Estat Espanyol i tres punts menys que la mitjana europea). 

És a dir, la proporció de menors de 20 anys a la societat catalana s'ha redu"it en 

contrast amb la mitjana europea. 

6 Recordar que una de les peculiaritats de la societat catalana és el lideratge de l'adopci6 
internacional culturalrnent i fenotrpica distinta. Per a una presentaci6 de la situaci6 veure Marre 
i Bestard (2004) i per a reflexions i analisis des deis protagonistes i recercadors veure el llibre 
d'abstracs del ler Fórurn Internacional de Infancia y Farnilias, De filias y fobias: del parentesco 
biológico al cultural. La adopción, la homoparentalidad y otras formas de construcción cultural, 
celebrat el seternbre de 2006 a Barcelona. 
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Pero en canvi hem de dir que la població de Catalunya ha incrementat 

significativament des de principis del segle XX fins ara. Es constata que en I'exercici 

d'un segle la població de I'Estat Espanyol s'ha duplicat (de 18,6 milions el 1900 a 40,8 

milions el 2001) mentre que la de la Catalunya s'ha triplicat (1,9 milions el 1900 a 6,3 

milions el 2001, i actualment ja més de 7 milions), ubicant-nos en una societat 

clarament envellida. 

Si la situació catalana i espanyola resulten significativament diferenciables de la deis 

parsos europeus rics en el context mundial (hi ha parsos europeus nascuts en els 

darrers 10 anys que tenen taxes de natalitat més baixes que les espanyoles pero no 

pas els antics Estats de l'Europa deis dotze), en que la població no para de créixer, 

aquesta manca de reproducció biologica no deixa de ser excepcional. 

Paradoxicament aquesta reducció del nombre d'infants i d'envelliment de la població, 

va acompanyat d'un nou interes per la infancia. S'ha redu"it el nombre d'infants per 

adult, pero alhora els infants cada cop son objecte de majors inversions, economiques, 

emocionals, educatives, institucionals, polítiques, de temps ... 

Els infants no només tenen un cost d'inversió pels adults que se'n responsabilitzen, 

sinó que cada cop son considerats i tractats com a consumidors avids. Consumidors 

de joguines i noves tecnologies, per suposat, i de recursos educatius per facilitar i 

assegurar la inserció en una societat capitalista cada cop més competitiva (sobretot si 

esta entrant en situació de crisi ... ). La universalització de I'educació institucionalitzada 

i I'extensió a una franja d'edat cada cop més amplia, s'acompanya de la implementació 

de recursos complementaris a aquesta formació, més academics o més lúdics. Pero 

consumidors, també, de recursos de tots tipus que mostren una idea lIeugerament 

compensatoria (personalment penso que molt compensatoria) de les necessitats 

infantils i els constru·im com a portadors de deficiencies que cal reorientar. L'abús de la 

preocupació per les diferencies i les diferencies assimilades a deficits provoca un 

excés de preocupació i ús de certs serveis que acaba construint els infants com éssers 

als que no se'ls admet la imperfecció i, en conseqüencia, consumidors per exceHencia 

per assolir un ideal de la perfecció (física, de salut, emocional, comportamental, de 

coneixements) en una societat que mostra ciares contradiccions amb les acceptacions 

de les diferencies (o com a mínim alguns tipus de diferencies). 

La família, tal i com avan~ava en pagines anteriors, també ha sofert importants canvis 

com a institució: la reducció del seu tamany, el canvi d'estructura i la diversificació de 

formes i persones que la poden integrar, institucionalització deis lligams i 

característiques deis vincles (emocional i afectius, economics, per exemple). L'entrada 
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en un procés de democratització ha anat acompanyat d'una despatriarcalització 

(Anguera i Riba, 1999; Brullet, 2004; Flaquer, 1998, 1999) de la família (reducció del 

rol autoritari masculí per donar pas a una autoritat parental compartida), I'afebliment 

de I'adult com a aliat (afebliment deis IIac;os d'alianc;a) que condueix a una reinvenció 

de la familia (Beck-Gerstein, 2003). 

Tanmateix I'estat espanyol, a remolc deis canvis socials accelerats que s'han produn a 

nivell de familia, ha acabat construint una de les legislacions en dret de familia més 

modernes del món. L'infant té cabuda en IIars que poden prendre multitud de formes7 

tot i que esdevenen variacions sobre I'ideal de la familia nuclear. El juliol de 1998 les 

IIeis sobre la unió estable de parelles normalitzava jurídicament les unions no 

institucionalitzades; la IIei del divorci exprés del 2005 accelera els procediments de 

separació i divorci deis conjuges; i el 2005, alhora, el 16 d'abril s'acceptava la Llei 

d'adopció homoparental, i el juliol la IIei de matrimoni homosexual. Tot i que aquestes 

IIeis només han normativitzat la practica social de la ciutadania, la seva enumeració 

exemplifica la diversitat de contextos relacionals en els que pot créixer un infant. 

Tot plegat permet parlar d'una societat en transició, on s'estan qOestionant els models 

anteriors i s'estan creant nous models relacionals. També és el cas del concepte i 

expectatives vers els infants i el valor social i emocional que se'ls atorga. Zelizer 

(1994) desemmascara la ironia del món occidental de considerar emocionalment 

inavaluables els infants quan esdevenen totalment improductius economicament 

parlant. 

Malgrat la proporció redu'ida de menors en la nostra societat els recursos existents 

s'han mostrat totalment insuficients per garantir les necessitats de les families. Les 

administracions autonomiques i municipals han desplegat progressivament recursos 

"tireta" per a solventar les amplies dificultats de conciliació familiar i laboral en un 

context social en que és indispensable disposar de dos sous per una gran part de la 

població. Els IIac;os familiars extensos han mobilitzat i dinamitzat, en alguns casos, les 

avies, tietes, i altres per a tenir cura deis infants, possibilitat només existent per qui 

hagi establert el seu domicili a prop deis fa m ilia rs. Pero si som un deis pa'isos amb 

major nombre d'infants escolaritzats a I'etapa 0-38 és perqué existeix una amplia 

7 Rosa M. Terradelles ha contat 57 formes de familia segons I'exposat al Forum Pléiades 2008. 

8 L'Estat espanyol és un deis que major nombre d'infants escolaritzats té a I'etapa 0-3; 
Catalunya presentava, el 2006-2007, un percentatge del 32,1 d'infants entre 0-3 anys 
escolaritzats, només superat per Madrid i el Pals Base. Pel que fa a I'etapa 3-5 el 2005 el 97,1 
% de la població infantil 3-6 estava escolaritzada a Catalunya, només superada per Bélgica i 
Italia. Per aprofundir amb les dades i comparativa europea veure Ferrer, F. I B: Albaigés i 
I'informe sobre L'Estat de la Educaci6 a Catalunya 2006-2007, d'on formen part aquestes 
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demanda en aquest sector d'edat com a conseqüéncia de polítiques que no prioritzen 

la famflia com a entorn socialitzador. 

Les polítiques existents no semblen prioritzar la familia com a institució educativa; més 

que considerar la familia com una institució que necessita cert espai i temps per 

construir-se i instituir-se s'ha priopritzat la temprana escolarització i institucions i 

serveis similars9
• S'han incrementat els ajuts economics pel naixement deis fills (ajuts 

en el moment del naixement i fins els tres anys, ampliable als sis si s'és família 

nombrosa 10), s'ha contemplat la baixa paternal (aixo sí, contraposant-Ia a la maternal), 

s'ha estés la possibilitat de treballar mitja jornada fins que els infants tinguin sis anys 

(aixo sí, al sector públic). Pero totes aquestes mesures son totalment insuficients i no 

mostren una priorització de la famflia com a institució prioritaria, ni una rellevancia deis 

rols matern i patern a nivell social. 

És a partir de tot aquest context que té sentit la principal pregunta que em formulo: 

perqué Catalunya és un territori amb una natalitat tan baixa? Esta relacionat d'alguna 

manera amb el concepte social que existeix deis infants, deis fills, del que suposen, de 

la infancia en general? Esta relacionat amb els canvis de rol de les dones i els homes 

a la societat, o hi ha altres factors importants? 

dades. Un resum en format dossier de premsa es pot veure a 
http://www.fbofill.cat/intra/fuofill/documents/Dossier_ %20de yremsa.pdf 

9 És cert que algunes recerques mostren que la precocitat de l'escolaritzaci6 infantil ajuda (a 
nivell d'escolaritzaci6 posterior i integraci6 social), sobretot, als infants que neixen en lIars més 
desafavorides socioeconomicament, pero cal plantejar-nos si aixo justifica la normalitzaci6 de la 
separaci6 mare-fill a les 16 setmanes i delegaci6 de part de les cures a les institucions tant 
prontament. 

10 Dos adults i tres infants son familia nombrosa; un adult idos infants no ho son tot i que les 
recerques posen en relleu que la pobresa infantil creix en les lIars monoparentals. 
Contradiccions de les lIeis familiars avan9ades i retardament d'ajust a aquestes noves formes 
familiars. 
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1 b. ALGUNES PARADOXES SOCIALS: ESPECIALlTZACIONS EN LA 

INFANCIA VERSUS LA DESAPARICIÓ DE LA INFANCIA 

Si que hi ha hagut un canvi social de la infancia, al menys des de les institucions. La 

invenci6 de la infancia i la conscienciació que és una etapa social diferenciada ha 

condun a I'existéncia d'una reflexió sobre aquesta etapa, que es concreta en les 

especialitzacions de diverses disciplines i, paral·lelament, dins de les reflexions sobre 

els drets humans, ha fet veure la necessitat d'establir uns drets basics universals per 

als infants, que cada Estat protocoHitza segons la situació en qué es troba. 

El concepte d'infancia, "compartit" per certs estats del món occidental després de la 

Segona Guerra Mundial, comenlfa a transcendir rellevantment incidint en la formulació 

i aplicació de polítiques mundials cap a la infancia. El 1946 es crea la UNICEF, que és 

un Fons Internacional d'Ajuda a la Infancia. La Convenci6 Universal deIs Drets deIs 

Infants (1989) és el marc ideologic basic per al desenvolupament de politiques 

educatives i serveis destinats als infants. L'Estat espanyol va subscriure la Convenció 

el 5 de gener del 1995. No cal dir que I'aplicació deis principis de la Convenci6 pels 

estats signataris ha comportat un benefici a I'hora de garantir certs mínims en les 

condicions de vida i de desenvolupament deis infants, tot i que aixo no significa que 

tots els parsos arribin als mínims exigits. Sense contradir la necessitat d'un marc del 

tipus de la Convenci6, i tot i reconéixer els beneficis que ha comportat, hi ha algunes 

qüestions que cal millorar. Una és aclarir qué significa la igualtat entre els infants, 

donant contingut explicit al terme més enlla d'una idea abstracta (Urra, 2001). L'altra, 

no oblidar I'etnocentrisme occidentalitzat deis origens d'aquesta Convenci6, que pot 

justificar aplicacions contradictories. En els seus postulats, la Convenci6 no deixa 

d'homogenenzar una categoria del cicle vital partint del que es considera optim en els 

parsos occidentals. En el context de la nostra societat, per exemple, aquesta 

homogenenzació condueix a desenvolupar una elevada especialització al voltant de la 

idea d'infáncia i joventut problemática (Bertran i Carrasco, 2002). Ara caldra vetllar 

perqué els fills i les filies de les famrlies immigrades hi tinguin cabuda, amb les seves 

necessitats particulars (fruit d'un procés migratori i adaptatiu), i no pateixin 

catalogacions ni estereotips que els allunyin de la idea de normalitat. 

Els drets universals deis infants es resumeixen en els principis de prevenci6, protecci6 

i provisi6. Aquests són els tres eixos a partir deis quals es vol garantir el benestar deis 

infants, sia a través de projectes, serveis i programes destinats de forma directa als 

infants, sia a través del recolzament del rol socialitzador de les famrlies. 
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D'aquests tres principis cal prestar una atenció especial a la prevenció, atés que cal 

major concreció i cura en la seva definició. És necessaria I'explicitació deis referents 

teorics que es prenen com a base, cal definir de quina naturalesa són els 

esdeveniments pels quals cal vetllar (psicologics, médics, socials ... ), i formular les 

propostes de millora i resolució. Aquest exercici és necessari per no confondre les 

situacions amb les causes que les provoquen, i també per tenir ciar qué cal prevenir, 

de qué cal protegir i qué cal fornir. Pero també ho és per establir els límits d'actuació 

de les institucions en referéncia a I'infant, sobretot per tenir ciar en quines qOestions 

les institucions tenen una actitud de supléncia, de respecte i de complementarietat 

amb les famílies (Carrasco, 2003). 

Cal diferenciar també, la cultura per a la infancia de la cultura de la infancia. La cultura 

de la infancia o cultura infantil és aquella en qué els infants són protagonistes i es 

desenvolupen més o menys al marge del món deis adults: creen registres 

comunicatius propis paraHelament al seu procés socialitzador. La cultura per a la 

infancia seria una proposta que inclou els infants realitzada des de la població adulta, 

derivada de la contemplació deis drets i deures deis infants que la Convenció i altres 

decrets subscriuen. En aquesta línia cal anar cap a una cultura per a la infancia pero 

coneixent i prenent com a base la cultura infantil. El treball que aquí es presenta vol 

ser-ne un primer paso 

Part de I'execució d'aquests principis han estat la proliferació deis observatoris de la 

infancia en els darrers 20 anys. A Catalunya el CIIMU (Consorci Institut d'lnfancia i 

Món Urba) s'inicia el 1999 i des d'aleshores enya el coneixement sobre la composici6 

socioeconomica i condicions de vida deis menors és molt més precisa 11. Child on 

Europe és la xarxa europea oficialment creada el 2003 que comparteix coneixement, 

metodologies i indicadors per poder establir analisis comparatius de les situacions deis 

menors en els diferents estats europeus 12. L'estat espanyol en forma part a través de 

l'Observatori de la Infancia del MEC13
• Aquest interés recercador pels menors ha 

ajudat a afinar més el coneixement sobre qui son aquests infants, com son, en quins 

contextos viuen i quines necessitats es preveuen. S'han revisat els indicadors 

demografics, molt adultocéntrics fins el moment, així com les variables significatives 

des de les experiéncies infantils. La primera infancia, que encara és més invisible, 

11 Veure especialment els informes bianuals sobre I'estat de la infancia i les famllies del 2002 i 
del 2004. Algunes de les dades utilitzades s'extreuen d'aquests informes, especialment el 
primer. 

12 Per a més informaci6 veure http:Uwww.childoneurope.org/. 

13 Informaci6 a la pagina web 
http://www.mepsyd.es/observatoriodeinfancia/productos/index.htmI 
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també comen~a a ser objecte d'atenció. El Síndic de Greuges elabora un informe I'any 

200714 per establir les condicions d'accés als recursos educatius i d'atenció a la 

infancia entre els zero i tres anys i detectar-ne els punts problematics a millorar. 

L'academia antropológica també ha reconsiderat la necessitat de fer emergir 

coneixement sobre la infancia i joventut per se (on la sociologia s'hi ha anticipat). Des 

del 2001 la IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) 

compta amb una comissió focalitzada en I'antropologia deis infants, joves i infancia15
• 

Peró cal dir que si bé les publicacions en Sociologia de la Infancia 16 comencen a ser 

habituals i amb interes cada cop més ciar des de I'Estat Espanyol no succeeix el 

mateix amb l'Antropologia de la Infancia, que generalment queda focalitzada a 

qOestions d'escolarització. Des de l'lnstitut Catala d'Antropologia, per exemple, les 

mencions a la infancia a la pagina web estan associades al joc (en una consulta 

mentre redactava aquest paragraf, I'octubre de 200817
) i les més de les vegades 

s'associa a estudis d'adolescencia i/o joventut. 

En referencia a epoques anteriors també han incrementat les investigacions que es 

focalitzen, o que com a mínim tenen com a centre d'interes la infancia, sense comptar 

les d'educació a I'estat espanyol18. 

Les organitzacions no-guvernamentals que se centren en les condicions de vida de la 

infancia incrementen (Save the Children, Infancia sin fronteras, Fundación Infancia 

Solidaria, SOS Infancia, i de forma més general, Pallassos sense' Fronteres, 

Fundación Pequeño Deseo, entre altres) o bé que tenen subgrups incidint-hi (Creu 

14 Sindic de Greuges de Catalunya (2007) Informe extraordinari: L'escolaritzaci6 de O a 3 anys 
a Catalunya. Sindic de Greuges. 

15 Per veure els seus interessos anar a http://www.leidenuniv.nl/fsw/iuaes/06-22children.htm. 

16 Com a exemples el manuals de Lourdes Gaitan (2006) des d'una perspectiva de la 
intervenci6 o el d'lván Rodriguez (2007) des de la teoria i recerca. En Antropologia no conec 
I'existencia d'obres paraHeles a I'estat espanyol. És indicatiu també que realitzant una cerca 
pel google en castella sota I'eplgraf "sociologia de la infancia" apareixen multiplicitat 
d'entrades, algunes de publicacions, assignatures o linies de recerques, mentre que en 
"antropologia de la infancia" només existeix una entrada d'un master a la Universidad 
Complutense de Madrid. 

17 http://www.antropologia.caV. Consulta del 22 d'octubre de 2008. 

18 És ciar que des de les Facultats d'Educaci6 si ha estat centres d'interes. Pero per establir un 
significat de la presencia social de la infancia cal veure quina presencia ha tingut i té en altres 
ambits academics. Veure, per exemple, la tesi de Jordi Romero Diaz "Disney i la transmissi6 de 
valors socio-cultural s als nens: Analisi semiótico-frequental de la recepció. Aproximació a la 
investigaci6 de I'audiencia des de la semiótica social" a Ciencies d ela comunicaci6 el 2003. A 
ciencies de l'Educació en concrel de infancia i immigració la tesi de M. Dolos Dilmé Clavaguera 
"Conflicte i canvi. L'escolaritzaci6 de fills d'immigrants extracomunitaris en centres privats 
concertats" el 2003. 
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Roja, Intermón-Oxfam, per citar-se alguns), a més a més d'associacions i entitats de 

caire més local19
• 

Queda ciar que les institucions han integrat la infancia com a grup social encara que 

de forma difosa i no sempre concordant. Qué Ii arriba, pero, quotidianament a la 

ciutadania de tot plegat? Quines imatges sobre la infancia circulen i es realimenten 

socialment? A continuació presento un breu analisi de premsa per analitzar les 

imatges constru'ides i intercanviades entre mass media i audiéncia entorn els infants, i 

ser pares i mares, coHateralment. En algunes ocasions recorro a altres medis 

audiovisuals que han tingut impacte per exemplificar algunes imatges que basicament 

he extret de la premsa. 

19 Per una llista exhaustiva es pot consultar entre d'altres, la segOent pagina 
http://www.tupatrocinio.com/entidades.cfm/cat/infancia_yJuventud.html 
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1c. ALGUNES IMATGES INQUIETANTS: ELS INFANTS EN ELS MIT JANS 

DE COMUNICACIÓ 

Els mitjans de comunicació de masses estan immersos en un procés d'interacció amb 

la societat a través del lIenguatge que influeix sobre el pensament i el coneixement 

humans. A partir d'aquí es pot pensar que els mass media construeixen una realitat 

aparent i il-lusoria; o bé que, contrariament, són els quals participen en el procés de 

creació de la realitat social. En aquesta segona opció la noticia "ajuda a constituir-la (la 

societat) com fenomen social compartit, ja que en el procés de descriure un succés la 

noticia defineix i dóna forma a aquest succés. La noticia esta definint i redefinint, 

constituint i reconstituint permanentment fenomens socials" (Tuchman citat en Alsina, 

1989). En aquest sentit I'analisi de les informacions emeses pels mitjans de 

comunicació, així com les opinions expressades, poden donar-nos una idea de les 

informacions que s'erigeixen com importants, així com qué tipus de discursos es 

transmeten i davant els quals la població es posiciona. 

Inicialment havia previst realitzar una analisi a través de diferents revistes destinades a 

homes i dones per veure quina preséncia tenia el tema deis infants i com es tractava. 

Volia escollir una revista destinada a dones, una a homes, un parell per pares amb 

nadons, i una sobre salut o vida sana en general. Vaig consultar a diversos quiosquers 

per a saber les revistes més venudes en aquestes categories, pero em vaig trobar amb 

algun problema. En relació a les dones la revista podia ser "Clara" pero no hi havia una 

revista equivalent per homes (on de tant es parlés de fills, nens, educació, i altres 

temes emparentats). D'altra banda, les revistes tipus "Ser Padres" son consumides per 

dones basicament. I després d'un any de recopilar-les vaig decidir que no eren adients 

perqué eren excessivament monotematiques. Aleshores vaig preferir complementar 

I'analisi de premsa diaria realitzat per a la recerca de master, perqué les múltiples 

seccions que té un diari pot encabir informacions sobre infancia des de perspectives 

diferents. 

Anem a veure algunes imatges de la infancia que emetien els mitjans de comunicació 

(de premsa escrita, sobretot) durant el període que es va fer I'observació participant 

(2000-2003). 

1 c.1. Els infants com a valor 

O sobre la importancia del valor económic en la nostra societat. 
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Sota aquest epígraf vull comentar dos aspectes diferents. D'una banda les criatures 

com a valor economic emergent (o "consolidat"). En segon lIoc, com a persones que 

han d'anar essent dipositaries d'uns valors socioculturals en interacci6 amb els seus 

entorns. I davant una societat que debat sobre la seva "crisi de valors", I'economic no 

esta de baixa. 

Com a valor economic podem dir que les criatures ja no s6n portadores d'un pa sota el 

bray, sin6 que s6n viscudes com a consumidors, fins i tot abans de néixer. Les 

possibilitats actuals d'aplicaci6 de técniques de fertilitzaci6 assistida comporten una 

enorme inversi6 economica, igual que la possibilitat de l'adopci6. Pero a més, existeix 

un enorme mercat al voltant del naixement d'un nad6 (i de tots els accessoris que s6n 

necessaris aquests primers mesos) així com en el seu creixement, deis quals les 

joguines i I'oci de consum s6n molt importants. No cal dir que els mass media actuen 

com a mecanismes publicitaris de tot ells. En un informe de I'any 2000 (El País, 25 de 

gener del 2000) es conclo·ia que un infant suposava una despesa mfnima de 800.000 

pessetes/any a la seva família, incrementant-se la xifra amb I'edat. D'altra banda les 

ajudes governamentals, com ja veurem posteriorment, s6n més aviat escasses. 

L'altre tema "clau" és el de l'educaci6 i els valors transmesos. Potser la premsa escrita 

no s'ha fet resso tan profundament d'aquesta qüesti6 com altres mitjans (les tertúlies 

televisives o radiofoniques), pero de tant en tant es formula el plantejament de les 

responsabilitats educacionals de les criatures20
• L'existéncia de casos dificils d'explicar 

i comprendre, de joves i infants que assassinen a companys, pares i mares, amics, 

sense raons aparents, ha tret a relluir un altre factor al que s'havia atorgat menor 

atenci6: la manca de valors deis infants i joves actuals, relacionant aquest fet amb una 

inadequada educaci6 familiar. Es torna a parlar deis Iimits que cal marcar a les 

criatures, de com posar-los, quin ti pus de situacions, i de necessitat de la seva 

existéncia. Mentre que al novembre de 2001 transcendia un nova lIei que permetia als 

pares i mares anglesos pegar als seus fills sense haver de rendir comptes davant la 

justicia, el mateix mes, a Israel, es prohibia tal acci6. 

Per una altra banda s'estén la idea social de la parentalitat, desnaturalitzant-se 

(aparentment) tan en referéncia a les noves formes familiars (adopci6 i noves 

tecnologies reproductives) com a rol social. La naturalitzaci6 de la maternitat, que 

pressuposa que hi ha cert comportament innat, comen~a a enfonsar-se quan 

sorgeixen noticies com "Aprender a amamantar. Algunas complicaciones de la 

20 El desconcerl de l'educaci6 de S. Cardús (2000) fou un llibre divulgatiu que en aquell 
moment plantejava qOestions de debat social sobre valors educatius, funcions parentals i 
relacions educatives entre institucions. 
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lactancia se deben al síndrome de la posición inadecuada" (El País, 16 de gener de 

2001), on se suggereix que saber alletar s'ha d'aprendre. D'altra banda, hi ha també 

difusió d'investigacions curioses com la que es va ressó en la premsa de la relació 

existent entre I'ús deIs xumets i les otitis. 

1 c.2. El infants com a descendents 

O de la paradoxa de passar-se mitja vida fértil gastant diners per a no tenir fil/s, i 

passar-se raltra mitja gastant diners per a tenir-Ios, pero pocs i sense herencia. 

Els mitjans de comunicació de masses informaven i es feien ressó deIs 

comportaments demogratics no sense cert to alarmista: "España pasará de 40 a 31 

millones de habitantes en los próximos 50 años" (El País 28 de febrer de 2002) incidint 

en el progressiu envelliment de la població i els riscos en les pensions. Aquest 

descens es justifica pel cost económic que suposa tenir un fill/a, al que s'afegeix la 

manca d'ajudes públiques a la maternitat i paternitat. Mentre el 2001 era noticia que a 

Franya s'atorgaven dues setmanes de permís pagat per als pares barons compatible 

amb el de maternitat (El País, 12 de juny de 2001), a l'Estat Espanyol ho era el cost 

zero per als empresaris, i aquest any es rebutja una proposta similar a la francesa. 

D'altra banda s'incorporaren escasses ajudes amb distribucions molt dispars segons 

les Comunitats Autónomes, on Catalunya es trobava en la cua (80.000 pts/any per 

nenIa menor de 3 anys, o de 6 anys si s'és familia nombrosa i no s'excedeix de 

determinat nivell d'ingressos económics, des de la Generalitat), i la mitjana espanyola 

estava molt IIuny de la deIs pa"isos nórdics. S'hi reflexava els canvis en I'estructura 

familiar que feia parlar als medis del "nuevo perfil de la familia española" (El País, 17 

de juny de 2001). No obstant aixó, tot aixó sembla contradir-se amb les expectatives 

mostrades en un estudi encarregat per la Conselleria de Benestar Social a Catalunya 

que es presenta com a notícia "Los catalanes valoran cada vez más la familia y el 

tiempo libre y menos el trabajo" (El País, 15 de maig de 2001). Hauria de reportar certa 

reflexió comprovar que un gran nombre deIs articles sobre fam ília , infancia, i 

comportaments demogratics s'emeten a prop de les dates del Dia Internacional de la 

Família, al maig, o de I'aniversari de la IIei del divorci, per posar un exemple. D'altra 

banda emeten la idea que I'escas augment de natalitat viscut en els últims anys també 

és a causa del comportament reproductiu de les minories immigrants, suposadament 

protagonistes d'una elevada taxa de fecunditat. És difícil comprendre que la baixa 

natalitat autóctona es degui als costos económics mentre que per a la població 

immigrada aixó suposadament no constitueix un freo 
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1c.3. Els infants com a desconeguts éssers inteHigents 

O sobre les grans potencialitats que d'adults no tenim. 

Entre els anys 2000-2003 a "Catalunya Radi021
" proliferaren debats i opinions entom 

la incapacitat de mares i pares per posar suficients límits als infants. Una mestra i avia 

d'educació infantil opinava que la nostra societat esta plena de contradiccions en 

I'educació: d'una banda havia tingut alguna criatura en la seva classe de P3 que al 

comenyar el curs encara anava en cotxet o duia xumet (i que ella va definir com 

dependents a partir d'aquestes conductes), mentre que a I'escola se li comenyaven a 

ensenyar les lIetres (que pressuposa una confianya en les seves capacitats de 

comprensió i d'aprenentatge). Mai s'havia pretés que nocions de I'escolarització formal 

fossin apreses tan precoyment. 

Justament una de les imatges transmeses son les capacitats deis nadons. A I'úter el 

bebé reconeix la veu de la seva mare, de manera que s'ha comprovat que els nounats 

(un dia) reconeixen la veu materna i als quatre dies distingeixen idiomes (El Periódico, 

13 d'octubre de 1996; La Vanguardia, 2 de mary de 1997) perqué els nadons 

intrauterins sembla que tenen una memoria a curt termini de 10 minuts (com a minim) i 

de 24 hores a lIarg termini (com a minim). L'experimentació es va portar a terme entre 

les 37 i 40 setmanes de gestació, amb senyals acústics (segons la noticia del diari). 

Als set mesos del naixement ja utilitzen regles abstractes, de tipus algebraic, per a 

interpretar el lIenguatge (El Pais, 2 de Gener de 1999). Es difon la importancia que té 

per al desenvolupament infantil el ser tocat, i la carícia es defineix com a forma de 

contacte i d'establir un vincle, que en al seva abséncia pot possibilitar 

I'infradesenvolupament de les seves capacitats cognitives o, fins i tot, la mort (El 9 

Punt Sabadell, 13 de novembre de 2001). En altres divulguen la novetat de les 

mesures preses, en certs hospitals, prioritzant el contacte físic de mares i pares amb 

els infants prematurs que estan en incubadores (El País, 18 de novembre de 2000). 

Els mitjans de comunicació també difonen investigacions que afirmen que el cervell 

deis nadons prematurs és menor i presenten mancances inteHectuals visibles cap als 

vuit anys (tot aixo segons la noticia), mentre que paraHelament també s'afirma que la 

cesaria és molt més segura que el part de natges per a la criatura, sobretot en els 

paIsos rics. 

A nivell educatiu, davant tantes possibilitats que són percebudes com a 

desaprofitades, sorgeixen noves ópcions com els programes d'estimulació primerenca, 

21 En aquells moments jo vivia sense televisió i era assfdua a la radio matins i vespres. 
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que proposen iniciar I'aprenentatge de conceptes numérics a bebés de set o vuit 

mesos, i que sovint impliquen la intervenció de pares i mares (comencen a trobar-se 

proposades en les revistes dedicades a pares i mares, com "Ser padres", essent una 

proposta pedagógica originaria de Filadélfia i seguida per alguna escola privada). 

Al costat d'aquesta imatge de capacitat inteHectual inimaginable també es troba la de 

I'adaptabilitat en qualsevol cas, també en els de risco Un exemple va ser el 1999 els 

cinc nens de Cap Verd que havien sobreviscut a Franc;a sense pare ni mare durant 

cinc anys. En aquell moment la germana gran tenia 15 anys. Un mes després es va 

estendre la notícia d'un nen de 5 anys d'Uganda, que es va escapar a la selva després 

de I'assassinat de la seva mare a mans del seu pare, on va ser acollit per un grup de 

micos al menys durant un any. 

1c.4. Infants deis paIsos pobres: de la lIastima a la por com a futurs 

immigrants22 

O de com a més distancia s'és més comprensiu i "to/eranf' amb el m6n. 

En algunes de les notícies comentades sobre els baixos índexs de natalitat del nostre 

país es comenta, paraHelament, I'enorme creixement demografic del Tercer Món, que 

son pautes que reprodueixen quan immigren23
• La forma com es contempla aquesta 

situació és del tot contradictória, com el títol del subapartat. D'una banda es parla de 

I'enorme creixement de la població mundial i en concret d'alguns pa'isos pobres. El to 

utilitzat, generalment, és de perill; el perill que suposa aquest increment poblacional i la 

reproducció de la pobresa i la miséria. Mai s'explica a quins factors responen uns 

fndexs de natalitat tan elevats, i es presenten com abséncia de control de fertilitat 

sense més, com a practiques incomprensibles. 

Reafirmant I'anterior, són notícia els lIocs on es practica algun tipus de restricció de la 

natalitat com la Xina, o on s'aconsegueixen taxes de natalitat més baixes com va 

succeir en 1995 a Méxic. Tot el que es difon sobre el món superpoblat és una mica 

confús. Nens del carrer sense la protecció de persones adultes que són perseguits per 

22 Només en els infants immigrants es construeix alhora una imatge polaritzada entre la 
dionisiaca (corrupci6 inicial en I'infant) i apoHinia seguint a Jenks (1992). 

23 En els moments en que es va fer el treball de camp per aquesta recerca, entre els 2000 i 
2003 els diaris reflectien la IIeugera recuperaci6 de la natalitat vinculada a la poblaci6 
immigrada no sempre absent d'alarmisme. Per exemplificar alguns titulars de I'época: "La 
natalidad de las inmigrantes evita que haya más muertes que nacimientos en Espana", El Pars, 
18 de desembre de 2000; "Espana alcanza ya los 40 millones gracias a la inmigración", El Pais, 
13 de desembre de 2000; "Catalunya registra la natalitat més alta deis últims 15 anys', "Les 
families estrangeres son les que tenen més fills", Avui, 14 Desembre de 2000). 
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esquadrons de la mort adquirint la categoria d'"eliminables"24. Infants que treballen per 

a poder sobreviure i que s6n explotats en aixo, en moltes ocasions sense accés a 

l'educaci625 . Nens i nenes pobres com víctimes de les catastrofes naturals que tan 

sovint succeeixen en aquests pa·isos. Nens i nenes, primeres víctimes en situacions de 

guerra, així com de postguerra (més de la meitat deis refugiats del m6n s6n nens 

segons el ACNUR) per no parlar de la seva existencia com guerrillers. Nens, pero 

especialment nenes, víctimes del infanticidi i I'abandonament, com la política del fill 

únic xinesa, o I'fndia de dots desmesurats. També com a víctimes de mutilacions 

genitals. Infants víctimes d'abusos sexuals, que es transmeten com anecdotics a 

occident, mentre que semblen idiosincrasics quan es tracta d'alguns d'aquests paIsos 

pobres que s6n destinaci6 del turisme sexual infantil, aixo sí, per persones de paIsos 

rics. Infants que moren de malalties que en els paIsos rics es viuen sense cap risc, o 

que moren de fam, o de set. Tates aquestes imatges ens parlen de situacions 

carencials, de la inexistencia deis mínims per a sobreviure o viure dignament, ni de 

respecte cap als infants ni els seus drets. Davant aquestes imatges no és gens difícil 

assumir posicions patemalistes i de compassi6. Quan es tracta deis paIsos pobres les 

informacions s6n transmeses generalitzant, com si fossin característiques 

intrrnseques. En canvi quan succeeIxen a Occident s6n només anecdotiques, i lIavors 

les presenta amb un nom concret. 

Malgrat aquest panorama, el recent procés d'immigraci6 viscut en algunes zones 

d'Espanya, i a Catalunya particularment, és presentat com si no tingués res a veure 

amb les situacions que descrites anteriorment. Els infants del carrer de Barcelona no 

fan tanta pena ni mereixen punts informatius com els de Brasil o Colombia. En les 

noUcies hi ha una desvinculaci6 entre el lIoc d'origen deis immigrants i les noUcies que 

s'emeten sobre aquests lIocs. Poques vegades es presentava, en aquell moment, com 

un procés que té exp/icacions. 

Actualment aquestes tates aquestes imatges sobreviuen i es reprodueixen26. S'afegí el 

debat el debat social sobre la conciliaci6 de la vida laboral i familiar sobretot en 

tertúlies. Fer de mare o pare s'ha comenc;at a visibilitzar: Bru Rovira edita un /libre de 

fotografies exposant maternitats al mon, i TV3 al 2005 emet una serie documental 

24 Va ser un tema amb certa difusi6. Alguns documentals emesos sobre la tematica i les 
peHlcules "Ciudad de Dios' i "La vendedora de rosas' van fer d'aquest un tema més habitual 
del que és en el 2008. 

25 Aquest tema fou extensament tractat pels medis entre 1997-98 a conseqOencia de la Marxa 
Mundial pel Dret a l'Educaci6, que també va passar per Barcelona. A les escoles es va treballar 
aquesta qOesti6 i la "La Espalda del Mundo' en dona una visi6 particular. 

26 En un primerenc analisi realitzat durant el treball de master (Bertran, 1999) la premsa entre 
els anys 1997-1998 s'establia en les mateixes categories. 
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titulada "Mares"27 mostrant diversitats de maternitats i paternitats a la nostra societat. 

Alguns programes de televisió i radio també han posat de manifest les dificultats de fer 

de mare i de pare des del binomi infants "salvatges"/incapacitat parental (les 

supernanny en acció o el vergonyós programa de Tele5 Madres Adolescentes28 que 

suposadament intenta ensenyar a les mares adolescents cuidar els infants (programa 

emés la tardor del 2008). D'altres, humoritzen sobre les mateixes dificultats parentals 

com l'Aparleu les criatures i consegüents. 

Qué concloure de tot plegat? 

27 Es pot trobar informaci6 sobre la serie i condicions de visualitzaci6 a 
http://www.tvcatalunya.com/programa/171603132/. Consultat per darrer cop elsetembre 2008. 

28 Una mena de reallity-show on mares adolescents son amades del seu entom quan 
transculturalment la matemitat ve recolzada per una xarxa social de dones properes i 
especialistes intraculturals. Propaganda des de la televisi6 a 
http://www.cuatro.com/programas/programas/entretenimiento/madresadolescentes/. Consultat 
el 15 d'octubre de 2008. 

22 



1 d. UNA PROPOSTA D'INVESTIGACIÓ: DE LES EXPECTATIVES A LES 

RELACIONS: INFANTS, MATERNITAT I ATENCIÓ A LA INFANCIA EN UNA 

BARCELONA DIVERSA 

La deseo berta de la infancia no deixa de posar contradiccions sobre la taula en una 

societat amb pocs infants peró amb multiplicitats d'especialitats creades i focalitzades 

en ells, mentre els rols parentals es resituen en el marc social. Les inquietuds que em 

sorgiren giraven al voltant de la intencionalitat deis pares amb els seus fills, de les 

expectatives dipositades, i de les possibilitats d'actuar en funció d'aquestes. 

Parteixo de la base que els infants son conceptual i culturalment construits pels adults 

alhora que estan creant un ordre social i cultural propio Dins aquest marc cultural, els 

pares i mares tenen unes espectatives en relació als seus fills i, en conseqüéncia, les 

practiques de crianc;a i educatives son variades i es duran a la practica en funció 

d'aquestes espectatives. Aleshores, 

Els pares i mares educaran els seus fills en funció del concepte cultural sobre 

infancia que existeixi i de les espectatives que tinguin, i poden diferir de les que 

tenen les institucions educatives; i per tant, 

Tenen tates les famflies les mateixes expectatives vers els seus fills? De quina 

manera esta associat a les practiques de crianc;a que es duen a terme? Quin 

tipus de similitud hi ha entre les diferents famflies i perqué es donen? 

- La continu"itat o discontinu"itat de practiques vers els infants de les institucions 

educatives i les famllies (a nivell de desenvolupament, aprenentatges i sociabilitat) 

esta relacionat amb els punts en comú existents o inexistents en la concepció que 

es té deis infants i les expectatives sobre el present i futuro 

- Difereixen, en realitat, les expectatives de desenvolupament, aprenentatges, 

sociabilitats de les famllies i de les institucions cap els infants? Si és així, en 

quines qüestions? Per quins motius? 

De quina manera els infants comencen a relacionar-se i crear un món social propi? 

Fins a on arriba la influéncia i/o limitacions deis adults? 

Aquesta primera concreció deis interessos per comprendre els contextos socials en els 

que es desenvolupen els infants em condueix a tres decisions inicials: 
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Focalitzar-me en els infants entre 0-3 anys, perque és-I~ primera etapa de la vida, 

i perque durant aquest perlode, a Catalunya, és quan els pares i mares tenen més 

possibilitats, teóricament, en I'elecció de pautes, entorns i agents que incideixin en 

I'educació deis seus fills. 

Realitzar una recerca de caire comparatiu, per a contrastar aquestes suposades 

diferent visions, conceptualitzacions, comprensions o interpretacions del que és un 

infant i del que necessita. Per aquest motiu escolliré entorns de diversitat cultural. 

Realitzar una recerca qualitativa basada en un treball d'observació participant per 

poder aprofundir en I'analisi del context i variables incidents. En el cas de 

I'aproximació a la cultura deIs infants I'etnografia és considerada pels recercadors 

una tecnica especialment apropiada29
• 

L'objectiu de la investigació és, dones, múltiple: 

a. Delimitar conceptes clau i el seu contingut especifico 

b. Establir un marc teóric que permeti aproximar-se i comprendre la realitat catalana 

en referencia a les relacions entre els infants i els adults durant els tres primers 

anys de vida manegant els principis i objectius exposats. 

c. Realitzar una etnografia sobre els processos que viuen els infants en els primers 

anys de vida segons les eleccions que realitzen les families. 

1 d.1. Fases de la investigació 

A. Treball de recerca 

L'any 1999 va tenir lIoc la lectura del treball de recerca pel Master que suposa una 

primera fase de la tesi. En aquell moment el procés seguit i els resultats obtinguts 

foren: 
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Aproximació de les imatges sobre la infancia a Catalunya a través de I'analisi de 

premsa (deis anys 1997-1998). 

Delimitació conceptual de termes com infant, pare, mare, pautes de criam;a, 

relacions mare-fill a través del buidat d'informació etnografica seleccionada deis 

Cross-Culturals CD (Disponible a la biblioteca de la UAB) 



Aproximació teórica als conceptes infant, mare i pare a nivell teóric basicament des 

de les teories de I'enculturació i teories del genere. 

Proposta d'interessos i objectius globals, entre ells les hipótesis abans exposades. 

B. Treball de camp 

El treball de camp es dugué a terme entre els anys 2000 i 2003. 

Després del 2003 va haver un periode de baixa intensitat per qüestions personals i no 

reprenc I'elaboració de la recerca fins a finals de1200S30
• 

c. Analisi de la informació etnografica i escriptura de la tesi 

Reordenaci6 

reordenació del material etnografic recollit durant els anys de treball de camp 

(2000-2003) 

revisió i reordenació del material escrit fins el moment per a la reestructuració deis 

continguts i reelaboració de I'index de la tesi. 

Replantejament teóric 

Inici del procés de revisió del marc teóric: cerca de literatura de diferents disciplines 

sobre les recents aportacions sobre socialització i petita infancia, i maternitat. 

Procés de lectura deis mateixos. 

Recull i analisi deis articles publicats en 40 revistes de diferents disciplines durant 

els darrers S anys en referencia a la tematica tractada. 

Actualització del marc teóric a partir de la literatura socioantropológica 

psicopedagógica sobre infancia, families, maternitat, educació, immigració 

socialització. 

Escriptura 

Analisi del material etnografic, contrastació de les hipótesis i redacció de 

I'etnografia sobre les experiencies de maternitat i la diversitat d'opcions deis 

29 Posterioment m'estendré en els debats entom les possibilitats de realitzatr investigaci6 amb 
infants i el paper de I'etnografia. 
30 A finals del 2005 se m'atorga una beca FI de la Universitat Autónoma de Barcelona a través 
del CIIMU i vinculada al projecte Wellchi Network que em permet reemprendre la recerca. 
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processos de socialització deis infants de O a 3 anys, de classes socials i orígens 

familiars diversos. 

1 d.2. Elecció unitats observació i analisi 

Escullo la ciutat de Barcelona com a marc sociogeogréUic dins de Catalunya, tenint 

present que acullla quarta part de la població de la Comunitat Autónoma, i que su posa 

un ambit urba, marc en el que hi viu la majoria de la població catalana. La pretensió és 

copsar la complexitat de la societat catalana a través de I'analisi a territoris 

diferenciats. Escullo dos barris de Barcelona de característiques sociodemogratiques 

diferenciades per a poder establir comparacions, continu'itats i discontinu'itats entre les 

seves poblacions, centrant-me especialment en el que presenta més diversitat en la 

composició sociocultural de la seva població. Els dos districtes escollits son Ciutat 

Vella i Nou Barris. 

Clutat Vella 

Ciutat Vella és el districte que acull el casc antic de la ciutat, entorn d'enormes 

contrastas i objecte, en els darrers anys, d'una política de sanejament "urbanística" 

que també ha afavorit, tot i que no és el motiu principal, una elevada mobilitat en el 

darrer decenni. Ciutat Vella, tot i no ser el centre geografic de la ciutat és el "centre" 

per als barcelonins a nivell simbólic. És un territori de característiques urbanes 

peculiars, d'edificacions históriques, carrerons estrets, que dificulten el transit interno 

Per molts turistes Barcelona és Ciutat Vella. És un barri molt ben comunicat, amb 

molts serveis pel barri, peró també amb elevada, i gairebé excessiva presencia 

institucional. És zona musefstica, d'interés históric, i comercial no només pel barri sinó 

per a tata Barcelona i area Metropolitana. Pels carrers de Ciutat Vella hi circulen, 

passegen no només els del barri, sinó moltissimes altres persones, que hi van 

treballar, a passejar, a comprar, a visitar, a fer el turista. 

Anem a mostrar aquestes circumstancies, i altres en xifres. 

Barcelona I'any 2001 té una població total de 1.503.884 .habitants31
• Ciutat Vella en 

aquell momentté una població de 87.419 habitants, que suposa el 5,81 % del total. És 

el districte que acull, tant en percentatge com en nombres absoluts, el majar nombre 

de població immigrada no espanyola. Peró també és el barri que presenta el nombre 

31 Totes les dades estadfstiques que s'esmentaran a continuaci6 s6n dades oficials del servei 
d'estadfstica de Barcelona, extretes de la pagina web www.bcn.es/estadistica/catala/dades 
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més grans de residents immigrats recentment. Per aquest cantó Ciutat Vella presenta 

una clara variabilitat de situacions. 

Per un altre cantó, la població que té vivenda al districte esta formada per persones de 

molt diferent estrat socioeconómic. En aquest barri s'hi acull població autóctona que ha 

nascut al barri, generalment població amb escassos recursos económics, i que entra 

en una clara competéncia amb la població immigrada de diferents orígens de situació 

económica similar. Per un altra banda hi ha població immigrada de parsos rics, amb un 

nivell económic elevat, i població autóctona de nivell mig-alt, entre els que abunden, 

més marcadament que en altres barris de la ciutat, artistes. Aixó és difícil de demostrar 

amb les dades estadístiques que hi ha a I'abast, donat que són mitjanes. 

Per tant, Ciutat Vella és el barri adient per a trobar la maxima variabilitat poblacional 

dins la ciutat. 

NouBarris 

Per un altre cantó, I'elecció de Nou Barris, es deu a tenir unes característiques 

totalment diferents. En primer lIoc, Nou Barris se situa a I'extrem nord de la ciutat, 

resultant de I'expansió urbanística de la ciutat. És un barri caracteritzat durant el 

decenni del 1970 per una forta reivindicació vernal donada la mancanc;a 

d'infraestructures i serveis. El barri que hem escollit, Ciutat Meridiana-Vallbona, és el 

que queda més al Nord i més allunyat del centre de la ciutat, i del propi districte. Esta, 

inclós, molt mal comunicat amb la resta del districte. Urbanlsticament esta composat 

per zones d'autoconstrucció, les que s'enfilen més per la muntanya i turons, i zones 

d'edificacions altlssimes de pisos. La seva expansió es degué als anys 50' arrel de 

I'assentament de població immigrada de la resta de ('estat espanyol. 

Els serveis existents per la població són els mrnims, la diversificació d'opcions no 

existeix, i desplac;ar-se a altres barris no es fa amb comoditat. La vida deis seus 

carrers és la deis seus pobladors. El seu entom no ha estat suficientment cuidat, no 

pas pels habitant sinó les institucions. No acull museus, no és d'interés históric, no hi 

ha turistes. 

Nou Barris engloba una població de 162.162 persones I'any 2001, que su posa el 10,78 

% de la total de Barcelona. Ciutat Meridiana-Vallbona és el barri menys poblat 

d'aquest districte, amb un total de 12.175 persones (0,8 % de la població de la ciutat). 
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Contrast entre Ciutat Vella i Nou Barris i justificació de la seva e/ecció 

Anem a centrar-nos aquí en les dades més específiques en referéncia a la natalitat. 

Els índexs que reflexen la dinamica natalista de la ciutat de Barcelona estan en la 

mateixa línia que els que es donen a la resta de Catalunya i I'Estat Espanyol. El 

descens deis 90' tot just inicia ara una IIeugera recuperaci6, essent el 2001 la taxa de 

natalitat de Barcelona de 8,3 per mil, Ciutat Vella té una taxa de natalitat per sobre de 

la mitja barcelonina (8,62 per mil), mentre que Nou Barris esta una décima per sota 

(8,2 per mil). En canvi, desglossant les xifres per Zones Estadístiques, Ciutat 

Meridiana-Vallbona (que és on jo realitzo el treball de camp) és qui fa pujar la mitjana 

del seu districte, atés que presenta un índex de 9,4 per mi132
• 

Taula 1. Taxes de natalitat (per mil) de dos districtes de Barcelona, per Zones 

Estadístiques. Any 2001. 

BARCELONA ~,3 

Barceloneta 8,3 

~IUTAT VELLA Parc 8,4 

Gotic 7 

Raval 10,8 

rvilapicina-Tur6 de la Peira 7,4 

NOU BARRIS Roquetes-Verdum 7,8 

Ciutat Meridiana-Vallbona 9,4 

Dades segons el Servei d'Estadística de Barcelona 

Es pot pensar que els dos pics natalistes, Ciutat Meridiana i Raval podrien estar 

reflectint la concentraci6 de poblaci6 jove, en edat de procrear. Aixo només és valid 

per a Ciutat Meridiana. La poblaci6 major de 65 anys a Nou Barris su posa el 22,13 % 

del total, mentre que a Ciutat Meridiana-Vallbona només representa el 15,37 %. La 

descompensaci6 natalicia d'aquesta Zona respecte la resta del districte i de la ciutat 

32 No és pas una situaci6 circumstancial sin6 que reflexa la dinamica natalicia de les tres Zones 
Estadfstiques, que es mantenen en aquest comportament relatiu. 
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sense dubte té a veure amb la característica piramidal d'aquesta poblaci6. En canvi 

Ciutat Vella comprén una poblaci6 més envellida que Nou Barris (23,04 % de poblaci6 

major de 65 anys), i el Raval, que presentava la major taxa de natalitat no difereix 

massa d'aquesta xifra (22,84 % de poblaci6 major de 65 anys). 

No disposo de les dades d'edat de les mares per Zona Estadística, que ens podria 

treure d'algun dubte. Les tinc per districte. En la taula 2 es pot percebre les diferents 

edats de maternitat. A Nou Barris el pic d'edat per ser mare és més redu"it, i es 

condensa d'una manera més clara entre els 25 i els 39, essent les altres opcions molt 

minoritaries. A Ciutat Vella va fent una corba ascendent progressiva on el pic esta 

entre els 25 i 35 anys, peró on cal remarcar que el 23,04 % deis naixements s6n de 

mares menors de 25 anys (mentre que a Nou Barris és el 13,02 %33). 

Taula 2. Naixements segons edat de les mares. Any 2001. 

Edat de la mare en anys 

¡rotal 15-19 ~0-24 ~5-29 30-34 35-39 ~0-44 45-49 rnés de ~o consta 

~9 

Barcelona 12564 231 ~52 2613 5287 ~018 501 24 10 ~8 

~iutat Vella ~12 47 123 219 246 135 37 2 1 ~ 

Yo 5,79 15,15 26,97 ~0,30 16,63 4,56 0,25 0,12 p,25 

~ou Barris 1275 40 126 355 ~84 ~34 30 ~ O 2 

Yo 3,14 ~,88 27,84 37,96 18,35 2,35 0,31 0,00 p,16 

Dades segons el Servei d'Estadístlca de Barcelona 

Ciutat Vella és un districte amb una elevada recepció d'immigració no estatal que 

també es posa de manifest a I'hora de tenir present els infants que neixen. 

33 O'aquest 13,02 % no sabem quina proporció es focalitza a Ciutat Meridiana-Vallbona, pero 
segons les dinamiques analitzades anteriorment no seria estrany que aquest barri tingués una 
proporció de naixements en mares joves que no pas els altres dos). 
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Taula 3. Naixements espanyols i estrangers I'any 2001 en nombres absoluts i xifres 

relatives34 

Barcelona ciutat ~iutat Vella lNou Barris 

Població total 1.503.884 ~7.419 162.162 

Nombre total de naixements 12.564 ~12 1275 

Naixements espanyols 11.239 ~29 1.155 

Yo ~9,45 165,15 ~0,59 

Naixements estrangers 1.325 1283 120 

Yo 10,55 ~4,85 ~,41 

Dades segons el Servel d'Estadístlca de Barcelona 

El 2001 es va produir a Nou Barris un percentatge de naixements d'infants no 

espanyols lIeugerament inferior a la mitjana de la ciutat, no arribant al deu per cent. A 

Ciutat Vella naixien aquell any un 35 per cent d'infants no espanyols. Si bé d'aquests 

infants també n'hi ha de pai'sos rics les mares deis quals segueixen tendéncies de 

maternitat en edats més avanyades, la maternitat jove també pot estar influi'da per la 

poblaci6 immigrada d'alguns orígens més precisos. Tampoc disposo de les taxes 

d'avortament per Zones Estadístiques peró és un fet que la taxa d'avortament entre les 

noies joves, en general, ha incrementat enormement. 

Unitats d'observació 

Les unitats d'observació s6n un repertori escollit d'institucions educatives 0-3 que 

s'emmarquen en I'oferta que l'lnstitut Municipal d'Educaci6 de Barcelona posa a I'abast 

de la poblaci6, segons les necessitats i possibilitats de cada llar. 

S'ha escollit I'etapa de O a 3 anys com a etapa unitaria perqué, socialment, els 3 anys 

s6n un llindar important en el transit deis infants pel seu cicle vital. Esmentem-ne 

alguns aspectes: 

34 Dades elaborades a partir de la taula "Naixements segons nacionalitats·, per districtes, any 
2001, a la pagina web www.bcn.es/estadistica/catala/dades/tdemo/naix/n2001/nacio02.htm 
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a. D'una banda, és un moment clau dins de les institucions educatives, perqué tot i que 

el sistema educatiu obligatori s'inicia als 6 anys, actualment la poblaci6 infantil a 

Catalunya esta escolaritzada gairebé en la seva totalitat a partir deis 3 anys (en el 

canvi de miHenni era practicament del 100 %, taxa que ara ha minvat), i cada cop més 

les famílies estan vivint un procés d'increment de la demanda de serveis destinats a la 

poblaci6 entre O i 3 anys. En I'ambit institucional, aquesta no obligatorietat permet 

certa flexibilitat a I'hora de crear institucions i serveis educatius destinats als infants. 

b. D'altra banda, la no obligatorietat de l'escolaritzaci6 marca aquesta etapa com 

aquella en qué la familia, en teoria, té més marge de tria pel que fa als agents i als 

entorns educatius escollits per al desenvolupament deis infants. Si s'utilitzen les 

institucions o no, i quines. 

Els tres espais formals i semi-formals son els següents: 

Ja Tenim un FiI/, destinat a families amb infants acabats de néixer i fins els nou 

mesos. 

Espai Familiar, entés com una continu"itat de I'anterior, per a families amb infants 

entre dotze mesos i tres anys. 

Escoles Bressol, o Primer Cicle d'Educaci6 Infantil, per a infants entre quatre 

mesos i tres anys. 

Els dos primers serveis s6n espais de trobada i intercanvi on els infants han d'estar 

acompanyats d'algun adult que se'n responsabilitzi (és a dir, pares, mares o avies han 

d'acompanyar els infants); les escoles bressol s6n serveis educatius amb objectius 

socialitzadors propis destinats als infants, en abséncia de les famflies. Tots tres espais 

tenen una clara intenci6 educativa35
• 

Ciutat Meridiana-Vallcarca té una presencia molt escassa de serveis educatius, 

sobretot si es compara amb I'existent a la resta del districte. És un barri que queda 

allunyat orograficament i mal comunicat amb la resta de la ciutat. 

Unitats d'analisi 

Les unitats d'analisi s6n les unitats familiars i les institucions educatives. Per aquesta 

ra6, de tots els serveis destinats a la petita infancia es va prioritzar l'observaci6 en 

aquells que permetés un major contacte amb les famílies i on es poguessin recollir 

35 Al capitol 3 realitzo una exhaustiva presentaci6 deis espais, motiu pel que aqui només els 
enumero. 
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major nombre de dades sobre pautes de crian9a infantils. Aquest servei privilegiat és 

el Ja Tenim un FiII, on la dinamica principal era I'intercanvi d'informacions i 

experiencies entre mares. Per aquesta ra6, el treball de camp més intens i profund 

s'ha realitzat en dos d'aquests programes, un a Ciutat Vella i un a Nou Barris, tots dos 

itinerants i condu"its per la mateixa educadora36
• 

A Ciutat Vella també s'ha realitzat observaci6 participant a un Espai Familiar i dues 

Llars d'lnfants Municipals. Es compta amb material comú d'observacions en dos 

serveis més realitzades per altres persones, que només s'han usat comprendre la 

seva possible generalitzaci6 o no. Es tracta d'observacions a dues escoles bressol de 

Ciutat Vella 37 en el marc de la recerca, ja esmentada, peró que no s'utilitzen aquí. 

També a Nou Barris s'ha realitzat treball de camp al programa Ja Tenim un FiII 

itinerant de la zona. Realitzo una descripci6 de I'assistencia a aquests espais en el 

capltol 3 i per aquest motiu no ho exposo aquí. 

Temporalització del treball de camp 

A continuaci6 mostro en una taula la durada del treball de camp en cada espai. En els 

annexes hi ha informaci6 molt més concreta sobre el temps, espais vistos dins de cada 

instituci6 aixl com descripcions concretes de cadascun d'ells. 

36 Seguint el codi deontológic en etnografia no precisaré els centres ni espais, i tots els noms 
de persona en I'etnografia son falsos per evitar identificacions. 

37 Observacions realitzades per Andrea Borison i Beatriz Ballestln. 
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Taula 4. Distribució temporal del periode d'observació participant. 

Observa ció Participant 
CIUTATVELLA 

curs s elem bre 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 

2002-2003 

NOUBARRIS 

curs 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 

l.csetmana 
1 e setmana 

setembre loctubre Inovembre Idesembre Igener Ifebrer Imar<; labril Imaig 

r:r:"·¡¡/.:r11!fJi JTF CV 

1--_--tEBM 2 
t-__ -tEFCV 

EBM 1 
t----tJTF NB 

1 e setmanaltolalitat sessions 
1 e setmanaltotalitat sessions 

1 csetmana 

üuny liuliol 
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1 d.3. Accés als programes i escoles i negociació del rol 

Accés al camp 

Vaig tenir accés als programes Ja tenim un FiII i Espai Familiar arrel del contacte que 

em va facilitar una persona que en aquells moments treballava al Departament 

d'Educació en Valors de l'lnstitut Municipal d'Educació. Jo estava col'laborant en una 

recerca a !'IMEB i se m'oferí la possibilitat d'iniciar I'observació participant en un Espai 

Familiar i, alhora, observar més atentament el comportament d'un deis infants per 

disposar d'elements additius que ajudessin en la diagnosi que estaven realitzant. 

Aquest va ser el meu primer contacte amb un Espai Familiar en un entorn de diversitat. 

Alhora vaig participar en les reunions i coordinacions que feien setmanalment totes les 

educadores que treballaven en tots els programes de la ciutat (EF i JTF), de manera 

que vaig anar coneixent i tenint contacte amb totes elles. La durada de la meva estada 

va ser de tres mesos (tot i que el contacte s'allargaria més de dos anys). 

ParaHelament altra cop la mateixa persona em presenta a la responsable deis 

programes JTF, qui, a partir d'aquell moment va deixar-me observar amb ella la seva 

tasca i compartir relacions en els grups de mares, durant dos anys. Vaig obtenir totes 

les facilitats per a I'entrada als programes. Vam negociar el meu paper d'observadora, 

en el grup, peró participant. Em vaig presentar a les mares explicant qui era, el paper 

que anava afer, els objectius, i demanant permís per la meva preséncia. Cada cop 

que entrava una persona nova al grup Ii explicava el meu posicionament. D'altra 

banda, jo ja era mare en aquells moments, i les dones del grup valoraven positivament 

aquest fet a I'hora de la meva acceptació, perqué em catalogaven com a interlocutora 

experimentada (perqué a sobre en tenia dos de fills) tot i que no era aquest el meu 

papero 

L'educadora deis programes no volia res a canvi. Valorava més i podia aportar 

informació sobre el naixement i les cures infantils a altres IIocs del món, o si en alguna 

ocasió podia aportar elements reflexius. Tot i així vaig participar i ajudar en qüestions 

quotidianes sempre que va ser possible aportant en les ocasions que calgués (des de 

parar i desparar els materials cada dia fins a elaborar grafiques d'assisténcia, o 

materials per a jornades, per exemple) . 

En el cas de les Llars d'lnfants I'accés es produí a través d'una demanda formal. Vaig 

participar en el projecte Projectes d'integraci6, estrategies educatives i relacions 
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interculturals a les escoles de Barcelona. Etnografía a Ciutat Vel/a38 al que seguí 

Educacion e inmigracion en Barcelona39
• La demanda es realitza primer 

institucionalment a la Directora deis Serveis Educatius d'lnfantil i Primaria, i d'aquí amb 

les escoles directament. 

A les dues escoles on jo vaig assistir primer es va demanar a la directora i aquesta ho 

transmeté al claustre on es decidí sobre la meva presencia. No hi van haver respostes 

negatives. En els dos casos els centres van comprendre els objectius de la investigació i 

van actuar intentant afavorir al maxim el seu desenvolupament. Es va informar als pares i 

mares per escrit i també en una de les reunions informatives. 

Negociació del rol en el camp 

Es van observar totes les aules amb tates les educadores, es van assistir a reunions amb 

les famflies, a excursions, projectes, assemblees, entre d'altres. En els annexos es pot 

trobar informació més concreta. 

La contraprestació a la meva presencia va ser diferent en cada caso En una de les escoles 

no volien res a canvi, i només després d'insistir vam convenir que els dies que venia a 

primera hora (9 del matf) atengués I'entrada, és a dir, la porta. Era una manera que elles 

poguessin organitzar els recursos humans en altres espais més necessitats i que també 

m'afavoria a mi per a que les famflies m'anessin coneixent. En I'altre escala es va convenir 

que desenvoluparia una tasca administrativa relacionada amb I'ordenació de la biblioteca 

de I'escola. 

Tot i que sempre va haver una negociació previa a I'entrada a I'aula (negociació que incloYa 

la contraprestació) la veritable negociació es va produir en el dia a dia i amb cadascuna de 

les educadores. Van ser gairebé inexistents les que van entendre el rol de I'etnógrafa com 

a simple observadora sense més, de manera que tates elles, amb majors o menors 

delegacions, van implicar-me en el que succeJa a I'aula (i jo m'hi vaig deixar implicar): des 

d'analitzar accions, reaccions i relacions fins a totals delegacions deixant per uns moments 

alguns infants amb I'etnógrafa en estones de joc lliure, i també en activitats guiades. És 

38 Projecte dirigit per la Dra. Silvia Carrasco i finanyat per Fundaci6 Jaume Bofill (N° de 
Projecte: 390.212). és en el marc d'aquest projecte i del que segueix que Beatriz Ballestin, 
Andrea Borison i jo realitzem treball de camp en diferents centres educatius de diferents etapes 
educatives a Ciutat Vella. 

39 Projecte dirigit per la Dra. Silvia Carrasco i finan9at per Convocatoria Proyectos 1+0 del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia SEC2002-01953. 
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necessari precisar que en tots els casos, ja que la permanéncia ha estat perllongada, s'ha 

viscut un procés de major delegació arribant-se a confondre o oblidar el rol de I'etnógrafa 

per part de les educadores. Després de més d'un any d'assisténcia setmanal el tracte va 

arribar a ser com la d'una ajudant o aprenenta en practiques. En les escoles bressol 

aquesta situació es va veure agreujada pel fet que els nens, massa petits per a entendre 

que és una investigació, construeixen a la etnógrafa com a la persona adulta que tenen de 

referéncia en aquest espai, en aquest cas I'educadora. 

El comportament deis infants, aixl com les demandes que aquests realitzen i les respostes 

que esperen de I'etnógrafa, tenen un pes important en el rol que es va adquirint, ja que 

aquest també ve donat (més enlla de I'objectiu cientlfic en si) per les interaccions que 

s'estableixen amb ells. Per aquest motius és necessari que exposi una reflexió entorn les 

condicions de I'etnografia en espais educatius amb infants entre 0-3 anys. 

1 d.4. Condicions de I'etnografia en espais educatius formals per a infants 

de O a3 anys 

L'interés d'aquestes pagines és realitzar algunes reflexions sobre les possibilitats i 

constriccions de I'observació participant per a abordar el quefer deis infants i la seva 

vida quotidiana a través del que vaig viure en aquells tres anys. Més enlla de les 

reflexions que aqul es presenten (imprescindibles en la practica etnogratica, Jociles 

(1999» en el transcurs de I'etnografia i I'analisi de les escenes també, en ocasions, 

s'incorpora una reflexió sobre el meu paper, posició o rol, si ho he trobat necessario 

Tot i que tots els infants algun dia seran adults i totes les persones adultes hem estat 

infants és necessari realitzar una reflexió sobre distancies i aproximacions en el treball 

amb infants per comprendre les caracterlstiques de les dades etnogratiques i la seva 

interpretació posterior. Punch (2002) es pregunta si fer recerca amb infants és el 

mateix que amb adults i postula algunes qüestions en referéncia a les técniques 

d'obtenció de dades amb infants i la seva interpretació tenint present que els adults 

mai podran tornar a ser infants. L'etnografia es presenta com una de les técniques 

més adequades per a realitzar treball de camp amb infants (Corsaro, 1989; 2003) el 

que significa treball de camp perllongat. 

Si els infants que ens interessen son menors de tres anys, I'observació participant 

comporta característiques diferenciadores en referéncia a altres edats. També he 

realitzat observació participant en un centre de primaria raó per la que tinc elements 

comparatius per diferenciar I'específic que comporta aquesta edat. 
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Realitzar observaci6 participant en institucions educatives formals comporta enfrontar

se en un entorn constitutivarnent restringit que Díaz de Rada (2005) qualifica com a 

burocratic, hipertrofiat de codificaci6 individualista, amb una execuci6 restrictiva del 

camp de la cultura, instrumental i amb pretensions universalistes, resumint aportacions 

d'altres autors. L'etapa educativa 0-3 és la que té menys desenvolupada aquestes 

constriccions, tot i que existeixen, com s'aniran reflectin en el desenvolupament deis 

capítols més etnografics d'aquesta recerca. 

Existeix un debat entorn de les característiques que confereix l'observaci6 participant 

al tenir com objecte d'estudi la infancia, per la seva condici6 com a tal, sobretot 

centrada en la etnografia escolar (Ogbu, 1993). No obstant aixo, I'etapa 0-3 compren 

una fase del procés enculturador complex i alhora intensarnent significatiu per a 

investigar (LeVine, 1994; Deloache i Gottlieb, 2000; Bertran i Carrasco, 2002). 

Les característiques més determinants d'aquest perlode i les conseqüencies per a 

l'observaci6 s6n les següents: 

- Canvis extremadament importants deis infants petits en I'ambit cognitiu i motriu en 

molt poc temps. En aquest període de tres anys els infants adquireixen habilitats 

psicomotrius que va deis moviments reflexos al gateig, caminar i coment;(ar a c6rrer, a 

més del desplac;ament vertical per rampes, escales i altres. És el període més 

important de I'adquisició del lIenguatge, que va de la comprensi6 de paraules i 

estructures simples fins a l'elaboraci6 de frases estructurades. Es pass a de la relació 

dual (mare-fill/a) i una percepci6 limitada de I'entorn, passant per relacions triadiques 

fins a altres més complexes, percebent-se en aspectes com el pas d'un joc corpori a 

un joc objectual, fins a un joc cornpartit amb altres infants. Les demandes i interaccions 

van de les necessitats fisiologiques a demandes psicosocials. Els nens i nenes 

realitzen enormes canvis en molt poc ternps, el que significa que durant l'observaci6, 

en poc temps es converteixen en desconeguts. Pero tarnbé al revés, la possibilitat de 

ser reconegut per ells nornés és possible amb l'assiduTtat. 

- El període de la infancia es caracteritza per ser una etapa que hi ha una total 

dependencia de les persones adultes. Aixo és rnés cert que mai en el perlode 0-3 

anys, ja que el que es troba en risc no és només el procés enculturador sinó la 

supervivencia, existint relacions de poder inequívoques entre adult i infant (Mayal, 

2002). Es dedueix d'aixo que no és un subjecte cultural en condicions d'igualtat corn 

seria desitjable (Fine i Sandstrom, 1988), i que la relació de la investigadora amb els 

nens i nenes queda mediatitzada per les característiques socioculturals que existeixen 
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en les relacions persona adulta-infant, les expectatives de tracte i relaci6 (de cura i 

Ifmits) i els deures que comporta. 

- D'altra banda, els infants no jerarquitzen a la investigadora com a tal, sin6 que la 

construeixen a través de les sessions i no com etnógrafa, sin6 només com persona. 

Donat el ventall de possibilitats i ritmes de desenvolupament entre els zero i els tres 

anys I'etnógrafa és constru"ida com a persona i dona; i només els infants més grans 

I'assimilen a la mestra (en cas que no es freqOentin massa altres entorns)40. 

- Les interaccions verbals s6n molt escasses, tant entre els infants entre si, com amb 

les persones adultes (no al revés). Si es considera que en una etnografia amb adults el 

lIenguatge i el que es comparte ix del seu significat pot esdevenir una constricci6 

(Punch, 2002), amb els infants en general, i amb els infants que estan incorporant les 

estructures del lIenguatge en concret, aquesta dificultat es multiplica. Afegir, que en la 

comunicaci6 verbal que s'estableix, de vegades les persones adultes demostren la 

incapacitat de comprensi6 del seu lIenguatge en procés d'incorporaci6 i construcci6. 

També constitueix un factor determinant en I'escriptura del diari de camp, ja que he 

comprovat que costa més ensinistrar-se per recordar seqOéncies d'accions que no pas 

converses41
• 

- D'altra banda, el retorn, per les mateixes qOestions, no pot realitzar-se directament i 

unrvoca als infants, malgrat els considerem actius (o jo, al menys, no he trobat la 

manera). 

Posslbilitats del treball de camp amb infants entre zero I tres anys 

Per aquestes raons, i depenent deis objectius i metodologia de la investigaci6, es fa 

especialment important tenir present dos aspectes: 

La necessitat de considerar els nens i nenes (individual, o coHectivament com 

infancia) no només com una entitat per sr mateixa sin6 deis entorns i agents que 

actuen sobre ella i que tenen una incidéncia important sobre les seves respostes. 

La tria de métodes esta relacionada amb la manera com es percep I'estatus deis 

40 En el capltol 5 tractaré de les construccions deis infants sobre les seves educadores. Alla 
quedara pales les diferents projeccions que realitzaran els infants amb les mestres. Pel que fa 
a mi, la situaci6, com s'anira veient en el transcurs de les pagines, és més complexa. 

41 Justament en aquesta qOesti6 el fet d'haver realitzat observaci6 participant amb infants que 
parlaven he pogut contrastar que amb aquests darrers basicament recordava dialegs, o a partir 
deis dialegs. De fet I'inici de l'observaci6 participant amb infants 0-3 va su posar, per mi, haver 
de trobar formes i entrenar-me en recordar accions que no tenien significat precls. 
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infants (Punch, 2002) 

imprescindible. 

l'observaci6 participant dilatada s'erigeix com a 

La necessitat d'un seguiment longitudinal i/o diversificat en espais en una unitat de 

temps: 

1. Seguiment del procés que pugui apreciar els canvis que experimenten els 

nens i nenes petits i el seu entorn en el temps (en el qual tenen un paper 

actiu). Aixó es tradueix en la necessitat d'observar un aula en diferents 

moments del curs escolar ja que les variacions des del principi del curs fins 

al final s6n enormes, tant pel que fa al desenvolupament individual com 

relacional deis nens i nenes petits entre si i amb les educadores. 

2. Conéixer diversos entorns d'intercanvi deis nens i nenes petits. Tant en 

espais estrictament dirigits com en altres més lliures, espais oberts o 

tancats (aules i patis, per exemple) i amb diferents agents (diferents 

educadores, mares, pares. En el primer cicle d'educaci6 infantil les famílies 

realitzen un ampli intercanvi i és interessant veure les continurtats i 

adaptacions del comportament deis nens i nenes petits així com els 

discursos i practiques de les famílies. 

Contradicclons de ser adulta I investigadora en espals educatius 0-3 anys 

A continuaci6 es desenvolupen alguns punts de reflexi6 entorn del rol de I'etnógrafa, 

sobre la base de I'experiéncia própia, a causa de les característiques exposades 

anteriorment: 

A- Apuntava amb anterioritat que els infants no s6n els nostres iguals, ni en la nostra 

societat ni en qualsevol altra, i en conseqüéncia la negociaci6 de les condicions de 

l'observaci6 han de realitzar-se, al principi, amb els adults responsables deis nens i 

nenes petits (educadores i famflies per igual) essent necessari una etica particular 

(Candal, 2004). No poden ser conscients de que formen part en una recerca i per tant 

el debat sobre la participaci6 infantil durant els processos de recerca (James, 2007) 

queda totalment limitat. Així com en altres situacions els infants poden exposar la seva 

opini6 sobre els objectius de la recerca42
, en aquesta etapa educativa és impossible. 

B.- En referencia al nivel! de distorsi6 de les conductes que pot provocar la preséncia 

de la investigadora, és evident que aixf succeeix sobretot amb les persones adultes, 

42 Procés que s[ he aplicat en altres recerques, peró no aqul. 
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educadores i familiars, i també amb els infants, com es pot veure en aquest primer dia 

a una de les escoles: 

{OC, abril 2002, 24-36 m.)43 "Soc al passadfs, obrint la porta als pares que arriben amb 

els seu s infants. L'educadora ha obert les dues portes de I'aula i ha posat una tanca 

perqué jo no semblés tan aYllada (aíxó només passa el primer día). Els nens i nenes 

s'han destarotat una mica i no han parat de cridar-me. Jo era el centre i no paraven de 

dir-me coses, fent poc cas a I'educadora. A les nou han comen9at a fer una activitat que 

consistia en pintar un Sant Jordi a dalt d'un cavall, preparat per anar a veure el drac. Ho 

anaven fent per tongades, i tots voJien venir al rac6 en que jo estava situada". 

No obstant aixo, amb una presencia continuada la distorsió va remetent en la mesura 

que la investigadora va teixint un lIoc propi, un rol en aquest entorn (aspecte 

remarcable i contrastable en el diari de camp i en les converses amb les informants). 

En relació amb les criatures la meva experiencia ha estat diversa, i en aquest sentit no 

es tracta d'una distorsió com a investigadora (que sí és important en aquest sentit en 

les persones adultes) sinó com a persona desconeguda, independentment del motiu 

de la meva presencia. Aixr, hi ha hagut grups en els que després d'un avís de 

I'existencia d'algun menut que tolerava malament qualsevol persona desconeguda, he 

viscut reaccions diverses que van des de la mirada desconfiada i distant, plors, fins a 

una total indiferencia, i també un interes desmesurat. No obstant aixo, el més comú ha 

estat la indiferencia amb un rapid acostament i interes de diversos tipus: 

(OC, 1 abril 2002, 12-24 m.) "Estic asseguda a I'aula i lIavors l'Allcia em dona un conte; 

es posa en actitud d'espera per que Ji expJiqui. Els altres infants es van acostant i em 

miren amb curiositat. La nena sobtadament s'aixeca i va a buscar una can96 a la butxaca 

de cartr6 i me la porta. L'educadora proposa que cantem la can96, pero jo no la sé, i 

lIavors la canten ells. L'Allcia m'anira portant totes les can90ns, les anirem revisant i jo 

les cantaré gairebé totes. Els infants em miren, fan els moviments que acompanyen les 

can90ns, pero no canten." 

L'Alícia espera de mi un rol, el rol de les persones adultes que estan a I'aula, i des de 

la seva proposta, I'empenta de I'educadora i I'expectativa de la resta d'infants, 

m'inclouen a I'aula d'una determinada manera. 

Actituds com aquesta d'acceptació, o d'altres de distancia, son una manera de donar 

el seu permís o ho estan denegant, i evidentment, els intents de continuar I'observació 

ha estat valorat. 

43 Per a identificar informaci6 deis exemples etnografics donaré la segUent informaci6: (técnica, 
data, curs-edat) per referir-me a la técnica utilitzaré E, per a indicar entrevista, OC, per diari de 
campo 
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c.- La investigadora, per ser adulta, és cuidadora i transmissora. Les possibilitats de la 

posició de la investigadora en un grup depenen deis acords establerts amb anterioritat. 

En el meu cas la presencia dintre de I'aula marcava una total penetra ció en el rodatge 

de les aules, i la meva major o menor intervenció depenia de la personalitat de 

I'educadora i la relació que jo establia amb ella i les criatures. Generalment els infants 

es dirigirien a mi, en ocasions per a explicar coses, participar en jocs, o demandar 

ajuda. 

La intromissió i interacció major o menor amb els nens i nenes petits depen de I'opció 

escollida, no oblidant I'objectiu de la presencia (Fine i Sandstrom, 1988). Pero sigui el 

que sigui, de mers observadors amb un mrnim d'interacció, o assumint rols gairebé 

d'educadora, som referents per a ells, i per tant transmissors, i copartíceps de la seva 

experiencia. I també cuidadores. És ciar que si un nen empeny a un altre des de I'alt 

d'un tobogan cap a les escales, amb perill ciar de caure i fer-se, no esperarem a 

comprovar si cau, com va succeir, si es va fer mal, i com reacciona el nen que ho va 

empenyer. 

D.- L'etnografa té el privilegi d'observar el procés d'aprenentatge i naixement d'un nou 

model conceptual d'interpretació. És a dir, vaig observar aquestes criatures en un 

moment que estan assentant unes bases d'experiencia comuna, de sabers comuns i 

de codis de comunicació compartits. No obstant aixo el nostre accés a aixo és 

summament limitat (com a adults). D'una banda, la impossibilitat i ineficacia de la 

comunicació verbal. La més que probable incapacitat de captar les subtileses en els 

seus intercanvis i interaccions, i coneixer les sensacions de la seva experiencia i codis 

compartits que creen. La interpretació que de tot aixo realitzem els adults, 

investigadors o no; interpretacions amb base a uns codis referenciats des de la nostra 

infancia, durant I'experiencia del nostre propi procés. 

Quan I'objecte d'estudi són infants més grans, és recurrent I'emergencia de I'equació 

"personal" en forma de comparar comportaments observats amb la nostra propia 

experiencia a aquesta mateixa edat (en realitat del record que en tenim), i interpretar

los en aquesta clau, una clau del passat. No obstant aixo, del naixement als tres anys, 

perrode molt important de les nostres vides, tot just tenim records conscients, i menys 

encara podem tenir records d'escolarització (infreqOent en la nostra infancia). Aixr 

dones, les nostres interpretacions tenen una base en el passat que no té gairebé res a 

veure amb la que ells estan creant. 

Amb tot aixo vull dir que existeix una especie de lIacuna o buit en comparació del 

treball de camp amb qualsevol altre sector de població. Llacunes que es transmeten al 
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diari de camp de múltiples maneres, entre elles la dificultat de descriure que succeeix, 

tenint en compte I'escassa freqüencia de I'ús del lIenguatge verbal. En el meu cas he 

de dir que la meya equació personal va operar d'una altra manera, ja que, davant les 

lIacunes, el fet de ser mare amb fills també de poca edat imposava un contingut relatiu 

a la meya experiencia i perspectiva: 

(OC, abril 2002, 24-36 m.) "També he tingut la sensaci6 que tot succe'ia d'una manera 

accelerada, en la que no hi havia temps per res. M'ha recordat les meves hores de dinar 

amb l'Ona i en Blai quan, de I'escola, venien a dinar a casa, en que tot era sobre horari 

fixe i no es podia perdre el temps. La relaxaci6 només m'ha semblat existir en alguns 

moments de I'activitat i en el patio Durant la resta del temps hi havia pressa, les coses 

havien d'anar rapides, no d'una manera manifesta (és a dir, les educadores no expressen 

la pressa als infants pero elles van de bOlit) pero si que he notat, o m'ha semblat que el 

ritme de les educadores no és un ritme de relaxament sin6 un ritme de tensi6 de que res 

no se surti de I'habitual.· 

1.- La investigadora viu un procés d'inclusió en els espais educatius durant el període 

d'observació. La fase inicial és més distant i amb menor implicació, construint, a poc a 

poc un rol propi en la comunitat. En la meya experiencia algunes educadores creaven 

situacions en les quals havia d'assumir un rol semblant al que elles exercien (per 

exemple demanant-me que ajudés a dormir a alguna criatura, o que em fes carrec 

d'alguna situació especial): 

(OC, desembre 2002, 24-36 m.) "Entra I'educadora a la classe per demanar-me que vagi 

a gegants, per a vigilar els nens mentre ella neteja el terra de la terrassa. 

Aixó ajudava a aproximar-se al món de les educadores44 i les relacions que elles 

establien amb les criatures, pero alhora allunyava altres possibilitats. La percepció que 

les famílies tenen de la investigadora depen de molts factors, entre ells les 

característiques de I'espai educatiu, la relació que estableixin amb les educadores i 

amb I'etnógrafa . 

F.- De la mirada des de fora a la complicitat amb les educadores. En aquesta franja 

d'edat ha estat més facil, i s'ha produ'it, un procés d'identificació amb les persones 

adultes més que amb els infants. Peró les criatures també fan les seves aproximacions 

i eleccions: 

44 Sense cap dubte l'observaci6 participant perllongada com la que he realitzat trenca moltes de 
les barreres entom la confianc;a que presenten altres técniques (Del Olmo, 2003) pero també 
suposa un nivell d'implicaci6 i identificaci6 que comporta tot un procés, també perllongat, de 
distanciament de I'experimentat durant el treball de campo És a dir, no hi ha distanciament 
geografic i I'analisi de les dades només ha estat possible rera un distanciament que ha estat en 
unitat de temps. 
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(OC, gener 2003, 9-18 m.) "El Cornac ve cap a mi molts cops durant el mati, al9ant-me 

els bra90s per que I'agafi. Jo mai m'hauria fixat en ell, perO sempre que em veu em 

reclama i m'estén els bra90s, i ha estat ell qui m'ha escollit. En aquesta classe Ii he 

acabat tenint com una mena de predilecci6." 

Succeeix així per proximitat en el cicle vital, experiéncies viscudes, i en el meu cas, per 

trajectoria personal (no només ser adulta, sinó ser dona, i mare). Aixo no és cap 

obvietat, com he pogut comprovar al compartir les identificacions experimentades per 

altres investigadores en entorns similars, que s'han posicionat espontaniament amb 

major freqüéncia en el costat deIs nens i nenes o en el deIs pares45
• He de dir, doncs, 

que en el procés d'observació, en la construcció d'un IIoc entre els subjectes observats 

de menor edat acaba prevalent el factor de ser adulta que ha desenvolupat activament 

altres rols en relació amb el món infantil, i de la meya experiéncia a com s'entenen que 

han de ser les relacions amb els infants, que el d'observadora objectiva i externa. 

Per finalitzar cal assumir que I'experiéncia etnografica amb menors de tres anys amb 

la finalitat d'investigar sobre processos i relacions socials -i no processos i relacions 

psicologics o individuals- revela certs límits en la possibilitat d'aproximar-se a ells com 

ja he exposat. D'una banda, amb I'objectiu de tenir present I'equació personal, i la seva 

importancia en la interacció en els diferents entorns (com en qualsevol treba" 

d'observació), pero també en la construcció d'una entitat individual de la que els 

referents personals no es recorden en primera persona, podent identificar en les 

nostres dades qualitatives els avantatges i desavantatges del rol pres a cada moment. 

D'altra banda, especialment en aquesta etapa, es fa necessaria una amplia reflexió 

entorn del procés d'observació participant, que en alguns cops ressorgira en les 

anotacions del diari de campo Per aquestes raons es fa necessari entrar en profunditat 

45 Compartint experiencies amb altres recercadores que també han realitzat treball de camp en 
escoles bressol arrel del projecte dirigit per Silvia Carrasco Projectes d'integraci6, estrategies 
educatives i relacions interculturals a les escoles de Barcelona. Etnografía a Ciutat Vella. Bea 
Ballestln i Andrea Borison, comentavem com els sorgia espontaniament una identificaci6 amb 
el rol "d'alumne", d'infant, mentre que a mi m'era molt més facil comprendre les actuacions i 
perspectives de les educadores. Més enlla del fet de ser mare pot ser que també hi tingués a 
veure que jo ja havia treballat com a professora durant for9a temps i aixO també ajudava a 
"situar-me" en aquest rol, a diferencia de les meves companyes. Per exemple, puc contrastar 
certa distancia emocional en la mateixa situaci6, entre el que els passa als infants de I'escola 
bressol i el que els passava als meus fills: 

(OC, novembre 2002,9-18 m.) "És curi6s perque experimento poder ajudar a menjar els infants 
i acceptar la seva resistencia sense passi6. És a dir, si treu la fruita no m'enfado, no em trenca 
els nervis el seu plor. De fet el plor m'és igual, perque sé que no Ii passa res dolent. En canvi 
quan li havia de donar al meu fill patia molt, i m'enfadava, i acabava sentint rabia, m'implicava. 
Aqui no és el mateix." 

I de fet aixO és el que diuen les educadores en situacions semblants (sobretot les que també 
son mares). 
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en els diversos entorns en els que es desenvolupa I'experiencia deis infants, que és 

I'objectiu principal. 
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2. INFANTS D'AHIR, INFANTS D'AVUI, INFANTS DE DEMÁ 
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2a. PERSPECTIVES HISTORIQUES I TRANSCUL TURALS SOBRE LA 

INFANCIA 

2a.1. El proeés historie la visibilitzaeió deis infants com a categoria 

social 

Les tradicions teoriques que s'han centrat en els processos de socialització i els 

estudis de génere han contemplat de forma divergent el grup social deis infants. 

Harman (2001) als anys 70 clamava que tan les dones com els infants com a grups 

social s podien ser anomenats grups muts. La maternitat, per una part del feminisme, 

va ser considerada un rol constrenyedor per a les dones 1• Pero aixo és gairebé el final 

de la historia. Reclamar que les dones i els infants han estat i segueixen essent grups 

muts, és I'inici del procés visibilitzador del que podria comportar un canvi de 

paradigma social. Em centraré primer en els infants. 

La 1I·lustració su posa I'inici d'un procés de diferenciació i alterització de la infantesa 

com a etapa socialment significativa en la historia d'Occident. Rousseau és I'exponent 

singular de la visió optimista de la humanitat, on I'infantesa és concebuda i descrita 

com I'etapa de bondat i puresa. Ariés2 ha demostrat que aquesta revalorització de la 

infantesa no es produeix només en els pensadors sinó que té projecció en algunes 

capes socials benestants. Ariés, pioner en les aproximacions culturalistes sobre la 

infancia, posa en relleu com fa dos-cents anys s'inventa un concepte d'infantesa -

precedent de I'actual a Occident- després de segles d'inexisténcia d'una separació 

deis grups socials significativa per edats, vinculat a la inexisténcia d'un sentiment 

emocionalment específic vers la canalla. 

La divulgació de I'obra d'Ariés va anar acompanyat d'un debat sobre el sentiment cap 

els infants en I'época moderna. Rere la constataci6 de I'existéncia del maltractament 

de nadons i la normalització de I'abandonament d'infants Ariés suggereix la 

inexisténcia d'un sentiment i un amor vers la mainada que ha estat ampliament criticat 

amb posterioritae. D'una banda perqué els afectes i sentiments poden tenir múltiples 

1 Per tant els fills, els infants i una part del feminisme estaven renyits. Tampoc les vessants de 
la matemitat com a realització femenina ajudaren a convergir les dues perspectives. De fet 
aquest és un deis nusos gordians del tema que s'exposara alllarg del treball. 

2 P. Aries (1983/1973]: El niflo y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Taurus, Madrid. 

3 Cunningham (1998) mostra I'absurditat de part del debat que ha envoltat Aries, que jo no 
reprodueixo, per la confusió de la seva afirmació de la inexistencia d'un sentiment especffic cap 
a la infancia com a inexistencia de la infancia (que evidentment comporta significats molt 
diferents). Segons Cunningham es tracta d'un error de traducció. 
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dimensions i expressions, i mesurar-ho amb els parametres actuals de la societat 

occidental4 és clarament etnocéntric. Si bé es constata elevades taxes 

d'abandonament deis infants5
, la normalització de la mort freqüent i repetida deis 

descendents, les enormes dificultats de supervivéncia deis infants i I'escassetat de 

recursos s'erigeixen com a argumentacions explicatives d'un sentiment diferent vers a 

ells, que L. Valverde anomena el camp de les mentalitats conformades6
, i que fa 

possible I'infanticidi. Ara I'interés se centra en conéixer la naturalesa d'aquest 

sentiment en cada etapa histórica i context social7
, sobretot en les classes socials 

subalternes. Tanmateix la major part de la historiografia sobre el tema se centra en 

I'estudi de les classes mitges i altes (Cunningham, 2002). 

De fet, hem de pensar que es construeix i es tracta la infancia d'acord amb certs 

models paradigmatics vigents en aquell moment, com s'apunta en alguns lIocs 8. Hi ha 

qui assenyala que la infancia és creada com a categoria a partir que s'imposen certes 

oposicions, en aquest cas la d'adult/infant, quedant relegada a ser un grup minoritari 

(Stainton, 1992)9. Abans de seguir un aclariment terminológic. En catala, a diferencia 

del castella o I'anglés, hi ha dos termes per designar el primer període de la vida i que 

son en part sinónims: infancia i infantesa, deis que el primer és un terme polisémic. 

Així mentre per infantesa s'entén "Període de la vida que comprén des del naixement 

fins a l'adolescéncian10 i s'utilitza amb aquesta connotació de temps (és una unitat de 

temps, un perrode temporal del cicle vital), infancia inclou també la designació de 

"CoHectiu d'infants"11. 

La infantesa és una etapa del cicle vital, per tant és un període individual de la vida, 

en que els éssers humans s'introdueixen en les cultures participant-hi i reproduint-Ies. 

4 Que tampoc és unlvoc, sin6 divers, com veurem. 

5 Per a una analisi de la situaci6 i de I'alta mortalitat deis infants abandonats a I'época moderna 
a Catalunya, vegeu Roldén Barrera (1982): Los niflos abandonados en la Cataluna del siglo 
XVI, 1982. Tesina de la UAB, sense publicar. 

6 L. Valverde, "L'infanticidi en I'edat moderna" a L'Aven9, 199, gener de 1996, pags. 12-15. 
Posteriorment exposaré ('obra de Sheper-Hughes en aquesta IInia, tot i que el seu ana lisis es 
una poblaci6 contemporania del Nord-est del Brasil. 

7 F. Bajo i J.L. Betran (1998): Breve historia de la infancia, Temas de Hoy, Madrid. 

8 Aixf ho mostren en un analisi exhaustiu J. Cleverley i D.C. Phillips (1986) a Visions of 
Childhood. Influential models from Locke to Spock , Columbia University Press, N. Y. 

9 Stainton Rogers, R. I W. (1992): Stories of childhood. Shifting agendes of child concern, 
University of Toronto Press, Toronto, Buffalo. Mayal (2002) també defensa que la perspectiva 
de considerar els infants com a grup minoritzat és una perspectiva adultocéntrica que dificulta 
percebre els infants com a actors i fa oblidar facilment les relacions entre els iguals. 

10 Definici6 segons el Diccionari de la L1engua Catalana. Barcelona: Enciclopedia Catalana. 
1994, p. 1103. 

11 Tercer significat en el mateix diccionario 
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La infancia és un període coHectiu, un entrelloc (segons Babha, 1998, citat a 

Sarmento, 2004), com un espai intersticial entre dos móns (adults/infants) idos temps 

(passat/futu r) : 

"É um lugar, um entre-lugar, socialmente construido, mas existencialmente renovado 
pela aCyao colectiva das criaturas" (Sarmento, 2004, p. 10). 

En conseqüéncia utilitzaré ambdós termes segons aquests significats. 

En la historia d'occident rere el naturalisme positiu roussenia, el desenvolupament de 

les teories freudianes dona un tomb destacat a la infantesa com a etapa significativa 

del cicle vital (a nivell individual, sobretot). La psicologia, des de lIavors i fins ara, ha 

intentat donar compte de diferents fases i processos que expliquin I'adquisició del 

coneixement i el desenvolupament de la personalitat humana, i la infantesa es 

considera el perrode inicial on trobar-hi explicació. Els psicolegs del desenvolupament 

cognitiu, sobretot, han centrat el seu interés en el funcionament psrquic del procés 

d'aprenentatge, essencial per a tot interés antropologic en temes de personalitat en la 

cultura. Pero el centre d'interés, una altra vegada, no fou la infantesa en si, sinó els 

adults i les seves problematiques, potencialment solucionables si es té millor 

coneixement deis processos viscuts a la infantesa. 

A cavall seu, algunes teories pedagogiques han partit de principis excessivament 

optimistes (sobretot les hereves de Rousseau) en una confianc;a extrema en els infants 

en sí més que no pas intentar construir a partir del que els infants son, del que els 

infants fan 12. Aquestes teories sovint han estat re·ificades en un context (I'occidental de 

classe mitja) i generalitzades a tota la humanitat, pero recentment s'ha evidenciat la 

complexitat transcultural i diversitat en els processos d'aprenentatge, relacionals i 

cognitius 13. Pero la historia de I'educació, més enlla de tenir un recorregut paraHel al 

concepte d'infancia ens aporta les claus significatives d'una infancia construrda a 

través de nocions normatives, discursos i practiques educatives que esdevenen en la 

manera historica d'organitzar les relacions generacionals (Honig, 1999, citat a Alanen, 

200014
). 

Així, a la mirada etnocéntica que ha impregnat gran part deis estudis socials cal afegir 

un ciar adultocentrisme com a perspectiva dominant, ja assenyalat per Goodman 

(1970): considerar aquesta etapa del cicle vital, sigui quina sigui la seva definició i 

12 Per a una revisió del concepte d'infant des de les diferents teories pedagogiques veure Anton 
(2003). 

13 La trajectoria investigadora de Barbara Rogoff, per exemple, de qui parlarem posteriorment. 

14 L'obra esta en alemany, per tant les referéncies que faig a aquesta autora sempre son en 
relació al que explica Alanen davant la impossibilitat d'accedir a I'original. 
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contingut, només com el punt de partida al que cal remuntar-se per a comprendre les 

realitats de la vida adulta i els seus processos, com objectes leg[tims d'investigació 

social. 

Les dificultats que troben els antropólegs per a construir un marc consistent en I'estudi 

de la infancia (LeVine, 1999) 15 podria semblar absent en el desenvolupament deis 

estudis d'infancia que s'han desenvolupat en els darrers vint anys des de la 

sociologia. Jan Qvortup, el pare de la sociologia de la infancia a Europa, proposa el 

tractament de la infancia com a estructura permanent a qualsevol societat, tot i que 

els seus components s'estiguin renovant constantment (de fet aquesta ja és una 

perspectiva adoptada des de I'antropologia quan s'analitza el cicle vital o els grups 

d'edat). La infancia adopta la categoria d'una minoria classica, de manera que 

I'apropament cientlfic es realitza des de condicionants de la marginalització i analisis 

des del paternalisme 16. Els estudis sobre la infancia a Europa se centren sobretot en 

una comprehensivitat de les necessitats deis infants i els diferents marcs on aquestes 

necessitats han de ser satisfetes. La sociologia de la infancia europea no pot 

desvincular-se de les polítiques de benestar familiar i deis infants i de la consideració 

deis infants com a ciutadans (Qvortup, 2006). Si bé aquesta perspectiva ha estat 

fructrfera per a detectar problematiques concretes, dissenyar polítiques d'actuació i 

donar coordenades per a la concepció activa deis infants, de la seva participa ció i 

ciutadania activa 17, també és cert que les seves analisis tenen una focalització molt 

específica i difícilment generalitzable a altres marcs culturals. 

Els sociólegs no han tingut la fixació en el "pensament infantil" o en la "reproducció 

cultural" com succe[ amb els antropólegs, sinó en les relacions que s'estableixen. 

Mentre que el procés de socialització duu incorporat el canvi al IIarg de tota la vida 

(Parsons: 1988) 18, perqué la societat es concep en canvi continu, en els estudis sobre 

la cultura s'ha emfasitzat, tradicionalment, les permanéncies i continu"itats, la 

15 LeVine reflexiona entom les dificultats que han existit des de I'antropologia, i principalment 
des de I'antropologia psicologica, per a establir una Unia de continu"itat en els estudis sobre 
infancia. 

16 Mayal (2002) creu que aquesta és una visió adultocentrica que dificulta I'acostament cap el 
que realment és la infancia. 

17 Per exemple les recerques al voltant de les condicions de la pobresa infantil (un exemple 
n'és el recorregut d'Espin-Andersen), el benestar de la infancia (Lluls Flaquer ha liderat un 
projecte focalitzat en el benestar de la infancia anomenat WELLCHI Network) i I'agencia deis 
infants. 

18 • ... Ia socialización, al igual que el aprendizaje, dura toda la vida." (Parsons, 1988: 199). 
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repraducció19
, més que no pas el canvi20

• Aquesta perspectiva dinamica ha contribu"it 

també a percebre més dinamicament la posició deis infants dins la societat. 

Els construccionistes (com Jenks, 1992; Prout; James, 2007) han posat en qüestió 

I'assumpció d'una estructura social i els seus poders causals. No recomanen una visió 

unitaria de la infancia sinó assumir diferents construccions de la mateixa, i per tant la 

impossibilitat d'establir valors universals. Des d'aquest modella descripció de I'infant i 

la infantesa és més semantica que causal (i la pregunta seria: per qué constru"im els 

infants així i ara?). Proposen un esquema d'apraximació a la infancia múltiple a partir 

de dues parelles de dimensions analítiques (estructura/agencia, 

particularisme/universalisme). L'encreuament d'aquests eixos analftics proporciona 

quatre possibles aproximacions relacionals (I'infant constru"it socialment, I'infant com 

a grup minoritzat, I'infant tribal i I'infant social-estructural) que corren el perill de ser 

confoses amb categories d'infants. 

Mayal (2002) considera que I'interés de la recerca ha d'estar en trobar qué hi ha de 

comú entre les infancies, amb un interés especial a com construeixen les relacions de 

poder. Considera que cal normalitzar la infancia com a grup, deixar enrere les 

perspectives de minorització i exotització per poder avancar en el coneixement de les 

seves própies estructuracions. El centre problematic per comprendre les cultures 

d'infancia és la interpretació de la seva autonomia21
, que en el cas deis nadons és 

encara més problematic. D'aquí que Corsaro es focalitzi en les interaccions a 

micronivell i que consideri les veus deis infants imprescindibles, tot i tractar la infancia 

com una categoria estructural permanent de la societat. El problema que es planteja 

en els postulats de Corsara, com apunta Alanen (2000) és com es passa de les veus 

deis infants a copsar la seva participació activa en la re-producció de la cultura. Honig 

(citat a Alanen) proposa un canvi de focalització en els analisis: en comptes de partir 

de I'estructura per comprendre el coHectiu presenta la perspectiva contraria: el que 

endreca els significats socials és I'odre generacional. En conseqüéncia estudiar la 

19 L'Antropologia arrossega encara el pes de les visions diacroniques de la cultura en que les 
metodologies de comprensi6 de les realitats acabaven confoses amb la realitat mateixa (des de 
I'evolucionisme, al funcionalisme i I'estructuralisme). Tanmateix la focalitzaci6 en les 
anomenades ·societats tradicionals', ca9adores-recolectores i agraries-ramaderes, comporta 
una visi6 d'estatisme d'aquestes, fruit de I'etnocentrisme i el desconeixement, que ha costat 
molt canviar. 

20 En segOents apartats faré un recorregut del tractament de la infancia des de l'Antropologia 
Social i Cultural. 

21 Més endavant es presentara el concepte d'autonomia en les relacions mare-fiII de Gilligan. 
En aquest moment només vull fer notar que des de diferents perspectives s'acaba abocant al 
mateix nus conceptual: autonomia/dependéncia. 
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infancia ha de ser una exploració de I'ordenació generacional de lo social per trabar 

respostes a com s'organitza socialment la distinció entre infants i adults. 

Postman (1994) considera que aquesta distinció s'ha dilu"it totalment i per tant 

proclama que s'acosta la fi de la infancia. Oesprés de realitzar un analisi de les 

imatges i informacions que els mass media transmeten als infants creu que aquests 

son receptors d'una informació cada cop més semblant a la deis adults. Els infants, 

com els adults, son considerats consumidors per igual en la societat de la tecnópolis. 

Infants i adults comparteixen la mateixa informació; els temes restringits als infants, el 

control de la informació per part deis adults sembla perdre's. La identificació de la 

infancia com a innocent, sense violencia, fa que aquest autor entengui la informació 

transmesa pels mass media com a corruptora22
• I ho pot ser en tant que cal tenir 

present que els infants, com qualsevol altra persona, interpreten les informacions 

segons els seus propis referents: les experiencies subjectives, coneixements, i 

interessos propis, que son essencialment diferents deis adults (Rich Harris, 2003). Tot 

i aixi, la percepció social, per polítics i tecnics és la de canvis accelerats en 

I'experiencia de la infantesa on la inestabilitat i inseguretat també es traben dins les 

families, transformades per la vida postmoderna (DO. AA., 2000). 

Buckingham (2002) confirma la feblesa de I'argumentació de Postman en tant que 

només pot parlar-se de la fi (o crisi) de la infancia si es postula des d'un 

posicionament etnocentric i adultocentric, aTllant-se la infancia com a etapa, i no es 

correlaciona els canvis que es produeixen en relació amb els canvis paral·lels també 

existents a altres etapes del cicle vital culturalment significatives. Si els infants d'ara i 

els de fa trenta anys son diferents, no cal dir que els adults d'una i altra epoca també, i 

els seus canvis estan relacionats (entre d'altres coses els adults d'ara son els infants 

de fa trenta anys). 

I a I'antropología? 

El 2002 es publicava a la revista American Anthrapologist un article amb el titol "Why 

Oon't Anthrapologists Like Children?" (Hirschfeld, 2002). Aquest perqué no agraden 

els infants es refereix a perque no son en sr mateixos objecte d'estudi. On és 

I'antropologia de la infancia? Certament, no s'han prodigat les recerques centrades en 

les cultures deis infants, i tampoc s'ha considerat imprescindible aquest coneixement 

per copsar la complexitat de les organitzacions humanes (que sempre s'han visionat 

des de la perspectives deis adults i dominants). 

22 Aixf ho postula N, Postman (1994) a The Dissappearance of Childhood, Vintage Books, N. Y. 
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Si anem a I'antropologia social classica, tant per Spencer com Tylor, o posterior 

Leach, per exemple, les característiques de la infancia només podien interessar per 

alió que revelaven sobre el pensament primitiu, que suposadament era irracional i 

sense capacitat d'abstracció. En aquest plantejament es partia de I'axioma que el 

desenvolupament individual era la més pura expressió del desenvolupament huma i 

I'etapa de la infantesa era conceptualitzada com una etapa d'immaduresa i de 

mancances que no tenia rellevancia per sr mateixa. 

Des de I'estructuralisme de Levi-Strauss, en I'intent de cercar universals humans 

estructurals, el pensament infantil aporta les "mental structures and schemes of 

sociability for all cultures, each of which draws on certain elements for its own 

particular model" (citat a (Harman, 2001». Els infants, a I'haver patit menor influencia 

enculturativa que els adults esdevenen millor punt de comparació. La crítica que s'ha 

realitzat a aquesta defensa, i per part de la mateixa autora ha estat que en realitat 

Lévi-Strauss parteix de que els éssers humans tenen, en néixer, una habilitat innata 

per controlar les accions (les habilitats) segons els codi genetic que no ha estat 

provada. 

ParaHelament es van desenvolupar i sistematitzar clínicament les teories freudianes, 

que consideraven les experiencies infantils claus per a comprendre la psicologia 

humana i la psicopatologia deis adults, de manera que la infancia va passar de ser 

interes per a comprendre estadis inicials de les etapes de desenvolupament cultural 

humanes a ser-ho per comprendre els estadis desenvolupament individual. 

Pel que fa a la infancia podem criticar I'antropologia en els mateixos termes en que ho 

van fer i fan les feministes pel que fa a les dones. Les dones i els infants han estat dos 

grups (I'un, de genere; I'altre, d'edat) oblidats i menystinguts en les recerques 

antropológiques, els grups muts de Hardman, i en que sembla lógic que rere els 

estudis de genere s'obrís pas els estudis sobre infancia (Bluebond-Langner i Korbin, 

2007). 

L'absencia d'aquest grup d'edat en els estudis antropológics i etnografics es deu 

clarament, sobretot, a I'androcentrisme que ha perseverat dins la disciplina. FiIIs d'una 

societat en que el tracte deis homes amb els infants té una importancia secundaria, la 

valoració d'aquesta relació queda reflectida en els escrits etnografics per una 

presencia només relacionada amb el parentiu (descendencia, patrimoni, per exemple). 

No sera fins que les dones comencin a incorporar-se en el món de les ciencies socials 

i I'academia, en aquest cas I'antropologia nord-americana, que des de I'escola de 

Cultura i Personalitat la infancia esdevindra objecte d'interes com a vehicle que 

permet entendre qOestions sobre la construcció i la configuració de la personalitat 
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(adulta) en la cultura, junt amb els processos i mecanismes de transmissió cultural. 

L'interés en el procés d'enculturació i transmissió cultural més enlla de la que es 

realitza a través d'institucions formals o a través de rituals23
, suposa la necessitat de 

comen(:ar a conceptualitzar etapes del cicle vital i grups d'edat, així com mostrar 

interés per pautes de crian(:a a edats tempranes (essent-ne pioneres Mead i 

Benedict). 

Durant la primera fase d'aquesta escola, malgrat la coneixen(:a de les teories 

freudianes, se seguí sense tenir-Ies en compte, no pas pel que suposava la teoria de 

la personalitat proposada sinó per les connotacions que suposava el fet d'acceptar la 

teoria freudiana del desenvolupament de la cultura, segons la qual els "salvatges" es 

trobarien suposadament en la infancia de la humanitat; I'ús del terme infancia i del 

terme sa/vatge, emprats analogament, ens és indicador del significat amb 

connotacions d'inferioritat; el mateix succeeix quan es parla d'ancians i ancianes com 

a nens o nenes. Aquest interés, doncs, també esta enfocat sota el miratge de la 

infantesa com una etapa subordinada a I'época adulta, tal i com pretenc mostrar en les 

segOents pagines, a nivell teóric i etnogratic. 

A partir d'aquí la tradició antropológica s'ha interessat pels infants peró sempre com a 

coHectiu que pot ajudar a entendre el comportament deis adults (perseguint les 

personalitats modals de les cultures, les adaptacions culturals o les experiéncies de la 

maternitat quan les feministes introdueixen la subjectivitat femenina). De fet aquesta 

trajectória disciplinar provoca que a la década deis 70' Hardman es pregunti si és 

possible una antropologia de la infancia. 

Que jo en tingui coneixement, d'estudis des de la perspectiva de I'infant en 

antropologia (qué viu I'infant, com ho viu, com és la societat que ell percep a diferéncia 

o semblan(:a de la que perceben els adults: és a dir, les experiéncies deis infants des 

deis infants) només conec I'apropament de la monografia de Helen Morton24 sobre els 

infants de les lIIesTonga. Altres estudis, o bé se centren en qOestions socialitzadores i 

enculturadores, en I'aspecte del desenvolupament motor i cognitiu (sobretot quan es 

tracta de nadons o infants molt petits per la dificultat o incapacitat a accedir a altres 

informacions), o bé analitzen el comportament, les habilitats, entre altres, peró no pas 

les opinions i emocions deis infants, com sr ha fet aquesta autora. 

23 En ambdós camps se sobredimensiona el rol desenvolupat pels adults i es subestima la 
contribució deis infants (Hirschfeld, 2002). D'altra banda les recerques actuals, i dins I'estat 
espanyol en qOestió d'infancia, se sitúan dins espais educatius formals, concretament I'escola 
com recullen Garcla Castano i altres {1995} i darrerament especialment interessada en la 
diversitat cultural dins I'escola (Garcla Castano i altres, 2008). 
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També és rellevant, com ho fan Butler i Turner (1987)25, preguntar-se no només si es 

convertien i com en objecte d'estudi, sinó qué passava amb els fills i filies 

d'antropólegs i antropólogues. Així com també reben un impacte els infants de la 

societat objecte d'estudi, pel fet de la preséncia d'una persona forania que pretén 

aproximar-se al seu món, i que d'alguna manera s'interposa en la seva vida 

quotidiana, també els fills deis investigadors viuen experiéncies diferenciables deis 

infants del seu entorn, per I'abséncia de pare o mare, o pel descobriment d'altres 

societats26
• 

El camí antropológic cap a I'estudi deis infants ha patit múltiples dificultats teóriques i 

empíriques. La Unia seguida per I'antropologia psicológica, que ha estat la més 

consistent i fructífera, no deixa de tenir com a objectiu últim la comprensió de la 

societat "adulta". No és d'estranyar que LeVine (1999) en un intent de rescatar el seu 

camp de treball refermi la voluntat de construir teories de psicologia humana 

consistents amb I'evidéncia etnog rafica , i defensi, en un moment en qué arreu es 

reclama el paper deis infants com a agents, estudis d'enculturació deis infants en el 

sentit més classic (reconsideració reformulada periódicament si tenim en compte les 

que van fer en el seu moment Crawford (1983) i Ingham (1996». Tot i que els seus 

estudis aporten molta informació i lIum a qüestions que afecten els infants, 

I'antropologia psicológica cal que realitzi algunes revisions. Les dificultats que es 

plantegen des de I'antropologia, on pesa la comprensió deis diferents lIenguatges 

culturals, el paper de la infancia en aquest context així com qüestions que aflueixen 

de la contrastació transcultural, podrien estar ajudades per altres disciplines més enlla 

de la psicologia, ja abordada. 

2a.2. Tanta diversitat d'infimcies com diversitat de cultures 

Gran part de la informació que exposaré son els resultats de la comparació 

transcultural de la informaci6 seleccionada i buidada deis Cross-Cultural CD i que va 

24 H. Morton (1996): Becoming Tongan. An Ethnography of Childhood, University of Hawai'i 
Press, Honolulu. 

25 Butler i Turner (eds.) (1987): Children and Anthropological Research, Plenum Press, N. Y. 

26 En el meu cas he de dir que no puc deixar enrere aquesta equació. El tema d'aquesta 
recerca fou escollit abans de ser mare, tot i que he hagut de desenvolupar els dos papers 
alhora. He optat per estudiar la diversitat dins la societat en la que visc i tenir fills si que ha 
posat certs limits en les meves possibilitats de mobilitat. En determinades etapes de la meva 
vida com amare i recercadora he viscut dilemes sobre la coherencia i equilibri entre els meus 
fiJls i la infancia estudiada en abstracte. 
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formar part de la meva recerca de Master27
• No exposaré aquí ni els criteris d'elecció 

de la mostra28
, ni les dificultats conceptuals que presenten les fonts. Remeto a Bertran 

(1999) on s'exposa exhaustivament aquesta informació. La informació etnogratica 

exposada que segueix i que no va acompanyada de referéncia forma part d'aquest 

buidat. La bibliografia que forma part d'aquesta explotació pot trobar-se al final 

d'aquest document. Ressenyaré, per tant, la informació que no forma part de 

I'explotació deis Cross-Cultural CD. 

Cicle vital i infancia 

Límit inferior 

Cada cultura reconeix I'estatus de persona en un moment diferent del cicle vital i en 

circumstancies diferents. 

Durant el cicle vital, es pass a per una série d'etapes pautades que marquen i 

signifiquen la posició de la persona en referéncia a d'altres grups d'edat i que 

serveixen de base en la relació amb ells. El que a grans trets nosaltres anomenem 

infancia, adultesa i vellesa es pot entendre com un cicle biológic sobre el que cada 

cultura ha construrt i significat etapes diferents amb criteris propis (Nemes i Fried, 

198029
), pel que fa al període de la infancia sembla que ha existit una menor 

variació30
• El fet mate ix del naixement i les característiques de dependéncia de la cura 

d'altres persones per a la supervivéncia del nadó són aspectes que s'han mostrat com 

a condicionants que afecten I'existéncia, transculturalment parlant, d'una série de 

semblances i coincidéncies en el tracte i relació respecte als nadons i infants i en el 

seu significat social, que no existeixen tan facilment en altres etapes. Anem a donar 

compte de les diferéncies que són suficientment importants i significatives com per a 

qüestionar aquesta visió. 

Quan parlem de infancia, ens referim a un grup social en relació a una etapa del cicle 

vital. Ser infant se situa en I'inici del cicle vital i, en conseqüéncia, ser acceptat 

socialment com a membre de la comunitat (o potencial membre de la comunitat) 

generalment marca un abans i un després. Aquesta acceptació social no té per que 

27 Basat en I'arxiu etnografic deIs Human Relation Area Files recopilat inicialment per Murdock 
(1975,1987). 

28 Es va seguir i adequar el procediment seguit per Whiting, Child i Edwards en el projecte Six 
Cultures. En el marc teoric sobre enculturació se'n fa breu menció. 

29 Nemes Fried, M.; Fried, M. H. (1980): Transitions. Four rituals in eight cultures, Penguin 
Books. 

30 Afirmació que també sosté R. LeVine (1977), com explicaré després. 
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ser el reconeixement de ser persona, perqué ser persona en moltes cultures comporta 

saber actuar amb correcció dins la societat i/o passar certs rituals31
• 

En primer lIoc, la comparació etnografica posa sobre la taula que gairebé sempre cal la 

preséncia extrauterina física del nadó32
• Generalment existeix una ritualització per 

marcar el canvi d'estatus. L'acceptació social entre la població !kung es produeix en el 

moment en qué la mare, després d'haver infantat, porta el nadó al campament; en la 

tradició cristiana, el bateig s'erigeix com el ritus de pas que marca tant I'entrada al grup 

social com I'entrada a la comunitat religiosa, i implica el transit a "ser persona,,33. Entre 

els tarahumara de Méxic, té lIoc la cerimónia de donar nom a I'infant al tercer dia 

d'haver nascut; aixó té sovint I'efecte d'atorgar estatus huma al nadó, alhora que 

també la seva identitae4
• En la població aymara, la ritualització esta repartida en fases: 

el bateig, I'asuti (cerimónia realitzada dos o tres nits després de néixer) i la inscripció 

en I'oficina del notario La població hausa fa una cerimónia, set dies després del 

naixement, que marca I'entrada a la comunitat. 

Entre la població truk, poc després del naixement (si és "normal") els familiars de la 

mare i el pare passen a visitar-los. Els pares preguntaran a alguna persona quin nom 

posar-Ji, i aquest sera finalment escollies . Peró el nom no sera posat si el nadó no té 

un aspecte totalment saludable, i fins que no sigui així restara sense nomo En societats 

amb escassetat de recursos i amb una taxa de mortalitat infantil elevada, aquesta 

reconeixenya social pot ser crucial per a la seva supervivéncia posterior, com a 

conseqüéncia del comportament que rebra en funció de I'estatus atorgat (Scheper

Hughes, 1987; Ph. Ariés, 1983). 

Scheper-Hughes proposa la necessitat de considerar el feticidi i I'infanticidi com a 

practiques analogues i contínues, en tant que métodes de control de la fertilitat que 

31 La notion de personne en Afrique noire, Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris, 1981. 

32 Existeixin creences en les quals les persones abans de néixer es troben en altres lIocs o es 
manifestin sota d'altres formes no humanes com esperits, animes, pero concretar si aquestes 
formes espirituals son "persones" no entra en aquesta recerca. 

33 En un altre lIoc -Molins i Bertran (2004)- he aprofundit en aquesta qOesti6. L'ús decreixent del 
ritual religi6s sovint ha deixat un buit de significat, que cal omplir amb nous significants. En el 
cas del bateig, s'ha endegat tfmidament la "imposici6 de noms", proposta de rituallaic col-lectiu 
en el que es donaria nom als infants per tal de tenir reconeguda de manera col·lectiva i laica 
I'entrada del nou individuo La imposici6 de noms seria en relaci6 al bateig el que el matrimoni 
civil és en relaci6 al religi6s, remarcant, sobretot, el caracter civil i la inexisténcia de 
connotacions confessionals, encara que si rituals. 

34 Mull, D., "Infanticide among the Tarahumara of the Mexican Sierra Madre" a Scheper-Hug 
hes (1987): Child Survival, D. Reidel Publishing Company, Dordretch, Holland. 

35 També entre els tlingit se Ii posa el nom d'un avantpassat mort al nad6 pocs dies després de 
néixer, pero no queda ciar que suposi un nou estatus. 

57 



s'utilitzen en contextos en els quals no es reconeix aquesta vida (la del fetus o la del 

nadó) com a humana36
• I la pro posta d'assimilar feticidi amb infanticidi, acosta 

aquestes dues categories, alhora que posa en evidéncia la construcció de I'existéncia 

de la persona més enlla deis barems biologics. Així, una mare !kung pot matar el seu 

nadó acabat de néixer si encara no I'ha portat al campament, i aquest infanticidi (molt 

poc constatae7
) no sera considerat homicidi ni sancionat, perque és I'arribada al 

campament el que construeix aquell nadó com a persona. També es parla d'infanticidi 

entre els aymara en naixements fora del matrimoni, unions incestuoses i famílies 

massa nombroses, fet que no se sanciona si encara no s'ha donat nom al nadó. Entre 

els truk, si mor un nadó quan encara no se li ha posat nom, el pare I'enterra sense cap 

cerimonia38
• 

A les societats occidentals el període de gestació ha esdevingut una etapa 

simbolicament important en la representació de I'infant arrel de la generalització de la 

tecnificació que I'acompanya. En els Cross Cultural CD no hi havia informació sobre 

I'estatus de I'infant durant I'etapa gestant. Pero la consideració d'humanitat que es 

dona al fetus pot ser inexistent a la lIum de I'exposat amb anterioritat. A la Xina, per 

exemple, és impensable la idea de valorar la vida d'un fetus per si mateixa, sense 

significat o lligams socials39
. La representació de la vida humana intrauterina a través 

de les imatges d'ecografies i els sons del cor fa que en la societat occidental les mares 

i pares concrets donin una consideració d'existéncia humana al futur nadó, que és un 

fenomen culturalment molt especffic i recent. D'altra banda les ciéncies biomédiques 

han demostrat que, dins I'úter de la mare, els nadons reben estímuls i informació 

voluntaris o involuntaris, que són rebuts i generen una série de respostes deis nadons, 

que s'interpreten individualment de formes diferents40
• 

De fet, el canvi que suposa conéixer els processos interns de desenvolupament de la 

nova vida que es pot estar gestant a I'interior d'una dona ha constru"it un nou significat i 

36 Scheper-Hughes, "The Cultural politics of child survival", a Child Survival, op. cit. 

37 Shostak, M. (1983): Nisa. The Jife and words of a !kung woman, Vintage Books, New York. 

38 En tot cas I'infanticidi o el feticidi generalment esta en mans de la persona gestant: la mareo 

39 Heins Potter, S., "Birth Planning in rural China: a cultural account" a Scheper-Hughes, Child 
Survival, op. cit., pags 33-58. 

40 En les societats occidentals avancen les recerques sobre la percepci6 sensorial i emocional 
en la vida intrauterina deIs que generalment se'n deriva la necessitat d'establir algun tipus de 
relaci6 i comunicaci6 amb el fetus i del naixement sense violencia. Per a més informaci6 veure 
les recerques i obres divulgatives de neonatolegs i psicolegs com David Chamberlain "Birth and 
the origins of Violence" a http://www.birthpsychology.com/violence/chamberlain1.html. També 
és el cas de J-P. Rellier (1994/1993]: Ama a tu hijo antes de que nazca. Ed. Martinez Roca, 
Barcelona. Leboyer, Fr.: El parto: crónica de un viaje. Idees que aquests metges enllacen amb 
els beneficis de la practica de parts menys medicalitzats. 
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un nou sentiment pel que fa a I'ésser gestant, com ja he apuntat amb anterioritat, que 

deixa enrere la memória histórica deis temps en qué no era així. Així ho posa de 

manitest B. Duden (1996), argumentant que actualment s'ha divulgat una idea 

biológica del que és i succeeix durant el període de gestació que no té res a veure 

amb el que históricament s'entenia i es vivia en el passat. Actualment, s'equipara una 

nova vida des del seu inici moHecular a una persona total, i s'exigeix a les (futures) 

mares tal sentiment, de manera que es nega, per tant, I'experiéncia individual de cada 

dona. 

Científicament s'usen el termes fetus i embrió. El terme embrió designaria el nou ésser 

des de la seva fecundació i durant les primeres fases de desenvolupament. En el cas 

huma, es considera que arriba fins als tres mesos, en qué ja es considera fetus. El 

terme fetus, es referiria al nou ésser: per a alguns, des que s'implanta a I'úter; per a 

d'altres, des del tercer mes de gestació fins al naixement, quan representa que es 

"manifesten les caracteristiques que configuren el desenvolupament posterior fins al 

naixement,,41. D'altra banda, la legislació sobre I'avortament el permet de forma legal 

fins als tres mesos aproximadament, coincidint amb aquest canvi de concepte. Tots 

aquests termes, utilitzats per les ciéncies biomédiques amb continguts precisos són 

emprats per la població de manera més laxa o fins i tot variant-ne el significat. 

Durant el treball utilitzaré el terme fetus per referir-me al nou ésser des de la seva 

concepció fins a I'infantament d'una manera abstracte; utilitzaré nadó intrauterí de 

forma concreta. 

Límit superior 

El límit superior de la infancia en les societats occidentals es troba al voltant del 

període puberal que marca I'entrada a I'adolescéncia (segueix etapa de la joventut i 

I'adultesa). L'adolescéncia és una etapa no universal; en tot cas suposa deixar de ser 

infant. En altres cultures deixar de ser infant i passar a una altra etapa el cicle vital esta 

altament ritualitzat (Nemes i Fried, 1980; Spindler, 1987; Bertran, 2000). Si bé durant 

la infantesa els infants si poden exercir tasques productives (de bens, de cultura) el 

que no poden fer és la re-producció biológica. 

Una de les definicions de la infancia possible és que no és una etapa reproductiva: no 

existeix la capacitat biológica de reproducció, igual que en la vellesa42. També pel que 

fa al treball' la producció, aquestes dues etapes vitals tenen semblances. Potser per 

41 Gran Enciclopedia Catalana, Vol. 7. 

42 Sobre la reproducció social en parlaré al tractar el procés de socialització. 
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aquesta característica en algunes societats la infancia es pren com a metafora de la 

vellesa. 

Edats de la infancia 

Des de I'acceptació social del nounat fins a I'acabament de la infantesa se succeeix 

una quantitat de temps variable, segons les cultures, i engloba de fet un període pIe 

de canvis múltiples sovint ritualitzats. En societats tradicionals la concatenació de 

rituals al IIarg del cicle vital son portes que s'obren cap a la revelació de I'esser huma 

(Enry, 1987). I sovint aquestes fases rituals estan relacionades en conceptes sobre 

els infants i la societat en al que viuen. 

Perioditzacions del cicle vital i la infantesa 

De fet cada cultura estableix perioditzacions diverses en funció del que és valorat en 

aquell contexto Exposem alguns exemples. 

La població aymara, per exemple, diferencia diverses etapes d'acord amb el 

desenvolupament de certs rituals: 

- L'asuti, dues o tres nits després de néixer. 

- El bateig, que no s'acompanya de celebració. 

- La rutucha o primera tallada de cabells, més enlla deIs dos anys, que és 

considerada la més important. 

- La tornada del servei militar. 

Per a la població aymara, seguiria el ritual del matrimoni i posteriorment, dos o tres 

anys després, el moment en qué la parella es construeix una casa própia. Entre ells, 

I'etapa infantil queda dividida principalment per I'esdeveniment de la rutucha, i més 

enlla no hi ha cap diferenciació explícita de I'estatus deIs infants43
• 

De la població hausa, sembla que es diferenciarien dues etapes: la primera, des del 

naixement fins que I'infant comen¡;a a caminar, i per tant deixa de ser transportat per la 

mare, cap als 10 mesos; i la segona, que arribaria fins als quinze anys segons alguns 

autors i segons altres fins als deu anys, i es consideraria I'etapa de la infancia en la 

seva totalitat. 

La població truk diferencia les següents etapes44
: 

- Baby: qui no compren. 

43 O en tot cas en aquestes fonts, no queda ciar amb quina base es realitzen aquestes 
divisions. 
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- Child: qui entén pero només juga 

- Youth: qui pot treballar pero és irresponsable. 

- Adult: qui és productiu i més responsable. 

- Old person: qui no és gairebé productiu. 

Els eixos a través deis que es realitzen aquestes perioditzacions és el treball i la 

responsabilitat, marcant cada fase per nivells diferents en I'assoliment d'aquests 

valors. En tot cas entre els truk la infantesa ve marcada com a procés d'assoliment de 

la comprensi6 pero amb conducta irresponsable. El final de la infantesa estaria marcat 

pel fet productiu. 

Pel que fa a la poblaci6 yakut, es basen en els eixos dependencia-autonomia, sobre 

tot en referencia a la necessitat de cures deis altres, amb emfasi en les qüestions de 

psicomotricitat: 

- Quan és dependent i necessita ajuda deis altres. 

- A partir deis tercer mes, en que comen9a a asseure's i compren algunes 

paraules. 

- A partir deis sis mesos, quan comen9a a gatejar, fins als tres anys, en que la 

seva independencia és més gran. 

- Deis tres als deu anys. 

- Als deu anys ja s6n considerats mig adults, i comparteixen la vida deis grans. 

- La pubertat, quan ja no s6n tan ben tractats pels pares. 

Entre la poblaci6 tonga45
, s'estableixen tres etapes pel que fa als nadons d'acord amb 

les capacitats cognitives que se'ls atorguen: 

- Quan no sap res 

- Quan deixa d'actuar de forma nerviosa entra en I'etapa de "mentalitat 

d'animal" 

- Quan reconeixen la mare, amb "ra6 humana" o "ment". 

Aquí també s'estableixen les etapes d'acord amb petits graus d"'independencia" que 

els infants van assolint, pero de quina independencia? Psicomotriu, cognitiva, 

productiva,... En aixo no hi ha coincidencia. En tot cas I'eix dependencia-

44 Conservo el vocabulari utilitzat en el text original per donar nom a cada etapa. 

45 Morton, H., op. cit. 
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independéncia (o autonomia) marca una via: en la línia de Spindler (1987) I'objectiu és 

que s'arribi a ser autónom tal i com aixó estigui definit en aquella cultura. I de fet I'eix 

dependéncia-autonomia és un deis eixos conceptuals que configuren els debats sobre 

maternitat, drets infantils i de les dones. 

Whiting i Edwards46
, a més constaten la impossibilitat d'agrupar subetapes de la 

infancia transculturalment significatives, i la seva proposta es reduí a limitar grups 

d'edat, segons el IIoc on interactuessin els infants. Són els següents: 

- Del naixement als 2'5 anys, en qué els nadons viuen en un espai el centre del 

qual és la preséncia física de la mareo 

- Deis 2'6 als 3'5 anys: I'infant té major mobilitat per si mateix. 

- Deis 3'6 als 5'5 anys: I'infant és independent per accedir a qualsevol espai de 

la llar, pati o area de la casa, o fins i tot a algun espai veí conegut. 

- Deis 5'6 als 10'5 anys: els infants van a I'escola i s'estan menys a la llar. 

D'altra banda, tot i que una mateixa edat pot trobar-se com a frontera d'un estatus 

diferent en diverses cultures, les expectatives d'etapa poden ser totalment variades. 

Per posar un exemple, si bé als sis anys en I'ambit euro-nord-america es considera 

que els infants esta n capacitats per passar a I'escola com a mínim cinc hores (que 

acostumen a ser vuit) aprenent determinades matéries (a part d'altres aspectes 

socialitzadors), no els considerem capacitats per encarregar-se i cuidar deis seu s 

germans menors, com si ho fan, per exemple, els aymara o els gusiL 

Diversitat d'expectatives i experiencies socials deIs infants 

L'alletament és la forma d'alimentació generalitzada deis nadons (Maher, 1995; 

Deloache i Gottlieb, 2000). Sovint el nadó esta tot el dia amb la mare penjat a la seva 

esquena (!kung, tlingit o hausa) amb facil accés als pits o a la seva demanda (no entre 

els infants truk). El període d'alletament és una época de gran confort per als infants 

en moltes cultures, comparada amb els períodes viscuts posteriorment; així se 

suggereix entre els !kung, els aymara i els truk. És I'época en qué hi ha menor nombre 

d'agents enculturadores, ja que la mare és sovint la principal mitjancera en un procés 

de creixent relació de I'infant amb la societat. Per tant, el que percep el nadó com a 

relacions és un cos molt més homogeni que quan es diversifiquin els i les agents 

enculturadores. 

46 Whiting i Edwards (1988): Children of diferents worlds. The formation of social behavior, 
Harvard University Press, Cambridge, pago 36-41. Aquesta perioditzaci6 esta realitzada a partir 
de les dades que elles posseeixen del treball de camp en diferents comunitats: cinc de Kenya, 
una de Libéria, dues de l'lndia, una a Okinawa, a Filipines, a Méxic i als Estats Units. 
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El deslletament marca un període de restricci6 de privilegis perqué es deixa de dormir 

amb la mare i existeix menor contacte amb ella, essent I'inici de la introducci6 en jocs 

d'infants més grans, o més estones sois, i sovint coincideix amb el naixement d'un nou 

germa o germana. En alguns casos el deslletament significa I'inici d'algunes 

obligacions com succeeix entre la poblaci6 aymara (ajudar afer petites activitats al 

costat de les cases) i de responsabilitats entre els hausa (incrementant-se les 

sancions). Durant el període de lactancia la socialització deliberada47 (intenci6 

explfcita de transmissi6 de normes i habits culturals en general) és laxa (no vol dir que 

no existeixi una expectativa d'edat de caminar, gateig, control d'esfínters ... ). 

L'edat del deslletament és forlia variable: des deis quatre anys aproximats deis !kung, 

tlingit i yakut, al voltant deis dos anys en els aymara, hausa i truk. Sembla que és una 

etapa en qué es d6na la menor diferéncia de tracte entre nens i nenes48
• En la 

informaci6 disponible pel que fa a aquest perlode, es troben a faltar aHusions als 

contactes deis nadons amb persones que no siguin la mare. 

Del deslletament fins als sis anys és una etapa en qué els infants diversifiquen les 

seves relacions, ra6 per la qual els agents socialitzadors s6n més variats. En alguns 

casos, les germanes més grans tenen cura deis seus germans menors mentre 

realitzen altres tasques que els son encomanades; mentrestant els germans menors 

estan essent introdu'its en les tasques que més tard hauran de desenvolupar (aymara, 

hausa). En d'altres, la introducci6 es produeix més en la participaci6 en grups de joco I 

n'hi ha que a aquesta edat ja se'ls encarrega tasques a desenvolupar, realitzant els 

seus primers treballs, existint una amplia varietat cultural pel que fa al tipus de 

responsabilitat com al temps diari que impliquen aquestes tasques: per les 

descripcions, sembla que els infants aymara s6n els que més treballen; els tlingit 

també adquireixen certes obligacions, peró els queda forlia temps per al joc; en canvi, 

els ha usa gairebé no tenen tasques assignades (malgrat que les nenes en tenen més 

que els nens), aixl com els yakut o els !kung, (que és més en concepte d'ajuda); els 

truk, segons les fonts, només es dediquen a jugar. 

L'edat deis sis i set anys marca un canvi en la percepci6 de I'infant en algunes 

societats. A Occident se Ii atribueixen noves capacitats cognitives que expliquen la 

intensificaci6 d'un ensenyament formal que se centra en la lecto-escriptura, agrupant 

els infants per edat i ensenyar-Ios uns coneixements comuns. Entre la poblaci6 hausa, 

47 Concepte elaborat per LeVine que exposo pagines més endavant.. 

48 Confirmat en Whiting i Edwards (1988) i Whiting i Whiting (1975). 
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comporta deixar un infant junt amb altres a la casa d'un mallam49
, on sera instru"it 

alhora que treballara en la granja d'aquest. L'escola, en aquelles cultures en que no 

forma part del desenvolupament propi, és un element aculturador, molt distant deis 

preceptes socials propis i la cultura familiar (Spindler, 1987). 

Aquesta transmissió és més seguida per part deis infants barons, mentre que les noies 

en reben menys influencia com a conseqOencia de les atribucions que, amb menys 

edat, se'ls realitzen pel que fa a desenvolupament de tasques i ajuda a les dones. En 

aquest cas, el procés de socialització deis infants en aquest període vital sera més 

fragmentat (quant a continguts) en el cas deis nens, i amb més continu"itat i intens en 

el cas de les nenes (el procés de socialització sera més progressiu i acumulatiu). 

Les societats on existe ix una divisió sexual del treball més marcada les dones són les 

agents enculturadores: les nenes són "iniciades" abans en tasques i valors propis del 

seu genere, mentre que en els nens aixo es retarda fins que els homes se'n fan carrec. 

Cada cultura té unes expectatives en relació als seus infants. Un deis problemes que 

ens trobem en aquest punt és que molts comportaments són descrits i valorats amb 

adjectius pels etnografs, fet que crea confusió i fa dificil la comparació. Aixi, entre els 

aymara hi ha descripcions que diuen que són bondadosos i indulgents amb els infants, 

mentre que d'altres expliquen que no són indulgents, sinó més aviat antipatics i poc 

amables amb ells. 

Entre els grups culturals escollits és facil mostrar la varietat d'expectatives vers els 

infants. S'espera que els infants aymara siguin quiets, treballadors, cortesos, humils i 

obedients. Als tlingit, tan aviat aprenen a parlar, se'ls ensenya el que esta bé i el que 

no ho esta; se'ls ensenya a recolzar i ajudar la seva gent, a compartir el menjar, a no 

ser mandrosos i a obeir rapidament; s'espera que siguin tranquils i quiets i que no 

interfereixin en les activitats deis adults. Entre els hausa, la funció deis adults és 

assegurar la seva entrada en la societat adulta en bones condicions, i mitjanc;ant el joc 

sobretot es pretén que adquireixin coordinació muscular per a poder aprendre, més 

grans, les tecniques productives. Els truk consideren en general que els infants tenen 

poca comprensió, pero amb I'edat van exigint majors responsabilitats en relació als 

seus actes. Tanmateix, a partir deis sis-set anys es comenc;a a donar un tracte i unes 

expectatives diferents als nens de les nenes, rebent, aquestes més restriccions i més 

obligacions (igual que entre els hausa i els aymara). I de fet, la infancia de les nenes 

truk s'acabara abans que la deis nens. 

49 Especialista que ensenya I'AICOré~ en les escoles coraniques. 
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Els mecanismes usats en el procés socialitzador són diversos i sovint informals, i no 

explfcits ni deliberats50. A les sis cultures s'esmenten renyar i castigar com a 

mecanismes sancionadors, mentre que n'hi ha de positius que no són gairebé 

esmentats per que son més difícilment visibles (sí es diu que entre els aymara no hi ha 

gairebé sancions positives, igual que entre els hausa). Entre la població aymara es diu 

que, malgrat ser severs, les sancions físiques són infreqOents, mentre que sí són 

freqOents la vergonya i el ridícul com a sancions psicologiques. La població tlingit 

utilitza les amenaces i els castigs fisics són molt poc freqOents (excepte quan no volen 

entrar a les aigOes fredes a I'hivern) i normalment realitzats pel germa de la mareo Els 

truk sI reben castigs corporals deis adults (pare o pares classificatoris) o d'altres 

infants, i s'ensenya la vergonya i la por així com I'engany. Als !kung, se'ls renya, pero 

sembla que no hi ha sancions físiques. 

Els infants, dones, ocupen una posició inferior en la població aymara, també 

jerarquitzada per edat i sexe. Han de respectar i obeir el pare i la mareo En els tlingit, el 

germa de la mare és qui té gran autoritat dins la familia sobre els nebots barons i qui 

s'encarrega d'educar-Ios. La relació germa-germana, quan comencen a ser més grans, 

és d'evitació. Els nens yakut tenen més independencia dins la llar que les nenes; pero, 

en general, els infants pateixen una situació que es descriu com a males condicions de 

vida, alimentació escassa i inatenció (amb altes taxes de mortalitat infantil). Entre els 

truk, els nadons i els infants tenen un estatus com d'un "animal domestic"51: de 

vegades ignorat, de vegades mimat i de vegades tolerat com un mal menor. No 

estaran exclosos deis grups deis adults, pero tampoc no tindran un lIoc en la societat 

adulta, sinó que acostumaran a agrupar-se infants amb infants. A més hi ha una 

relació d'enemistat entre germans i germanes consecutius, pel desplac;ament sofert en 

el deslletament pel naixement del darrer (com entre els !kung); sembla que les 

relacions amb els pares es caracteritzen per I'ansietat, com a conseqOencia de la no 

satisfacció de la gana (aspecte molt emfatitzat a les fonts). Els hausa no consideren 

els nadons com a membres immadurs de la societat, sinó com a la "materia primera" 

que, amb el tracte adequat (és a dir, amb preparacions rituals, sobretot, i amb 

I'educació) acabara esdevenint un membre integrant d'aquesta societat. 

La situació deis infants arreu és variada pero es constata la seva manca de poder i 

agencia generalitzada si la perspectiva és la deis valors deis adults. 

50 En la Ifnia de les possibilitats descrites per Spindler (1987) o de les de Rogoff (1993). 

51 Tradu"it de I'original. 

65 



En tot cas la infancia és una etapa que pren significat en contrast amb les altres 

etapes del cicle vital culturalment significatives (Hollos, 2002). 

2a.3 Petita infimcia 

Hi ha certa consisténcia transcultural de reconeixement deis dos anys i mig-tres com a 

canvi d'etapa infantil. En els exemples exposats amb anterioritat aquesta franja su posa 

un canvi de tracte, d'expectatives. Hi ha qui inclús propugna (no sense ironia) que 

I'etapa compresa entre els zero i els tres anys deu ser la infantesa pura ja que és 

I'etapa de la vida no contaminada per la lectoescriptura (Buckingham, 2002). 

Entre els gusii de Kenya, els dos anys i mig és I'edat del deslletament (generalment 

apropant-se el naixement d'un nou germa) i és també quan els infants comencen a 

entrar en els grups de joc junt amb d'altres companys més grans. En el nostre Estat, 

els tres anys marquen I'entrada a I'ensenyament preescolar generalitzat. El nombre 

d'infants escolaritzats entre els tres i sis anys actualment supera el 97 % a Catalunya. 

L'escolarització a partir deis tres anys, per tant, gairebé és universal 52. Es pot 

considerar que al voltant deis tres anys marca un canvi d'etapa en el cicle vital, que 

assegura la transició a I'educació formal, si és que encara no s'hi havia tingut contacte. 

De fet Valiente53 explica que abans es considerava que I'edat pedagógicament 

adequada per iniciar el procés d'ensenyament era els sis anys, mentre que en 

I'actualitat s'ha redu"it als tres anys. Aixó recolza considerar aquesta edat com a 

fronterera entre dues etapes diferenciables de I'experiéncia deis infants d'aquf. 

A un altre nivell I'etapa 0-3, donada la no obligatorietat de I'educació formal, suposa 

una etapa de la vida de I'infant on la famflia pot escollir estratégies socialitzadores, 

agents que tinguin contacte amb l'infant, entorns en els que interactuar, mecanismes 

socialitzadors, valors que transmetre. 

En cata la existeixen diversos termes que podem utilitzar per parlar d'aquest primer 

període vital i deis seus protagonistes, sigui individualment o col· lectiva. D'una banda 

tenim els termes nadó, infant, nen i nena i criatura (també utilitzat per referir-se al 

fetus) , per a individus singulars, i mainada i quitxalla per al coHectiu. No sembla ciar 

52 L'any 2000 era del 100% i ara ha disminult una mica (Ferrer, F.; Albaigés, B.: 2008). De fet, 
recentment s'ha fet públic la intenci6 de convertir aquesta etapa en obligatoria, que si bé 
gairebé no canviaria els nivells d'assistencia, sI el nivell de subvenci6 pública que aquest etapa 
educativa té. 

53 Valiente Fdez. ("Las polfticas de cuidados de los niflos a nivel nacional a Espafla 
(1975-1996)" a Papers, 53 (1997): 101-136) 
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fins quan arriba a utilitzar-se nadó. Coromines54 apunta que s'utilitza per als infants 

acabats de néixer, o infants de Het. Jo utilitzaré el terme nadó per referir-me als infants 

des del naixement fins, més o menys, als dotze mesos, que és al voltant de quan 

comencen caminar. Per a no fer carregosa la lectura utilitzaré nadó, infant, criatura 

quan el sexe no sigui una variable important. Especificaré nen o nena quan el sexe 

sigui rellevant. 

Pel que fa a I'etnografia també concretaré I'edat, especialment quan sigui necessario 

Com hem vist diverses cultures signifiquen etapes diferenciades dins els primers anys 

perqué els assoliments deis infants son múltiples, poder despla(far-se, fer-ho 

bípedament, assoliments de diferents nivells de relació amb els altres, 

desenvolupament del lIenguatge i altres. 

54 Coromines, J. (1980): Diccionari etimo/ógic i complementari de la /lengua catalana. Curial 
Edicions Catalanes. 
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2b. INFANTS D'AVUI PER A LA SOCIETAT DEL DEMA 

La investigació que es presenta es una etnografia que es focalitza en el procés 

enculturador i socialitzador deis infants en una societat diversa. L'etnografia explora 

una triple dimensió durant els tres primers anys de vida deis infants: 

descripció deis contextos socialitzadors principals: la llar, focalitzat en la figura 

de la mare, i les institucions educatives formal i semiformals (capítol quatre) 

continu"itats i discontinu"itats en objectius, mecanismes i agents entre les dues 

institucions (capítol cinc) 

accions, eleccions i relacions deis infants a I'escola bressol 

Per abordar els processos des d'aquesta triple dimensió em recolzo en diferents 

paradigmes teórics i coneixements derivats de I'etnografia, que son els segOents: 

Teories que intenten explicar els processos de transmissió cultural i de 

construcció del subjecte cultural a través de la interacció d'agents i 

mecanismes específics. S'hi engloben les tradicions de Cultura i Personalitat, 

Antropologia de la Infancia i les investigacions transculturals sobre 

Desenvolupament Huma des de la Psicologia Cognitiva. 

Teories sobre les relacions de genere des de l'Antropologia, la construcció i 

transmissió del genere des del feminisme, i aproximacions realitzades a 

I'experiéncia subjectiva de la maternitat des de la Psicologia en la societat 

occidental. 

Teories sobre relacions de desigualtat social i relacions entre minories 

majoria que afecten els primers anys de vida en I'aplicació específica de les 

teories ecologicoculturals de LeVine, Greenfield i Super i Harkness, 

principalment. 

Teories sobre I'existencia de cultures d'lnfancia i de les relacions entre iguals 

(Corsaro, Jenks, Prout, James). 

Finalment s'exposara la concreció deis interrogants de la recerca a la lIum del marc 

teóric i els interessos expressats. 
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Algunes puntualitzacions previes 

Necessito fer un previ justificatiu per la focalització femenina deis agents adults i 

I'escassa dedicació als homes, en general, i la paternitat, en particular, en la recerca. 

Durant els tres primers anys de vida el procés socialitzador deis infants en referéncia 

a les persones adultes és basicament femenf: 

a la nostra societat dins I'ambit doméstic son les mares i les dones en general, 

les principals cuidadores i agents en aquesta etapa (Brullet, 1997). Les mares 

continuen essent les principals cuidadores, i en cas que la cura es delegui a 

altres agents, "cangurs" i "avies" acostumen a ser dones, tot i que no podem 

obviar el paper creixent deis avis. 

Si la cura es delega a institucions educatives les educadores altres 

professionals també son majoritariament dones. 

La comparació transcultural ens constata que les dones son les cuidadores 

universals, tot i que s'hagin pogut trabar casos en que les funcions estan més 

repartides (Whiting i Whiting, 1975; Whiting i Edwards, 1988). 

Tanmateix faré un repas breu a algunes consideracions sobre paternitat i acabaré de 

justificar la manca de dedicació que caldria a aquesta qüestió. 

2b.1. Aprendre per reproduir 

Les primeres investigacions que s'interessen en els pracessos que viuen els infants 

per arribar a ésser membres competents en la seva cultura son les que inicien dones 

dins I'inicial paradigma de Cultura i Personalitat. A Patterns of Culture (1934) Benedict 

fa una primera i més superficial incursió que esdevé més concreta a El Crisantemo y 

la espada (1944), on I'interés per la personalitat deis japonesos la va dur a explorar la 

relació de les mares amb els nadons i les expectatives sobre el seu comportament 

aixf com la interpretació que feien del mateix. D'aquesta manera, i malgrat les 

serioses deficiéncies metodologiques de I'estudi i del context empfric en el qual van 

tenir lIoc les observacions55
, Benedict va poder mostrar com les atribucions de 

55 Benedict ha estat ampliamente criticada per la metodologia emprada, la inconsistencia 
conceptual (per que parla deis japonesos quan no va coneixer cap japonés que en aquell 
moment visqués al Jap6), i els objectius ideolOgico-politics de la investigaci6, encarreg del 
govern deis EEUU en plena Segona Guerra Mundial. 
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personalitat preexistents orientaven les actuacions de les mares en el procés de 

enculturació i la socialització deis infants japonesos (japonesos-americans, en 

propietat) . 

Per altra banda, a Growing up in New Guinea (1930), Mead va centrar-se en 

I'educació que els infants manus rebien per a ser incorporats a I'edat adulta com a 

membres competents, constatant i exposant, per primera vegada, que totes les 

societats tenen i apliquen projectes educatius concrets orientats per valors socials i 

estrategies culturals, i que disposen de mecanismes i agents per a dur-Ios a terme 

reeixidament. 

Hem de reconeixer a la pionera Margaret Mead la rellevancia de les preguntes que es 

va fer en el transcurs de la seva tasca científica. Si bé ha rebut nombroses crítiques al 

voltant de la fiabilitat de les seves dades i de la metodologia emprada, no es pot 

qOestionar I'interes per col'lectius invisibilitzats per la ciencia antropológica fins el 

moment (infants i dones), i la rellevancia de les preguntes que es feu que la conduí a 

esboyar reconstruccions del que posteriorment s'anomenaria el procés d'enculturació 

(encara que el seu centre d'interes fos la cultura deis adults) i les relacions de 

genere 56. A Masculino i Femenino57 s'interessa per les distribucions culturals de les 

tasques entre homes i dones a nivell social i a nivell de pautes de crianya infantil. 

Mead vol mostrar que les atribucions de rols de genere son variables entre les 

cultures i diferents, o inclós oposades, a les tipificades en la classe mitja 

estadounidenca. Al lIarg de I'assaig intenta trobar Ifmits entre la part de determinació 

biológica deis rols sexuals i els culturals, preguntant-se en quin moment els infants es 

consciencien de la seva condició sexual i assumeixen el rol que se'ls ha assignat 

culturalment. Conclou la paternitat com a rol constru"it culturalment, mentre que pel 

que fa a la maternitat no acaba d'erigir una explicació sólida en referencia al vessant 

biológic d'aquesta. 

Dins I'ambit antropológic, i especialment dins Cultura i Personalitat, existia cert interes 

per discernir els límits entre la biologia humana i la construcció cultural. S'elaboren 

teories entorn la construcció i reproducció cultural a partir de les necessitat humanes, 

biológiques i culturals. Des de I'objectiu de Kardiner (1945) per comprendre com es 

configuren les estructures basiques de personalitat on esdevé basic la seva 

diferenciació entre institucions primaries i secundaries fins el model funcionalista de 

56 Per exemple a Mead (1961/1935] Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas i Mead 
(1994/1949]: Masculino y femenino. 

57 Mead, 1949, op. cit. 

70 



Malinowski (1961) de la teoria de les necessitats, la dualitat natura/cultura és present 

intrí nsecament. 

Kardiner establia una distinció entre institucions socials primaries i secundaries, 

unides per una relació de causalitat. Les primaries serien aquelles institucions més 

estables, antigues, amb menors probabilitats d'estar afectades a mig termini pel clima 

o I'economia, entre les quals es trobava I'estructura i organització familiars, les cures 

infantils, les arts de subsisténcia, i I'educació sexual. Com a conseqüéncia de la 

incidéncia de les institucions primaries i el procés d'adaptació al mitja es produiria una 

configuració cultural compartida, a la qual van denominar estructura basica de la 

personalitat. Les institucions socia/s secundaries, també anomenades sistemes 

projectius, serien I'art, la religió i les estructures de control i de defensa, que estarien 

determinades per la incidéncia de les institucions primaries en I'estructura basica de la 

personalitat. 

El marc elaborat per Malinowski diferencia tres tipus de necessitats. Les basiques 

(individuals i imponderables "biológics"), les instrumentals (que es deriven de la 

resolució de les primeres) i les simbOliques e integrals (les més complexes i derivades 

de les anteriors). Dins el que es classifica com a institucions primaries hi ha aquelles 

que donen resposta a unes necessitats individuals, tot i que I'organització de la 

resposta és col'lectiva i predominantment femenina (les institucions basiques i 

algunes d'instrumentals). En aquesta correlació de necessitats i respostes a elles si es 

pot apreciar que si bé quasi la totalitat de les necessitats secundaries tenen res postes 

col'lectives i de predomini masculí (en les que se circumscriuen a les simbóliques e 

integrals). Aquest ti pus d'esquemes analítics son producte i reforcen, a I'hora, aquesta 

jerarquia en els rols socials basats en una naturalització del femení. Peró son útils per 

comprendre perqué en estudis posteriors sobre processos enculturatius o 

socialitzadors les tasques de maternatge i les seves atribucions de génere no son mai 

qüestionades. 

Six Cultures 

L'equip format pels Whiting i Child son els pioners d'investigacions de gran abast 

sobre infancia i enculturació focalitzades en la comparació transcultural com va ser el 

projecte Six Cultures, que segueix essent la base deis estudis en Desenvolupament 
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Huma (una de les branques interdisciplinaries hereves de Cultura i Personalitat)58. 

L'explotació de les dades recollides van produir diverses etnografies i monografies 

comparatives, així com la preparació d'un contingent d'investigadors/es que seguirien 

treballant en les qüestions d'infancia i socialització com a objectiu i com a mitja per a 

comprendre i explicar el funcionament de les cultures. 

Beatrice i John Whiting i Irvin Child es van interessar en com les practiques de crian ya 

infantils (child rearing practices) prioritzen un tipus de personalitat infantil en cada 

cultura. La seva hipótesi central defensava I'existencia de correlacions entre les 

característiques de I'organització social, especialment les qüestions vinculades a la 

tecnologia i a la subsistencia i als tipus d'estructura familiar (variables independents), 

d'una banda, i els continguts i requisits de les practiques educatives deis nens i nenes, 

per I'altra, tant en termes de valors i trets de personalitat fomentats, com en habilitats i 

continguts d'aprenentatge. Aixó suposa que en diferents societats es constitueixen 

entorns d'aprenentatge (/earning environements) més o menys variats per a assolir 

I'adquisició de les conductes necessaries deis infants al lIarg del seu cicle vital. Per a 

desenvolupar la seva proposta, es van centrar en la primera part de I'esquema de 

I'estructura básica de la personalitatde Kardiner (1945), Linton (1956) i Dubois. 

Whiting i Child (1953) van modificar i ampliar la correlació de variables de les 

institucions primaries a les secundaries de Kardiner afegint una correlació causal 

directa de les practiques de crianc;a infantils amb els trets recurrents de personalitat 

promoguts en un grup o en una societat. En primer IIoc, definien els sistemes de 

manteniment com un conjunt de variables socials independents, que venien 

representades per institucions orientad es a satisfer les necessitats biológiques, i entre 

les quals es trobaven patrons de subsistencia, béns de producció, divisió del treball, 

estructura social, patrons d'assentament, sistemes de defensa, lIeis i control social. 

Aquestes tenien una relació causal amb les practiques de crianc;a, i al seu torn, les 

practiques de crianc;a eren responsables en gran mesura deis trets recurrents de la 

personalitat adulta en una societat (a través de la teoria de I'aprenentatge de Miller i 

Dollar i la teoria freudiana). Finalment, se'ls podia atribuir una incidencia sobre els 

sistemes projectius, és a dir, com a expressions de les necessitats de la personalitat 

després del procés d'enculturació. 

58 El projecte Six Cultures i les investigacions que se'n deriven, son referents etnografics, 
cientifics i centre de referencia per qualsevol antropoleg que s'interessi per la infancia i els 
procéssos de transmissi6-aprenentatge cultural. Va ser una investigaci6 de deu anys de durada 
compresos entre 1956 i 1966, que ja partia de diversos anys d'investigaci6 anterior per part de 
qui van dirigir I'equip. 
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Van organitzar un disseny técnic espectacular en diferents fases, recorrent a la 

comparació transcultural a dos nivells: la investigació, contrastació i buidatge de fonts 

deis Human Relations Area Files (HRAF) i la selecció de les sis societats on es van 

desenvolupar les etnografies sobre practiques educatives i de crianya infantil, aplicant 

dissenys d'observació i obten ció de dades sistematitzats per a la seva analisi 

posterior. 

A través de les correlacions establertes entre pautes de crianya, qualitats desiljades i 

tipus d'organització socioeconómica, van establir diferents models de personalitat 

possibles, fomentats sistematicament abans deis sis anys en cada cultura, mitjanyant 

definicions duals que suposen una relació causa-efecte. Així, per exemple, les 

societats tecnológicament més simples aplicarien un patro de personalitat infantil 

cuidador/responsable, mentre que en les societats complexes el patró tendiria a ser 

depenent/dominant. 

En funció de les activitats de subsisténcia, en les societats agrario-ramaderes, la 

carrega de treball de la mare és superior i aquestes esperen que nens i nenes (peró, 

sobretot, les darreres) es responsabilitzin d'algunes de les activitats, motiu pel que la 

responsabilitat és un valor imprescindible. En les societats complexes en canvi, es 

prioritzen la competitivitat i I'assoliment de fites individuals pel que es fomenta la 

capacitat individual en un procés alentit de I'assoliment de I'autonomia, ja que els 

aprenentatges legitimats són més nombrosos i més complexos. 

Segons I'estructura doméstica familiar, les societats amb un ideal de familia nuclear 

independent aplicarien un patró de relacions (i valors) de sociabilitatjintimitat, mentre 

que les de famflies extensa patrilineal aplicarien un patró autoritari/agressiu. En el 

primer cas, que el rol del pare també tingui com a objectiu assolir la independéncia de 

la familia nuclear, on el pare menja habitualment amb i en el mateix lIoc que la mare i 

els fills, que s'esperi d'ell alguna ajuda en la cura deis fills, que estigui en la llar en el 

moment del seu naixement, etc., comporta un patró de major sociabilitat i intimitat 

intrafamiliar que en els altres casos. Aquest tipus de generalitzacions probabilístiques 

es plantejaren com a hipótesis que havien de ser contrastad es en altres societats, 

amb altres característiques evolutives i per altres investigadors. I de fet s'han anat 

perfeccionant els models i tendéncies en base a aquestes primeres hipótesis que van 

demostrar que les estratégies educatives depenien estretament d'altres variables, com 

I'estructura doméstica o la complexitat tecnoeconómica, perqué, indubtablement, 

pertanyien a I'ambit de les institucions primaries. 
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He assumit aquest disseny de recerca i les correlacions en el que va constituir la 

meva tesina 59. Els conceptes d'agent, mecanisme i subjecte enculturador resulten 

operatius a nivell transcultural. D'altra banda també assumeixo la consideració del 

medi ambient, arts de subsisténcia, pautes d'assentament, estructura social, 

estructura doméstica i creences religioses com a variables independents que 

configuren un entorn al que les pautes de crianc;a s'adapten. Peró m'afegeixo a les 

critiques que han rebut per prestar poca atenció a les subjectivitats infantils i a les 

formes en qué els infants apliquen els significats apresos i varien, afavoreixen, 

continuen o es resisteixen a les pautes socio-culturals a les que son immersos. 

2b.2. Aprendre per a construir 

Després de les investigacions de I'equip deis Whiting i Child I'antropologia cultural, 

com a disciplina, va perdre protagonisme, i van prendre el relleu les pro postes 

interdisciplinaries Iiderades des de la psicologia cultural i, més tard, els de les 

especialitzacions de I'antropologia psicológica i I'antropologia de I'educació, fins a 

I'actualitat (compartint la tradició científica nord-americana, d'orientació etnografica i 

comparació transcultural). D'aquestes tendéncies son especialment rellevants els 

conceptes i models teMes que desenvolupen Robert LeVine i Barbara Rogoff i que 

exposaré breument a continuació. LeVine s'ha centrat en els comportaments 

parental s de cures infantils adaptats als requisits i riscos de diferents entorns a través 

del concepte de socialitzaci6 deliberada; Rogoff, la formació basica de la qual 

correspon al camp de la psicologia, va desenvolupar un esquema per a comprendre el 

procés de maduració i enculturació pel qual passen els infants com a aprenents del 

pensament en cada context concret, a partir del concepte de parlicipaci6 guiada. 

LeVine i e/s mode/s de socialització deliberada 

Robert LeVine s'inicia com a etnógraf a I'África en un deis equips del projecte Six 

Cultures60 i segueix ampliant els objectius de les investigacions partint del marc deis 

59 La construcci6 cultural de les categoríes d'infant, pare i mare i la seva interrelaci6 (1999). 
Tesis de Master. Universitat Autónoma de Barcelona. En pagines anteriors he exposat un 
resum deis resultats de I'analisi de sis cultures en l'explotaci6 deis HRAF adequant les fases i 
criteris que I'equip deis Whiting utilitza als meus objectius. 

60 D'aquest perrode consta I'etnografia Nyansongo: A Gusii Community in Kenya (1962). 
Inicialment, reelabora la proposta teOrica deis Whiting i Child, seguint la Unia de I'escola 
classica, i amb la finalitat de dur a terme un estudi comparatiu de la personalitat a les cultures 
(1973). Posteriorment va participar en el Projecte sobre Potencial Huma, encarregat per una 
fundaci6 holandesa a través de I'Harvard Graduate School of Education (1979-82), I'objectiu del 
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Whiting. Fru"it d'una activitat recercadora continuada la proposta de models de 

practiques d'inversi6 parentals (parental investment practices) en les societats 

agraries i industrials en termes d'adaptació61
• Algunes de les seves hipótesis seran 

posades a prova en I'estudi comparatiu posterior realitzat altra vegada amb els Gusii, 

anys després de la seva primera estada, en el qual analitzara les transformacions en 

les pautes de cures infantils, comparant les seves conductes amb les de la classe 

mitja nord-americana (LeVine, 1994) 62. 

LeVine es preguntava pels patrons de conducta que les persones adultes tenien en el 

cap al relacionar-se amb els infants. Va denominar socialitzaci6 deliberada al conjunt 

d'intencions i accions deis pares i mares en I'educació deis fills. En aquest procés 

intervenen el nadó i I'infant i la seva conducta presocialitzada, els objectius paterns, 

els mitjans o mecanismes que utilitzen els pares per a aconseguir els seus objectius i 

les conseqOéncies de I'aplicació deis mitjans. La majoria de les societats pro posen 

una série de manipulacions deis nadons fins que aquests saben parlar, iniciant-se 

I'ensenyament d'habilitats que no seran explicitament útils fins a partir deis cinc o sis 

anys, a les quals denomina ensenyament manipulador. Les intencions i accions 

parentals es refereixen al desenvolupament de la conducta infantil cap a objectius 

normatius, socialment valorats. Els mecanismes utilitzats osciHen al voltant de les 

facultats de recompensar i castigar, sobre una base de coneixements de les habilitats 

adaptatives en les que cal instruir els infants. Les conseqOéncies del procés 

socialitzador són tant les habilitats com les inhibicions de comportament esperades, 

més molts altres resultats que no són esperats. 

De I'observació sistematica d'aquestes practiques pretenia obtenir un model que 

combinés universals humans amb variacions degudes a imperatius culturals. Va 

establir una série d'objectius que totes les mares i pares assumeixen d'una manera 

jerarquica i que són variables a mesura que les criatures creixen, com la 

supervivéncia, la seguretat económica i/o de recursos, i I'adquisició de les virtuts 

localment definides (jerarquiques en el sentit que si la supervivéncia no s'assoleix 

qual era avaluar I'estat del coneixement cienUfic sobre potencial huma i el seu 
desenvolupament, centrant-se en les bases culturals del desenvolupament educatiu (El fet 
huma,1986). 

61 Recollit a Levine, R. A., Miller P. M., Maxwellwest M. (eds.) (1988). Parental Behavior in 
Diverse Societes. New Directions far Child Development, Jossey-Bass Inc., Publishers, 40. 

62 Levine, R. A., Dixon S., Levine S., Richman A., Leiderman P. H., Keefer C. H., Brazelton T.B. 
(1994). Child Care and Culture. Lessons from Africa. Cambridge, New York: Cambridge 
University Press. 
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difícilment pot pensar-se en la seguretat económica,. .. ). Dintre d'elles, les mares i 

pares ajusten el seu comportament als riscos i beneficis que es perceben en I'entorn 

de crian{:a deis fills i filies. Són les estrategies d'inversi6 parental, que es basen en un 

ideal de quantitat i/o qualitat, guiant a mares i pares per a 'decidir' I'assignació de 

temps, atenció, i recursos doméstics invertits. 

En els contextos empírics concrets distingeix els imperatius de les societats agraries 

tradicionals (alta mortalitat infantil, alta taxa de fecunditat, assignació d'alt valor per 

for{:a de treball infantil, sota nivell d'inversió de recursos doméstics i total atenció 

materna durant el primer any de vida), deis de les societats industrials (baixa 

mortalitat infantil i baixa natalitat, pressió competitiva del mercat laboral que situa com 

a meta I'adquisició d'habilitats, I'estimulació mental i social, alts nivells d'inversió amb 

una preparació lIarga i costosa, i I'atenció materna que augmenta en intensitat amb 

I'edat de I'infant). Aquest plantejament havia de ser contrastat entre els Gusii, exemple 

d'economia agraria tradicional. Tornar al mateix camp de treball trenta anys després Ii 

ha permés fer un reestudi d'aquests qüestions en una societat que ha canviat, i per 

tant realitzar un analisi longitudinal. 

A través de I'etnografia contrasta el model de cures infantils deis Gusii del de les 

classes mitges deis EEUU. Va definir el primer com a "pediátric", per la seva émfasi 

en les actituds de respecte i obediéncia en les relacions entre adults i infants, i perqué 

aplica una protecció total als infants només mentre son lactants. Anomena model 

"pedagógic" a I'estés a les classes mitges deis Estats Units, en el que la mare actua 

com a mestra i es concentra en I'estímul cognitiu i en la profusió d'informació abocada 

en la relació amb I'infant. De fet, segons LeVine, en les societats de model pediátric 

totes les accions estarien encaminades a reduir al maxim el risc del nadó davant la 

precarietat de les condicions existents per a la seva supervivéncia. Entre els tres i sis 

anys es passaria del maxim proteccionisme a I'autonomia abrupta, carregada 

tempranament d'algunes responsabilitats després de superar el llindar de risc de la 

primera infancia. En les societats de model pedagógic es tendiria a assegurar la 

competéncia inteHectual del nadó en relació a la competitivitat social. El procés aniria 

de I'estimulació interactiva i la singularitat esperada a un procés d'autonomia parcial i 

practicament nuHa responsabilitat pel bé comú. 

Les tesis de LeVine han donat lIoe a desenvolupaments eomplementaris. Hoffman i 

Hoffman (1988), co-participants en el Projecte sobre Potencial Huma, sosten en la 
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teoria que les diferencies culturals en les atencions als infants poden explicar-se com 

a conseqOencia de les necessitats parentals; en conseqüencia, busquen suport 

empiric en les diferencies transculturals existents en les motivacions per a la 

fecunditat, per a tenir fills. Les necessitats parental s poden variar entre I'utilitarisme 

económic, lIac;os primaris d'afecte, estimulació i diversió, expansió del self, estatus 

adult, identitat social, creativitat, moralitat i fins i tot poder, tot i que sovint algunes 

d'aquestes necessitats apareixen combinades i camuflades en la vida quotidiana. 

Harkness i Super (1987) complementen la Unia de les descripcions etnografiques de 

les activitats infantils deis autors precedents des d'una perspectiva socio-ecológica, 

que havien estat analitzades com a contribució económica63
, estudiant el desgast 

energetic de les activitats infantils suposen pels agents que en tenen cura, realitzant 

aproximacions entorn el tipus d'alimentació que rep el nadó, la qualitat energetica 

d'aquest, i el ritme de desgast energetic al que les pautes de crianc;a el sotmeten 

(distribució deis temps de dormir, descansar i realitzar alguna activitat) (Super, 1994). 

Munroe i Munroe (1994) plantegen una perspectiva comparativa com a requisit 

imprescindible d'estudi per a operar com a corrector de les mesures i deis indicadors 

existents fins el moment sobre desenvolupament huma en les primeres etapes de la 

infancia que, de manera recurrent, reapareixen com a generalitzacions objectives (els 

10, per exemple). És una crítica a les simplificacions abusives que mostren els models 

educatius de diferents societats com a prototips, i on s'evidencia la tendencia a 

incloure en ells, espontaniament, un tipus mig de la societat de I'investigador com a 

element comparatiu, escasses vegades producte de la investigació. 

Les recerques exposades fins el moment se centren en les expectatives parentals 

associades a comportaments infantils desitjables que s'afavoreixen culturalment i que 

es consideren correctament adaptatius. Generalment I'existencia d'aquest models 

desitjats comporta la construcció cultural de models de comportament infantils que es 

consideren inadaptats. Olson i altres (2001) consideren i demostren que fixar-se 

només en les expectatives positives és insuficient per comprendre la concreció de les 

pautes parentals: emfasitzar en els conceptes adaptatius positius o negatius (les 

disrupcions, les maladaptacions) evidencia contrastos culturals. En la seva 

investigació ex posen que les mares japoneses i les mares deis EEUU emfasitzen la 

cooperació social i la sensibilitat interpersonal com a conductes desitjables i 

63 Per exemple és el cas de I'estudi de Munroe, R. L., Munroe, R.H. (1994, orig. 1975). 
Cross-Cultural Human Development. Waveland Press. 
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prescriptives. Malgrat tot, mares japoneses i estadounidenques divergeixen a I'hora de 

considerar quins son els comportaments totalment indesitjables en els menors. Per les 

mares deis EEUU son indesitjables els comportaments agressius i disruptius deis 

seus fills i filies, mentre que per les mares japoneses els més negatius son els 

comportaments d'insensibilitat social i manca de cooperació64
• 

Recentment arriba la crítica de I'abséncia de I'estudi del paper de la paternitat 

(masculina) i en el tipus de relacions quotidianes que estableixen amb els seus fills i 

filies en les recerques afins a aquest paradigma. Per desmentir I'abséncia 

transcultural deis homes en les tasques de cura infantil la recerca etnografica de 

Hewlett (1991) amb els pigmeus Aka posa en relleu I'existéncia d'homes que abracen 

i transporten els seus fills, que saben interpretar les seves demandes i que tenen una 

relació d'intimitat amb ells quan son nadons. 

En general les recerques presentades descriuen models parentals reeixits, pero 

també n'hi ha que no assoleixen els parametres primaris que exposa LeVine i que, en 

conseqüéncia, I'objectiu principal deis pares és la supervivéncia deis infants (quan el 

context definit per les variables independents és prou desfavorable). Scheper-Hughes 

(1987b i 1997) alerta sobre la necessitat de diferenciar els conceptes de negligencia 

selectiva del d'abusos infantils. Els abusos sobre els infants serien fruit de decisions 

conscients i estarien motivats per una situació d'enuig, rabia i agressió sobre l'infant6S 

mentre que la negligencia selectiva seria una estratégia que fa necessari exposar a la 

negligéncia a uns infants per poder assegurar la supervivéncia d'altres (és a dir, és 

una estratégia de distribució de recursos molt escassos per assolir un mínim 

d'eficacia). Exposaré I'obra de Scheper-Hughes més endavant; aquí només fer notar 

que hi ha entorns inhOspits (variables independents que configuren un entorn de 

supervivéncia dur, en els conceptes de Whiting i Child) que impedeixen assegurar la 

supervivéncia de tots els infants66
, i obliguen als adults (les mares) a realitzar una 

selecció de la distribució deis recursos com a pauta adaptativa. 

64 En realitat, aquest comportament, que podrlem anomenar prohibitiu deis infants, és 
interpretable dins el marc d'objectius per la independencia/interdependencia deis infants que es 
plantejara més endavant i que, en algunes qOestions, l'educaci6 familiar japonesa és més 
interdependent (prohibit mostrar insensibilitat cap els altres i no ser cooperatiu) i la deis EEUU 
més independent (prohibit ser agressiu i disruptiu). 

65 Scheper- Hughes ·Culture, scarcity, and matemal thinking: mother love and child death in 
northeast Brasil", a Scheper-Hughes: Child Survival, pags. 187-208. 

66 Estic d'acord que existeix una diferencia de motivacions molt important que separa les dues 
conductes des de la perspectiva de les persones adultes. I aixo és ciar i evident en els 
diversos articles que recull el volum Child Survival on Scheper-Hughes és editora (1987). 
Certament, la negligencia selectiva exposada, s6n actes i vivencies molt diferenciats de la 
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En tot cas el resultat de totes aquestes investigacions posa en relleu que les 

practiques de crianya han de ser investigades en relació a les etnoteories sobre 

desenvolupament i socialització de les famflies, que son practiques adaptatives al 

context ecológico-social (variables independents deis Whiting, Edwards, ... ) . 

Rogoff i la socialització informal 

Rogoff centra la seva atenció en mecanismes d'aprenentatge poc valorats fins el 

moment, com la capacitat d'observació i la relació amb companys més habils en 

contextos informals67
• Va iniciar les seves observacions en la societat occidental 

interessant-se per la relació entre el desenvolupament cognitiu i la participació en les 

activitats socioculturals (Apprenticeship by thinking, 1990), observant els processos 

d'interacció entre els nadons i les seves cuidadores. Des d'aquesta experiencia 

estableix nexes entre els aspectes de desenvolupament cognitiu i I'entorn 

sociocultural específic, basant-se en el constructivisme de Vygotsky i destacant el 

paper de certs mecanismes d'aprenentatge en contextos informals. 

D'aquesta recerca sorgeix el concepte de parlicipació guiada que és definida per 

Rogoff com a situacions d'interacció intersubjectiva en les que els aprenents 

s'apropien del que es construeix a través d'una transferencia gradual de 

responsabilitat. En aquestes situacions, els infants comparteixen centres d'interes i 

objectius amb els companys més habils (en alguns camps) i amb els iguals que els 

ajuden i estimulen a superar-se, el que implica un intercanvi cognitiu, social i 

emocional. Per tant, hauria d'entendre's com un tipus d'interacció que permet la 

construcció de ponts des d'un nivell de comprensió i destresa de I'infant fins a un altre 

nivell, per milja de la participació deis infants en totes les activitats socials, és a dir, 

regulant de forma distinta I'eventual separació entre esferes infantils i esferes de la 

situaci6 de tortures patides per alguns infants argentins en la guerra bruta de I'época de Videla 
(M. Suarez-Orozco, "The treatment of children in the "dirty war": ideology, estate terrorisme and 
child abuse in Argentina", pags. 227-246) o les situacions d'abús sexual (J. E. Korbin, "Child 
sexual abuse: implications from the cross-cultural record", pags. 247-265) amb les situacions 
d'infanticidi entre els tarahumara (Mull, "Infanticide among the Tarahumara of the mexican 
Sierra Madre", pags. 113-132), o la situaci6 del nord de l'lndia amb negligencia selectiva per 
genere afegida (B. D. Miller, "Female infanticide and child neglect in rural North India", pags. 
95-112) o a la Xina (Heins Potter, S., "Birth planning in rural China: a cultural account", pags. 
33-58). Aixi és si ens posem en el IIoc de les persones adultes que exerceixen aquests 
comportaments. Pero des de la perspectiva de "infant, del que sent i de com el pot afectar 
posteriorment en el seu creixement, potser no existeix tanta diferencia (la mort, la desnutrici6, 
el risc, ... ). Cal repensar-ho. 
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vida adulta. Aquesta organització de la participació infantil inclou canvis en la 

responsabilitat que assumeix I'infant al IIarg del seu desenvolupament. Aquests 

processos es basen en la intersubjectivitaf'B: 

"los ninos comparten los centros de interés y los objetivos con los compañeros más 

hábiles y con los iguales que los estimulan a explorar y a superarse." (Rogoff, 1993: 31) 

Les aportacions de Rogoff no s'han d'entendre exclusivament des de la perspectiva 

deis sistemes i estils d'aprenentatge (visual, auditiu o experimental) que vehiculen i 

fomenten formes distintes de participació guiada. Es tracta de parar esment i 

visibilitzar sistemes d'enculturació menys pedagógics o deliberats, segons la 

terminologia de LeVine, per a entendre i aprendre deis procediments no segregats 

d'incorporació deis infants als sabers d'una societat, com a processos intrínsecament 

vinculats a la condició de membres de la mateixa. Aquestes responsabilitats graduals, 

que inclouen la recreació cultural de I'aprés en un sentit ampli, ens retorna a una idea 

de les cultures deis infants (Mourtisen, 1992), indissociables de la construcció cultural 

de la infancia en cada societat. 

2b.3. Aprendre per a construir i construir-se 

Charlotte Hardman al 1973 publicava un article pioner, i que jo sapiga totalment 

inaprofitat, en el que es preguntava si podia existir una antropologia de la infancia. 

Veus menors reclamaven noves perspectives teóriques per a desenvolupar una 

antropologia de la infancia perqué fins el moment, com hem vist, la infancia seguia 

essent un objectiu col·lateral en els estudis antropológics. Aquest article revelador, 

sospitosament rescatat per una revista basicament sociológica més que antropológica 

a I'actual miHenni, preveia algunes visions molt actuals sobre els infants com a 

objecte d'estudi en sí mateixos. Hardman posa sobre la taula, referint-se, entre altres, 

també a alguns deis estudis aquí mencionats, que 

"None of the main approaches mentioned, however,[ ... ] revealed the beginnings of an 

anthropology of children, concerned with beliefs, values, or interpretation of their 

viewpoint, their meaning of world." (Hardman, 2001: 503) 

67 Recentment s'ha centrat també en el marc més institucional de l'escolaritzaci6 pública i la 
construcci6 del coneixement en les interaccions escolars entre adults i infants, treballs recollits 
a Learning together: chi/dren and adults in a school community (2001). 

68 Posteriorment aprofundeixo una mica més en referencia al significat d'aquest terme en els 
infants menors de tres anys. 
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La proposta de Hardman defensa I'estudi deis infants demostrant que aquests tenen 

un món autónom, independent del món deis adults (trencant, dones amb la idea deis 

infants com a receptors i reproductors, i situant-Ios con a actors socials). Considera 

que aquest món constru'it pels infants pot ser copsat pels adults (pels i les 

investigadores) sempre i quan no pretengui ser interpretat en termes d'adults, que es 

el que s'ha fet fins el moment. Proposa realitzar una llista de nocions analítiques en 

referéncia als infants, recollir el que diuen, pensen, examinar els seus jocs, dibuixos i 

es basa en Piaget i Levi-Strauss per a unificar les perspectives antropológica i 

psicológica proposant una analisi sincrónica per a assegurar I'objectiu en els infants 

pel que son per sr mateixos. Tot i no coincidir en aquesta darrera qüestió, és ciar que 

en els anys 70, quan ella realitza aquesta proposta té sentit, puix que esta reclamant 

la necessitat d'etnografies d'infancia. La proposta de Hardman és un repte i obre 

noves vies d'etnografia amb els infants que no s'han desenvolupat. Retine la seva 

proposta, perqué sense cap dubte s'avanc;:a, en objectius, a I'época científica que 

vivia. 

Posteriorment s'han introdu'it les dimensions d'interacció i agéncia infantil a I'analitzar 

las emocions infantils en el procés de socialitzaci6 contradictoria en la que les 

expectatives parentals cap els infants son discontinues (i incoherents) arnb les 

practiques de crianc;:a i educatives69
• Es el cas de la investigació de Morton (1996fo 

on els infants Tonga que ella descriu han de negociar contrnuarnent les seves 

identitats sobre les relacions que estableixen arnb els progenitors, incorporant el nivell 

emocional. 

L'etnografia de H. Morton71 descriu no nornés quines vivéncies tenen els infants, sinó 

corn senten aquestes vivéncies en el camp de les emocions. I tracta tarnbé el tema de 

la violéncia. Entre els Tonga no nornés s'utilitza la violéncia corn a rnecanisrne 

socialitzador (per ensenyar el rol subordinat en qué es conceptualitzen els infants, 

establint-se paral·lelismes amb les diferencies de classe entre caps (poto) i els 

comuns (vale», sinó que arnés s'ensenya als infants, des de ben petits, que ells 

69 Spindler, en el seu article classic de la Transmision de la cultura (1987) ja exposa models de 
transmissi6 cultural discontinus o contradictoris. 

70 Morton, Helen (1996). Becoming Tongan. An EthnographyofChildhood. Honolulu: University 
of Hawai'i Press. No sé si I'obra de Morton té alguna cosa a veure amb I'obra de Hendry 
(1986), Becoming Japanese (a qui no cita peró que casualment també se situa al Paclfic). 
Podria semblar una resposta o reacci6 a aquest donat que Hendry estudia les prescripcions 
deis adults i espectatives cap els infants preescolars, mentre que Morton va més enlla e 
incorpora la subjectivitat deis infants. 

71 Morton, Helen, op. cit. 
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també la utilitzin. Així, si bé durant els tres primers anys de vida pateixen clatellades i 

amenaces, a partir d'aquesta edat s'incrementa la freqüencia i duresa deis castigs. A 

més, coincideix amb el moment en que es troben en el marge per poder comenyar a 

entrar en de grups de joc d'infants més grans, i també reben tractes violents 

d'aquests. Quan comencen l'escolaritzaci6, els castigs disminueixen en quantitat, pero 

augmenten en duresa. I les persones que més castiguen s6n les qui els cuiden: les 

mares i nenes adolescents. El missatge acostuma a ser que I'infant aprengui a 

autocontrolar-se com a receptor d'aquestes conductes (que és una qualitat deis vale), 

pero en canvi les expectatives socials deis pares es que assoleixin estatus de poto. 

Aquest estudi no només ens ofereix una visi6 completa del procés de socialitzaci6 en 

que estan immersos els infants tonga sin6 que d6na gran importancia a allo que 

senten, com viuen les experiencies en que s'impliquen i s6n implicats (que altres 

autors també defensen com a imprescindible, per exemple Mayal 2002). I alguns deis 

infants expressen que no se senten estimats. Els més grans, d'uns deu anys, 

afegeixen que se senten atemorits, sois, sense voler parlar ni menjar ... Tanmateix, 

contrasta el record de les persones adultes sobre la seva propia infantesa, que estan 

vivint els infants estudiats, i ens suggereix, com també ho fa Shostack72
, la idea que la 

infantesa i la seva experiencia és una interpretaci6 des del present entorn d'un passat 

que també ha influ'it en la concreci6 d'aquest present. L'etnografia de Morton pot 

entendre's com una constataci6 a l'afirmaci6 de Mayal (2002) en la seva defensa que 

des de ben petits els infants desenvolupen un coneixement de conceptes morals 

producte de les experiencies compartides generacionalment a la que d6na el nom de 

generationing (fer generaci6), per designar els processos mitjanyant els que es 

constitueixen, reprodueixen i transformen les posicions socials i emocionals a través 

d'una activitat relacional compartida (Mayal, op.cit., p. 89). 

Des de la psicologia, i en societats occidentals, es corrobora que aquests sentiments 

es generen tempranament, des de les etapes preescolars. Konstantareas i Desbois 

(2001) constaten I'existencia de sentiments d'injusticia en infants menors de 4 anys. 

En aquest cas els autors posen sobre la taula que els infants estudiats experimenten 

amb més injusticia el tracte desigual entre germans que no pas amenaces a la seva 

seguretat personal o les humiliacions. 

El creixement de I'interes per la cultura deis infants ha condu'it a crítiques entorn la 

importancia sobredimensionada atorgada al pare i la mare en el procés de 

72 Shostack, op. cit. 
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socialització. J. Rich Harris (1992) considera que la suposició que els pares son les 

principals fonts d'aprenentatge deis infants es basa en el model de famflia nuclear 

occidental. Aquesta idea és present en els analisis transculturals i les etnografies 

quan es parla deis grups d'edat, la integració horitzontal, i les experiéncies 

ritualitzades compartides (veure Erny, 1987, per un analisi a I 'Afri ca , per exemple). 

Pero en aquests casos I'organització i direcció de les relacions segueix focalitzant-se 

en els adults. 

Per designar el paper que els infants tenen en la re-construcció de la cultura Corsaro 

(1997) des de la sociologia aporta el concepte reproducci6 interpretativa que inclou 

I'aprenentatge de la cultura amb una triple aportació per part deis infants: la producció 

d'una cultura d'infants propia i aliena a la deis adults, I'apropiació de la informació i 

codis deis adults reinterpretant-Ios, i , en tercer 1I0c els canvis que la infancia produeix 

directament o indirecta sobre el món adult. 

Per tant és necessari diferenciar dos vessants de la cultura infantil: d'una banda 

I'entorn que s'ha creat pels infants (cultura per a nens) i, per un altra, I'apropiació que 

els infants realitzen d'aquests entorns (cultura deis infants), essent indispensable la 

focalització en les relacions (Mayal, 2002) i conéixer ambdós vessants (Barthelmes, 

1991). Certificar I'autonomia deis infants copsant no només els significats que ells 

produeixen (com fa Morton) sinó saber si aquests significats s'estructuren com a 

sistemes simbolics que tenen algun tipus de patró, que poden diversificar-se, i canviar 

quan ho fan els actors (Sarmento, 2004) és constatar la/les cultures deis d'infants. 

Corsaro (2003) assumeix que els dos principis vitals deis infants és controlar les seves 

vides, i compartir alguns aspectes amb els altres. Aquest desig de control sobre les 

seves vides és interpretat pels adults com a continus trencadors de les normes deis 

adults, quan en realitat esta n construint les seves propies normes73
• 

Durant els primers anys en que els infants estan indefensos aprenen qüestions com 

les primeres estructures deis lIenguatge, a cuidar-se, etc., pero Rich Harris (1992) 

defensa que les persones adultes no poden ser el model pels infants en el present. A 

nivell de pautes de conducta els pares i mares son un model de tot el que no han de 

fer o no poden fer els infants en el present: 

73 Més tard exposaré les qOestions per resoldre existents entre les relacions entre adults i 
infants i les concessions d'autonomia entre ambd6s (Gilligan, 1982). Els infants desitgen 
controlar les seves vides, peró les persones adultes intenten limitar en quina direcci6 i fins a on 
s'erigeix aquesta autonomia (culturalment significada). Quan els infants trien direccions i limits 
més enlla del permés pels adults es considera els infants com a resistents o disruptius; peró en 
canvi son conductes que poden tenir significat entre els infants, com les rutines d'interacci6 
(Ferreira, 2004). 
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"El hecho es que los niños no pueden aprender a comportarse imitando a sus padres, 

porque la mayorfa de las cosas que les ven hacer -liarse, mandar a otras personas, 

conducir coches, encender cerillas, ir y venir a su gusto, [ ... ]- les están prohibidas a los 

niños. Desde el punto de vista de los niños, la socialización en sus primeros años 

consiste principalmente en aprender que no se deben comportar como lo hacen sus 

padres." (en cursiva a I'original) (p. 36) 

El rnodel pels infants son els altres infants, no les persones adultes, reforc;ant-se el 

concepte de fer generaci6 de Mayal. I aixo no només en societats tradicionals sinó 

també a la societat occidental. Certament, en aquestes s'ha agrupat els infants en 

grups el més iguals possibles a nivell d'edat i seria iHogic obviar la importancia deis 

iguals quan s'han creat espais-ternps específics per a ells. El model pels infants son 

els companys més avanc;ats en aquelles aptituds que ells valoren (no els que valoren 

els adults coma afirmen Rogoff 1990, Rich Harris 1992, Mayal 2002). 

Aquest tipus d'estudis focalitzat en les cultures d'infants difícilment s'ha tractat en 

entorns culturalment diversos o en entorns culturals que no siguin dins la societat 

occidental (d'aquí la rellevancia de Morton, pionera en aquest fetf4. 

2b.4. Enculturació, Socialització i Educació 

Tenir com a objecte d'estudi el procés de socialització o el d'enculturació ha conduTt a 

utilitzar paradigmes diferents, i metodologies diferenciades. Tradicionalment ambdós 

termes son hereus de les disciplines respectives on el que s'intenta comprendre és 

I'estructura social o I'organització cultural (que no nornés crea una distancia entre la 

sociologia i I'antropologia, sinó que tempranament suposa el distanciarnent deis 

anomenats funcionalistes, Malinowsky i Radclitfe-Brown dins I'antropologia). En canvi, 

recentrnent les investigacions comencen a necessitar la convergéncia disciplinaria (en 

objectius, metodologies i preguntes) per copsar millor la complexitat social. Anem per 

parts i comencem pel principio 

El concepte d'enculfuració havia estat formalment proposat per primera vegada per 

Herskovits (1948), després de I'antecedent de Kluckhon (1939) que havia optat pel de 

74 Tot i que les investigacions de Corsaro son internacionals i comparatives se situen en 
entorns amb objectius parentals i educatius enfocats a la independencia deis infants (segons 
parametres de Greenfield (1994) que exposaré més tard). Resta assumir el repte d'analitzar les 
cultures d'infants en contextos culturals prou diferents, com ja s'ha fet en els objectius 
parentals, i coneixer les semblantes i diferencies en entorns clarament diferenciats. 
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culturització. Es referia al procés d'aprenentatge formal o informal de la cultura a la 

qual pertany un individu a través de la transmissió (aparentment informal) de la 

generació adulta, que li permet ser reconegut com a membre de la mateixa. Fa 

referéncia a I'adquisició de rols, coneixements i orientacions que dóna lIoc a mapes de 

la comunitat i el seu funcionament, i a guies heurístiques que permet una participació 

efectiva dins el grup, la interpretació amb uns codis significativament compartits. És 

concebut com un mecanisme que dona estabilitat a la cultura, és a dir, que permet i 

explica, per exemple, les semblances culturals de dos moments histories de la 

mateixa cultura. 

La socialització implica processos interactius a través deis que s'aprén a ser actor, 

desenvolupar rols i fer relacions social s en comunitat, i adquirir competéncies, 

habilitats, sensibilitat (Porter, 1994) associat a una definició analftica de societat com 

un ens pragmaticament constitu"it, negociat, coordinat a través de patrons d'interacció 

(mentre que la cultura s'ha definit com el coneixement socialment distribu"it més o 

menys compartit que es manifesta a través de les percepcions, subjectivitats, 

intencionalitats, ... ) Sovint s'ha considerat I'enculturació una concreció dintre del vast 

concepte de socialització emprat per la psicologia i altres disciplines, que recentment 

la defineixen com I'adquisició de significats compartits i de la condició de membre 

d'una societat, pero de major abast i complementari al de transmissi6 cultural, que es 

refereix, en definició de Spindler (1987), al procés que permet que els infants acabin 

desitjant fer el que deuen perqué es mantingui el sistema cultural en el que viuen, i 

internalitzat per mitja de les emocions i les disposicions motivacionals, en la 

formulació de Spiro (1982), i adaptant el procés progressiu d'adquisició de les tasques 

a les capacitats de desenvolupament físiques, emocionals i cognitives culturalment 

definides (Rohner, 2000). 

Enculturació i transmissió cultural han estat conceptes criticats per definir generalment 

relacions unrvoques, deis agents als subjectes. I de fet en el procés enculturatiu el rol 

actiu deis infants s'entén un poc limitada: 

"As culture is organized information, parenting consists of mechanisms for transmitting 

that information, and childhood comprises the processing of that information. So, 

minimally, enculturation involves bidirectional processes in which adult and child play 

active roles: (Bomstein i Cheh, 2006: 15) 

En canvi una de les diferéncies deis humans amb qualsevol altra espécie animal és 

the ratchet effect, és a dir, la capacitat d'acumular modificacions en les tradicions 

culturals que es transmeten. És a dir, la transmissió cultural esta sotmesa a canvis, 
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que també es transmeten (Tomasello, 2001). Gary Becker75 també parteix d'aquesta 

visió de la transmissió que comporta transformació. Assimila el concepte de cultura 

(valors compartits i preferéncies coHectives que el transmeten intergeneracionalment) 

al concepte de capital. Becker (al 1964) distingeix tres tipus de capital: el capital 

personal, el capital social i la cultura. Deis tres la cultura és aquell sobre el que es té 

menys control individual: 

"individuals have less control over their culture than over other social capital. They 

cannot alter their ethnicity, race, or family history, and only with difficulty can they change 

their country or religion. Because of the difficulty of changing culture and its low 

depreciation rate, culture is largely "given" to individuals throughout their Iifetimes. 

Culture exercises a sizeable influence over preferences and individual behavior" (Becker 

1996: 7, 16, citat a Dekker, 2001: 85) 

Pero aixo no significa que s'hagi de conformar com una relació en un únic sentit sinó 

que a diferéncia d'altres ambits, les lIars suposen espais de coexisténcia múltiples on 

la informació és transmesa en totes direccions. 

Ja no es tracta només del fet de viure en una societat prefigurativa, en termes de 

Mead (1971) 76 sinó les especificitats deis intercanvis dins la llar i altres valors 

inherents (afecte, amor, etc. que no poden ser canviats com a valor de mercat), aixi 

com que els infants tenen una intluéncia important en el comportament deis seus 

educadors. Anem a veure qué passa amb els infants menors de tres anys. 

En tot cas aquest procés de per vida, és un procés d'especialització i reducció de les 

nostres capacitats adaptatives que ens permet copsar, aprofundir i experienciar en 

una microrealitat, en un microentom en espai i temps a través d'uns significats 

compartits: és el pas de la capacitat d'entendre el món (variabilitat humana) a 

conéixer una microrealitat (esdevenir un ésser socio-cultural). Es el pas de poder 

adaptar-nos a qualsevol cultura del món quan acabem de néixer a tenir cada vegada 

75 Citat a Dekker (2001). 

76 Al lIarg de la seva trajectória investigadora, Mead (1971) va distingir tres tipus de societats, 
en funci6 de la direccionalitat deis aprenentatges: cultures postfiguratives, cofiguratives i 
prefiguratives. En les primeres, els joves aprenen deis adults i el procés de transmissió 
cultural és lineal, en contextos més homogenis i de major estabilitat (aixo es correspon a una 
idea de societats tradicionals); en les segones, existeix una situaci6 de progressiva 
dependéncia del present (per exemple, en les societats colonials estudiades per ella, en un 
procés de canvi irreversible) i I'aprenentatge deIs grups d'edat propers a I'individu adquireixen 
major importancia. Finalment, en les cultures prefiguratives (les societats modernes a partir de 
la segona meitat del segle XX), les transformacions ja se succe"ixen amb massa rapidesa i és 
l'anticipaci6 del futur, la qual va a determinar els continguts rellevants de I'aprenentatge i les 
fonts d'autoritat, és a dir, van a ser els adults els quals, en gran mesura, Mgin d'aprendre deis 
joves. 
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més dificultat de comprensió, enteniment, traducció de les altres cultures a mesura 

que creixem i ens endinsem a una d'elles i ens allunyem de les altres. 

Utilitzaré ambdós termes seguint les definicions anteriors, utilitzant socialització quan 

faci referencia a relacions socials i rols, i enculturació a pautes, normes i expectatives, 

tenint present que ambdós processos estan imbricats i és difícil comprendre un sense 

entrar en I'altre, i que en ambdós els infants tenen un paper actiu i transformatiu. 

Cal que faci breu esment, també, al concepte educació. Malgrat que en I'actualitat el 

concepte educaci6 compren significats amplis des de la pedagogia que van més enlla 

del que succeeix a l'escola77 i avarca processos en diferents entorns durant el cicle 

vital, considero I'escola i I'educació com a conceptes emic de la societat occidental, 

que estan vinculats a un procés historie d'Europa, a unes classes socials, a uns 

objectius, a una religió ... Segons Coromines78 el terme etimologic educar és una 

derivació d'educare (lIatí), que significa criar, treure fora. El terme utilitzat en el catala 

medieval i classic amb el significat que actualment es dona a educar era "acostumar" 

(o criar). Educar comenc;a a registrar-se a finals de I'epoca moderna i relacionat amb 

I'activitat docent religiosa. L'especificitat historica del terme, la relació que pren amb 

valors socials concrets i I'ús popular que se'n fa su posa el contingut amb el que jo 

I'utilitzaré: educar, educació com a processos vinculats a la historia d'occident i a unes 

institucions educatives classificables (formals, informals, semiformals). 

2b.5. La transmissió del genere 

Que passa amb el genere? Si pagines enrere esmentava les arbitrarietats culturals 

per consensuar quan s'és persona, quan i com considerem a aquesta nova persona 

amb entitat generica? 

En un moment o altre, cada societat decideix remarcar aquesta diferencia constru'ida i 

iniciar I'assumpció d'una identitat genericament diferenciada en el nadó o infant. A 

Catalunya (i I'Estat Espanyol), es produeix forc;a d'hora I'establiment de marques o 

estigmes diferenciadors: el color rosa i les arracades per a les nenes, i el blau cel per 

als nens; o el to i la manera de parlar realitzant diferents interpretacions deis seus 

77 Per a posar-ne un exemple Ferrero (1998) en un manual parla de l'educaci6 a les societats 
primitives (pag. 29), que és el que jo (per no dir els antropolegs en general) anomeno 
socialitzaci6 i/o enculturaci6. 

78 Coromines (1982) op. Cit. Vol 111, pp. 219-220. 
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actes, etc. Les dones, com a principals agents socialitzadores, han estat qui han 

transmés les condicions de subordinació a les posteriors generacions, han estat les 

porteadores, han fet de cadena de transmissió (Sau, 1999). 

Des que, culturalment, un infant existeix s'inicien les relacions significades per génere 

i edat que, suposen la transmissió cultural del rol de génere (gender role training) 

d'una forma persuasiva (com diu Rogoff, 2003) que fa que els infants s'identifiquin i 

els encoratgi o no a participar en determinades activitats definides genéricament i que, 

a més, venen acompanyades i transmeten simbolitzacions jerarquiques (Lagarde, 

1996; Subirats i Brullet, 1988). 

Esta contrastat que hi ha cultures que ritualitzen la definició genérica. Entre els 

aymara, per exemple, la primera tallada de cabells també significa un canvi d'estatus 

de I'infant: se'l deixara d'anomenar com a wawa ("nadó", sense génere determinat) i 

se'ls passara a anomenar hisk'a yoqala ("nen petit") o hisk'a unila ("nena petita"); a 

més a més, a partir d'aquí vestiran nens i nenes amb robes diferents, idéntiques a les 

deis adults corresponents. En la cultura hausa, els infants no reben un tracte gaire 

diferenciat fins als tres anys, que és quan s'inicia una diferéncia de tracte i 

expectatives per génere: a les nenes, se'ls introdueix en el concepte de modestia i 

comencen a realitzar encarrecs per a la mare; els nens, en canvi, viuen un continuum 

fins als set anys, en qué seran circumcidats. Les dones tlingit comenl;(aran a instruir 

lIurs filies als sis anys en I'art de la cistelleria. Els jocs deis infants també reprodueixen 

I'assumpció del coneixement d'aquests rols: les nenes tlingit juguen amb cadols, 

mentre que els nens ho fan amb pilotes i trampes, i a cal;(ar; o, entre els aymara, les 

nenes juguen a nines, i els nens a bales i baldufes (Bertran, 1999) 79. 

La comparació transcultural ens constata que es dóna progressiva importancia a la 

diferenciació genérica per edat. Les nenes son introdu"ides més aviat que els nens en 

tasques de responsabilització, i evidentment, se'ls hi assigna major nombre de 

tasques, en general, i major nombre associades a les dones com tenir cura d'altres 

infants menors, menys relegat als nens80
• És a dir, se'ls introdueix dins un model de 

comportament cuidador, invertint major nombre de temps que els nens en ajudar a les 

mares i per tant a quedar-se més a prop de les lIars, mentre que els nens poden 

allunyar-se de les lIars per jugar amb els companys o treballar en determinades 

791nformaci6 estreta del buidat deis HRAF. 

80 Whiting i Edwards: op. cit. 
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tasques81
• De les nenes tonga82

, per exemple, no només s'espera que treballin i 

coHaborin més que els nens, sin6 que reben, a més, un major nombre de sancions i 

maltractaments per aquests motius. Quan siguin grans aquestes nenes seran les qui 

més castigaran, reproduint la desigualtat (també aqui...). Les nenes assumeixen més 

responsabilitats perque son les expectatives culturals que es tenen sobre elles peró 

també perque, i com a conseqüencia (perque son processos que es produeixen 

alhora), s'identifiquen amb la mare i assumeixen el comportament que culturalment 

se'ls assigna83
• En la comunitat Luo de Kenya (Ember, 1973 citat per Roggoff, 2003) 

les mares assignen als nens tasques femenines quan no tenen filies a qui fer-ho, i 

I'autora constata que aquests nens, sobretot si havien tingut cura d'infants, eren 

menys agressius i més prosocials que els altres nens. 

En aquesta línia Whiting i Edwards afirmen que els nens necessiten més control i 

domini que les nenes84
• Aquestes autores acaben concloent que les diferencies 

transculturals de comportament per sexe s6n forca menys importants que les que es 

donen per edats. 

També es constaten altres tipus de comportaments associats al sexe en algunes 

societats. Whiting i Edwards constaten haver trobat comunitats en les que es 

practiquen diferents pautes alimentaries per sexes, tot i que son menys ciares del que 

sí ho son per edats. L'infantici i feticidi femenf en augment també serien practiques 

amb significats per diferencia de generes8S
• 

81 Aquestes descripcions reforcen I'anomenada ética de la cura (GiIIigan, 1982) i la seva 
vinculació a la femeneitat. 

82 Morton, H.: op. cit. 

83 Explicació donada per Whiting i Edwards (op. cit.) i que estaria recolzada per la teoria de 
Chodorov (1984/1978]: El ejercicio de la maternidad. Psicoanálisis y sociologla de la 
maternidad y paternidad en la crianza de los hijos. Editorial Gedisa, Barcelona. 

84 No estic d'acord amb la manera en qué Whiting i Edwards exposen aquesta idea del control i 
del domini, en el sentit que es controla més els fills que les filies. Crec que és més encertat dir 
que els fills accepten menys alió que les mares els manen, que és diferent de dir que 
necessiten més control. Si sembla que les filies necessiten menys control és perqué en realitat 
ja estan més controlades i ja el deuen haver assumit, perqué altres mecanismes anteriors han 
operat en aquest sentit. 

85 Per una visió de la practica infanticida selccionada per génere i el seu context socio-cultural 
veure en general el volum Child Survival (editat per Scheper-Hugues, 1987) en especial els 
articles de Mull i Mull, 1987, Miller 1987, Heins Potter, 1987 a entoms com Méxic, Xina i l'lndia. 
Per una critica pel que suposa demograficament les aportacions d'Amartya Sen son 
especialment critiques. I per una reconstrucció de ficció deis Iimits d'aquesta practica social 
recomanable la novela El primer siglo después de Beatrice d'Amin Maalouf. 
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En les societats occidentals des del feminisme s'ha investigat els usos del lIenguatge i 

els significats simbólics d'aquests, les permissivitats subtils o no cap a certs 

comportaments, que en altres entorns culturals han estat menys explorades. 

I com son de diferents? 

Si hi ha diferéncia d'expectatives, diferéncia de tracte, qué constatem de similar i 

diferent en els seus comportaments? 

No em referiré a habilitats motrius o rols, que son qüestions més evidents i ja 

exposades. S'incorporen valors associats als géneres (fet que ja descrivia Mead) i 

s'incorporen conceptes morals. Per exemple, en una recerca transcultural es constata 

que els comportaments en referéncia al fet de compartir estan integrats de forma 

diferent per sexe en els infants de primaria i estan associats a les practiques parentals 

(Mahtani i Mcbride-Chang, 2000).86 

Aquest procés enculturador i socialitzador no només su posa un tracte diferencial per 

génere vers els infants (i que vindria a expressar que nenes i nens aprenen de 

diferent manera) sinó que a més el que aprenen és la diferéncia, la diferencia 

genérica. Stafford (1995)87 constata que entre els infants d'Angang no hi ha diferéncia 

en el tracte genéric, peró en canvi existeixen mecanismes que els fan assumir la 

diferéncia genérica i lIur identificació. Ambdós grups poden tenir el mateix tipus de 

coneixements sobre pautes, conductes, etc., peró el que es dóna és una identificació 

vers certs continguts, discriminant-ne d'altres. En la socialització genérica, doncs, no 

només serien rellevants els continguts d'aprenentatge, sinó el procés d'identificació 

amb aquests (ampliament explorat des de la psicologia). Nens i nenes poden rebre la 

mateixa informació, pero aixo no vol dir que s'identifiquin de la mateixa manera amb 

aquesta. Amb aixo vull posar de relleu que no només són importants els continguts 

apresos, sinó la identificació amb aquests. Explicar com es dóna la identificació ens 

remetria segurament a aspectes psicológics que no he tractat. 

D'altra banda, el génere de I'agent també marca les expectatives que es tenen cap als 

infants, perqué el génere de I'agent suposa valorar aptituds i valors social s 

lIeugerament diferents (o no tan lIeugera). Els resultats d'un estudi comparatiu entre 

86 Constaten que nens i nenes occidental s tenen les mateixes actituds en referéncia a 
compartir, mentre que les nenes asiatiques comparteixen més si s'identifica qui és el donador, i 
en general comparteixen més que els nois asiatics (Mahtani i Mcbride-Chang, 2000). 

87 Stafford The roads of chinese childhood. Learning and identification in Angang. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1995. 
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48 parsos (Diener i Lucas, 2004) aclareixen que si bé les persones adultes mostraven 

el desig que els seus infants visquessin i experimentessin emocions de felicitat i 

intrepidesa en general, un analisi més exhaustiu mostrava ciares diferencies en les 

preferencies: les dones desitjaven més la felicitat per als seus fills i filies mentre que 

els homes desitjaven més la intrepidesa. En tot cas els autors no ens fan saber si 

aquest desig es tradueix en conductes diferenciades en cadascun deis agents. 

Si pode m afirmar que arreu la socialitzaci6 deliberada amb la intenció d'adquirir 

pautes de genere diferenciades durant els tres primers anys de vida son menys 

marcad es que en edats posteriors (Bertran, 2000). 

A les institucions educatives 

Malgrat tot, aixo no significa que no pugui observar-se i constatar-se conductes 

diferenciades des de ben petits. Ara ens centrem en les societats occidentals i per tant 

les institucions diverses en que els infants poden relacionar-se. Resulta molt 

interessant la investigació en curs de (Blaise, 2005) sobre com els infants de sis anys 

a preescolar internalitzen, i per tant "fan genere", a través de la seva comprensió de la 

heterosexualitat i I'aplicació d'aquest concepte o bé de la seva resistencia en diferents 

ocasions (Blaise, 2005). 

La feminització de les professionals a educació infantil comporta debats en referencia 

a la construcció del genere i la identificació deis infants. En referencia a la primera 

qüestió no queda ciar que la presencia d'educadors masculins en aquesta etapa 

educativa primerenca faci variar la seva construcció deis estereotips de genere 

(Sumsion, 2005)88. En tot cas sí que resta saber a lIarg termini, la feminització de les 

educadores, no només d'infantil, sinó també de primaria, quin efecte identificatiu i de 

construcció de rol té. 

És comunament postulada la imatge de les nenes com a deficients en I'ús i mobilitat 

de I'espai físic (per exemple els patis escolars89
) que vint anys després Young (1998, 

citat a Evaldsson, 2003) segueix constatant. Seguint aquesta idea Evaldsson (2003) 

explora la fisicalitat durant els jocs entre nens i nenes de diferents orígens a Suecia. A 

nivell de primaria les diferencies de comportament físic entre generes eren irrellevants 

i hi havia més distancia entre el comportament intrageneres que no intergeneres. Aixo 

88 Tot i que I'estudi de Sumsion no és concloent, la presencia de mestres barons sembla indicar 
que no canvia I'estereotipació de genere. 

89 Peró no només al patio Subirats i Brullet (1988) ja constataven diferent ocupació, ús i 
significat del seu ús per sexe a casa nostra per infants de primaria. 
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significa que les noies assumeixen un rol d'empoderament i agéncia dins els jocs. En 

tot cas, des de quin moment poden observar-se amb claredat aquestes diferéncies? 

2b.6. Relacions i intersubjectivitats en els menors de tres anys 

Si parlem de socialització o enculturació un deis conceptes rellevants és el de relaci6, 

especialment important durant els primers anys de vida. Des de la psicologia s'han 

elaborat teories explicatives reeixides del comportament deis nadons i deis infants en 

relació a d'altres persones, sobretot persones adultes, i els processos de 

desenvolupament cognitiu. Exposaré quines aportacions han fet alguns estudis 

transculturals per relativitzar aquest concepte. 

La psicologia ha desenvolupat conceptes i teories per explicar el procés d'introducció 

del nadó dins I'entrellat social i explicar els processos d'aprenentatge en els que és 

immers. Se situa I'aprenentatge en els nadons com un aprenentatge imitatiu90 on la 

intersubjectivitat queda limitada (tot i que si que es constata una acomodació al medi 

ja cap els dos mesos i mig que provoca I'antelació de reaccions en els nadons). Per 

mi és necessari establir Iímits a definir quin tipus de comunicació, relació o interacció 

es creu que poden tenir els nadons amb altres persones adultes. 

L'explicació d'aquest procés ha anat guanyant complexitat en tant que cada cop s'ha 

ha anat considerant major nombre d'influéncies ambientals. Així, del 

desenvolupament individual de I'infant com un ésser a'illat, s'hi han anat afegint les 

influéncies ambientals (les persones que exercien una atenció directa sobre el nadó o 

agents), la diferenciació entre la relació interpersonal i I'efecte que produeix en la 

persona aquesta relació, per acabar amb la idea que el context en qué es dóna el 

desenvolupament és un context d'interacció social91
• Aprofundeixo en aquest darrer 

punt. 

D'acord amb alguns psicólegs cognitius, les relacions s'estableixen a partir del que 

ano menen interaccions. S'entén per interaccions les activitats de les persones que hi 

participen, tenint present que cal que estiguin coordinades formant una seqüéncia 

unitaria. Durant el primer any de vida els nadons assoleixen aquest estadi, que els 

90 L'aprenentatge instructiu s'iniciaria cap els quatre anys i el coHaboratiu cap els set anys 
(Dekker, 2001). 

91 H. R. Schaffer (1989/1984]: Interacción y socialización, Aprendizaje Visor, Madrid. Veure 
també Brazelton (1989). 
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permetra anar construint mapes més i més acurats del seu nínxol de 

desenvolupament (Super i Harkness, 1986). Les relacions socials germinen a partir 

de la participació en interaccions socials, a la que segueix una reciprocitat de manera 

que les interaccions socials tenen lIoc en el context de les relacions ja formades. En 

paraules de Schaffer: 

"Los apegos son relaciones, y las relaciones son lazos duraderos que surgen de 

episodios interactivos especificos,,92. 

Les relacions estan determinades per la historia de totes les interaccions diferents i 

separades, pero impliquen més que la suma de les interaccions93 . Interaccions que, 

d'altra banda, han de ser significatives. Quan aquesta interacció es dóna entre 

persones adultes, I'ús del terme no comporta tants problemes. Pero aquests es 

multipliquen quan estem referint-nos a nadons: conéixer les capacitats cognitives del 

nadó (i les possibilitats i capacitats deis adults per entendre o interpretar dins el seu 

univers "conegut" les necessitats, gestos, sons o moviments), així com a quin nivell es 

donen les respostes deis nadons. La mare, el pare o qualsevol altra persona que 

interactu'i amb el nadó tindra una série d'intencions en el seu comportament vers 

aquest, pero la incidéncia real que aixo tindra en el nadó ens és desconeguda94
• len 

aquest punt es planteja una qOestió important: sembla que siguin els adults els qui 

acaben dominant la situació: 

"Gran parte de la historia del desarrollo interactivo temprano tiene que ver con el modo 

en que los cuidadores adultos representan la ficción de que el nino es en realidad un 

companero plenamente cualificado, capaz de esperar su turno y de contestar como si 

fuera consciente de las reglas del juego·95. 

o almenys ho creiem així96
• Aquestes afirmacions son valides per a certs sectors de 

la societat occidental. LeVine97 mostra que en altres societats hi ha diferents actituds 

92 Ibid. 

93 D. Stern (1983/1977): La primera relación madre-hijo, Ediciones Morata, Madrid. 

94 En realitat aquest no esta lIuny del debat antropologic al voltant de la posibilitat d'entendre 
l'Altre, un altre amb una altra cultura, la incomensurabilitat, pero que en aquest cas es tracta 
d'una conducta pre-social convertint-se en social. 

95 S. H. Scheffer: op. cit. pago 17. 

96 No oblidem I'herencia de Vygotski, que Rogoff exposa i en que es basa a Aprendices del 
pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social, Paidós, Cognición y desarrollo 
humano, Barcelona, 1993. 

97 Exposat a "Maternal behavior to infants in five cultures' a LeVine et alii (eds.): op. cit.; també 
Greenfield (2004), Greenfield i Cockburn (1994) entre altres. 
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de les mares i pares respecte a les interaccions visuals i verbals. Apunta, per 

exemple, que als EUA la interacció verbal esta relacionada amb I'estatus 

socioeconomic. I les cultures amb un model parental pediátric rarament es dirigeixen 

verbalment als seus nadons ni tenen cap intenció ni pretensió que els entenguin. La 

diversitat de practiques i etnoterories parentals sembla que no su posa massa 

diferéncies pel que fa a la vinculació. Van Ijzendoorn i altres (2006) conclouen que 

I'anomenat apego segur és la norma conductual i relacional en la comparació 

transcultural i que els apegos insegurs sempre son comportaments minotitaris98
• 

En realitat els pares i mares desitgen que els seus fills siguin "adaptatius" i s'emmotllin 

a les expectatives que tenen socioculturalment (i empassessin tot el que en el procés 

de socialització es pretén); és més difícil acceptar les respostes (inesperades) i que 

aquestes afectin la vida deis adults; a més, no tots els infants d'arreu responen de la 

mateixa manera99
• Si bé des de la psicologia evolutiva i cognitiva, aquest ha estat un 

tema central la meva intenció només és apuntar alguns suposits relatius a aquest 

procés que recolzen la idea de la participació activa del nadó en un procés de canvi. 

L'etapa que presenta més problemes per establir com té IIoc la interacció és la pre

verbal. 1. Vila exposa que: 

"Cada vez hay más pruebas para afirmar que el neonato posee un cierto grado de 

preadaptaci6n para incorporarse a las rutinas del intercambio social,loo. 

Ara bé, la interiorització que fa el nadó del missatge que se Ii envia depén de les 

seves possibilitats cognitives i de la seva experiéncia, entre d'altres factors. A més, un 

nadó pot o no emetre una resposta davant un estímul. Aleshores, jo em pregunto si 

aquesta resposta esta dirigida i és significativa (aquí podríem entrar també a 

diferenciar una resposta del que és un reflex entre els nadons), i si I'abséncia de 

resposta pot ser significativa. Entre els adults, aquesta abséncia de resposta pot ser 

significativa per ella mateixa: pero com valorar-ho en els infants? D. Stern assenyala 

98 Una de els raons per validar la teoria de I'apego és que més enlla d'identificar els apegos 
segurs com a normativitzats i els insegur minoritaris, els instruments i indicadors per mesurar 
I'apego culturalment definit no han hagut de rebre excessives adequacions. És a dir, malgrat 
que hi ha comportaments vinculatius socioculturalment específics al context, pero els patrons 
de vinculaci6 poden ser descrits de formes similars a través de les cultures (Van Ijzendoorn i 
altres: 2006). 

99 Crec que la teoria de Hoffman i Hoffman, abans exposada sintéticament, no pot assimilar 
aquest aspecte, ja que els infants s'entenen com a fonts de satisfacci6 per a d'altres, pero no 
semblem tenir per ells mateixos valors associats. 

lOO 1. Vila (1985), pago 87. 
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que les relacions deis nadons amb els objectes i amb les persones són diferents 101. 

Quan un nadó emet una resposta emocional relacionada amb un objecte, creu que 

aquesta resposta no és respecte a I'objecte sinó respecte a I'experiencia relativa al 

seu propi procés de domini o reconeixement d'aquest i, per tant, no hi hauria una 

interacció: I'experiencia emocional es produiria entre el nadó com a actor i com a 

autoobservador i avaluador. Així, en la relació amb un objecte hi ha els components 

de I'experiencia motora de I'acte i I'experiencia sensorial de I'objecte, mentre que en la 

relació amb una persona s'hi afegeix I'experiencia emocional. Al comene;ament, tates 

aquestes experiencies estan barrejades i es viuen indiferenciadament, pero: 

"La experiencia sensorial del niño está determinada por la [ndole de la correspondiente 

motora, lo que da lugar a otra fusionada. Por otra parte, lo que afirmo es que en la 

medida en que la del tipo sensorial no está determinada de un modo fiable por la 

naturaleza de la motora, dando ello lugar a una multiplicidad de sensomotoras, 

constituidas en torno a la misma experiencia motora, en dicha medida puede comenzar 

a separar la fusión entre él mismo y el otro· 102
• 

El que m'interessaria d'aquest autor és que el factor explicatiu que dóna per passar de 

la interacció a la relació és I'afegiment del component de I'emoció. 

Alguns psicolegs parlen d'aquesta etapa com a període d'intersubjectivitat primaria 

entre nadons i adults, períodes mrnims d'interacció (es parla d'una durada d'entre un 

tere; i mig segon) que alguns autors consideren incontrolables pels adults i que 

suposarien més reacció d'expectatives que no pas de resposta directa 103. Per a 

Trevarthern 104, aquest concepte d'intersubjectivitat primaria significa I'acomodació que 

els infants fan del seu control subjectiu a la subjectivitat deis altres (que resulta 

subjectivitat amb relació als objectes i intersubjectivitat amb relació a les persones). 

En aquest procés, les persones adultes (maternatge) interpreten com a intencionals 

tots els comportaments del nadó i per tant responen d'acord amb la contesta 

contextualitzada socialment, asimetrica per al nadó. Cap als vuit-deu mesas, els 

infants, en comptes de diferenciar les relacions amb objectes i persones, integren 

ambdues i aconsegueixen una intersubjectivitat secundaria a partir de la qual ja 

s'inicia un ús més convencional de gestos i senyals acompanyats de vocalitzacions 

relativament estables que constitueixen un protollenguatge. Coincideix també amb el 

101 Recolzat per altres psicolegs, com exposa 1. Vila. 

102 D. Stern : op. cit., pago 163 

103 Beebe, citat per 1. Vila. 

104 Citat per 1. Vila. El que s'exposa posteriorment sobre Trevarhern és a partir d'aquest autor. 
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moment en que es pot comen<;ar a parlar de relació en el nadó, ja que s'inicia un 

període anomenat apego (emprant el terme que utilitzen els psicólegs), conseqüencia 

de tots els processos d'interaccions anteriors 105 i que suposa una acomodació 

significativa a I'entorn. 

Segons I'exposat, els termes intersubjectivitat i relaci6 tenen connotacions semblants, 

peró no expressen el mateix. Deis dos, relaci6 és més limitat, i en I'inici de 

I'establiment de relació no només és necessaria una comprensió mútua, sinó que a 

més, cal comptar amb que la informació és emesa i rebuda, dins un procés. 

Tanmateix s'ha d'advertir que el terme relaci6 ha estat observat com a conseqüencia 

d'aquest procés, peró sense englobar-lo ni contemplar-lo. En canvi, intersubjectivitat 

sf engloba dit procés i, per tant, és un terme menys rígid que té present la diferencia 

de capacitats i coneixements culturals deis dos participants o actors socials, que 

també realitzen els infants (Blicharsky i altres, 1994)106. 

D'aquest procés, suposadament valid per a certs grups d'Occident, resta per saber-ne 

I'aplicació i la variació transcultural que pot tenir. Aixf, em faig les mateixes preguntes 

que 1. Vila: 

"¿Cómo influye la cultura en la selección de procedimientos comunicativos? .. ¿ Tienen 

los mismos elementos básicos los juegos entre el adulto i el niño independientemente 

de la cultura en la que se enmarcan?'107. 

Conseqüentment les primeres emocions de tipus social constatables en els infants 

son les definides anteriorment com a apego, quan ja gairebé durien un any de vida 

extrauterina. Pero no només aixo. Al voltant de I'any de vida un nadó comenva a 

establir diferents nivells d'atenció amb altres persones que inclouen seguir amb la 

mirada, tenir referencies socials, i comunicació gestual que son les que donen lIoc a 

formes d'aprenentatge culturals com I'adquisició del lIenguatge, habilitats discursives, 

ús d'instruments i altres a diferencia de qualsevol altres especie animal (Tomasello, 

105 Schaffer: op. cit. Aquesta relació simbiótica entre la mare i I'infant hi ha qui ha posat sobre la 
taula que és una construcció hereva de la IHustració i que arriba fins els nostres dies en les 
societats occidentals i que "contribuyó a hipertrofiar, con medios más sutiles y sofisticados, la 
pretendida relación causa-efecto entre estos dos seres." (Sáez, 1999, p. 10), referint-se a la 
sobrerepresentació de la mare en aquesta relació. 

106 En els processos interactius també té lIoc la construcció de la identitat de genere on en la 
societat occidental la familia s'erigeix com a principal agent socialitzadora a través de les 
accions, interpretacions i expectatives mostrades (Chodorov, 1978; Coltrane i Adams, 1997). 
Ho esmento més profundamente amb posterioritat; aqul només vull remarcar que la construcció 
de la identitat de genere també s'emmarca en aquest procés. 

1071. Vila: op. cit., pago 105. 
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2001). És extremadament difícil de donar compte de les emocions i sentiments socials 

deis nadons, perqué senzillament s'ha dibuixat una barrera entre el que deu ser 

cultural i el que deu ser natural (es a dir, conseqüéncia de les necessitats basiques, 

en un ésser que es conceptualitza sobretot com a totalment dependent i més a prop 

de la "natura" que de la "cultura", i que de fet, el terme presocial apunta cap aquesta 

banda) 108. 

La dificultat per arribar a les emocions i expressions deis infants condueix, en algunes 

ocasions, a una clara invisibilització de les accions i demandes deis infants. Lynn i 

Bauman (1989) apunten, més enlla de la llar i referint-se a cuidadors, de la 

deslegitimació que les persones adultes donen a les emocions infantils. Segons 

aquests autors rere la deslegitimació emocional (per inconsciéncia o indiferéncia a les 

necessitats infantils) els adults generen una reconstrucció de les emocions deis 

infants a través de la interpretació o simulació109 que condueix a que els infants 

acabin vivint una dialéctica entre la construcció i la constricció en que, en qüestió de 

sentiments, la segona és I'habitual. 

No només els infants poden patir emocions controvertides, sinó que de fet, a la 

societat occidental les mares son qui a curt i mig termini realitzen una major immersió 

vinculativa. En tots aquests processos relacionals, interaccionals i vinculatius en la 

societat occidental Fox (1993) conclou que en la tría de pare-mare-fill/a si es produeix 

una separació abans deis dos primers anys de vida qui menys pateix és el pare, 

després I'infant, i qui més pateix és la mareo Recordem que aixó, en tot cas, seria una 

interpretació per una societat específica, i que Sheper-Hughes (i la comparació 

transcultural en general) posa en relleu la complexitat de I'elaboració d'aquests 

sentiments i la influéncia de I'entorn bio-social. 

S'han realitzat múltiples puntualitzacions a les teories exposades, sobretot pel que fa 

a la relació mare-nadó. Sáez (1999) apunta que la relació entre mare-fill/a no s'ha 

d'analitzar 

"desde la óptica de una relación simbiótica o parasitaria, sino desde la perspectiva de 

dos sujetos en distintos momentos evolutivos de su biografia, con iguales derechos a la 

108 Aquesta mateixa idea és un producte cultural. És a dir, establir els nadons dins una 
categoria propera a a"6 no-cultural, no-social, no-relacional és una construcció cultural de 
I'ambit anomenat occidental. 

109 Frases com "el s nensles grans no ploren" seria, per exemple, una simulació, segons els 
citats autors. 
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individualización y sin que haya de elegirse y/o sacrificarse a uno de ellos en beneficio 

del otro." (pag. 21) 

perqué la construcció d'aquesta relació provoca que les responsabilitats (sobretot 

negatives) recauen sobre les dones, en una construcció de la "mare patógena". És a 

dir, existe ix una sobredimensió culturalment construIda de la importancia de la mare, 

de la responsabilitat de la mare, deis deures de les mares, s'ha anat generant 

discursos que "hacen percibir a la infancia como la enemiga de la adultez desarrollada 

de la mujer" (Sáez, 1999: 17). El tipus d'estructura familiar, la distribució de rols, ha 

generat una individualització total de les cures del nadó i les responsabilitats vers a 

aquests a les mares (no em refereixo a nivelllegal, sinó a les responsabilitats que es 

deroguen social i culturalment). En la definició o proposta de definició de ser mare i 

pare que realitza Sáez "es ser valedor, no en exclusiva, sinó en cierta medida, de 

otros individuos y contribuir a su desarrollo y su bienestar" (Sáez, 1999: 20) les 

paraules claus son no en exclusiva, sino en cierta medida. Peró a occident on I'ideal 

de la família nuclear es composa d'una parella d'adults, que majoritariament encara 

és home-dona, existeixen certs mecanismes culturals que expliquen que les dones se 

situTn en situació de major proximitat als nadons. 
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2c. DISCONTINUITATS RECONCEPTUALlTZACIONS DE LES 

MATERNITATS I LES PATERNITATS 

La variable del génere resulta especialment important en I'etapa que ens ocupa per 

diferents motius. 

En primer lIoc, a nivell transcultural la feminitzaci6 educativa en I'etapa de O a 3 anys 

és un fet universal, i arreu les dones han estat i s6n les principals agents 

socialitzadores i les responsables de les atencions als infants més menuts (Whiting i 

Edwards, 1988). 

En segon lIoc, en relaci6 a la distribuci6 de les tasques de cura i educaci6 als infants 

de O a 3 anys entre els diferents membres de la famflia dins la nostra societat. 

Tradicionalment les dones han ocupat lIocs privilegiats en les tasques d'atenci6 a la 

infancia dins la familia i la comunitat, de manera que els infants han crescut i s'han 

desenvolupat dins una esfera d'interacci6 femenina. Els canvis socials que s'han 

produ"it en els darrers decennis, com la incorporaci6 generalitzada de les dones a 

I'esfera productiva remunerada, acompanyats d'altres canvis (com ara les pautes de 

residéncia, que ja no prioritzen la proximitat a les lIars d'origen), han fet necessana una 

redistribuci6 deis rols dins la llar, que ha evolucionat cap a una major equiparaci6 per 

géneres. Malgrat tot, pel que fa a la cura deis infants de O a 6 anys, segueix existint 

una preponderancia del paper femení (Brullet, 1997). Les polftiques socials i familiars 

vigents (pero també les que regulen les contractacions, les condicions laborals, i altres 

qüestions) determinen enormement aquestes pautes socials (diferéncia quantitativa i 

qualitativa entre la baixa per maternitat i paternitat), com a mínim perqué redueixen les 

possibilitats reals d'elecci6. 

En tercer lIoc, aquesta pauta s'ha estés a I'educació formal, i es constata una elevada 

feminitzaci6 de la professi6 educativa en general, que va minvant a mesura que es 

passa a etapes educatives d'edats més grans. En tot cas, a les escoles bressol, pero 

també entre les llevadores o les infermeres pediatriques, la feminitzaci6 és gairebé 

total. 

La rellevancia d'aquesta situaci6 es troba en qué els infants tenen com a principals 

agents socialitzadors i educadors les dones (Bertran, 2000), tant en la nostra societat 
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com en les d'origen de les families immigrades. La diferencia rau en qui s6n aquestes 

dones respecte a la familia i a I'infant. 

En les pagines que segueixen exposaré com s'ha tractat la maternitat des d'alguns 

corrents disciplinaris i alhora assumiré alguns deis postulats des del feminisme en 

referencia als generes i la maternitat. Exposaré una visi6 des del desenvolupament 

teóric de les societats occidentals que quedara justificat en les següents pagines. 

Finalment exposaré els debats que considero més importants en relaci6 a la 

maternitat i la cura als infants en la societat occidental. 

2c.1. Del determinisme biomédic a la construcció social i cultural: alguns 

enfocaments académics de la maternitat 

Al comenyar a explorar diferents dimensions del tractament de la maternitat a nivell 

academic sorgí la complexitat d'unificar el coneixement generat des de paradigmes 

tan diferents que donen interpretacions i visions molt variades d'aquest rol, 

experiencia, agencia, etc. Partir de la comparaci6 transcultural i aplicar una 

perspectiva ecologicocultural peró intentar integrar teoria crítica i feminisme entre 

altres, no és facil. De fet he ensopegat amb debats que estan intentant perfilar-se des 

de fa decennis i on altres tradicions academiques (des de la sociologia, la psicologia, 

la filosofia) tenen lIarg recorregut i que, per tant, ha estat necessari coneixer d'una 

forma basica, al menys. Les següents pagines d'aquesta presentaci6 teórica només 

suposa el inici d'una aproximaci6 a un dilema teórico-conceptual basat sobretot en les 

experiencies múltiples i canviants de les dones i mares en la societat occidental on, 

basicament, la concepci6 de la maternitat s'interpreta (des de diferents vessants 

político-ideológiques) com una tensi6 entre dos coHectius que han compartit la 

invisibilitzaci6 i han estat objecte de desigualtats i discriminacions político-socials en 

les societats d'ordre patriarcal: els infants i les dones. El fet de focalitzar-me en dones 

de diferents orígens culturals suposa posar a prava els nivells d'analisi que es deriven 

d'aquestes formulacions. 

En el nou ordre mundial, en la societat occidental on aquest sistema simbólic 

patriarcal esta canviant ion, dia rere dia, la visibilitzaci6 i participaci6 social de dones i 

infants incrementa, el nus del canvi se situa en un suposat conflicte d'interessos en 

les relacions entre dones i nens, en que la maternitat és un deis eixos en que aflora. 
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8'ha elaborat multitud d'estudis des de diferents disciplines centrats en la maternitat. 

La meva intenció no és recollir tot el que s'ha escrit, analitzat, interpretat, reflexionat 

sobre maternitat. Altres dones ho han fet exceHentment des d'un punt de vista teóric 

(em remeto, per exemple a la tesi de Marra Lozano110 que su posa un magnífic punt de 

partida, o a les investigacions de dones, feministes majoritariament, dins del nostre 

ambit nacional)lll. El que faré sera presentar alguns antecedents que han analitzat la 

maternitat des de diferents dimensions, i presentar els conceptes teórics que 

considero més rellevants. 

En primer lIoc repassaré de forma breu algunes dimensions des de les que s'ha 

analitzat la maternitat i que cal no oblidar: els límits entre el biológico-natural i el 

cultural, la maternitat com a categoria de parentiu, i algunes visions de lIes funcions 

que les mares acompleixen. 

En segon lIoc exposaré alguns deis recorreguts i conceptes que les investigacions 

focalitzades en la maternitat a occident lligades al moviment feminista han 

desenvolupat (tot i que no només). 

En tercer lIoc recolliré alguns apunts del punt de partida teórics d'aquesta recerca. 

a. Quina universalitat de la maternitat? Maternitat i maternatge 

Els infants naixen com a éssers dependents i les dones han estat i segueixen essent 

les principals encarregades de solventar socialment aquesta dependéncia 112. 

Exposaré diferents factors a solventar quer han estat contemplats en les diferents 

recerques en aquesta construcció dependent deis nadons que perfila la idea de 

maternatge. 

110 Lozano, M. (2001) La construcción del imaginario de la maternidad en Occidente. 
Manifestaciones del imaginario sobre maternidad en los discursos sobre Nuevas Tecnologfas 
de Reproducción. Tesis doctoral, UAB. La tesi esta publicada a Lozano (2004) Mujeres 
Autónomas, Madres Automáticas. Málaga, Universidad de Málaga. 

111 Em refereixo a Victoria Sau, Sflvia Tubert, M. Asunción González de Chavez, Cristina Brullet 
o al coHectiu de de DUODA, només per citar algunes aportacions des de diferents 
perspectives. 

112 Analitzant I'impacte que els fills tenen sobre els adults i I'ús del seu temps Craig (2005), en 
una comparació entre quatre paisos (Australia, Italia, Noruega i Alemanya), constata que I'unic 
impacte compartit és el que afecta sobre la dimensió genere. Si bé ni en el nivell socio
economic, situació laboral, edat i altres no s'ha pogut constatar correlacions a nivell 
internacional que afectin sobre I'ús del temps deIs adults, el genere és I'única dimensió que 
arreu es correlaciona amb un increment de I'ús del temps de les dones molt superior al deIs 
homes en el treball no-remunerat o domestico En la mateixa Unea se sitúen els resultats de 
Brullet per I'estat espanyol. 
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L'interés per la maternitat en els enfocaments classics, sobretot en els estudis 

focalitzats en els processos de transmissió cultural, s'ha entés com el conjunt de 

funcions que acompleixen les dones en relació a les necessitats deis infants. Si bé les 

practiques de crianlfa adopten formes diferents resultat de I'adaptació al medi 

biosocial 113
, Whiting i Edwards l14 aconsegueixen establir una série de funcions 

universals inherents al rol maternal (maternatge) que son les segOents: 

a.- I'alimentació i la preocupació per la salut; 

b.- donar suport emocional (sovint mitjanlfant el contacte físic) i protegir I'infant 

de I'ansietat; 

c.- ensenyar les pautes d'higiene i el control d'esfinters; 

d.- ajudar I'infant a comportar-se adequadament; 

e.- ensenyar-Ii les habilitats i qualitats que s'espera que tingui en els anys 

següents. 

En aquesta pro posta els autors fan referéncia als segOents tipus de funcions: 

per a cobrir les necessitats biológiques basiques deis infants 

per a cobrir les necessitats emocionals deis infants 

transmissió de coneixements apropiats per la inclusió a la societat 

Aquestes funcions no s'allunyen de la definició de Ruddick (1989) del treball maternal 

per cobrir les demandes infantils (és a dir, els requeriments imposats socialment que 

s'han seleccionat de la multitud de demandes realitzades pels infants per a definir la 

tasca maternal), i que se centren en la preservació o subsisténcia, creixement i 

acceptació social: "to be a mother is to be committed to these demands by works of 

preservative love, nurturance, and training" (Ruddick, 1989: 17) que donaria suport a 

la crítica que el tracte donat a la maternitat s'ha redu"it a una practica. Les 

característiques biosocials de I'entorn determinen I'emfasització en un tipus de funció 

o en un altre, establint-se una jerarquia de prioritats en aquestes funcions. Segons 

com s'estableixin aquestes prioritats poden definir-se models de practiques maternals. 

113 Vegeu, nornés a rnode d'exernple Deloache i Gotlieb (2000), o bé, Stork (1993). 

1140p. cit., pago 85. 
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Whiting i Edwards 115 estableixen tres tipologies de comportaments maternals basics 

d'acord amb les prioritats en qué es justifiquen els seus comportaments: 

a) la mare "entrenadora" (training) , en qué el seu ordre de prioritats seria 

I'entrenament seguit del control, I'alimentació i la sociabilitat i que seria propia de els 

societats en qué les responsabilitats de cura recauen practicament sobre la dona-

mare; 

b) la mare "controladora", propia de societats en qué la mare és la responsable 

principal, pero rep major ajuda masculina i d'altres dones; 

c) la mare "sociable", seria la desenvolupada en societats en qué no es necessita la 

col'laboració deis infants en el treball i on s'estableix alts nivells d'intercanvi 

d'informació amb els infants. 

El que desconeixem és quin tipus de "pares" van associats a cada model, o el paper 

primordial que poden tenir altres agents d'una forma compartida. 

Des d'aquesta perspectiva la maternitat només té interés com a posada en practica 

d'activitats de crianya, com a possibilitats o limitacions exercides cap els infants. No 

interessa com a experiéncia des de les dones, i ni els i les autores anteriorment 

esmentades (parlant de transmissió cultural) ni les que venen a continuació 

incorporen altres vessants 116. En les investigacions en les que I'objecte d'estudi se 

centra en el procés de socialització deis menors, les mares son considerades agents i 

s'analitza basicament la funció de maternatge, com queda exposat al subcapítol 

anterior. 

Pero aquestes activitats no han de perqué ser desenvolupades per dones. Els pares 

!kung també s'encarreguen deis seus fills i filies i tenen un paper important a nivell 

afectiu i de responsabilitat (Shostack, 1983). El mateix succeeix entre els pares aka: 

I'actuació d'aquest pares pigmeus trenca totalment la visió occidental deis pares com 

a persones rudes i vigoroses que estableixen una série de jocs de més moviment que 

les mares. Els pares aka mantenen menys jocs físics amb els seus infants que les 

mares, i es caracteritzen en els jocs i en la seva relació amb els infants per la intimitat 

1150p. cit. 

116 L'acritica i desinterés deis estudis sobre transmisió cultural en referencia a la situació i 
experiéncia del rol maternal suposa una manca d'interés pel qOestionament sobre les 
condicions d'igualtat o desigualtat tant en relació als infants com a les dones. 
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i I'afectivitat; aquests pares duen en bra~os els seus fills i filies molt més que en altres 

societats, i mostren, en aquesta situació, més afectivitat que les mares, malgrat que 

les mares els sostenen més. A més, reconeixen I'estat anfmic deis seus infants. I 

posen de manifest que I'oposició i I'exclusió amb qué es conceptualitza a "occident" 

no són valides en altres lIocs, ja que entre la població aka el maternatge és compartit 

entre els pares i les mares 117 • 

Everingham (1997) troba excessivament limitada aquesta perspectiva i elabora una 

crítica de les investigacions en Antropologia, Sociologia i Psicologia argumentant que 

es focalitzen en les necessitats objectives deis infants (biológiques), per les que cada 

cultura elabora una normativa i les mares només fan que aplicar aquesta normativa. 

Difereixo d'aquesta crítica en tant que les qOestions exposades per Whiting i Child son 

contextualment específiques i aquestes necessitats basiques difereixen des d'una 

perspectiva ecologicocultural (com exposen Shore, Super i Harkness, etc.). L'autora 

presenta aquesta perspectiva com si la maternitat, redu"ida a maternatge, fos 

purament un aprenentatge de fórmules aplicables en la detecció de les necessitats 

deis nadons. Obvia que aquests paradigmes ecologicoculturals consideren la cultura 

com una manifestació en continu canvi associat a processos d'aprenentatge i 

adaptació, i agencia, és a dir, transformació, i que per tant en els analisi que realitzen 

es té present I'adaptació al medi de les pautes culturals, que comporta I'aprenentatge, 

el canvi sociocultural i I'aplicació de les pautes apreses realitzant les modificacions 

necessaries per adaptar-les a la nova situació (per exemple, tota la trajectória de R. 

LeVine i els diversos equips en els que ha treballat, sobretot la comparació 

longitudinal de la transformació de les practiques parentals entre els Gusii de Kenya). 

El que sí que és cert és que no poden focalitzar-se en el vessant intersubjectiu, que 

en canvi sr es I'objectiu d'Everingham; peró alhora la mostra d'Everingham té molt poc 

grau de diversitat (en contrast, per exemple, a les Six Cultures de Whiting i Edwards i 

els autors citats a aquest paragraf). 

Everingham defineix la maternitat com un procés d'interpretació (i per tant 

subjectivitització) de les necessitats infantils, que comparteixo, i aplicable 

transculturalment. L'analisi que ella realitza se sitúa en els parametres de la societat 

117 B. S. Hewlett (1991): Intimate Fathers. The nature and context of Aka Pygmy paternal infant 
care, The University of Michigan Press, Ann Arbor. Suposo que podrrem dir que aqui ho 
entenem més com a repartir que com a compartir. 
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occidental que és dins els objectius parentals independents i dins la que situa l'am3Iisi. 

Per posar a preva la seva teoria caldria aplicar-la en contextos interdependents"8. 

De mites i models 

L'analisi de la maternitat com a discurs depen com apunta Lozano (2001) del 

posicionament que es prengui en relació a I'ordre (i dominació) simbólica i de com es 

conceben les relacions de poder. L'analisi deis discursos sobre maternitat aporten 

visions diferenciades si es realitzen des del discurs dominant o si també es tenen en 

compte 

"la existencia de otras realidades discursivas silenciadas y presuponemos la existencia 

de un orden simbólico basado en la dominación, esto es, en la materialización 

discriminatoria de las condiciones de poder. Este último alude a un concepto 

problemático cuya definición depende de las diferentes visiones teóricas sobre la 

identidad, la cultura, la acción y la historia y en el que es necesario detenerse para 

comprender la naturaleza y el alcance de las estrategias de representación sobre al 

figura de la madre" (Lozano, 2001: 33-34) 

A les societats occidentals I'herencia il'lustrada no només descobreix la infancia i les 

dones per separat sinó que elabora les característiques relacionals úniques entre 

dones i infants a través de la relació diadica mare-fillta (que sera duta a I'extrem per 

les teories i analisis desenvolupats per la psicologia en les societats occidentals). La 

mitificació de la maternitat en la societat occidental en la construcció d'un model de 

"bona mareO és hereu del mite judeocristia de la verge-mare i de la relació diadica i 

simbióticament constru"ida entre mare-nadó. Les funcions de maternatge son les que, 

a les societats occidentals, construeixen les dones amb la necessitat de desenvolupar 

característiques de "receptivitat, contenció, nutrició" (Burín 1987, citat a González de 

Chávez, 1999: 35) que son les qualitats que s'atribueixen a la imatge social de la 

"bona mare". En aquest context experimentar dubtes, experimentar la maternitat com 

una carrega o simplement no viure's d'acord amb les imatges mitificades donen altres 

perspectives del no ser una "bona mare"m. De les tres característiques exposades la 

118 La debilitat del seu esquema i interpreta ció només vinculable a societats occidental s es posa 
en relleu quan jo mateixa intentant analitzar les dades de grups minoritaris trobar aquest plus 
de subjectivitat és excessivament complicat perque no és I'ambit de pensament ni relació 
d'algunes mares, al menys durant els primers anys, com es veura. 

119 Molts deis anuncis televisius encara mostren imatges idiliques de la matemitat no sense 
certa construcció d'irrealitat a diferencia de la patemitat: en un moment en que s'extenen 
programes sobre educació deis infants, matemitat i patemitat (les supemannys que dibuixen i 
extenen imatges estranyes sobre les relacions familiars, les capacitats deis adults per 
relacionar-se amb els infants i de les respostes d'aquests), ha estat un programa conduit per 
homes i amb preeminen9a masculina (Qui e/s va parir/, d'emisió local catalana) el que 
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que comporta controvérsia d'una manera clara és la de contenció. Quan Everingham 

(1997) parla d'autonomia el que posa en joc és aquest concepte. La relació causal 

mare-fill/a acaba creant "el concepto de la madre como fuente y causa de patologia 

infantil, és decir de la "madre patógena"" (Sáez, 1999: 11). Aquest només es I'extrem 

d'una construcció de la maternitat en la que les mares son oblidades o negades com a 

éssers socials. 

Aquesta dimensió cultural hereva de dinamiques socials ha acabat esdevenint, en 

algunes ocasions, en formulacions polítiques concretes. En el cas de I'estat espanyol 

I'estudi de Roca (1999) exposa molt bé la construcció de la maternitat durant el 

franquisme, no només a nivell cultural, sinó a nivell ideologic esdevenint una qüestió 

política i d'estat (constatant la visió de Sau, 1999) on la restricció del món femení adult 

quedava restringit a I'ambit doméstic a través de I'experiéncia de la maternitat. 

b. E/s instints i /0 innat configuren éssers socia/s? 

En moltes cultures del món ser mare i pare tenen un pes específic dins el cicle vital, 

marcant I'entrada a I'etapa adulta. La maternitat i la paternitat en aquests contextos, 

formen part d'un ritus de pas, pie de significat cultural. És el cas deis homes aymara i 

baruya que no es consideren adults fins que no han tingut tres o quatre fills (Bertran, 

1999). I per no anar més lIuny a l'Espanya franquista ser dona i ser mare practicament 

eren sinonims, com a model (Roca, 1996), donat que ser mare va ser constru"it com 

I'inevitable objectiu del génere femeni120
• La inevitabilitat de la maternitat i la paternitat 

es basa en la reproducció com a concepte basic per a la supervivéncia del grup, 

cultural. La inevitabilitat és especialment reconeguda en la maternitat, el que significa 

que a totes les cultures del món es reconeix una mare, i que se sustenta en el 

desdramatitza aquesta extesa imatge de les incapacitats parentals. Tanmateix, per una analisi 
de les imatges controvertid es de la maternitat al cinema vegeu Aguilar (2004) i a la literatura 
femenina, de la Concha (2004). Personalment m'han impactat les imatges i el paper 
determinant de la maternitat (tot i no ser el tema de les pellcules) exposades a "Bailar en la 
oscuridad" de Lars Von Trier, on la mare "sacrificada" és duta a I'extrem, i Kili BiII de Quentin 
Tarantino on ser mare i poder exercir de mare és el justificant per una pellcula plena de 
violencia; ambdúes son dirigides per homes. 

120 Des d'alguns sectors del feminisme, aquest aspecte de la maternitat associat al paper de 
re-productora de I'ordre del patriarcat s'ha viscut negativament i s'ha rebutjat fins fa poc, fent 
aflorar un nou ordre simbolic, el de la mareo En diferents etapes de dit procés es troba V. Sau 
(1995): Madre no hay más que ninguna, lcaria-Antrazyt, Barcelona; L. Murara (1994) [1991]: El 
orden simbólico de la madre, horas y HORAS, Cuadernos Inacabados, Madrid; i M.M. Rivera 
Garretas: Nombrar el mundo en femenino. Dins aquest corrent feminista, el que realment es 
considera important no és ser mare, sinó haver estat filia, condició que inevitablement tota dona 
viu. I és a partir d'aquesta experiencia "compartida", néixer de dona filia de dona, que es troba 
un punt de partida. 
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dimoriisme sexual de I'especie humana, que especialment es relaciona a la 

reproducció biologica. 

Pero, per quin motiu és inevitable ser mare i/o pare? És a dir, més enlla de la 

capacitat reproductiva, que només és una possibilitat individual, hi ha algun element 

biologic, innat, que incideix en una voluntat de ser mare o de ser pare? Com se 

significa culturalment? 

La construcci6 genérica: el simbólic 

De fet, la capacitat reproductora és només una de les moltes capacitats de les dones, 

pero és la que ha esdevingut central, arreu, en la definició del ser dona. Tenir un cos 

que pot crear i desenvolupar una vida al seu sí, que pot alimentar, protegir, abrigar, 

tenir cura, durant nou mesos i alimentar en la primera etapa ha acabat essent una 

possibilitat o una constricció que ha definit o limitat (depen de la interpretació que se'n 

faci) el rol de les dones. Aquest és un fet constatable en les dones i invisible en els 

homes: 

"En esa eterna vicisitud de los cuerpos, el cuerpo de los hombres no puede contener 

otros cuerpos, no se multiplica, uno no tiene la posibilidad de convertirse en dos. Los 

hombres permanecen cerrados, finitos en si mismos." (Lo Russo, 1998: 45) 

El dimoriisme sexual huma, IIigat a la reproducció biologica, és la base de 

I'establiment de les categories de genere 121. Ser dona, ser home, ser mare, ser pare, 

son construccions socioculturals. 

Ortner 122 exposa en un article ja classic que, simbOlicament, en les societats 

patriarcal s es construeix i defineix jerarquicament la natura per sota de la cultura. Les 

antropologues constaten que en moltes cultures es produeix una proximitat entre el 

món femenf i la natura mentre el món masculí es defineix com una construcció 

cultural. Aquesta proposta simbólica binaria d'Ortner s'erigeix com element justificador 

de la situació d'inferioritat viscuda per les dones arreu. La capacitat procreadora de 

121 Tot i que el dimorfisme sexual, els sexes, tampoc pot considerar-se una dada objectiva sinó 
una interpretació d'una caracteristica fisiológica com exposa Thomas Laqueur (1994) en el seu 
interessant analisi de la contrucció del sexe en diferents etapes históriques. S. Narotzky (1995) 
basant-se en aquests arguments proposa que, si fos aixi, no podria entendre's la relació entre 
sexe i genere com a unilateral, i sent el segon dependent de I'altre, sinó bilateral: "Podriamos 
decir que donde termina el sexo continúa y/o empieza el género, pero también que las 
relaciones de género -aunque no sólo éstas- inciden en la construcción social de sexo". 

122 Ortner, Sherry (1979) "¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con 
respecto a la cultura?", a Harris, O., i K. Young (eds.): Antropologfa y feminismo, 109- 131, 
Editorial Anagrama, Barcelona. 
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les dones esdevé justificadora de I'assimilació de les dones a la natura i deis homes a 

la cultura 123. 

Davant la suposada constricció biológica de les dones, els homes han estat construrts 

com a tot el contrari, tot alió que no és ser dona, tot alió que "no hauria de poder ser 

mai una dona" en paraules de Lagarde: 

"El orden genérico se completa en el otro género con la creación del cuerpo masculino 

que contiene la subjetividad de un ser poderoso y no anclado, limitado sólo a no ser lo 

que es la mujer, con un amplio espectro de haceres, duef\o de sus creaciones y, desde 

la filosofía y la ética patriarcales, Iibre"124. 

Aquesta construcció antagónica, oposada, contraria, és la que produeix i alhora 

legitima la situació de desigualtat de les dones. El procés de naturalització comporta 

I'implícit de I'innat, del que es produeix sense esforc;, del que no es pot canviar, i per 

tant té poc valor en comparació del que és constru'it, aprés, transmés, adaptat, 

canviat, és a dir, del que és cultural. Des de I'antropologia nombrosa literatura s'ha 

dedicat a mostrar com aquest ha estat un procés simbólic identificable a moltes 

cultures del món dominades per un androcentrisme jerarquitzant o patriarcat. 

Des d'aquest punt de partida s'assumeix que ser mare és un procés social i cultural 

(igual que ser pare) peró el suposat pes del biológic a les primeres etapes de la vida, 

que en canvi desapareixen totalment més endavant, ha acabat definint i convertint-se 

en una experiéncia que no té res de "natural" (veure Deloache i Gotlie, 2000 i el 

suposats manuals de diferents cultures per la cura i atenció als nadons durant els 

primers anys de vida). Així les necessitats que cal cobrir per a la supervivéncia de les 

criatures (de la cultura, i de I'espécie) en acabat de néixer (donada la dependéncia 

d'altres per sobreviure) en referéncia a I'alimentació, atencions de salut, protecció (en 

basicament tot alió identificat com a necessitats primaries per Kardiner, Malinowski, 

etc.) ha estat responsabilitat femenina com a extensió de la capacitat gestant i 

d'alletament de les dones. Les dones son les responsables de la manipulació 

d'aliments en moltes cultures de món (com a extensió d'aquesta naturalització?), de 

123 Altres autores confirmen posteriorment aquesta dimensión, per exemple, Strathern (1979). I 
d'altres utilitzen aquest marc conceptual per interpretar i exposar els resultats etnografics, per 
exemple Stafford (1995). Aquest defineix dues Ifnies socialitzadores deis infants, amb objectius 
similars pero "camins" totalment diferents. Un d'aquests camins s'identifica amb I'esfera 
femenina que representa I'ambit domestic; I'altre ho fa amb I'esfera masculina, i representa la 
identificació amb la nació. 

124 Lagarde, M. (1996): Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, horas y Horas, 
Cuadernos Inacabados, Madrid, pago 61. 
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preocupar-se pel vestit, per la salut i per les cures principals deis nadons i deis infants 

sense que cap altre condicionant biológic ho pugui explicar. Aquestes tasques estan 

incorporades dins I'esfera del doméstic, I'ambit de desenvolupament relacional 

principal de les dones, que esta constru"it en oposició al "social", I'ambit relacional 

masculí. La jerarquització d'aquestes categories es produeix en funció del 

paral·lelisme establert amb la dicotomia naturalesa/cultura. 

La ubicació femenina en I'ambit doméstic (Rosaldo, 1979 i 1980), sigui quina sigui la 

seva definició i acotació cultural concreta, significa I'especialització femenina en la 

producció i reproducció humanes, (Bertran, Caballero, Cabré, Rivera i Vargas 2000), 

tasques de molt poca valoració social a occident i a nivell transcultural. 

La naturalització i infravaloració del femenf i de I'espai doméstic contrasten amb la 

construcció cultural del masculí i I'estatus de les tasques vinculades 125. La figura 

paterna s'ha de construir i justificar per la cultura atribuint al pare rols i deures cap a 

I'infant que el construeixin com a necessari: 

"Es necesario entonces inventar una paternidad social, construida sobre el modelo de la 

maternidad, que imite las caracteristicas maternas a través de la asunci6n de roles y 

funciones femeninas. Por tanto construir culturalmente al padre imitando a la madre y 

crear asi un fuerte lazo entre el padre y el niño'. (Lo Russo, 1998: 163) 

L'exponent més ciar d'aquesta apropiació i imitació és el fenomen de la couvade. Lo 

Russo exposa que aquesta transformació de rols i deis significats es produeix 

redefinint els termes de la dependencia, fent dependre les dones i els fills de les 

dones deis homes 126. 

V. Sau posa en relleu el significat que té aquesta situació per les dones, per les mares 

que viuen en i dins una lógica patriarcal. Si es té en compte I'assoeiació a la Natura és 

fruit d'un ordre simbólic coneret (patriarcal) se'n deriva que tot el que es viu en 

125 Resulta interessant el punt de reflexi6 que Hirschfeld (2002, a USA) proposa en referencia a 
la naturalitzaci6 com a practica cultural de classificaci6 i la seva persistencia. Analitza les 
categories que creen els infants i les jerarquies que hi construyesen, constatant que els infants 
utilitzen la naturalitzaci6 per a crear distancia social amb altres companys utilitzant termes com 
"poIl6s', "apest6s' (tens polls, germesn, tens la peste, fas pudor). Si els infants naturalitzen és 
perque és molt fácil aparendre a naturalitzar. I si els adults ho segueixen fer és perque és fácil 
fer-ho i mantener-ho. 

126 Els eixos conceptuals de dependencia i autonomia aniran sorgint en les pagines segOents. 
Remarcar aqui aquesta proposta de partida de Lo Russo en que es produeix una primera 
construcci6 de les dones i infants com a dependents deis homes. Aquesta marca una primera 
bipolaritzaci6 del conflicte de poder, que es convertira (com veurem més endavant) en 
triangulaci6 de les relaciones de desigualtat. 
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aquestes circumstancies és alié a la própia lógica. Donat que I'ordre patriarcal 

subscriu un contracte social que nega lo social a les dones, exposa conseqüentment 

que, seguint aquesta lógica, pot afirmar-se que la maternitat no existeix (Sau, 1999). 

Segons Sau les dones viuen un buit de la maternitat a I'haver d'assumir rols que 

haurien de desenvolupar els homes i que les dones acaben assumint tot i que no 

pertanyen a la seva lógica. Les dones en les societats patriarcals estan assumint un 

rol que no els és propi, que no pertany a la seva lógica própia (en sentit genéric)127. 

D'aquí, les preguntes que se'n deriven se situen entorn si en un procés de canvi, 

sostracció, fi del patriarcat les noves formes de maternitat (i paternitat, o parentalitat) 

emergents s'estan situant en un altre ordre i de quina manera. 

Si ens situem en esferes d'acció més concretes és evident que durant els primers de 

vida deis nadons la dimensió biológica és molt present. La comparació transcultural 

ens mostra que el període on la maternitat (maternatge) esta més constret a lo 

biológic (el període d'embaras i I'immediatament consecutiu al part) es resolt de 

formes molt diverses. Diferents estudis mostren que la suposada naturalitat no és tal i 

que es constaten múltiples opcions: per exemple, infantar sola o amb ajuda de dones 

u homes, I'alletament i la seva durada. Maher (1995)128 examina normes i practiques 

culturals a I'entorn de I'alletament matern i constata que aquestes van més enlla de la 

seva funció biológica. Deloache i Gotlieb (2000) per la seva banda reconstrueixen 

guies per a cuidadors/es de nadons 129 en diferents cultures en base a les practiques 

de crianya, agents i persones d'autoritat d'aquests sabers. Així doncs, la contrastació 

cultural qüestiona qué és realment aixó "natural": la universalitat d'unes necessitats 

127 Existeix un ric debat entre dones filósofas, psicólogues i d'altres disciplines entorn el ser 
dona, la maternitat, i la relaci6. Des del pensament de la diferencia sorgeixen propostes molt 
interessants de reinterpretacions de la vida humana. En els seus principis, i l'evitaci6 del 
pensament dual, a mi no em queda ciar fins a quin punt existeix un essencialisme. Bochetti 
(1996, p. 36) afirma, per exemple, que la maternitat esta tan inscrita en el cos femenl que es 
pot prescindir del fet de ser mares o no, i que el matern es un territori d'intercanvis, de 
relacions, un lIoc del femenl que no s'identifica amb la veritat d'un sexe. Per Muraro (1994) és a 
partir del que s'intaura el principi de mediaci6 que no es realitza a través del pare. Quan la 
proposta de Gilligan (1982) i les posteriors reconceptualitzacions, que exposaré més tard, al 
voltant de I'ética de la cura expresa que tampoc esta lligat a un sexe i que també es un territori 
de relacions em costa desgranar la diferencia sino és en aquesta base essencialista de la 
primera. Tot i I'atractiu de les seves propostes en altres ambits de la vida, partint de I'analisi 
trascultural com faig és diffcill'aplicaci6 conceptual total en una recerca d'aquest caire. 

128 V. Maher (ed.) (1995): The anthropology of breast-feeding. Natural law or social 
construct. 

129 Els diferents autors deis capltols del llibre a World of Babies realitzen un exercici de ficci6 
basat en coneixements etnografics magnlfic. Etnografs experts construeixen una "guia" de 
practiques de crianc;a pels cuidadors, "parafrasejant" la famosa guia del Dr. Spock en I'ambit 
anglosax6 i contraposant lo intuitiu del cientlfic. 
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(Iimitades) no condueix a la universalitat de respostes. Els nadons necessiten menjar 

per no morir-se; pero alhora les necessitats alimentaries varien de nadó a nadó, 

varien d'una zona geografica a una altra, varien estacionalment, ... A més qué han de 

menjar, qui els ha donar, quan se'ls hi adonar, en quin lIoc, aixi com la simbologia i 

significat que acompanya a aquests actes son ben diferents. 

El sentiment maternal 

La possibilitat gestant de la dona, i la necessitat de les societats de que aquesta 

possibilitat es realitzi (sigui a través de la voluntat, desig, funció, .. ), s'ha naturalitzat a 

occident acompanyada de la idea del sentiment maternal, essent part d'una part de 

les representacions de la maternitat (Fernández i altres, 2000). El debat esta obert i 

existeixen postures argumentant I'existéncia de I'instint maternal, mentre que d'altres 

el qüestionen. Exposaré argumentacions que el qüestionen, com a mínim per poder 

tenir en compte que no es un substrat universal, i que dimensions culturals i 

individuals posen en dubte de qué s'inclou sota aquest epígraf. 

D'una banda cal diferenciar les necessitats deis desitjos. Exposavem que segons 

Kardiner i altres exposaren la teoria de les necessitats on existien una série de 

necessitats biologiques o primaries dins les que s'inclouen I'alimentació, el dormir, ... i 

on es contemplava les configuracions culturals com a complexes organitzats per 

satisfer els diferents nivells de necessitats (primaries, secundaries i simbOliques). Pero 

si les necessitats son biologiques els desitjos són socials. 

El sentiment maternal s'ha entés com una necessitat, com un condicionament que 

formava part de I'esséncia de ser dona. I les formes com s'han organitzat les cultures i 

societats prescriuen la maternitat per a esdevenir un component actiu de la societat. 

La possibilitat actual de no ser mares, i el desig explícit de moltes dones de no ser 

mares, posa sobre la taula que no existeix cap necessitat essencialista en les dones 

que les condueixi a ser mares. 

Per una altra banda, en aixo que s'anomena sentiment maternal s'ha produ'it una 

naturalització del procés de maternitat tant pel que fa a nivell emotiu, com a nivell de 

saber satisfer les necessitats i atencions deis nadons. És a dir, s'hi barregen el 

engendrar fills i el tenir cura deis fills (Ferro, 1991). Parteixo del punt que no son 

necessitats individuals i, per tant, poden ser tractades com a desitjos. De tenir cura 

deis fills me n'ocuparé més endavant des de múltiples perspectives que sustenten la 

seva dimensi6 cultural. Per aixo ara només realitzo breus apunts en referéncia a 

engendrar fills. 
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Engendrar fills 

El desig de tenir fills és, sense cap dubte, essencial en els debats sobre subjectivitat 

femenina a occident 130. La possibilitat de I'elecció ha comportat un enorme canvi 

social i familiar. Engendrar fills igual que tenir-ne cura no és una necessitat individual 

pero sí una necessitat col·lectiva donat que entra en joc la supervivéncia del grupo 

Per tant, com s'ho fan les diferents cultures, per que una necessitat col·lectiva 

esdevingui un desig individual i acabi implicant una gran inversió en la reproducció per 

part de les dones? 

A la societat occidental com ja hem anat desgranant es fonamenta en argumentacions 

de caire essencialista sobre el caracter positiu que envolta I'engendrament i cura deis 

fills: mare i fillta són un sol cos durant I'embaras (que s'interpreta a mode de simbiosi 

de la mare amb el fetus) , situació que es perllonga durant la lactancia. A la societat 

occidental, amb un ideal de famflia nuclear, la tríade pare-mare-fill/a és en realitat, 

durant aquest període, la díade pare-mare/fill/a (Stern i altres, 1999). I les teories 

psicoanalítiques es fonamenten en I'explicació atorgada a les diferents vinculacions 

per génere al lIarg del període de desenvolupament infantil i la resolució adequada 

d' aquestes identificacions. 

Chodorov 131 sosté que el desig de ser mare i I'amor matemal, junt amb les cures i 

atencions infantils, només son actituds apreses que han estat viscudes i 

interioritzades com a propies del génere femenL L'autora defensa, des d'una 

perspectiva psicoanalítica que les actituds, conductes i emocions vinculades a la 

maternitat no venen donades, sinó que són conductes viscudes i apreses des del 

nostre naixement i interioritzades com apropies per les nenes en la identificació amb 

la mare durant la resolució de I'etapa edípica. 

Una part de la idealització de la maternitat a occident ve associada a aquesta 

su posada simbiosi intrauterina. S'ha constru"it I'etapa intrauterina com a etapa de 

benestar total, idealitzada, en la que el naixement es presenta com un esdeveniment 

altament traumatic i en qué aquesta etapa de benestar crearia reminiscéncies de 

desig del benestar fetal perdut. Pero aquesta etapa fetal, és una época de total poder i 

domini de la mare sobre el nadó, com exposa Ferro (1991) 132. El ideal de benestar 

130 Veure, per exemple, González de Chávez (1999). 

131 Op. cit. 

132 N. Ferro (1991): El instinto maternal o la necesidad de un mito. Siglo XXI de España 
Editores. 
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intrauterí no hauria de ser vist res més com aixó, com a ideal: la mare pot escollir en 

referéncia a I'embaras 133, la mare pot tenir comportaments adients pel 

desenvolupament del nadó o no, voluntariament, o involuntaria. El fetus necessita de 

la mare per a desenvolupar-se, i un cop nascut també necessita de les cures d'alguna 

persona per sobreviure i seguir desenvolupant-se, que arreu és la mare. 

O'altra banda cal concretar el suposat benestar universal deis fetus en quin moment 

del seu desenvolupament s'estipula. Als vuit i nou mesos ellíquid amniótic s'ha redu'it, 

el fetus ocupa practicament la totalitat de I'espai intrauterí. El nadó ja no sura en un 

Ifquid temperat sinó que esta oprimit, amb molt poca capacitat de moviment. 

Interpretar el naixement com un traumatisme és una possibilitat, peró contemplar-lo 

com un alliberament n'és un altre. 

La hipótesi del sentiment maternal a occident és paraHela al pressupósit que la mare i 

el nadó intrauterí se senten com un sol ésser, que és una idea etnocéntrica, peró que 

ha esdevingut una subjectivització de les dones de models culturals independents. 

Més aviat, aquesta idea formaria part de la conceptualització simbólica exposada per 

Rosaldo i Ortner134
, que culturalment situaria dones (mares) i infants a I'ambit 

doméstic per a la dona i I'ambit de la natura per a la mare. 

O'altra banda que el desenvolupament biológic deis infants es realitzi dins el cos de 

les dones no duu implfcit que la mare se senti "una amb" el nadó. El pare, que pot 

veure's incapacitat per experimentar la sensació de I'embaras, pot creure i viure la 

díade mare-nadó intrauterí com un sol ésser, encara que no sigui viscut així per la 

mare. Es tracta d'una perspectiva molt etnocéntrica i molt contextualitzada en els 

nostres propis conceptes de maternitat/paternitat en una societat que ha solventat, i 

sovint oblidat, molts deis riscos que comporta tot aquest procés sense intervenció 

científica 135 i que permet establir vincles des de molt aviat per que la supervivéncia del 

nadó, i del fetus, esta altament garantida. Tanmateix la couvade posa de relleu la 

vindicació masculina no només d'un rol (Moore, 1996) sinó també d'una subjectivitat 

133 Em remeto a les investigacions que constaten I'existéncia de la contracepció (conscient o 
insconcient) a nivel! intercultural, i dins la que I'intent d'avortament existeix en moltes cultures. 

134 Ortner, Sh., "¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la 
cultura?" a Harris i Young, op. cít.; Rosaldo, "Mujer, cultura y sociedad: una visión teórica", a 
Harris y Young (1979). 

135 No estic defensant I'excés de medicalització que es dóna a I'entom del naixement i en 
general de la salut relacionada amb els cicles femenins, sinó que més aviat la meva postura 
n'és contraria. Per a una crItica, vegeu per exemple "Menopausia, medecina y medios de 
comunicación" a D. A.: La medicalizaci6n de la sociedad, Editorial Nordan Comunidad, 
Montevideo, Uruguay, 1993; Ehrenreich, B., i D. English (1981) [1973]: "Dolencias y 
transtomos. Politica sexual de la enfermedad", horas i HORAS, Cuademos Inacabados. 
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significada culturalment a través de la construcció conceptual de la maternitat 

(González de Chávez, 1999). 

R. Fox (1993) mostra que els lIayos entre mare-fill és fisiológic (peró aixó no ens dona 

cap pista sobre el sentiment materna!), peró sí demostra que no existeix un sentiment 

maternal deis pares (homes) de manera que els motius genetics són insuficients per 

explicar els lIayos entre els pares i lIurs fills i filies. Per tant, aquests lligams, són 

socials i cal trabar els motius d'aquesta vinculació a qüestions com ellligam mantingut 

amb la mare, al que es pot afegir el valor social de tenir filies i fills, el desig personal 

de tenir-ne, el tipus de vinculació culturalment constru'ida, etc. : 

"El cuidado de los ninos, tipicamente ha sido expresión sinónima de ejercicio individual 

de la matemidad. La más temprana relación ha sido con una madre, y el lazo 

madre-bebé ha sido intenso y relativamente exclusivo. El desarrollo temprano, entonces, 

consiste en la construcción de una relación social y emocional entre la madre y el bebé 

y esto tanto en el mundo como dentro de la psique infantil"136. 

Tanmateix I'experiéncia subjectiva de la simbiosi mare-nadó tant comú a les societats 

occidentals, pramoguda per les interpretacions cientffiques, facilitades pels avenyos 

tecnológics i incorporades i assumides per les dones a occident, i component 

comportamental positiu de la "bona mare" no es produeix en altres cultures (Bertran, 

1999; Hollos, 2002) 137. 

Visions inquietants que desmenteixen la universalitat 

L'altra cara de la maternitat i de la paternitat és una cara fosca. Es tracta d'aquelles 

conductes que provoquen experiéncies negatives pels infants (a nivell psíquic o físic) 

per negligéncia o violéncia. Els estudis que es focalitzen en aquestes qOestions no 

son sinó un reguitzell de praves que reforcen el qüestionament del sentiment maternal 

com a innat. 

L'infanticidi, des d'una perspectiva universalista deis Drets Humans i deis Infants, és 

una practica indesitjable i delictiva. Sota aquesta perspectiva I'infanticidi pot ser 

considerat una mena de desviació de la conducta. Des d'una postura universalista i/o 

pra-sentiment maternal I'infanticidi es valora com un acte inexplicable, que només 

podria justificar-se a través d'una malaltia mental. Peró la malaltia mental explica un 

136 Chodorov: op. cit., pago 94. 

137 Hollos (2002), per exemple, mostra com les motivacions per tenir fills entre els Pare de 
Tanzania s'expliquen d'una forma més instrumental en les families basades en el llinatge, 
mentre que les motivacions son més emocionals en les families nuclaritzades. 
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nombre insignificant d'infanticidis i no en les societats occidentals sinó també a altres 

zones geografico-culturals. Per exemple, al Senegal s'ha observat un increment del 

nombre d'infanticidis, fet sorprenent essent com és una societat on es valora 

enormement els infants. Mbassa (2000) hipotetitza que aquest increment es deu a un 

augment de patologies mentals. El seu estudi conclou que aquest motiu només es 

dona en un 3 % deis casos (semblant al d'altres pa·isos occidental s) mentre que la 

resta d'explicacions rauen en qOestions de caire social i cultural, essent la més 

comuna les repercussions socials que té per les dones ser mares excessivament 

joves. 

Les conclusions de Mbassa reforcen la importancia que cal atorgar a les condicions 

socials i culturals que incideixen sobre I'infanticidi exposada en les analisis de Sheper

Hugues que falsa la idea del substrat innat del sentiment maternal. 

Les investigacions de Scheper-Hugues 138 resulten interessants perqué posen sobre la 

taula multiplicitat de factors que intervenen en les decisions de les mares sobre les 

cures deis infants (decisions no explícites sinó de caire "negligentn o subjectiu) en 

situacions de precarietat de recursos. Paga la pena recordar breument en qué es 

basa la seva etnografia. Constata que, en els suburbis d'una ciutat del nord-est 

brasiler amb una elevada mortalitat infantil en el període de zero a un any, les mares 

(pero participant-hi les dones en conjunt) estableixen una selecció deis nadons en 

néixer que afectara a I'alimentació que rebran, d'acord amb els parametres amb qué 

elles considerin cadascun com a nadó que pot sobreviure o com a nadó que esta 

"destina!" a morir. Els nadons que en néixer presenten un aspecte d'elevada fragilitat 

(prims i escanyolits) i preséncia "menys humanan, son categoritzats com a "angeletsn. 

Els "angeletsn, en definitiva, son nadons sobre els que hi ha dipositades molt baixes o 

nul·les expectatives de supervivéncia, i en una societat en que els recursos 

alimentaris son molt escassos, els "angeletsn seran aquells per qui s'invertira menys 

recursos alimentaris, de cura i afectius. Les dones no mostren patiment ni angoixa 

vers aquests. Pero les mateixes dones i mares que no mostren afecta ció pels 

"angelets" sí ho fan per aquells fills/es que consideren salvables. Per tant en una 

situació de supervivéncia extrema com la descrita, la mancanya de recursos obliga a 

prendre decisions sobre la seva distribució i sobre a qui s'afavoreix. ConseqOentment 

138 Scheper-Hughes (1997): op. cit. Aquesta investigació ha rebut nombroses critiques per 
exposar una situació tan delicada en un ambit social de condicions molt desafavorides. Aixó 
podria agafar-se des de alguns sectors ideologics com a legitimador d'un discurs de desigualtat 
i discriminació; el que caldria, dones, seria mostrar situacions i actuacions semblants en ambits 
socials afavorits, fet que a la recopilació Child Survival, op. cit., es dona en alguns deis articles. 
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la vinculació i I'afecte pels fills/es és un fet que cal regular. Si I'infant considerat 

"angelet" sobreviu les dones abocaran sobre ell afecte i recursos. La constata ció 

d'aquesta situació (en un context de supervivencia molt dura i d'escassesa de 

recursos) posa en qüestió el "sentiment maternal" com a innat, i fa reflexionar entorn 

que saber tractar acuradament els nadons (és a dir, saber respondre a les necessitats 

deIs nadons) no su posa la seva aplicació sinó que poden existir constriccions socials, 

i culturals que determinin la seva aplicació, com és el cas 139. 

La humanitat o no-humanitat deIs nadons, i el moment en que aquesta s'atorga, 

su posa la implicació emotiva o no de les dones, és a dir, constata que es tracta d'una 

decisió. Acompanyaria aquest fet la idea de la substitutibilitat d'un fill o filia per un/a 

altre/a. Sheper-Hugues sosté que aquestes practiques són resultat del que LeVine 

(1988, 1994) descriu com el conjunt d'objectius que comparteixen els pares d'arreu: la 

supervivencia física i la salut de I'infant, així com el desenvolupament propi en valors i 

habilitats culturals concretes. Pero, sota determinades circumstancies, aquests 

objectius es tradueixen en patrons de tractament preferencial o de negligencia 

selectiva l40 (que no tenen les mateixes causes que els abusos sobre els infants). 

D'altra banda la flexibilitat del moment en que es considera un nadó com a persona es 

constata a nivell transcultural (vaig aprofundir en aquesta qüestió en I'analisi de sis 

cultures a través deIs informes etnografics deIs HRAF a Bertran, 1999). Per posar-ne 

un exemple, Godelier (1986) explica en la seva etnografia sobre els baruya que en el 

cas deIs fills mascles els homes baruya no els miraran a la cara fins que caminin (és a 

dir, quan disminueix ostensiblement el seu risc a morir), que és el moment en que 

se'ls dóna un nomo En una societat patriarcal i tan discriminatoria vers les dones com 

és la baruya la veritable implicació deIs homes és amb els fills mascles, creant un 

mecanisme de control emocional de la relació fins que la supervivencia no quedi 

assegurada. 

D'alguna manera la intencionalitat de les pagines precedents ha estat establir la 

separació entre maternatge i ser dona (com pro posa en uns altres parametres 

139 Sheper-Hugues ha rebut múltiples critiques per obviar el context mundial i el perill que 
su posa que certes interpretacions ideológiques criminalizin unes dones que son victimes d'un 
ordre undial que no les afavoreix. L'autora descriu un context de supervivéncia molt dur, on el 
capitalisme globalitzador, desigual i discriminatori, sosté poblaci6 empobrida i amb escassos 
recursos, i en la qual les dones s6n victimes d'aquest cúmuls de situacions, encarregant-se 
deis infants i sovint soles. I ells, els infants, en s6n doblement victimes. 

140 Scheper-Hughes, "The Cultural Politics of Child Survival", a Scheper-Hughes, Child Survival, 
pags.1-29. 
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Ruddick (1989), i que culturalment s'ha enllac;at a través del contingut donat al terme 

"maternitat". 

C. Maternitat i parentiu 

Mare i pare: aproximaci6 etimológica 

El problema que plantegen els conceptes pare i mare, com a categories socialment 

donades, és paraHel al problema que trobem amb home i dona 141: no són categories 

universalitzables. Son conceptes que poden utilitzar-se en diferents cultures per 

referir-se a diferents persones, pero cal veure que suposen i que duen associats els 

conceptes maternitat i paternitat com a exercicis d'una serie d'expectatives i 

conductes especffiques cap al fill o filia com a drets i obligacions derivats del parentiu, 

pero també a nivell relacional, en el sentit de I'enculturació i de la socialització. 

l'Aproximació als conceptes pare i mare és complex, com a conseqüencia de I'ús 

quotidia d'aquests termes. Comenc;aré per nosaltres mateixos. Les definicions que 

ens donen els diccionaris teoricament recullen I'ús emic de la lIengua. Si busquem el 

terme mare designa la dona que "ha tingut" fills, i és amb relació a aquests que s'usa 

el terme, mentre que pare és I'home que els ha "engendrat" (Gran Enciclopedia 

Catalana). L'elecció deis termes corresponents (tenir i engendrar) responen al ti pus de 

relacions de parentiu de les que som hereves 142. En aquesta definició la relació 

referent a la mare es conceptualitza de possessió mentre que la que fa amb el pare és 

generatriu, és a dir, a I'inrevés del coneixement real. Podem interpretar que es reforc;a 

la importancia del pare: la mare és qui se sap segur que engendra, i per aixó no cal 

remarcar aquest fet, sinó que es remarca un tracte més social pero forc;at, de 

141 H. Moare (Antropofogla y feminismo, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996, pago 19), planteja 
aquest problema per als conceptes home i dona. 

142 Engendrar es refereix a crear de la mateixa arrel (segons el diccionari etimologic de J. 
Coromines, curiosament prové del mateix mot lIaU que gendre, el marit de la filia, i que genere). 
Segons la Gran Enciclopedia Catalana (GEC) engendrar seria simplement procrear. Mentre 
que tenir, segons Coromines, es refereix a tenir agafat o ocupat, mantenir, reten ir. De fet 
aquest exposa que "el fet cabdal en la historia d'aquest mot és la seva invasi6 del terreny 
semantic del lIatl haMre amb el sentit de possessi6 pura i simple". És a dir, denota possessi6. 
A la GEC tenir es defineix com a "verb que tenint per subjecte la designaci6 de tal persona, 
denota que la cosa expressada pel complement directe és seva o esta sota el seu control, n'és 
una part, n'és una qualitat o és qualsevol altra cosa que Ji pertany o I'afecta. El/a tenia quatre 
fil/s. " Em sorpren I'ús que es fa d'aquests dos verbs per a definir la relaci6 de fills i filies amb 
pares i mares. Sobta que engendrar sigui considerat més adequat per a la patemitat (cree que 
engendrar defineix millor la matemitat sense esgotar el seu significat), i sobta que la maternitat 
sigui definida només com a possessi6 (i que la patemitat no es plantegi gens en aquests 
termes). 
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possessió, com si hagués de legitimar alguna cosa que no tingués. Del pare (biológic), 

se'n té menys seguretat, i potser d'aquí la necessitat de remarcar una "gestació" 

etimológicament no apropiada. Seria una mostra de I'expropiació que pateixen les 

dones del producte de la seva reproducció (Narotzky, 1995): es denomina "engendrar" 

el que seria "apropiar-se de", mentre que el que hauria de ser "engendrar" es 

denomina "tenir". 

En el cas que engendrar es referís a qüestions socials més que biológiques la 

distribució terminológica d'engendrar i tenir reflexaria també una invisibilització de les 

mares en el procés socialitzador: el paper de les dones en els primers anys de vida és 

indiscutible, i el possessiu tenir enfocaria la relació mare-fill cap a una relació 

instrumental i desigual. 

Cal no oblidar que la societat catalana, tot i que bilateral, és hereva d'un model agrari 

de famflia troncal associada a la casa, al seu nom i territori que acostumava a ser 

patrilocal (Terrades, 1979). La conservació del patrimoni a través deis primogénits de 

la línia masculina pot arrelar-se en aquesta idea d'apropiació sanguínia. 

Si ens remetem a nivell europeu, els Estats europeus atribu"ien una relació legal i 

indirecta del pare amb el fill o filia, definint-Io com a marit de la dona (mare) 143. I és el 

lligam de la mare amb el fill o filia el que esta definit explfcitament i en termes 

biológics. Els rols del pare i de la mare eren molt diferents. El pare s'erigia en 

representant de la institució familiar, exercia un alt grau d'autoritat, participava en el 

desenvolupament de les capacitats físiques i inteHectuals (I'autor no ho diu, peró 

segurament més deis fills que de les filies) peró no en les activitats de maternatge. Els 

infants tenien menys contacte amb el pare que amb la mareo Phillips (1994) suggereix 

que foren les polítiques de "maternitat" del segle XX les que van donar la imatge que 

I'única funció del pare era casar-se perqué la dona tingués fills i filies per a ell (i 

desenvolupar una funció de breadwinner). En tot cas, en la construcció de la familia 

nuclear el sistema de parentiu basic que se'n deriva esta referenciat en les 

característiques de la parentalitat (Cadoret, 2006). 

En altres cultures, peró, mare i pare són termes emprats amb més d'una persona (per 

exemple, entre els truk, els BamButt) i hi ha un tipus de relació extensiva a totes les 

persones que un individu designa amb el mateix terme. És evident que només una 

143 Phillips, R. (1994): "Una perspectiva sobre la historia de la paternidad" a La figura del padre 
en las familias de las sociedades desarrolladas, pags. 113-135. 
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dona haura dut en el seu ventre aquella persona, i que una dona (la mateixa) o moltes 

dones, I'hauran alimentat, cuidat, ensenyat... 

A I'África subsahariana maternitat (motherhood) inclou les accions de diferents 

parentes que col·laboren en les funcions de maternatge i que esdevenen mares. 

Verhoef (2005) exposa que aixó significa que pot afirmar-se que "a child has many 

mothers", dones que tenen relacions de parentiu amb els infants i que participen en 

diferents aspectes de la cura, socialització i educació deis infants: les avies poden 

alletar, germans i germanes (o cosins) en transmetre valors culturals, tiets en introduir 

habilitats pel treball futur, etc. L'autora posa en relleu que aquesta multidimensió 

d'agents també multidimensiona el significat parental per I'infant tot i que no qüestiona 

I'experiéncia maternal de la dona. En canvi aquesta pauta cultural comporta que 

I'adopció en aquests lIoc no sigui qüestionat. 

Entre els baruya de Nova Guinea, es creu que els infants tenen dos pares 144. D'una 

banda, I'home que ha introdurt esperma dins una dona; d'altra banda, el Sol. El pare 

huma fa el cos i dóna la vida, la forya, mentre que el Sol fa el nas, els ulls, els dits, 

etc. En la nostra societat, el parentiu deis homes en relació als seus fills i filies s'ha 

construrt en base als lIayos de sang (la sangre es más espesa que el agua) de 

manera que un control sobre la sexualitat femenina 145 ha estat una manera 

d'assegurar-se la paternitat biológica i, idealment patemitat social fos paraHela (o 

sinónima) de patemitat biológica (Héritier, 1996). 

Ordre simbólic 'emení com a principi d'organitzaci6 socio-cultural? 

Re-produir persones su posa haver d'organitzar la pertinenya d'aquestes. La 

complexitat de les possibilitats d'establir aquestes pertinences van molt més enlla del 

suposadament biológic com les etnografies i els debats classics en matéria de 

parentiu demostren. Un deis esforyos de les feministes ha estat intentar trobar 

sistemes de parentiu contemporanis que mostressin una preeminenya femenina, peró 

ni en les cultures actuals ni en els registres etnografics valids ha estat possible. 

La tasca de trobar vestigis d'una societat endreyada segons un ordre femenf (primer 

matriarcal, després feminitzat) ha estat infructuosa. Comenyant pel classic i poHémic 

volum de Bachofen (1987/1861) i la suggeréncia de la unitat primaria mare/fill com a 

element social mfnim i I'existéncia de societats matriarcals, que ha estat altament 

144 Godelier: op. cit. 
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criticada i incorroborable amb la diversitat cultural actual existent així com a través de 

I'etnografia ben documentada. D'altra banda hi ha qui considera que els mites així 

com la suposició de I'existencia d'una primaria societat matriarcal només suposa un 

element justificatiu més del triomf del patriarcat arreu 148. Més recentment Lo Russo 

(1998) exposa que la persistencia deis antropolegs en focalitzar tots els debats de 

parentiu a voltant del matrimoni i I'avunculat su posa que: 

"la mujer es la única madre a quien se convierte en incapaz de hacer lo que todas las 

hembras del reino animal saben hacer, mantenerse a sr mismas y a sus erras, ella que, 

además del instinto materno, común a todas las madres del reino animal, posee también 

la extraordinaria capacidad de la inteligencia humana. [ ... ] Lo que se conjura y evita de 

cualquier manera es la posible y amenazante autosuficiencia del núcleo biológico mujer

prole." (pag. 180) 147 

La proposta de Morgan de I'existencia d'una etapa igualitaria (en un moment historie 

dominat per I'evolucionisme com a paradigma), aixf com les propostes d'Engels i el 

seu assaig sobre I'OTigen de la famflia (1971/1884) han estat revisades a través de la 

perspectiva feminista (vegeu Sacks, per exemple), i reinterpretades conceptualment, 

per exemple en el paper de les dones en les societats cayadores-recolectores, 

analitzant críticament la sobredimensió de I'home ca(}ador i recuperant les propostes 

de la unitat mare-fill fetes per Bachofen (vegeu, per exemple, Unton, 1956, Leackok, 

1978). L'existencia de la matrilinealitat, escassa peró constatada, també esta 

associada a la preeminenya d'interessos masculins (per exemple en aquells lIocs en 

que esta vinculada als matrimonis amb un grup de germans) o sense preeminenya 

femenina efectiva (com els Nayar de Kerala). 

Per un altre cantó cal esmentar que en els estudis de parentiu classics ha predominat 

un elevat grau d'androcentrisme en referencia a les teories i debats desenvolupats 

durant més d'un centenar d'anys que giren al voltant d'esquemes explicadors i 

justificadors de les expropiacions de la progenie a les dones per a ser revertides com 

a propietat masculina del que la teoria de I'alianya suposaria un zenit argumental 

(exposen aquesta perspectiva les ja anomenades Narodzky, Héritier, Lo Russo) 148. 

145 Hi ha molts textos sobre aquest fet, pero per a una analisi recent en el nostre pais vegeu 
Roca i Girona: op. cit. 

146 Vegeu, per exemple Bamberger (1979) o Webster i Newton (1979). 

147 Lo Russo parteix aqui de I'existéncia d'un instint innat, tot i que no es focalitza en aquesta 
discussi6 ni I'argumenta. 

148 L'exponent culminant d'aquest procés es, sens dubte, la teoria de I'alianya de Levi-Strauss, 
que tot i que admirat, ha estat lIargament criticat. Narotzky (1995) per exemple, resumeix que 
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D'altra banda hi ha qui hi ha volgut veure en aquest procés académic d'irresolució deis 

plantejaments teórics en parentiu una faHacia que situa els antropólegs com a 

subjectes culturals. Per a Lo Russo I'anomenat problema de I'avunculat no és tal, sinó 

que és la conseqüéncia de la invisibilització de la veritable pregunta: perqué en les 

societats tradicionals les dones acaben essent un element d'intercanvi? Des del seu 

punt de vista es tracta d'una fugida endavant del veritable problema masculí, la 

ignorancia de la patemitat davant la que els antropólegs del parentiu han mostrat una 

resisténcia a abordar el tema (la comparació transcultural posa en evidéncia que el 

que a totes les cultures es coneix es que tots els home si dones neixen d'una 

dona149
). Sota el lema la sangre es mas espessa que el agua es resumeix la 

biologització del parentiu en la nostra societat, i les teories desenvolupades parteixen 

d'aquesta concepció. 

Arnés I'abstracció mencionada redueix la reproducció humana a un procés biológic 

entre un home i una dona, mentre que les analisis de diferents cosmologies posa de 

relleu, en paraules de Bestard (2005) que 

"la insuficiencia de la natura per fabricar un infant, totes les cosmologies fan ús d'una 

tecnologia de I'engendrament i del naixement. És a dir, tecniques que fan possible la 

fabricació i el reconeixement del nou ésser huma" (pag. 87) 

En tot cas no sabe m si aquesta tecnologia de I'engendrament i naixement serveix per 

seguir amagant la ignorancia de la patemitat'50
• 

els estudis de parentiu han limitat la visió de les dones com a simples reproductores 
biologiques (sense reconeixer cap altra tipus de reproducció), en el present, passat i futur, on el 
matrimoni és I'acte institucional ("jura!") de transferencia deis drets constitutius de les persones. 
A més I'esquema interpretatiu de la teoria de l'alian98 es fonamenta en que les dones son 
identiques entre elles, i per tant intercanviables. Les dones son examinades purament des 
d'una funció instrumental esborrant-se el significat social del seu paper. Que les cultures 
estudiades siguin patriarcals i discriminatories sobre les dones no su posa ni legitima que el 
paradigma teoric construTt i adoptat també ho sigui (en aquest cas la teoria de I'alianc;a, o 
altres). 

149 Aquest "oblit" contrasta amb la visibilització que s'ha fet des del feminisme radical, en que, 
no només hi ha una acceptaci6 total de la diferencia generica i sexual sin6 que, aquesta 
s'erigeix com a eix reivindicatiu de la construcci6 de les relacions de les dones, deis sabers 
que construeixen i reconstrueixen tenint present el compartit, que és naixer d'un cos de dona i 
ensal98nt el diferent que su posa, naixer d'un cos de dona essent dona. 

150 Les elevades taxes d'adopci6 existents a Catalunya, especialmente de l'adopci6 
internacional i fenotipicament diferenciada, obren molts interrogants nous al voltant de les 
formes de parentiu. Per una situación de la tematica veure Actes del1er Fórum Internacional 
de Infancia y Familias. De filias y fobias: del parentesco biológico al cultural. La adopción, la 
homoparentalidad y otras formas de construcción de familias diversas" 29 Setembre-3 Octubre 
2006. 
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Les cosmologies al voltant de la reproducció humana sovint treuen importancia a la 

tasca femenina en aquest procés. La monografia sobre Godelier és un deis exemples 

més clars de la sostracció de rellevancia de les dones en les qüestions reproductives 

(a nivell biológic) i l'ensal9ament del paper masculí. Aquesta invisibilització del paper 

femení ha estat IIargament criticada (veure, per exemple, Moore, Narotzky, Héritier). 

Englobar els homes en I'esfera productiva (social) i les dones en la reproductiva 

(natural) com a eix analític ha suposat haver de concretar com es defineix el concepte 

de reproducció i si és I'adient per definir els processos per a generar un nou ésser 

huma. Narodzki (1995) situa les dones dins I'ambit productiu i defensa un triple 

vessant productiu de les dones des del materialisme cultural: 

procrear, és a dir, incidir en els processos fisiológics per afavorir o reduir la 

fertilitat 

produir persones, com a éssers socials que entraran a formar part d'un 

entramat de relacions 

produir productes, en tant que for9a de treball, i hereus d'una condició social 

dins la jerarquia social 

L'atracció de I'analisi de Narodky rau en que fonamenta la necessitat de considerar 

les dones com a productores. Més enlla de tornar a produir, reproduir, de fer de suport 

de transmissió, la veritable tasca de la maternitat és la de la produir151
• I que el tercer 

ambit, tradicionalment relegat a I'ambit masculí, no només inclou la participació 

femenina sinó que és indissociable de la producció de persones. 

És ciar que no només el genere incideix sobre I'estatus i la situació social de dones i 

homes sinó que també son importants els condicionaments histórica i socialment 

concrets de genere, classe i etnicitat152
• I son aquests tres factors els que determinen 

quin tipus i quines possibilitats estratégiques poden desenvolupar (les families en 

general, peró dins d'elles, especialment recau sobre les dones) per conciliar les 

diferents esferes productives del seus rols familiars i socials. La maternitat, que es un 

tipus de producció, esta penalitzada económicament per la lógica capitalista: ja no és 

només que la atendre a la família o els infants no estigui valorat (Narodzky, 1995; 

Crittenden, 2001) sinó que empobreix les dones en referencia als homes. Les dones 

151 Compartit per moltes altres feministas {veure V. Sau, 1999, M. Rivera, per exemple} 

152 Com ha mostrat Verena Stolcke en diferents treballs com a "Los trabajos de las mujeres·, a 
Leon {ed.}: Debate sobre al mujer en América Latina y el Caribe, vol. IV: Sociedad, 
subordinación y feminismo, Bogotá, 1992. 
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rebutgen més feines, tenen treballs més flexibles i mal pagats, accepten major 

nombre de mitges jornades, esdevenint un procés acumulatiu de capital económic 

peró també d'estatus, en el que Crittenden (2001) ha anomenat la conspira ció 

silenciosa. Budig i Egland (2001) afegeixen i constaten als EEUU a I'exposat que les 

dones finalment rendeixen menys perque estan exhaustes. Les autores constaten que 

la sanció económica pot valorar-se en el 7% per fill, tenint en compte que la sanció 

augmenta si s'és mare jove, si no es té una feina fixa, si s'és divorciada (i en segon 

1I0c casada), si es tenen pocs anys acumulats d'experiéncia laboral... Aquesta 

situació153 és més greu si som conscients que en la societat actual (I'espanyola, i la 

catalana per extensió) "ya no es la madre que trabaja sino la trabajadora que pretende 

ser madre" (Aguinaga, 2004: 264). 

Aquest eix, i la terminologia usada permet posar en paraHel algunes preguntes. El 

debat sobre I'elecció entre el moment productiu i reproductiu en el cicle vital de les 

dona és un debat fals i etnocéntric? 

Sovint es planteja la maternitat com una situació de tensió entre dos moments que es 

veuen i viuen com a excloents peró que conflueixen en el cicle vital: el reproductiu i el 

productiu. Narodzky em convenlt que no cal fer aquesta distinció i que en ambdós 

casos es tracta de processos productius. I per tant, el suposat binomi dicotómic 

reproducció-producció només son categories que relaxen I'esquema bipolar natura

cultura, doméstic-públic, i els paradigmes dualistes en els que es mou el raciocini de 

la societat occidental. Aquest fet també fa replantejar la dimensió des de la que 

s'analitza tot aquest procés, si exclou o no les altres dimensions productives de les 

dones, peró que en tot cas totes s'inclouen des de la perspectiva del treball. 

Utilitzar el concepte produir vida, persones o productes focalitza la rellevancia de tot 

aquest procés com a treba". Existeixen altres propostes per potenciar altres 

dimensions. Fruit d'un projecte en el que vaig participar i en el que es va debatre 

enormement quins conceptes caldria utilitzar per referir-se a tot aquest procés, 

dimensionar la relació i evitar conceptes dualistes i etnocéntrics vam decidir utilitzar 

"practiques de creació i recreació de la vida i la convivéncia humanes"l54. 

153 No he trobat análisis del mateix tipus per a les dones catalanes o espanyoles, pero és 
possible que no estés molt lIuny d'aquesta realitat (Aguinaga, 2004). 

154 Aquest és, de fet el subtitol de llibre producte d'aquesta recerca. El contingut esta publicat a 
Bertran, M.; Caballero, C.; Cabré, M.; Rivera, M. M.; Vargas, A. (2000) 
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2c.2. Apunts sobre homes ¡pares 

Mare i pare són rols que quan s'adquireixen duren de per vida, és a dir, un cop 

iniciades existeixen per sempre més, independentment de I'edat, de manera que, tal i 

com ha assenyalat Trost (1994), hauríem de parlar del procés de la maternitat i la 

paternitat, o de les maternitats/paternitats, amb caracterfstiques variables no només 

transculturalment, sinó segons I'edat de I'infant i de la mare o del pare (que és 

I'aspecte a qué es refereix aquest autor) i jo afegiria també segons el lIoc del fill 

concret amb relació als altres fills i filies (així, sembla ser que en algunes societats els 

darrers fills són especialment receptors d'atencions fisiques i emocionals, com per 

exemple entre la hausa, la !kung 155, la tonga 156, la gusii157 i d'altres societats). 

Seguint la idea que la paternitat és constru"ida a partir de la maternitat, la nova 

paternitat en la societat occidental ha provat d'apropar aquest contingut al de 

maternitat (Kellen, 1986), com si la paternitat quedés buida de contingut o sense sentit 

Oa que els esquemes heretats del breadwinner han quedat inoperants) i necessités 

omplir-se'n apropant-se al que fins al moment s'entenia per maternitat sovint equiparat 

a maternatge més la sensibilitat i expressivitat associades (Flaquer, 1999). 

L'interés per la paternitat s'ha focalifzat, en primer lIoc, en els canvis deis rols que 

s'han renegociat entre la paternitat i la maternitat, arran deis nous canvis socials 158, 

posteriorment s'han iniciat estudis centrats en la paternitat del mateix tipus que 

s'havien donat amb la maternitat. És a dir, si dins deis estudis sobre desenvolupament 

huma la maternitat i la relació entre la mare i el nadó havien estat centrals, ara també 

el pare i la paternitat s'erigeixen com a centre d'estudi, investigant quin ti pus 

d'involucració realifzen els pares vers lIurs fills i filies, com canvia amb I'edat i com 

afecta al desenvolupament de I'infant, intentant posar de relleu que els pares també 

són importants 159. 

155 Shostack: op. cit. 

156 Morton, H.: op. cit. 

157 LeVine (1996): op. cit. 

158 Veure, per exemple, Ch. Lewis i M. O'Bríen (eds.) (1987): Reassessing Fatherhood. New 
observations on fathers and modern fami/y, Sage Publishers, Londres; Meil (1997), Flaquer 
1998 i 1999, Beck-Gerstein (2003). 

159 P. W. Bernan i F. A. Pedersen (1987): Men's transitions to parenthood, Longitudinal studies 
of early family experience, Erlbaum Associates, HiIIsdale, N. J.; i Ross D. Parke (1996), 
Fatherhood, Harvard University Press, Cambridge. 
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Parafrasejant a Ortner podem dir que la paternitat no és a la masculinitat el que la 

maternitat a la feminitat. Les motivacions que condueixen homes i dones a la 

reproducci6 tenen components molt diferents pel que fa a la concepci6 de sí mateixos 

i a la seva identitat com a homes i dones. Si apuntavem anteriorment que la maternitat 

s'ha constitu"it com un deis components implícits del rol femenr i sovint es concep com 

la materialitzaci6 d'un desig que sempre ha existit (i per tant té a veure amb el passat), 

en el cas de la paternitat la vinculaci6 s'estableix al present i cap el futur (Gomes, 

2003). En els analisi sobre masculinitat tant a la societat occidental com a altres 

cultures la paternitat no és una component de primera fila que defineixi ser home 

intrínsecament sin6 que es realitza a través d'altres expectatives, rols i rituals 

(Vendrell, 2002; Badinter, 1993). 

La paternitat a occident, peró, continua essent constru·ida basicament com a pare 

"sostenidor" (breadwinner) 160: 

"Aunque los entrevistados reivindiquen dimensiones femeninas en la masculinidad, 

como cuidar de los nií'ios o ejecutar determinadas tareas domésticas, el trabajo 

remunerado y el sostenimiento de 105 hijos continúan siendo considerados prerrogativas 

normatives masculines." (Gomes, 2003) 

Sembla que s'esta produint un intent de canvi, peró s'evidencia certa resistencia o 

dificultat en les transformacions de rol (LaRossa i Mulligan, 1981). González de 

Chávez 161 exposa que els motius s6n d'una banda els problemes deis homes a I'hora 

de canviar el seu rol, els interessos deis sistemes polítics i económics i tarnbé la 

resistencia d'algunes dones a canviar el seu pro pi rol ¡compartir aspectes de la 

maternitat que havien estat heretats com a propis. Aquesta autora no es refereix 

només a les qüestions practiques de les atencions als infants sin6 també a nivell 

simbólic. Així com la maternitat s'ha omplert d'un contingut d'identificaci6 en que es 

barregen dona, mare i familia, aquest aspecte és totalment absent en els homes, de 

manera que, si bé molts o la majoria d'hornes poden pensar en, sobre i per a la 

familia, en canvi "no se representan ni sienten como aspectos esenciales de sr 

160 De fet la imatge del bon pare "sostenidor" s'allunya de mostrar interes per qestions de la 
crian<;a deis seus fills i segons Gerson (1997) esta intimament imbrincat amb el concepte de 
masculinitat construit sobre una correspondencia de la masculinitat amb I'autonomia o 
"lIibertat", assolibles, sobretot fora de I'ambit de la llar i associat al món laboral. Gerson exposa 
que mentre el model de pare breadwinner tendeix a cercar I'estabilitat laboral, el model d'home 
autónom, tendeix a la inestabilitat i canvi laboral com a part de I'assumpció del rol d'elecció 
continua i llibertat, mentre que els pares implicats (involved fathers) també presenten 
caracteristiques semblants en la construcció d'estrategies de conciliació laboral i de la llar. 

161 González de Chávez, A., "La censura de la subjetividad paterna" a La figura del padre en las 
familias de las sociedades desarrolladas, 1994, pags. 435-440. 
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mismos su ser, su presencia y su función en la cotidianeidad de la familia,,162. Les 

seves paraules intenten posar de manifest I'existencia d'una total oposició en aquest 

ambit en el sentit de la maternitat com una experiencia excessivament glorificada i 

mistificada amb la de la paternitat totalment mancada d'una expressió cultural 

simbólica. Afegeix, que el mateix succeeix, peró a la inversa, amb I'experiencia 

femenina en I'ambit social. D'altra banda, en les societats occidentals, la construcció 

de la preeminenya de la relació mare-fill/a com a diadica i exclusiva su posa que en el 

procés de canvi a una relació triadica (cada cop més desitjada pels homes de certes 

característiques socials) el paper de la mare esdevingui molt important com a 

mediadora d'aquestes relacions (Horvath, 1999). 

Els analisis sobre paternitat cada cop han anat incorporant major nombre d'accions 

participatives en relació als fills i filies, que inclouen interacció, accessibilitat i 

responsabilitat que poden operacionalitzar-se a través del joc físic, la cura 

(careviging), activitats socials i activitats cognitives. 

De fet es constata les dones i els homes actuen diferent si parlem d'estils parentals. 

Els homes tenen percepcions diverses sobre les seves esposes (que son més 

autoritaries que ells, o més permissives) mentre que les dones en general perceben 

que elles son molt més autoritaries que els seus marits (Winsler, 2005). Els 

progenitors que comparteixen en major grau I'estil parental tendeixen a parlar més 

d'aquest tema entre ells. Aixó significa que tant I'estil parental com la percepció de 

I'estil parental pot variar en funció del genere, qUestió que fins el moment no ha estat 

massa tinguda en compte. D'altra banda, la qualitat de la relació de la parella pot tenir 

efectes important en les practiques de crianya, el nivell de compartir-les i posar-les en 

acord o no. I és important saber que la discordanya en referencia als estils parentals 

deis progenitors pot tenir efectes o no sobre el desenvolupament deis infants. 

Pero tots aquests canvis socio-demografics i de rols venen acompanyats de veus 

crítiques que interpreten les limitacions socials a la paternitat com a eix no prioritari i 

que, per tant, reivindiquen certs analisis i reflexions en referencia a paradoxes 

existents. Per exemple, tot i que s'espera major implicació en els pares, les noves 

estructures així com I'increment de les situacions de separació i divorci evidencien 

diferents contradiccions. Castelain-Meunier (2002) exposa I'encara profunda 

biologització de la parentalitat i la tendencia a la matrifocalitat (per exemple, les lIeis 

custódies en situació de divorci). L'autora posa de relleu que el rol paternal depen 

162 González de Chaves: op. cit., pago 438. 
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totalment del desenvolupament d'aquesta consciéncia independentment del que 

succeeixi en la diada mare-fill. L'autora exposa sintéticament diferents contradiccions 

que reprodueixo perqué mostren I'estat de la qüestió i algunes de les vies d'analisi de 

la subjectivitat masculina/paternal, que contrasten amb el que he anat exposant afins 

el moment: 

• La paternitat sovint és definida per la seva exterioritat en referéncia a la unió mare

fillJa pero a I'actualitat es defineix pel grau de proximitat pare-fillJa (que és una 

paradoxa). A I'hora el vincle socialitzador pare-fillJa no esta garantit per la institució 

familiar sinó que ha de ser constru"it. 

• Encara hi ha un domini economic masculí I les dones acostumen a flexibilitzar el seu 

treball remunerat en funció de les necessitats deis infants. 

• El rol del pare no es defineix en referéncia a I'esfera privada Ila paternitat encara es 

conceptualitza com a periférica. 

• La importancia del desenvolupament de la consciéncia paternal dóna una nova 

oportunitat a la poc valorada paternitat. 

• La distancia entre pare i fillJa ha incrementat a la historia occidental a través de 

I'increment de la biologització de la societat i el creixement d'institucions legals que 

regulen el benestar de la infancia i que s'orienten a les mares, construint-Ies com a 

supra-reponsables. 

D'altra banda hi ha autors que assenyalen que el suposat problema deis pares 

absents (masculins) en la societat actual per trobar un rol adequat no és un problema 

nou derivat deis canvis familiars estructurals ni de géneres sinó que es una situació 

estructural dins els paIsos occidentals més que no pas una base moral on la paternitat 

ha estat sempre marginalitzada (Gillis, 2000). : 

• ... the marginalization of fathers in western countries ... is to be linked in important ways 

to the current restructuring of the global capitalism economy, the profound changes in 

class as well as gender relations that this has occasioned, and to the fate of the nation

state itself." (p. 227) 

Aquest seria el motiu de I'erosió de la imatge del pare breadwinner. La proposta de 

I'autor és que per finalitzar la marginalització deis pares és deixar de circumscriure el 

rol de pare a un rol que no es pot acomplir. EII aposta per una reconstrucció de la 

paternitat com una crida (as a caJling). 
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L'exposició precedent d'algunes de les línies d'investigació entorn la paternitat es 

justifica perque entenc que els canvis que s'estan produint entorn la maternitat estan 

acompanyats de canvis en la paternitat, que darrerament també és objecte de 

recerca. Personalment no he centrat la meva recerca en la paternitat tot i que la 

intenció inicial era incloure les dues perspectives (maternitat i paternitat). Pero van 

sorgir diverses dificultats: 

- En el treball de camp realitzat la presencia d'homes en els programes d'atenció 

a la infancia era gairebé inexistent 

- Vaig establir lIagos amb les dones, i quan vaig plantejar entrevistar els pares 

existien certes suspicacies que algun d'ells va posar en relleu perque jo tenia 

molta informació a través de les dones 163. 

- Vaig constatar en les poques entrevistes a pares que vaig realitzar (vaig fer 4 

entrevistes a pares, dos es van negar, i vaig desistir adonant-me de la situació) 

que a més el guió del qOestionari que havia realitzat servia per les dones, pero 

no pels homes. Lareau (2004) confirma aquesta experiencia i proposa que la 

recerca amb pares ha de focalitzar la informació amb parametres diferents a 

les mares, és a dir, no centrar-se en rutines ni discursos, sinó més propiament 

amb les interaccions amb els seus fills/es, és a dir, en allo que realment fan. 

A/guns apunts per interpretar e/s contextos famlliars actua/s 

Des de l'Antropologia s'ha donat un extens debat entorn la universalitat de conceptes 

com fa mília , matrimoni donat que deixen de ser operatius quan es fa comparació 

transcultural. En tot cas arreu existeix la necessitat d'organitzar les diferents 

dimensions de la producció, aixi com les qüestions emocionals, sexuals, de parentiu, i 

economiques. En tot cas el que a mi 'interessa és saber quines persones estableixen 

major relació amb els infants i actuen com a agents. 

Des de la sociologia es parla de familia quan hi ha matrimoni i descendencia, alianga i 

filiació des de I'antropologia. Flaquer (1999) proposa que és imprescindible la 

descendencia mentre que no la parella. Tot i que les famílies de les que jo parlaré 

tenen descendencia la meva pro posta de definició de família inclou aquelles en que 

163 Crec que I'óptim és la parella d'etnografs de sexe diferent com ha estat recurrent a les grans 
etnografies deis Six Culture i posteriors, tant per les possibilitats d'accés a esferes socials 
diferents, com per diferents focalitzacions, percepcions e interpretacions de la realitat en funci6 
del genere. 
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existeixi la intencionalitat i/o realització practica d'algun eix de producció (en els 

termes de Narodzky) sense remuneració. 

Poso per cas I'exemple d'uns coneguts ( i que no és únic a Catalunya) que, fins el 

moment, son parella estable sense lIac;os matrimonials que no volen tenir fills. Pero 

han decidit tenir en acollida un nen que ara té deu anys, quart fill d'una famflia 

marroquina immigrada a Catalunya, amb el que han establert la segOent relació: el 

nen té ciar qui son els seus pares, que son els biologics; el temps de vacances i 

intersetmanal es distribueix entre les dues lIars; els meus amics col·laboren 

economicament en les despeses del nen, participen de la seva educació i del seu 

procés de socialització; les qOestions del nen son decidides per les dues famflies. I el 

nen, evidentment, a casa deis meus amics té el seu pro pi espai com tindria qualsevol 

nen a casa deis seus pares. La situació, practicament, es semblant a la de molts 

infants que tenen la custodia repartida entre els progenitors després de que aquests 

se separessin, pero amb la diferéncia que no hi ha cap lligam biologic entre el nen i 

els meus amics, no es diuen mare-pare-fiII. Son famflia? Des del meu punt de vista sr. 

Els sociolegs fa temps que analitzen els canvis que s'estan produ"it dins la familia, ja 

no només en tant la diversificació de les formes que pot adoptar (Teresa Terradelles 

que analitza la diversitat familiar té descrites més de 50 formes de famflia) sinó també 

en les relacions i rols que s'estableixen entre els seus membres (Brullet, 1997). Els 

nous valors emergents o ja totalment instaurats (I'individualisme), el canvi en les 

prioritzacions de les identitats individuals (es prioritza I'afiliació parental o la pertinenc;a 

a una xarxa d'amics, es prioritza ser dona o ser persona, ... ) dóna lIoc a una dificultat 

descriptiva. Si bé el nombre de lIars monoparentals va en augment (i que Flaquer 

1999 situa com a model de famflia postpatriarcal164 
) pero de moment encara esta 

lIuny d'alguns pa"isos europeus on ja es parla de la feminització de la infancia (Jensen, 

1994) referint-se al protagonisme que prenen les mares en aquest nou model. 

164 Patriarcal seria la nuclear, i la tradicionall'extensa (Flaquer, 1999). Prefereixo I'ús d'aquests 
conceptes que no pas les propostes que han realitzat altres sociolegs. Beck-Gemstein 
(2003/2000), per exemple, parla de famflia post-familiar, que vindria a ser una conceptualitzaci6 
de la familia actual com a un compendi de ·variacions sobre un mateix tema". I aquest tema, 
que sembla una unitat invariable, és la familia nuclear. La dificultat d'aquesta conceptualitzaci6 
és que parteix d'uns perspectiva molt limitada a nive" temporal i té poc present la diversitat i per 
tant, per mi, resulta excessivament constrenyidora (qué pasa amb les arees europees en qué la 
familia troncal encara té un pes simbOlic important en la relaci6 deis seu s membres? Per quines 
classes socials és possible fer variacions, per quines és aconsellable? Per quines minories 
étniques les variacions escapen del control de les decisions que s'han pres, com per exemple 
en les families que han viscut un procés migratori?). 
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Peró tots aquests analisi descriptius i/o analítics no em serveixen per que descriuen 

situacions familiars a lIarg termini, i en canvi, en la meya recerca faig referéncia als 

tres primers anys de vida deis nadons, període en que la parella com a progenitors 

biológics segueix essent majoritaria i on encara funciona I'ideal de família nuclear 

(quan es tracta del primer fill, que és una de les eleccions en el meu analisi). Per tant 

com he dit al principi, en la consideració de familia és essencial tenir en compte les 

intencionalitats, les expectatives (més enlla de I'existéncia de rituals que signifiquin 

una situació social en alguns casos). 

Una de les qüestions que vull posar sobre la taula en referéncia a la família actual és 

que el canvi no és tan en referéncia als rols concrets (que existeixen, certament i jo 

mateixa sostinc) sinó a les expectatives: qué condueix als homes i dones a formar una 

família? Qué condueix a tenir un fill? Els rols han canviat perqué les motivacions per 

tenir fills també han canviat. Si el final del patriarcat obre nous espais de negociació 

deis géneres dins i fora de la família (I'alliberament es tant per homes com per dones), 

obre espai també a noves expectatives i nous camins per assolir-Ies. Una de les 

dimensions que pretenc explorar és, doncs, aquestes expectatives dipositades en la 

família de procreaci6. Com s'entén el vincle que s'estableix amb I'infant? 

o la pregunta real, donada la tendéncia a la baixa natalitat, que tot just ha comenc;at a 

remuntar, és: perqué no tenir fills? Jo no podré contestar aquesta pregunta perqué no 

és I'objectiu amb que vaig iniciar-me, peró si ara comencés un altre cop, sense cap 

dubte seria la clau. Sáez (1999), per exemple exposa que ser mare o ser pare té més 

a veure amb la subsanació de déficits que no pas amb projeccions de grup familiars. I 

en les dones que han elaborat una visió de la maternitat com un impediment de 

"I'alliberament personal" (Sáez, 1999), com un rol dificultador de dur a terme altres 

desiljos o altres rols la decisió té "oc després de valorar els profits individuals. 

Qué és la maternitat? Primer intent 

La maternitat és la relació que s'expressa a través de la capacitat femenina de crear 

vida a través del propi cos que assegura I'existéncia d'una interrelació de qualsevol 

persona (home o dona) amb una dona (com a mfnim), de la que ha estat dependent 

en algun grau. 

En quina mesura les interrelacions que s'estableixen a través de la maternitat tenen 

com a funció la incorporació de la progénie en la societat (o cultura) com a membres 

actius d'aquesta? Quin conceptes esdevenen centrals? 
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Exposaré els ambits de debat, alguns mínimament ja exposats, intentant fer un 

exercici expositiu deis conceptes que resulten primordials i que s'utilitzen en els 

estudis sobre socialització, enculturació, maternitat, infancia sense un criteri homogeni 

de definició (potser perqué no és possible?). 

2c.3. Al voltant de la cura i I'autonomia 

Punt de partida. La complexitat de la maternitat la centro en les següents opcions: 

essent una capacitat i possibilitat acaba esdevenint una funció i inclos en 

alguns lIocs objectiu 

parafrasejant a Spindler, qué fa que les dones desitgin, acceptin, es conformin 

en haver de ser mares 165? 

Tenen sentit les preguntes anteriors? 

No son preguntes vanes si considerem que tot el que esta relacionat amb ser mares, 

s'ha interpretat i significat a occident, dins un paradigma patriarcal, com una 

experiéncia limitadora de les llibertats individuals (d'aquelles de les que si podien 

gaudir els homes). La generalització de métodes anticonceptius (farmacologics i 

tecnologics) a occident ha condu"it a la possibilitat de control de la reproducció 

altament efectiva 166, a una disminució de les taxes de natalitat, i canvis importants en 

les experiéncies de maternitat i paternitat. En conseqüéncia, quan les dones n'han 

pres consciéncia, ha esdevingut una experiéncia bé rebutjable (per les dones que no 

son ni seran mai mares, per exemple), redu"ible (per aquelles que limiten el nombre de 

fills i/o el posterguen), o transformable (per exemple, I'amiga ja esmentada, acollidora 

d'un infant junt amb la seva parella, o dones que tampoc mai seran mares pero son 

voluntaries en centres dedicades a la infancia per exemple). 

Desenvolupament, Cura, Independencia, Autonomia 

165 I que ja hem vist, que d'existir un sentiment maternal innat, aquest no seria suficiente per 
explicar-ho. 

166 Per exemple, Vegetti (1992). Tot i que no oblido que totes les cultures tenen mecanismes 
efectius de regulaci6 de la fecunditat (vegis Narodzky, 1994, per exemple), la societat en la que 
vivim s'estan transgredint tots elllmits existents fins el moment: no procrear quan el cos esta en 
les suposades millors condicions per fer-ho, esterelitzar dones que son fértils, i fertilitzar dones 
que ja no son fértils. Altres autores, en canvi, posen en qOesti6 la maternitat com a eix comú de 
subjectivitat (Martinez, 1992). 
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La idea que la maternitat és un exercici i experiencia de subjectivitat que pot restar al 

marge deis imperatius patriarcals és esbossat per Chodorov (1986) i aprofundit en 

altres autores 167. En aquestes propostes és novetosa la idea que malgrat les dones 

siguin heterosignades (és a dir, se'ls atorgui una identitat des de fora) pel discurs etic 

que haurien d'impossibilitar I'agencia sobre els seus actes, vides (Maffía, web) en 

realitat sí existeix una practica, veu i subjectivitat femenines. 

Carol Gilligan suposa un bon punt de partida en la focalització d'aquest debat. 

GiIIigan 168 proposa un desenvolupament moral169 i cognitiu diferenciat a nivel! de 

génere en tant que la proposta de Kholberg d'una ética de la justicia considera que 

estaria més relacionat al món masculí mentre que les dones estarien més influ·ides 

per una ética de la cura. 

La seva proposta parteix de la crítica, coHaboració i plantejament complementari que 

realitza a la proposta de desenvolupament cognitiu i moral de Kholberg 170 qui 

universalitza I'existéncia d'una ética de la justfcia com a etapa final de 

desenvolupament cognitiu huma en diferents fases (obediéncia per temor, relacions 

interpersonals i desenvolupament de bondat, subordinació a les regles de les 

institucions) que culmina en la subordinació de les regles a principis universals. I el 

principi universal és el de la justicia. 

GiIIigan critica d'etnocéntric i androcéntric la proposta de Kholberg que es basa en un 

estudi realitzat només en nois. Gilligan realitza el seu estudi només en noies peró la 

proposta que formula no és jerarquica i tampoc defensa que el que anomena ética de 

la cura estigui explícitament vinculada a les dones, sinó que des de la seva 

perspectiva existeixen dos tipus de desenvolupament elegibles en funció de les 

característiques contextuals. A grans trets significaria que I'ética de la justícia es 

desenvoluparia dins uns parametres més formals i abstractes de respecte (drets 

formals deis altres) mentre que I'ética de la cura es mourien en lo contextual i 

relacional fent emergir conceptes de compassió i cura (responsabilitat pels altres). 

Ambdues étiques defensen la igualtat peró Kohlberg emfasitza la imparcialitat i la 

universalitat (obviant o eliminant les diferéncies; "is predicated on equality and 

centered on the understanding of fairness", p. 164) mentre que GiIIigan accentua el 

167 Com Kristeva (1986) o Irigaray (1985), per exemple. 

168 GiIIigan, C. (1998/1982) In a different voiee. Psyeho/ogieal Theory and Women's 
Deve/opment. Cambridge, Massachussetts, and London, Harvard University Press. 

169 Moral en el sentit de la descripcions de les conductes habituals en una societat . 

170 Veure una slntesis a Kohlberg (1989/1976). 
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respecte a la diversitat i la satisfacció de les necessitats de I'altre ("on the concept of 

equity, the recognition of differences in need", p. 164). 

El rellevant de la proposta de GiIIigan és que configura una proposta en que les 

experiéncies personals estan marcades per dilemes de conflicte moral i les eleccions 

conseqüents (en la societat occidental), que configura un conflicte en el 

desenvolupament propi i la moral de la responsabilitat, que és central en les dones en 

molts ambits de la seva vida, i en especial davant la maternitat171
• 

La cura als infants, que és la més naturalitzada als condicionants de la biologia 

femenina i la seva capacitat de reproducció biologica, és només una de les practiques 

en les que es visibilitza I'ética de la cura 172. L'atenció als infants dins la familia segueix 

estan en mans femenines, pero també altres tipus d'activitats com la cura a parents 

més lIunyans o amics (Gerstel, 2000). De fet també pot fer-se extensible a altres 

ambits institucionals en les societats occidentals, com I'atenció a la infancia, I'educació 

a les escoles, i a nivell de cura en general, tasques com infermeria, etc. Les dones no 

només s'enfronten al món a través d'un cos diferent al deis homes sinó que "but a 

different voice and way of thinking, a different sense of justice and politics, and a 

different sense of love and attachment." (Gerstel, 2000: 468), en la línia de la proposta 

de Gilligan. 

El dubte que es genera és que si s'assumeix I'ética de la cura com a un eix 

vertebrador de la moral que sembla que les dones, per transmissió cultural, han 

assumit més que els homes, qué succeeix en la societat en transformació i en 

contraposició a altres models parentals diferents (és a dir, I'ética de la cura en quina 

mesura afecta a dones de el as se mitja, dones immigrades, etc.). En parlaré més 

endavant. 

Cockburn (2005) realitza un recull a les critiques que s'han anat realitzant en els 

darrers anys a la proposta de Gilligan sobretot per que es basa en les necessitats 

(deis altres) que condueix a una problematica resolutoria no-satisfactotia entom les 

171 Aquesta postura de defensa i autoafirmaci6 de la diferéncia genérica com a autodefinitotria i 
autoidentificativa ha condu'it a I'apropament de postures divergents {e inclos oposades} entre 
feministes radicals i no-feministes en el sentit que la defensa de "I'ética de la cura" com a 
propia de les dones ha apropat les dones de postures més conservadores {que defensen un 
estil de vida dependent} a algun tipus de feministes que defensen la "cura" com una prova de 
la superioritat femenina en la seva capacitat relacional i moral {Gerstel, 2000}. 

172 Aquest marc inbterpretatiu és paraHel als resultats deis estudis de, sobretot sociologues, 
que, des del feminisme o no, constaten I'encara predominant atenció de les dones a les 
tasques doméstiques i de cura malgrat els canvis socials existents. Vegeu, només per posar 
un exemple, Kurz {1997} o Brullet {1997}. 
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implicacions que poden tenir pels drets deIs infants, i no valora la perspectiva deis que 

estan essent cuidats. Exposa una versió modificada de /'atica de la cura formulada per 

Tronto (1993) 173 que emfasitza més la responsabilitat i les relacions (que no pas els 

rols i drets), que esta lligada a situacions concretes (més que no pas a abstraccions), i 

és més /'activitat de tenir cura (més que no pas una série de principis). 

Una de les qüestions que se'm plantegen és fins a quin punt son transportables 

aquests conceptes étics i models de desenvolupament cognitiu i moral a altres 

entorns culturals. Rogoff (2004) posa en evidéncia I'existéncia de variats models de 

desenvolupamentn cognitiu que aleshores fa suposar també I'existéncia d'étiques 

diferenciades? En tot cas és valid per a la població de la societat occidental, catalana, 

per extensió, i resta per veure quina distancia existeix en referéncia a la población 

immigrada. Per la seva banda Liamputtong (2006) confirma la possibilitat d'utilitzar 

aquest esquema teoric en altres universos culturals. Analitza el paradoxic discurs de 

la maternitat en les narratives de les experiéncies de les dones cambodjanes, 

vietnamites i de Laos immigrades a Australia. Conclou que ser mare es una 

experiéncia de transformaci6 del se/f, que suposa una transformació moral influida per 

una ética de la cura i responsabilització deis altres (és a dir, en la línia de Gilligan), 

essencialment els infants. Les dones son representades i idealitzades com a 

"contenidores de la moralitat". Cal veure, pero, qué succeeix al nostre universo 

Per Ruddick el treball maternal precisa tant d'actituds cognitives com morals on 

acompleix un paper central "I'amor atent" (attentive love) que fusiona la idea de la 

necesitat de I'amor (que no impedeix el coneixement sobre I'altre persona) I de 

coneixement (que no impedeix reduir I'amor malgrat el caire del desenvolupament del 

fill/a). La relació entre mare i fill/a és una relació de interacción dialéctica. 

Everingham (1997) resitúa el nus gordia de les relacions materno-filial s constru'int un 

marc que focalitza aquesta relació com a intersubjectiva i esdevé central el concepte 

d'autonomia que defineix com "la forma de subjetividad, que tiene que ser producida 

activamente por otra persona, en un contexto sociocultural concreto." (Everingham, 

1997: 17-18). A la societat occidental, com hem vist, aquesta altra persona és la mare, 

que alhora també té dret a una autonomia propia. Es a dir, en la societat occidental 

(independent segons Greenfield) la persona a través de la que es crea el procés de 

subjectivització de I'autonomia és la mare que és qui es veu implicada en major grau 

en el procés de crianc;a infantil; pero en les societats que definiré com a 

173 Informació extreta de I'article de Cockbum (2005) op.cit. 
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interdependents (a partir de la pagina 132) a través de qui o de quines relacions 

s'estableixen aquestes conceptualitzaciosns d'autonomia? Ho reemprendré més tardo 

La pro posta d'Everingham es molt suggerent donat que sintetitza algunes de les 

qOestions mal resoltes en propostes anteriors. D'una banda, movent-se dins una 

vessant de la teoria feminista, exposa com la naturaització de les necessitats deis 

infants situa I'ació materna com a purament reproductiva en el seu sentit més 

objectual: la maternitat deixa de ser una simple reacció a un estimul pel que ja existia 

una fórmula estipulada per esdevenir una interpretació de demandes que posa en joc 

realitzar eleccions valorant I'autonomia própia i la del nadó. Per tant la mare esdevé 

una agent crítica creadora de significats culturals y de sistemes de valors humans. Ella 

diu que en lIoc es tracta el "conflicte materno-filial" en la construcció de la subjectivitat 

infantil (per que aquest només és en interes deis estudis feministes). 

Des del meu punt de vista I'atractiva proposta d'Everingham presenta una dificultat 

conceptual en tant que la percepció de les "autonomies" és dicotómica i només ofereix 

aquesta lectura possible: el que ella anomena el conflicte de la maternitat, que no és 

més que un conflicte per I'elecció entre I'autonomia del fill i la de la mare (com si una 

es construís en detriment de I'altre) 174. Personalment i des d'una perspectiva 

transcultural aquesta pot esdevenir la característica de la maternitat d'una determinada 

cultura, és a dir, viure, experimentar subjectivament la maternitat com a aquesta 

interpretació de les demandes deis infants com a soHicituds d'autonomia que resten 

les de les dones (és a dir, com un conflicte d'interessos), i que en la present 

investigació es constata que sí es una construcció i experiencia subjectiva de la 

maternitat en els entorns de predomini de model independent. 

Peró manca tenir en compte i explorar, per la seva banda, si aquesta agencia de les 

dones en convertir-se mares, en esdevenir interprets úniques o compartides (segons 

les cultures, peró arreu feminitzades) si és veritablement arreu un conflicte, o si 

existeix, per altra banda, contexts culturals en els que no existeix aquesta visió i 

experimentació conflictiva. Si la maternitat atorga estatus, possibilitats, obre 

coneixements, marca fases del cicle vital, forma part d'un món de continu"itats. El que 

posa en qOestió és que el concepte cultural d'autonomia és el que marca si es viu com 

un conflicte o a I'inrevés. Parteix de que no hi ha necessitats objectives deis infants i 

174 Aquesta definici6 d'autonomia difereix de les moltes utilitzades per altres autors. 
Anteriorment, citant a Gerson (1997) parlava d'homes i masculinitats autónomes (que tenen 
dificultats per crear vincles estables amb dones, infants, pero també feines concretes) que 
potser es referia a individualista. 
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que "las expresiones instintivas del infante no pueden conocerse directamente, sino 

que tienen que ser interpretadas y juzgadas como expresión de una necesidad" (p. 

19), que la interpreta en base a una cultura específica. I a més les mares tenen els 

seus pro pis interessos i necessitats. 

L'autora defineix I'autonomia com una construcció de la intersubjectivitat en que en les 

autonomies de les diferents persones que interaccionen es posen en joco En realitat 

aquesta no és la característica de la maternitat sinó que pot definir la de qualsevol 

relació humana. Les caracterfstiques de les relacions asimétriques (com la que hi ha 

entre mare i nadó, en que un depén de I'altre per sobreviure físicament i socialment) 

com la de mare-nadó també s'estableix entre persones per exemple adultes 

(ancianes-dependents) és a dir, la cura exposada anteriorment com a relació 

intersubjectiva de reducció o deconstrucció de les desigualtats. La maternitat des 

d'aquest punt de vista es viuria de manera diferent en societats independents e 

interdependents en tant que els eixos que estructuren la societat siguin més jerarquics 

o menys, més individualistes o no, i on només conta I'autonomia propia sobre la de 

tots. 

La limitació de I'analisi de Everingham no rau en I'émfasi de la limitació de I'autonomia 

de la mare per construir la del nado sinó que la limitació és la de la societat que 

construeix com a única constructora d'aquesta intersubjectivitat a la mare: és a dir, és 

cultural. 

Ferro (1991) apunta que la practica occidental de prioritzar el nadó per sobre de tot, 

fer-Io el rei, és una conducta narcisista deis pares i mares perqué els col, loca a ells 

mateixos en una situació de privilegi, de reis i reines, de decisió, de poder (aquesta 

podria ser una interpretació de la conducta parental més independent). Per contrast 

exposa que les mares cac;adores-recolectores (que se situaria dins un marc parental 

interdependent) "independitzen" rapidament els seus fills per poder seguir 

desenvolupant la seva funció de persona. En canvi les mares occidentals s'aferren a 

la maternitat per poder seguir essent mares. Aixo suposaria, dones, que no existiria un 

conflicte d'interessos reals entre mare i nadó, sinó que en realitat el fill/a seria una 

instrumentalització per assolir els objectius de la dona com amare. 

La dificultat de conciliar la perspectiva desde la dona i des deis infants a I'estudi de las 

sociedades complejas rau, en la construcció socio-cultural de I'oposició de les 

necesitats i la seva base en una ética de drets que s'ha focalizat en los drets i normes 

(rules and rights) per sobre de responsabilitats i relacions com proposa I'ética de la 
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cura que sitúa I'énfasis en la interdependencia humana (Cockburn, 2005). La 

necesitat de conciliació de les dues perspectives es fa més evident quan s'identifica 

un proces social de feminifzaci6 de la infantesa (Jensen, 1994) derivat deis procesos 

de transformació de la familia que ha comportado que las dones hagin de 

responsabilizarse deis fills en totes les dimensions de la vida quotidiana (emocional, 

económica y de cura) pero que a nivel transcultural no es una situación excepcional 

(Bertran, 2000). 

Que és la matemitat? Segon intent 

La maternitat és la relació que s'expressa a través de la capacitat femenina de crear 

vida a través del propi cos que assegura I'existencia d'una interrelació de qualsevol 

persona (home o dona) amb una dona (com a mínim), de la que ha estat dependent 

en algun grau a I'actuar sota els principis etics de la cura (culturalment definits). En 

aquest sentit la maternitat és un exercici de co-construcció de I'altre (I'infant), pero 

també de sí mateixa, a través de la interpretació del camf relacional a recórrer entre 

els eixos dependencia-autonomia (entre mare-nadó i nadó-mare). 

En conseqüencia el significat de I'experiencia maternal queda coix si no es té present, 

si més no a nivell social, les relacions intergeneriques i les co-contruccions mutues en 

un moment de canvi social important. 

La construcció social del genere m'interessa, doncs, en múltiples de les seves 

dimensions pero en els capítols següents en aquests aspectes: 

com a ordre social de classificació de tasques i rols, en concreció aquelles que 

giren al voltant de les atencions als infants 

com a ordre simbólic experiencial i interpretatiu deis pro pis actes i deis deis 

infants. 
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2d. LA REPRODUCCIÓ, DE GENERE, DE CLASSE, D'ETNIA. DE 

pRACTIQUES DE CRIANCA, CULTURA I CLASSES SOCIALS 

La societat que he d'analitzar és una societat complexa, historicament cru'illa de 

cultures, i amb processos migratoris significatius a curt i mig termini. La preséncia de 

població immigrada de multitud de pa'isos del món provoca certes dificultats per 

analitzar alguns deis processos que m'interessen. 

Quan parli de famflies ímmígrades em refereixo a famílies que han viscut un procés 

migratori recent des de fora de l'Estat espanyol. Els infants deis que parlo sovint son 

fills i filies de famflies immigrades pero que no han viscut en primera persona el procés 

migratori; tot i així, les condicions d'inclusió social estan condicionades pels 

recorreguts de les seves families (Carrasco, 2003; Casas, 2003). 

Realitzaré la distinció genérica sovint entre famílies comunitaries i no-comunitaries 

perqué aquest fet marca condicions de mobilitat i regularitat entre la població, pero 

concretaré I'origen sempre que sigui necessario 

Els marcs teorics presentats fins el moment, que ens serveixen parcialment, bé 

intenten explicar universals humans amb categories generalistes (sobretot des de 

I'antropologia), bé son excessivament concrets, i en conseqüéncia etnocéntrics i 

sociocéntrics, per comprendre processos on la diversitat cultural és una dimensió 

important. Per tant, per poder donar compte de la diversitat de situacions que viuen 

els infants menors de tres anys aquí cal un marc teóric que abraci aquesta situació. 

Seguint el marc teóric basic de LeVine, alguns recercadors han investigat i creat un 

marc teoric per donar explicació els processos d'adquisició del coneixement cultural 

en contextos potencialment aculturadors, bé per moviments migratoris bé per 

processos colonitzadors. En primer lIoc exposaré aquest marc, la teoría deIs models 

parentals índependents/interdependents. Després exposaré acotacions conceptuals 

d'altres investigacions, i en darrer lIoc la proposta teorica que realitzo. 
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2d.1. Independencia i interdependencia 

Hi ha autors que realitzen una crítica activa a com les variables usades per analitzar 

les pautes de crian~a de famnies immigrades poden determinar en gran mesura la 

valoraci6 de la seva implicaci6. El debat endegat per Toth and Xu (1999) en referéncia 

a quines havien de considerar-se activitats de crian<;a en relaci6 als pares (homes) de 

minories demostraven que si s'hi inclo'ia la supervisi6 i monitoritzaci6 de les activitats 

deis fills, els pares afroamericans deixaven d'obtenir els pitjors resultats en referéncia 

a la seva implicaci6 en la crian~a deis seus fills. Es posa sobre la taula que la 

implicació de moltes families amb els seus fills es realitzen a través de mecanismes 

no reconeguts des de la majoria. Per aquest motiu la teoria deis objectius parentals 

independents/interdependents resulta óptima perque no succeeixin invisibilitzacions 

com les esmentades. 

Seguint la teoria de l'enculturaci6 classica exposada, les actuacions de les famnies i 

mares de minories amb els seus fills també poden analitzar-se com a pautes 

adaptatives al medi tot i que les estrategies d'inversi6 parental (LeVine, 1988) i els 

models de personalitat infantil (Whiting, 1988) establerts des de la teoria de 

l'enculturaci6 classica son operatius peró simplificadors ra6 per la que alguns autors 

posen en relleu la necessitat d'introduir major nombre de variables explicatives perqué 

existeixen practiques de crian~a que no sustenten aquestes classificacions (Ho, 

1994). 

Diversos autors a Greenfield i Coocking (1994) proposen el marc interpretatiu dual 

d'independéncia/interdependéncia per a analitzar les relacions entre grups culturals 

majoritaris i minoritaris 175. Utilitzaré el terme grups minoritaris i majoritaris en el sentit 

que comporta relacions de poder: el grup majoritari controla més recursos y proveeix el 

context d'aculturaci6. Els grups minoritaris comporta que tenen marcadors culturals i 

fenotípics 176. 

175 Parteix de I'esquema funcional individualisme! coHectivisme (independencia! 
interdependencia) de Triandis (1988) que estableix una polaritzaci6 de models culturals que 
permet transportar els models material s de la cultura a dimensions simb61iques i de valors. Les 
cultures individualistes exerceixen major émfasi sobre I'individu, les seves necesitats i 
assoliments d'objectius personals que es distingeix de I'émfasi sobre les necesitats i 
assoliments d'objectius del grupo social propi de las cultures colectivistes. 

176 No utilitzaré conceptes com grup etnocultural (etnocultural group) per que comporta 
comporta igualtat en una societat multicultural, que no és la situaci6 que actualment es viu a 
Catalunya . Greenfield i Cocking (eds.) (1994). 
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Per una banda identifiquen dos entorns culturals principals d'interacció deis infants en 

el procés de I'adquisició cultural i desenvolupament infantil en les societats 

occidentals, la cultura de la llar i la cultura de la societat (Greenfield i Suzuki, 1998). 

Els infants estan exposats als dos entorns absorbint i aprenent valors de cadascun 

d'ells, en un sistema de diversitat entre la llar i el món externo En el cas de les families 

que acaben de viure un procés migratori existeix major distancia conceptual entre 

ambdues, i moltes vegades els valors de la família poden estar en conflicte amb els 

de la societat general. 

Els models descrits es basen en objectius culturals molt basics. En un d'ells I'objectiu 

de desenvolupament prioritzat és la independencia, esperant construir una persona 

autónoma, autorealitzada, que s'introdueix a les relacions i responsabilitats socials per 

elecció personal, mentre que I'altre model persegueix I'objectiu de la interdependencia 

és, a dir, incloure la persona en una xarxa de relacions i responsabilitats cap als 

altres, on les fites personals esta n al servei de la coHectivitat o la familia (Greenfield i 

Suzuki,1998). 

Els recercadors que porten temps treballant amb aquest marc teóric han establert les 

caracteristiques de cadascun deis models en referéncia a les cures infantils, 

socialització i desenvolupament aixi com les relacions paterno-filials en funció de les 

expectatives culturals existents, sempre lligades a un marc socio-ecológic. A través de 

la comparació de les expectatives parentals i les pautes de crianya associades a 

minories deis Estats Units amb les de les poblacions d'origen (mexicans, japonesos, 

nigerians, ... ), estableixen quines continurtats de les pautes d'origen es constaten i les 

contrasten amb les pautes de les classes mitges blanques deis EEUU (Greenfield i 

Cocking, 1994). 
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A continuació s'exposa una taula on es resumeixen els objectius de desenvolupament 

de cadascun deis models: 

Taula 5. Objectius de desenvolupament segons model independent o interdependent 

Obiectius de desenvoluoament 

Independéncia Interdependéncia 

Irrajectória del Del si mateix dependent al Del si mateix asocial al social 

~esenvolupament ndependent responsable 

Relació deis nens amb els Elecció personal respecte a Obligacions amb els pares 

pares es relacions amb els pares 

Comunicació Emfasi verbal Emfasi no verbal (empatia 

fA.utoexpressió autónoma del 
observació, participació) 

rten L'infant compren, la mare 

FreqOents preguntes 
parla per ell 

parental del nen Freqüents ordes parentals a 

'infant 
IJ::reqoents elogis 

Infreqüents elogis 
I .... 'infant negocia 

Harmonia respecte i 

bbediéncia de I'infant 

Estil parental Flexible: controlador, Ensenyament rigorós i 

~emandant, calid, racional responsable, molt 

pompromés, proximitat física 

Els pares ajuden als fills ~n assumpte d'elecció Una obligació moral, sota 

personal, excepte extrema otes circumstancies 

necessitat 

Reproducció de la taula existent a Greenfield i Suzuki (1998). 

En aquesta taula es mostren les expectatives de desenvolupament que els pares i 

mares aboquen cap els seus fills (independentment del génere). El marc independent 
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es caracteritza per un concepte de I'ésser huma com a dependent en el seu 

naixement i el procés enculturador su posa assolir la independencia d'acció i relació 

(és un procés de creació de I'individu per sí mateix). Els mecanismes utilitzats pels 

pares i mares per a aquest assoliment es basa en un model de capacitació per a 

I'autoelecció de manera que I'infant pot negociar opcions amb els adults, els pares son 

unes figures acompanyants (paraula meva) segons les demandes deis infants, que 

poden tenir diferents comportaments emmotllant-se a les demandes de les criatures. 

La relació és des de I'inici molt verbal: la verbalització és una eina comunicativa molt 

important des del naixement i un deis mecanismes de transmissi6-aprenentatge més 

rellevants. 

En canvi en el marc interdependent es considera que el procés socialitzador el que fa 

es convertir I'infant, ésser asocial, en una persona responsable de sr mateixa i de les 

persones que configuren el seu entorn social. S'emfatitza, aquí, la dimensió relacional 

i els lIayos de vinculació amb I'entorn que son els únics que poden definir a I'individu 

(I'individu per sí mateix no té sentit sinó és en relació als altres, al seu entorn). Els 

mecanismes utilitzats pels pares i mares es realitzen a través de marcar expHcitament 

el rol de cadascú en aquest entramat relacional de manera que I'infant no escull sinó 

que obeeix, els adults marquen el camr i I'infant el segueix: I'infant ha de mostrar 

respecte i obediencia, i els pares i mares son rigorosos, compromesos i presents en 

qualsevol necessitat de I'infant. La relació de transmissi6-aprenentatge és poc verbal i 

de fet s'emfasitzen altres mecanismes com I'empatia, I'observació, la participació 

existint una elevada proximitat física (conseqüencia irremeiable del que Rogoff ha 

anomenat aprenentatge guiat (Rogoff, 1993). 

Com les autores emfasitzen cal entendre que aquests mode/s cu/tura/s no es limiten a 

diferencies d'origen cultural sinó que poden incloure diferencies socioeconómiques de 

classe (com mostra Lareau 1997 i 2002 i exposarem més endavant), area rural o 

urbana, nivell instrucció, entre d'altres: 

"Asi, estos modelos no son marcas grupales, sino que se revelan ellos mismos en las 

prácticas de socialización y en las metas de desarrollo que los padres y la sociedad 

amplia tiene para los ninos/as· (Greenfield i Suzuki, 1998: 9). 

Per comprendre I'abast cal diferenciar entre el "model popular de sentit comú" que 

serien les practiques parentals (LeVine, 1994; Harkness i Super, 1996 i 2006), és a 

dir, comportaments conscients i, per tant, actuacions de les que els actors en poden 

donar una justificació, peró que el model subjacent, és a dir, el quer entenem per 

142 



etnoteoria parental no ho és (Harkness i Super, 2006). Aquests models presentats son 

sistemes idealitzats de normes culturals al voltant deis quals hi haura enormes 

diferencies de comportament individual, és a dir, 

"las tipologias culturales no erradican o minimizan las diferencias individuales; ellas 

simplemente senalan las normas alrededor de las cuales esas diferencias se organizan" 

(Greenfield i Suzuki, 1998: 32-33). 

El marc interdependentlsociocéntric i individual/independent queda més ciar quan es 

contrasten les pautes socialitzadores en societats agraries i societats post-industrials. 

Aquests autors pero, demostren com el model també és útil per contrastar les 

expectatives parentals i cures associades entre la població de classe mitja deis EEUU 

i certs grups minoritaris. 

Els objectius de desenvolupament prioritzen qualitats relacionals i cognitives diferents 

que estan relacionades amb el rol que I'infant té dins la societat quan és petit i el que 

haura d'assumir per ser considerat membre del grupo En la següent es mostra quins 

son els objectius de desenvolupament i a través de quins mecanismes es posen en 

practica. 
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Taula 6. Objectius de desenvolupament segons model independent o interdependent 

11 

Objectius de desenvolupament 

Independencia Interdependencia 

Intel'ligéncia valorada ~ecnológica Social 

~ocialització Els infants dormen sois: més Mare/Pare-FiII dormen junts; 

¡Us d'aparells (cadires per a ~s transporta carregant-se; 

~ebes, caminadors, bressols, pbjectes per mediar les 

¡Corrals) quan permeten la elacions social s 

¡Separació de I'infant: 

jdespert; objectes per 

¡explorar i entretenir-se 

Interpretació parental de Balan~ d'autonomia i Balan~ de respecte i cura 

~incle segur nterrelació 

~omportaments de apego lMés apegos evitadors Més apegos resistents 

Reproducció de la taula existent a Greenfield i Suzuki (1998). 

Cadascun deis models posa sobre la taula I'existencia d'objectius parentals 

diferenciats, és a dir, que les intencionalitats últimes a assolir, comporten una 

conceptualització diferenciada de I'infant que esta relacionada amb la priorització 

social deis valors, que en el cas de les societats independents se situa la 

independencia (individual) i en el cas del marc de la interdependencia en la co

responsabilitat social. 

La interdependencia, que es el model socialitzador d'alguns grups minoritaris 177, 

(minories voluntaries o involuntaries) té com a objectiu últim la responsabilitat social 

de I'individu i s'emfatitza, durant tot el seu procés d'enculturació, la inteHigencia i les 

177 A Greenfield i Cocking (1994) es demostra la validesa d'aquest model aplicat a majories i 
minories, en diferents grups de cada continent (origen mexica, nadius indis deis EEUU, Nso del 
Camerun, Japó). 
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habilitats socials. La construcci6 de la categoria d'infant i la conceptualitzaci6 de 

I'infant també es realitza en aquest sentit (de I'ésser asocial al responsable) y 

comporta certes pautes de comportament de la resta de la societat vers els infants. 

Durant els primers anys de vida, doncs aquesta asocialitat pot justificar que en 

algunes de les societats, agraries no es parli directament a I'infant fins que no es 

considera que pot comprendre, moment a partir del que comenya una relaci6 

d'ensinistrament a través d'ordres, normatives, progressives delegacions de 

responsabilitats o obligacions. 

Els mecanismes utilitzats en aquests models es caracteritzen por mantenir un estret 

contacte físic entre mares e fills, on els objectes (joguines, per exemple) son utilitzats 

com a mediadors de les relacions socials, on no es prioritza la relaci6 verbal amb els 

nadons, on la mare parla per I'infant, i els pares i mares i adults en general, emeten 

ordres parentals que tenen la intenci6 d'establir una ensenyament rigor6s, transmetre 

responsabilitat y compromfs capa les tasques familiars compartides, respecte cap als 

més grans, emfatitzant la inteHigencia social de I'infant (Greenfield y Suzuki, 1998). 

El model independent, deis grups majoritaris, té com a objectiu social la 

independencia individual en una societat on es valora altament el coneixement i les 

habilitats tecnológiques, de manera que el desenvolupament infantil es conceptualitza, 

des de I'ésser dependent, quan s'acaba de néixer cap a un progressiu guany de la 

independencia. Aquesta conceptualitzaci6 dependent de I'infant fa que els adults 

mostrin el camí correcte a seguir en cada moment des del naixement a través de la 

verbalitzaci6 total 178. Emfatitza la inteHigencia tecnológica implicant una major 

distancia física entre nadons i mares, donat que els infants dormen sois, s'utilitzen 

artefactes per a conservar aquesta distancia i mantenir els infants desperts i 

entretinguts, els objectes son medis d'exploraci6 i entreteniment, prioritzant-se una 

relaci6 verbal d'elogis pel nad6 i la seva capacitat de negociaci6 i expressi6 

autónoma, amb unes pautes parentals flexibles, controladores, demandants i 

racionals (Greenfield i Suzuki, 1998). 

178 Lancy (2007) exposa quina ha estat la importancia del joc mare-fill transculturalment (de fet 
inadvertible) i historicament, que es converteix en rellevant a Oecident només recentment. 
Malgrat que ell no estableix proximitats amb el model independentlinterdependent, l'exposici6 
que realitza sobre la valoraci6 del joc entre mare-till en les classes mitges occidental s permet 
incloure aquesta perspectiva. D'altra banda fa referencia a I'enorme vessant de la verbalitzaci6 
en el joc i de la incorporaci6 de formes, objectius i normes propies de les que s'usen en les 
institucions educatives formals. 
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Vull apuntar aqui I'aportació d'Hollos (2002) que, tot i no utilitzar aquest model179
, en 

el seu estudi sobre els Pare de Tanzania analitza la variació del concepte d'infancia 

en aquelles famílies que segueixen I'estructura i relacions de llinatge tradicional i les 

que han canviat cap a una nuclearització de la llar. L'autora constata que les 

motivacions per tenir fills en el primer cas son més instrumentals (que ajudin ala 

familia, perque ajudin quan les mares siguin grans, perque et diguin mama, que 

suposa incrementar I'estatus) mentre que en el segon cas s'explica a través de 

motivacions emocionals, més subjectives (perque els infants fan feliy el matrimoni, 

perque son fruit del matrimoni, perser dites mare, perque donen significsat a la vida). 

L'ús del model individualista versus coHectivista rep revisions i crítiques per a realitzar 

una millora del seu ús, sobretot quan parlen de societats "majoritaries" a Europa. Hi 

ha estudis que corroboren el model independent com a model aplicable i descriptiu de 

les classes mitges europees, com Keller i altres (2003) que confirmen, contrastant 

Grécia i Alemanya, variacions intraculturals desdenyables entre elles. D'altres pero 

emfasitzen que cal realitzar estudis pormenoritzats, culturalment concrets, per poder 

definir en quines qüestions es concreta el model i en quins factors s'ha produ"it 

I'estratégia adaptativa. Suizzo (2004), per exemple, contrasta les creences sobre 

practiques de crianya de mares de classe mitja a EEUU i a Franya i conclou que si bé 

comparteixen majoritariament el model individualista cal precisar certes diferéncies: si 

bé les dues prioritzen I'estimulació per sobre de la responsabilització, les mares 

franceses donen més importancia a I'estimulació i menys a les respostes que les 

estadounidenques, les mares franceses tot i valorar objectius a lIarg termini donen 

més importancia als objectius concrets en major grau que les mares 

estadounidenques (Keller i altres (2003) constaten la mateixa apreciació comparant 

mares de classe mitja alemanyes i gregues). 

Per tant, els models independentlinterdependent (o individualista/coHectivista) son 

models ideals que cal especificar quines adaptacions han desenvolupat en cada lIoc, 

per que malgrat les tendéncies generals sovint existeixen variacions locals; és a dir, 

cal tenir present la variabilitat intracultural. Altres autors confirmen aquestes 

apreciacions (Wang i Tamis-Lemonda, 2003; Tamis-Lemonda, 2002; Jose i altres, 

2000) e inclos que en la comparació transcultural de vegades és difícil dicotomitzar, 

com succeeix en la comparació realitzada per Wang i Tamis-Lemonda (2003) entre 

Taiwan i EEUU, que constaten que en ambdós entorns es constaten característiques 

179 Per les caracteritiques descrites per I'autora podrien situar-se en models interdependents, 
molt més accentuat en el que els que segueixen estructures de llinatge . 
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individualistes i coHectivistes, essent difícil la dicotomització180
• Altres autors posen en 

relleu que no només es poden compartir característiques d'ambdós models sinó que 

hi ha societats que poden combinarlos durant les diferentes etapes del cicle vital 

(Lewis, C; LeVine, 1994). 

En les comparacions que s'han realitzat entre famílies amb infants en edat preescolar 

de Taiwan i USA s'aprecien resultats diferents. En una comparació entre famílies 

Taiwaneses, famílies de primera generació de xinesos als EEUU i famílies Europeo

americans als EEUU (Jose i altres, 2000) s'afirma que les practiques parentals del 

taiwanesos i primera generació de xinesos als EEUU s'assemblen més entre elles, 

sobretot per un major émfasi en el control i marcar directrius als infants, que no pas 

amb les famflies Europeo-americanes, mentre que en les mostres d'afecte no es 

percebien diferencies entre elles. 

En I'aplicació d'aquests models per a poblacions immigrades cal tenir present la 

historia de la cultura del país d'origen i les diversitats internes existents en origen per 

a poder comprendre les caracteristiques adaptatives en destí. L'escola es una 

institució dominantement independent en tant que les seves característiques 

d'aprenentatge a través de I'escriptura (Tapia i altres, 1994). En els grups culturals 

caracterizats pel valor de la independencia I'escuela subsumeix la familia com a 

institució educativa primordial aixíi com també el seu model cognitiu d'aprentatge 

holístic (Tharp, 1994), I'argumentación lógica subsumeix el respecto per I'autoritad, i 

els aprenentatges escolars no repercuteixen en benefici económic de la familia 

extensa de manera que en sovint poden contradir els objetius parentals principals. 

Azuma (1994) assenyala que la verbalització amb els nadons és comú i necessaria en 

aquells entorns en que hi ha una gran distancia física i psicológica entre els pares i 

fills. 

Keller (2003) que porta una trajectória extensa realitzant recerques transculturals 

utilitzant el models d'objectius per la independéncia I interdependéncia deis infants en 

contextos rurals (Nso del Camerun) i classes mitges alemanyes proposa models 

culturals d'infancia associats a aquells que varien en referéncia a com entenen el 

concepte competencia. El model d'infancia associat a societats interdependents seria 

un model d'aprenent (apprentice model) per assolir relacions harmonioses dins la 

familia i seguir el sistema d'obligacions que comporta; i un model d'igualtat (equality 

180 També es constata I'existencia de diferencies cIares entre aquests dos paIsos i Grecia 
(Tamis-Lemonda i altres, 2002) 
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model) en les societats independents associats als objectius d'agencia autónoma i 

singularitat deis infants. 

En referéncia a Catalunya, Lalueza i altres (2001) utilitzen en part aquest marc teóric 

per comprendre les estrategies de socialització de la minoria gitana (en el seu estudi a 

Badalona) en resposta a les relacions de poder amb les institucions de la majoría, en 

aquest cas representat per I'escola. Constaten contradiccions que no serien tant 

I'expresió d'incompatibilitats culturals, sino de tensions y estrategies d'adaptació mutua 

entre comunitats 181. 

Aquest esquema permet analitzar les continuitats i discontinuitats entre els diferents 

models socialitzadors existents dins les families (portadors d'una etnoteoria parental 

própia) amb la dominant a nivell social. Les investigacions esmentades avalen I'ús 

d'aquest marc en un intent de comprendre alguns deis fenómens de contnuitat i 

discontinu"itat entre les practiques parentals de les families immigrades de paIsos 

extracomunitaris (en principi) amb les existents a la cultura dominant de al societat 

catalana, enteses a més, com una estrategia adaptativa a una relació de poder entre 

majoria i minoria. Queda demostrat per les investigacions anteriorment exposades 

que el sistema educatiu preponderant a la societat catalana s'emmarca en un model 

amb objectius independents. Peró ara voldria posar en dubte si aquesta classificació 

minoria i majoria es refereix només a població immigrada no-comunitaria (en general) 

i com hem d'entendre les instituciosn de base educativa existents per I'etapa 0-3 anys. 

2d.2. Minoria i classe social 

Aquest esquema permet analitzar les continu"itats i discontinu"itats del model famflia

escola en la nostra societat diversa com un procés adaptatiu a condicions 

desfavorables en les que s'entrecreuen condicions de desigualtat preexistents i per 

aixó ho utilitzaré com a model d'analisi. 

La trajectória social a partir del moviment feminista i els canvis succeits en les 

relacions entre géneres exposada fins el moment és la que ha permés que la 

181 Els autors intenten mostrar les caracteristiques de la població gitana com a adaptatives amb 
caracteristiques propies del model interdependent: preponderancia de la participació deis 
infants en el món social i ús de técnicas d'aprenentatge guiat, assumint I'escola com una 
institució d'objectiu socialitzador independent. 
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maternitat esdevingui una opció per a les dones, és a dir, en el model independent 

I'elecció és intrínsec a la maternitat. La possibilitat de limitar el moment a tenir fills, el 

nombre i els espais intergenéssics ha recondu"it a una conceptualització i 

experimentació molt diferent del significat i les raons per les que es decideix ser mareo 

Els trets identitaris de les dones no passen obligatóriament per la expectativa d'aquest 

rol sino que les identitats femenines es construeixen a través de moltes altres 

experiéncies, i sovint s'escull ser mare quan altres rols estan plenament 

desenvolupats (treball remunerat). Les motivacions per les que les dones acaben 

essent mares no sempre poden expresar-se amb claredat. Mcmahon exposa 

I'existéncia de ciares diferencies en referéncia a les decisions que condueixen a les 

dones a ser mares segons la seva classe social: 

"In what she calls the moral transformation into a sense of self as loving, connected 

women, she finds that most of the mothers did not so much decide to have a child as to 

go along with their own and others' expectations that they would someday." Mcmahon 

(citat a Brown, 2000) 

Les dones de classe mitja necessiten autoconsiderar-se madures social i 

personalment per a prendre la decisió de ser mares. És a dir, és un rol assumible i 

desiljable arribat un grau de desenvolupament personal. Aquestes mares estan més 

amo"inades pel seu desenvolupament personal i deis seus fills en el sentit de 

realització. Nelson (2004) descriu aquesta realització desitjada pels fills i filies com la 

construcció d'un somni, d'una finalitat, que ocupa una gran quantitat de temps, diners, 

energies de les mares i pares en benefici deis fills i filies. Aquests projectes (per 

exemple formació artística, musical, esportiva, ... ) estan sustentats sobretot per les 

mares que, alhora, justifica I'autoconstrucció de bona mare (en la mateixa línia es 

troba Lareau 1997, 2002). Tanmateix la construcció d'aquests somnis ajuden a 

organitzar el pensament parental sobre els infants i probeeix una serie de res postes 

practiques sobre com ajudar als fills, com organitzar el temps deis infants, quins valors 

i qué cree que ha d'aprendre, ... que d'una altra manera estan desconnectats o sense 

resposta clara (Nelson, 2004). 

En canvi per les dones de classe treballadora ser mares és una via que condueix a la 

maduresa, és un deis condicionants que activen aquesta condició. Aquestes mares 

estan més amo"inades per la resolució de problemes quotidians, que posa de manifest 

la diferéncia de temps disponible per a les tasques de cura 182. 

182 Confirmat també per Budig i England (2001). 
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Les dones que treballen son les que tenen més dificultat per acomplir el rol de tenir 

cura deis altres i son les que estan més disposades a utilitzar serveis públics d'atenció 

a persones dependents 183. Per tant les polítiques socials que cada cop deleguen més 

en la cura dins la familia no compten en que cada cop hi ha un nombre major de lIars 

(dones) que no poden assolir aquestes fites (G erste I , 2000). Aquestes condicions 

restrictores incrementen per la població inmigrada de parsos pobres a I'hora de poder 

desenvolupar les pautes parentals propies i I'ideal maternal associat (Liamputtong, 

2006): el desconeixement de la lIengua, dificultats economiques, i sovint, I'inexistencia 

d'una xarxa de su port. Algunes autores, com la citada anteriorment, remarquen la 

necessitat de tenir en compte aquests factors als que cal afegir les diferencies propies 

del sistema cultural de parentalitat de referencia a I'hora de crear serveis de 

recolzament a la paternitat i maternitat; es fa indispensable tenir coneixement de les 

diversitats de practiques paternals i creen ces culturals en relació a la rac;a i etnia 

(Shears, 2007), les prioritats que s'exposen i les expectatives a les que responen 

(Toth and Xu (1999), Shears (2007), Carrasco i altres (2004)) així com els 

condicionant de classe social. 

Que passa amb I'etica de la cura quan el que fem es diferenciar intragenericament en 

base a altres variables, per exemple, la classe social o I'origen? Ja ha estat exposat 

que I'etica de la cura és un principi que podem generalitzar que promou les practiques 

i les relacions de les dones amb les altres persones i especialment de les dones 

mares. D'una banda la societat occidental ha creat serveis d'atenció a infnats i 

families, molt d'ells servei de cura. És a dir, en la societat d'objectius independents 

s'esta produint una progressió de la externalització de la cura fora I'ambit familiar, que 

a Catalunya esta especialment difosa amb I'increment existenia i demanda de Llars 

d'lnfants. Aquí apuntar que aquests serveis professionals estan feminitzats (la cura 

segueix essent practicada en femeni), i que les possibilitats d'elecció de cura 

institucional o familiar esta relacionada amb el tipus de feina i la disponibilitat que 

deixa, de manera que és, cal veure si, com a punta Gerstel (2000) la dificultad d'accés 

d'alguns sectors un element reproductor de les desigualtats socials més que un 

guaridor d'aquestes 184. 

Lareau mostra que la classe social se superposa a la rac;a en les practiques de crianc;a 

prioritzades pels progenitors (Lareau, 2002) establint un objectiu de concerted 

183 A més, tan les dones que treballen com le sque no treballen tenen més disposició a utilitzar 
els serveis d'atenció que no pas els homes (Gerstel, 2004). 

184 Gerstel (2000) confirma aquesta situació i interpreta ció per a la població deis EEUU. 
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cultivation per a les classes mitges en la que hi ha una extrema verbalitzaci6, la 

immersi6 de I'infant en moltes activitats organitzades que domina el ritme familiar 

exercint-se un culte a I'individualisme dintre de la familia, conreant-se el emerging 

sense of entitlement mentre que en les classes treballadores s'establix I'objectiu del 

acomplishment of natural growth, on no es prioritza el desenvolupament de talents 

especials, els nens tenen molt temps lliure i les activitats organitzades s6n gairebé 

inexistents, i els progenitors donen directrius més concretes, conreant-se el emerging 

sense of constraint. Aixó su posa també, com ja he anat apuntant, I'existencia de 

diferents graus de continuitat i discontinuitat entre I'escola i la familia on la variable 

classe social i el capital cultural associat hi juga un important paper (Lareau, 1987). 

O'Brien i altres (2002) descriuen i demostren que les families de minoríes socialitzen 

els seus fills entrenánt-Ios en habilitats necesaries per a afrontar la seva situaci6 de 

desigualtat social (racial socialization practices). Els pares i mares afroamericans 

desenvolupen practiques de crianc;a i socialitzaci6 des d'epoca preescolar , exisitnt 

una correspondencia entre la intensitat de les racial socialization practices a la llar 

(que incrementen les oportunitats d'estimulaci6 i I'autoestima) i el desenvolupament 

de majors habilitats cognitives i millors capacitats per la gesti6 de problemes socio

emocionals. 

El bias de I'ética deIs drets es fa encara més evident en els análisis centrats en mares 

i fills/es de la migraci6 i/o de minorías on la constataci6 de la situaci6 de fragilitat de 

dones, families i infants migrants davant les lIargues jornades laborals, horaris atípics i 

la mancanc;a de xarxes familiars que puguin funcionar com a recolzament a l'atenci6 i 

cura deis menors es focalitza sobre tot en un interés per la múltiple vulnerabilitat deis 

infants ja que aquests no poden ser atesos com les mares desitjarien, sen se oblidar 

els que es troben en origen, lIuny de les mares, decepcionats i frustrats per la seva 

ausencia (Wall, 2006, Pedone, 2006). 

Resulta rellevant que alguns estudis analitzin la situaci6 de risc deis infants de 

minories (per maltracte o negligencia parental) apeHant a qOestions d'etnicidad sense 

realitzar analisis de trajectóries personals de desigualdad social com fa Ferrari (2002) 

comparant practiques de cures infantils entre hispanoamericans, afroamericans y 

angloamericans en USA o bé utilitzen eines etnocentriques per valorar practiques de 

crianc;a de famílies immigrades. En un estudi també emmarcat als EEUU, i dif6s en 

una revista destinada a pediatres, Bornstein i Cote (2004, 2008) on es planteja la 

necessitat d'enteniment entre pediatres i famflies immigrades es proposa valorar el 

coneixement deis progenitors entorn el desenvolupament infantil i les practiques de 
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crianc;a utilitzant tests amb qüestions de base occidentocentrica i academicocentrica 

com per exemple, "Infants have depth perception by 6 mo of age (can tell that theyare 

on a high place); Sorne mothers do not get really involved with their infants until the 

baby starts to smile and look at them" (Bornstein i Cote, 2008: 560). Els resultats 

evidentment, mostren que les mares immigrades, tant les japoneses con sud

americanes que conformaven la mostra, tenien molts menys coneixement que les 

mares d'USA. I s'associa aquest desconeixement a un possible embrió de 

problematiques futures sobre les que s'ha de comenc;ar a prevenir. En cap moment es 

fa referencia a les pautes de crianc;a d'origen i les seves condicions com altres autors 

si realitzen (Greenfield ! altres, 1994; Carrasco i altres, 2004), o no es qüestiona I'ús 

de categories etnocéntriques que poden crear biaixos sobre els ítems de les 

enquestes o de les proves utilitzades (Acevedo, 2000). 

En les societats occidentals, i en concret a I'estat espanyol, malgrat la situació 

demografica en referencia a la natalitat, el retardament en I'edat de maternitat de les 

dones i el seu canvi de la "quantitat" a la "qualitat", la maternitat, com diu C. Sáez 

(1999), "continúa contemplándose socialmente como la culminación del hecho de ser 

mujer" (p. 15). Pero mentre que en les dones que viuen en una societat amb un model 

més interdependent la maternitat és una fase del cicle vital amb significat i objectius 

socials, en les societats occidentals, independents, és la culminació del cicle vital amb 

un objectiu i significat de realització individual (personal). En aquest sentit en les 

societats més interdependents la maternitat no és una culminació sinó una fase d'un 

procés, sovint necessaria per la inclusió social en el mon deIs adults, és la porta 

d'entrada a un estatus. En les societats que tendeixen a la independencia aquest 

significat social perd el seu sentit perque la prioritat son les expectatives dins de la 

trajectoria individual, en la realització individual. Les dones cada cop més, en 

aquestes societats retarden I'edat de ser mares, acumulant recursos economics, una 

situació socio-laboral, una situació familiar, una suposada experiencia de la vida i 

maduresa, i només quan se su posa que s'assoleix cert grau de desenvolupament 

personal aquest es culmina amb la maternitat. És a dir, la pregunta seria, en realitat la 

sobredimensió de la maternitat, i la culminació del ser dona com a tal, no es dona més 

en les societats independents que en les interdependents? 
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2e. ENDRECANT ELS INTERROGANTS 

La pregunta que sorgeix un cop exposat tot aixó és : 

Entenent que les estrategies socialitzadores parentals son processos adaptatius en 

base a I'etnoteoria parental própia i el context socio-ecológic en que es troba, els 

eixos a través deis que endrec;aré I'etnografia que presento és al voltant de les 

seguents hipótesis: 

existint un model d'objectius independentlinterdependent que s'ha validat com 

a explicatiu per entendre els processos adaptatius de les minories en les 

societats majoritaries on cal tenir present el ninxol socio-ecológic 

tenint present que no podem ni dualitzar la població tan diversa existent a 

Barcelona, i a Catalunya, com si els objectius independentjinterdependent 

fossin categories duals i fixes, sinó només eixos que poden servir per endrec;ar 

tendencies, de les que I'únic postulat fixe i demostrat és que la institució 

escolar formal té una orientació marcada del model independent 

podem dir que les institucions educatives formals i semiformals, existents 

per I'ambit 0-3 anys, tenen clars objectius d'independencia per I'infant, 

essent aixi un previ ciar al sistema d'escolarització? 

en aquests tres primers anys, les famílies que en tota la literatura es 

defineix com a caracteritzada amb una etnoteoria de tendencia 

independent (classes mitjes) realment responen a aquest model? Existeix 

adaptacio de I'etnoteoria própia amb les de les institucions pels infants 0-3? 

les families que poden caracteritzar-se per etnoteories més properes al 

model interdependent (o menys independent) quines adaptacions realitzen 

quan participen en aquestes institucions? 

els infants que assisteixen a I'escola bressol, quin tipus de cultura d'infant 

creen entre ells? És present en aquest moment I'experiencia de diferents 

objectius socialitzadors entre les families i I'escola en els seu s 

comportaments i eleccions? 
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Per donar compte de tot aixó he endreyat la informació etnogratica en tres capítols, 

seguint pel que fa als agents, la diferenciació deis tres subsistemes exposats per 

Harkness i Super (1986), en la seva proposta ecológico-cultural (variacions deis 

entorns físics i socials, costums i practiques culturals de practiques de crianya, i 

psicologia deis cuidadors) i pel que cal tenir present intencionalitats i pratiques 

(Goodnow, 2006185
) endreyo I'analisi de la segúent manera: 

Capitol3 

Aquest primer capitol sera una etnografia de context (és a dir, variacions deis entorns 

fisics i socials). A quin món van a parar els nostres infants? És una exploració breu 

d'algunes de les caracteristiques socio-ecológiques on neixen els infants i inicien el 

seu desenvolupament: I'entorn familiar i I'institucional-escolar. 

Pel que fa a les families es definiran varietat de contextos, condicionants socio

económics, intentant definir algunes espectatives vers els infants i les característiques 

del lIoc on entren a formar part, des del perque tenir un fill, fins a estrategies 

económiques de la llar. Utilitzaré, en ocasions, literatura preexistent per completar les 

interpretacions que realitzo, algunes en base a teories ja exposades (per exemple tot 

el marc teóric sobre maternitat, autonomia, etc.) d'altres d'autors/es encara no 

esmentats. 

Pel que fa a les institucions educatives existents entre els 0-3 anys es presentaran 

aquests espais, el seu funcionament i objectius, complementant-se amb bibliografia 

(encara no exposada) sobre serveis a la infancia. 

La qOestió de la psicologia del cuidador és més tractada a nivel! de pares i mares en 

aquest capitol, mentre que la de les educadores es tracta en el capitol 5. 

Capitol4 

S'exposara els discursos i les practiques de crianya de famflies i educadores en 

relació als infants fins els tres anys. Es mostraran discursos i conceptes en relació als 

aprenentatges, sociabilitat i participació deis infants, presentant continu"itats i 

discontinu"itats de les families entre sí i amb les institucions. 

185 Com diu ,'autora és necessari tenir present ambdues qOestions donat que les practiques ens 
interessen per conéixer que fan en tant que els pares i mares generalment no saben expresar 
en paraules les seves intencionalitats, peró alhora, canviar d'intentcions no té perque anar 
acompanyat d'un canvi de practiques. 
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Capítol5 

Aquest darrer capítol de I'etnografia pretén ser una etnografia de la infancia. Després 

d'haver exposat en els dos capítols anteriors els contextes, agents i mecanismes que 

influeixen sobre els infants presentaré les accions i eleccions que aquests realitzen 

dins un ambit formal. Els seus comportaments, les seves eleccions amb els companys 

i amb les persones adultes, etc. 
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3. ELS MÓNS PELS NOSTRES INFANTS 
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Preambul 

En aquest capítol es descriu i analitza I'entorn en que es produeix el creixement, 

desenvolupament i socialització deis infants de 0-3 anys a Barcelona descrivint les 

característiques deis entorns que I'influeixen, els de les institucions educatives formals 

destinades a aquestes franges d'edat i el de les famílies. Parteixo del model exposat per 

Greenfield i Coockburn (exposat en pagines anteriors) i de la perspectiva independent i 

interdependent com a models aproximatius que permeten establir majors continu"itats o 

discontinu"itats amb el model socialitzador formal dominant, que és I'escolar (i tipificat com 

a independent). En aquest capítol mostraré algunes de les característiques de les famílies, 

deis entorns deis que els infants entren a formar part intentant discernir diferencies entre 

les famílies que estarien més próximes al model independent i les que menys. El marc en 

el que es produeix aquesta recerca, una tesi doctoral, no permet el tipus d'informació total 

necessaria com sí existeix en les macro-recerques anglosaxones, generalment de caire 

transcultural (Greenfield i Coockburn, Harkness i Super, LeVine, etc.) on s'exposen les 

característiques de les practiques parentals d'origen deis grups minoritaris i així descriure 

concretament les seves característiques en origen i els canvis adaptatius que es 

produeixen en destí. 

Tampoc em focalització en la transició educativa deis infants, que seria un altre tema per 

una altra tesi. L'escola bressol suposa la primera transició i adaptació a una institució 

educativa i aixó ja mereix I'atenció d'una recerca. Peró I'objectiu d'aquesta no és 

própiament I'experiencia d'aquesta transició sinó només mostrar dos móns suposadament 

conceptualment diferenciats, dos entorns diferents on els nostres infants viuen. Els canvis 

estructurals de la societat ha comportat que cada cop I'ambit domestic sigui menys 

important pels infants i aquests ocupin espais externs als domestics com institucions 

social s, ludoteques, ... (Sarmento, 2004). Descriuré les idees i accions que envolten 

aquests dos móns que acullen els infants, peró que alhora constitueixen limitacions a la 

variabilitat de la que son portadors, tenint en compte que dins la societat anomenada 

occidental existeixen diferencies culturals importants en referencia a les practiques 

parentals, i que per tant cal descriure-Ies (Harkness i Super, 2006, entre altres). Les 

famílies, cadascuna, pels seu s objectius, intencionalitats, estructures aporten unes 

possibilitats de desenvolupament en un microcosmos, peró alhora limiten. Per aquest 

motiu m'estendré en les intencionalitats de les mares, i en la subjectivitat de la seva 

experiencia, que son el coixí que bressola els infants. Les institucions educatives, formals 
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o semi-formals, son institucions: amb objectius, significats i normes especificad es i 

ocultes, compartides i imposades, mecanismes i estructures relacionals propis. Son móns 

imposats als infants. A continuació en presento una aproximació. 

Per tant, els objectius d'aquest capitol son: 

Descriure les caracteristiques de I'entorn en el que s'insereix I'infant (la familia, on 

hi ha com a minim, segur, una mare) a través de I'experiencia subjectiva i 

relacional que condueix al procés de maternitat en les dones de diferents origens 

socioeconómics: 

o Descriure quines caracteristiques les situarien en un marc més independent 

o independent i a quins sectors socials predominen aquestes tendencies 

o Mostrar les eleccions de les dones en les seves diferents facetes 

productives (ser mare, ser dona treballadora, ser ... ) 

Descriure les caracteristiques de les institucions educatives per a I'etapa zero-tres 

Aixi dones, la primera part mostraré les caracteristiques a través del contextlprocés social 

que condueix a ser mare, analitzant els condicionants de la decisió (o no), els canvis i 

continu"itats que ha suposat per aquestes dones decidir o assumir ser mareo M'he vist 

obligada a haver de realitzar analisis diferents com aniré exposant, perque els mares 

analítics de la maternitat en clau subjectiva, que moltes dones autóctones realitzen no 

serveixen ni tenen sentit per a tothom, com era d'esperar. Per tant realitzo una 

classificació i analisi de situacions i experiencies on intento trobar experiencies 

compartides, peró destinaré un subapartat al context de la maternitat en les dones 

immigrades, de forma general per evidenciar com el context (les pautes d'origen i el 

procés migratori) explica i implica una experiencia subjectiva totalment diferent 
1

• Per unes 

la maternitat esdevé ocasionalment i temporalment una experiencia que omple una 

dimensió i esdevé I'objectiu d'un periode de la vida, és a dir, I'experiencia, en majúscules. 

Per altres la maternitat i el seu exercici estan condicionats al poder garantir altres 

1 
Aqui remeto aquesta informació en els pocs estudis focalitzats en la població minoritaria en origen 

on les poques referencies existents apunten sobre caracteristiques més interdependents que les de 
la població autóctona (des deIs estudis de Tapia Uribe i altres, 1994; Nsamenang i Lamb, 1994, 
Pamies 2004, Pedone 2004, Beltran i Saiz, 2004, Kaplan i Ballestin, 2004). 
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qüestions vitals, i garantir la funció productiva esdevé una prioritat que condiciona la funció 

de reproducció social. L'exercici de la maternitat própiament sera analitzat a la primera 

part del capítol 4, no en aquest. 

La segona part del capítol se centra en I'oferta i característiques de les institucions 

educatives i d'atenció a la infancia i famílies existents a Barcelona i on s'ha realitzat el 

trebal! de camp, que representa, alhora, el model aplicat a través de les polítiques 

educatives i I'expressió del saber académic entorn el procés de desenvolupament deis 

infants. 

La base d'aquest marc es troba en els objectius parentals, i en el model de societat i 

comportament en el que es pensa a I'hora d'educar els infants. Per tant a priori segons el 

marc exposat en les pagines anteriors mirarem si podem fer extensiva les característiques 

que son prevalent en les relacions de classe i de majoria,lminoria als Estats Units, a la 

societat catalana. 
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3a. EL CONTEXT FAMILIAR QUE OFERIM ALS NOSTRES INFANTS 

Tot i que a la societat catalana I'ideal familiar predominant continua sent la família nuclear, 

els canvis socials i legals deis darrers decennis han condu"it a una diversificació de les 

formes que prenen les famílies (Flaquer, 1998; Brullet, 2004). Cal aclarir que aquí centrem 

el nostre interes en la família com a institució primaria que exerceix el pes més important 

sobre el procés socialitzador deis infants. Més enlla deis debats classics sobre la 

universalitat de la família ens interessa sobretot la seva forma, la seva composició i la 

distribució de rols a I'entorn de la figura deis menors. 

La varietat de formes que pren la institució familiar esta relacionada amb aquest ideal 

autócton de la família nuclear, peró també amb el de la família extensa (més própia de 

zones rurals) i les varietats que se'n deriven: 

• en funció de processos de dissolució de les unitats domestiques: famílies 

monoparentals, famílies reconstitu"ides (que poden tenir fills de cada membre de la 

parella, o no; a més de tenir fills comuns, o no tenir-ne) 

• en funció de processos d'adopció d'infants, sovint d'altres nacionalitats (de 

manera que poden conviure fills biológics i adoptats, o no) 

• en funció de característiques noves deis progenitors (amb parelles del mate ix 

sexe, o en el cas de persones que decideixen individualment tenir un fill o bé adoptar

lo) 

Tanmateix, els processos migratoris recents també diversifiquen les formes de les unitats 

domestiques en funció deis ideals existents als paIsos d'origen i de les possibilitats de dur

los a terme o no a la societat receptora, en aquest cas la nostra. 

Alhora, les famílies passen per diferents cicles (construcció, procreació, dispersió) i, per 

tant, la família és una entitat viva i variable, els membres de la qual i els rols que hi 

desenvolupen estan en constant readaptació. En el cas de les families en que alguns o 

tots els membres viuen un procés migratori (amb reagrupament familiar o no) aquestes 

fases i la relació entre els rols que hi entren en joc encara troben més dificultats. 

Prioritariament, les mares de la recerca son primigenies (és a dir, quan s'inicia el viatge 

per dur a terme aquest ideal familiar), tot i que en el cas de les immigrades hi ha alguna 

mare que, sense ser primigenia, el fillta que ha tingut aquí és el primer nascut en la 
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societat receptora, amb parella diferent, i sense la presencia deis altres fills. 

3a.1. Triar ser mare a Catalunya: a on situem els infants? 

Tal i com s'ha exposat al capítol 3 ser mare comporta múltiples dimensions, implicacions 

individuals, familiars i socials i experiencies diverses. En aquest apartat descriuré i 

analitzaré un ventall de diferents experiencies de la maternitat, abordant el context en que 

s'esdevé mare, els canvis i continu"itats individuals i relacionals, i els canvis i continu"itats 

familiars que es produeixen. Per a fer-ho em centraré en tres dimensions diferents: en 

primer 1I0c, el procés cap a la maternitat i les emocions que I'acompanyen en les diferents 

fases; en segon 1I0c, els canvis i continu"itats que experimenten les mares a diferents 

nivells (de parella, de família d'origen, a nivelllaboral, d'amistats, etc.). 

Procés cap a la maternitat 

Parlar de la decisió de ser mare és controvertit. Una de les primeres coses descobertes a 

I'inici de la recerca, quan vaig iniciar el treball de camp, era que a moltes dones i homes 

els costa explicar perque son pares, per que ho volen ser, que hi ha al darrere. De fet la 

pregunta aconseguia el mutisme de d'interlocutor així que la pregunta fou esborrada (no 

com a objectiu), i sovint la possible resposta ha sorgit sense voler-ho. La decisió de ser 

mare és un concepte ambiguo Les dones relaten molt clarament quan no volen o no 

desitgen ser mares, pero es més difícil saber-ne el grau de consciencia del desig. Aquest 

ítem "elecció de ser mare" només té sentit en una societat que permet la f1exibilitat 

d'escollir formar una família quan s'és adult, que ha permes que metodes anticonceptius 

molt segurs estiguin a I'abast de tota la població (que aixo no significa que tothom els 

utilitzi), i que ha assolit nivells de desenvolupament medico-científics que permeten la 

concepció en aquells casos que hi ha dificultats per assolir-Ia. Per tant, en la nostra 

societat s'ha constru"it la maternitat com un rol elegible, opcional; com una voluntat a 

satisfer de forma immediata. 

En tot cas en les següents pagines es posara de relleu la dificultat de prendre decisions en 

una era en que els avenc;os tecnologics i medics permeten fer múltiples eleccions sobre la 

maternitat i paternitat. 

Les mares que han participat en aquesta recerca han arribat a la maternitat per vies 

diferents. A continuació exposarem dues situacions classificades segons criteris d'elecció. 
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Per elecció entenem una elecció conscient i verbalitzada que s'insereix en un projecte 

personal i/o de parella i/o familiar/social, anterior a la concepció. Sense cap dubte aixo és 

una arbitrarietat donat que totes les dones han acceptat la maternitat, inelos quan no I'han 

escollit préviament. Pero el matís és molt important quan parlem, com aquí tenim per 

objectiu, de projectes, de continu"itats, de satisfaccions i de qüestions com el treball 

remunerat. 

Els dos perfils que hi tindríem serien els següents: 

al Mares que han buscat la matemitat 

b/ Mares que no han buscat la maternitat i I'han acceptada 

Anem a veure cadascuna d'aquestes possibilitats, si existeixen o no, quines mares 

podrien entrar en aquest perfil: 

al Mares que han buscat la maternitat 

Generalment la decisió de ser mare s'explica com una fase més, un graó més de la relació 

de parella, i per tant ser mare té a veure amb la relació amb el company sentimental (hi 

hagi matrimoni o no). 

En la societat catalana trobem parelles per les que tenir fills es fruit d'una decisió conjunta, 

valorada, parlada, després d'anys de relació. A voltes coincideix amb un ajornament de la 

maternitat efectiva, la proposta del moment és proposada per les dones a I'arribar al límit 

biologic. I com he apuntat tenir fills és una extensió bé individual, bé de la parella. El relat 

de la Sonia, fruit d'una entrevista, exposa com els fills son un projecte que complementa el 

projecte de parella. La Sonia és una dona que ha decidit ser mare als 39 anys i 

s'autodefineix com a classe mitja. Viu a Ciutat Vella i ambdós membres de la parella 

treballen en condicions estables: 

2 

2 
"E : Recordo que un dia a I'espai (JTF) vas expressar que no t'hauria importat no tenir fills; 

que estaves molt bé amb la teva parella i no t'hauria importat seguir aixi, vivint amb la teva 

parella ... aixo és una idea que ... 

s: Coneixem parelles que han tingut problemes per tenir fills. S'han obsessionat, i s'han tet 

A les entrevistes s'iniciara el relat amb la inicial de la persona corresponent. La E substitueix a 
"entrevistadora" que sempre he estat jo mateixa. La resta d'inicial corresponen a la del nom de la 
persona entrevistada. 
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moltes proves. [ ... ]. I jo pensava, home, jo no em vull obsessionar. Si la natura em permet 

tenir un fill, endavant. Si la natura em diu que no, dones aviam, no m'importaria en el sentit 

de que ja estic amb la parella i ja m'omple - cosa que en el futur un fill t'omple molt també, 

no? Tampoc no m'hagués importat no tenir-Io jo. Potser hauria optat per adoptar-ne un, si les 

IIeis o les circumstancies ha haguessin permes d'una manera facil? [ ... ] Sí que hi havia ... un 

interes a nivell de parella i un plantejament a nivell de parella. De dir, mira, que fem, no, ara 

ja creiem que pot ser interessant com a experiencia i el temps també s'acaba." 

Segueix el relat de projecte compartit, una experiencia que uneix: 

"S: Aviam en quant a canvi, realment va ser tot el procés va ser com un procés molt íntim, 

molt maco, no? El fet de decidir-ha, el fet de, ja ha estem intentant, ja m'he quedat, anar afer 

la prava, veure que sí, tocar-nos. Tates aquestes experiencies o vivencies van ser molt 

intenses tant per ell com per mi, i molt positives. Fins que, bueno, el fet de que ja vaig veure 

créixer la panxa, anar-Io sentint, son sensacions tant intimes, que realment si algú no és pare 

o mare no ho entén, no? Que hi ha sensacions que volíem viure, suposo que per aixo mate ix 

vem fer aquest pas, perque volíem sentir tot aquest procés. Des de la seva idea, fins la 

creació i I'elaboració, no, I'embaras i tot...el part, el naixement..." 

En aquest tipus d'arguments, que son generals en les mares de classe mitja, hi ha poques 

referencies a temors, o a les expectatives de la quotidianitat quan I'infant ja hagi nascut. 

S'explica practicament com una experiencia mística, idealitzada, emotiva. 

Pilar sera mare als 32 anys, d'origen gallee fa deu anys que arriba a Barcelona, i treballa 

fent substitucions de professora interina a secundaria. Explica, en una línia semblant, pero 

amb matisos, el perque de la seva maternitat: 

" P: Jo tinc molt ciar perque vaig tenir un fill. Nosaltres som dues persones felices. I que ens 

ho passem bé. I vam pensar que seriem molt egoistes si no tinguéssim un till al que 

poguéssim transmetre aquesta alegria, aquesta felicitat, saps?" 

En I'explicació de la Pilar tenir un fill es un projecte comú (que confirmara la seva parella 

en I'entrevista), és un resultat del benestar de la parella, raó que explica perque han 

decidit tenir un fill en aquest moment. Pero en la segona part de I'explicació en I'entrevista 

aquesta dimensió de parella és reforyada per un compromís social: 
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(Pilar segueix del tros anterior) Hi ha gent que diu que no pots portar un fill al món quan el 

món esta com esta, no? Pues jo penso, jo vull portar al món un nen que vulgui canviar coses, 

no? Per la mateixa equació eliminem la gent del món i que desapareixi tot. I no s'arregla. 

Pero estic segura que l'Alvaro s'ho passara molt bé, perque esta amb nosaltres. Vull intentar 

transmetre entusiasme de vida, alegria, el trobar-se bé amb sí mateix, no? No teniem cap 



problema, érem molt felic;os [ ... ] no sé si soc jo, oh, i realment hi ha gent, que penses, és que 

ha canviat molLa pitjor. Peró es que ja tenien aquests buits a la seva vida." 

En aquesta segona part Pilar reforya la idea del fill com una manera de completar la 

parella (i afirma "No teníem cap problema, érem molt feliC;os"), peró alhora dona raons de 

compromís social ("jo vull portar al món un nen que vulgui canviar coses, no?") que 

suposa una projecció cap el seu fill, sobre com vol que sigui i quin tipus de vida ha de dur, 

com si fos una continuació de la parella, una extensió, una continu"itat d'ells dos. 

El raonament de la Pilar, peró, no es compartit per altres mares, sobretot les que han anat 

postergant el moment de ser mares, que justament ho expliquen pel fet d'estar bé amb la 

parella. És el cas de la Maria, mare als 38, que treballa de dissenyadora de bijuteria: 

"M: Peró estavem molt cómodes, molt bé nosaltres soIs. Ho vas pensant que si, que vols 

tenir fills, peró és alió que penses que encara ets molt jove i que ja arribara el moment. I com 

que si que treballem tots dos i hem estat estudiant, i tota la vida has estat estudiant i 

segueixes fent la vida d'estudiant [ ... ]" 

I finalment la decisió es pren quan s'és conscient d'arribar a un Iímit bio/ógic: 

"M: { ... ] Allavorens feia temps que en parlavem, peró encara no, encara no, encara tinc 

temps, encara tinc temps, fins que jo vaig complir 38 anys i vaig pensar que ja era el moment 

o que ja ho deixava córrer. Llavors el vaig pressionar una mica, i va acceptar [ ] IIavors ja 

vam anar de cara a la feina, i uns mesos després ja em vaig quedar embarassada" 

Maria és ella qui exposa la voluntat de tenir fills. Sónia que fa el plantejament als 38 i és 

mare als 39 ho deixa ciar: 

"De fet vem estar ... potser ho vaig plantejar jo, d'entrada, per que bé algú ha de dir la primera, 

peró ell no va dir que no, óbviament, va dir "ah, si? Ah, mira". Llavors vam anar parlant la 

idea, la vem anar rumiant, elaborant i veient que ostres, podia ser una experiencia molt maca 

pels dos, no? Llavors vam dir, molt bé dones a partir ja de quan ens vam decidir de dir ja no 

prenen mesura, no? I arrel d'aixó, dones mira, vam estar uns mesos i ja de seguida em vaig 

quedar embarassada." 

I el límit biológic sembla una mena de frontera infranquejable que delimita les 

planificacions tenint en compte el nombre de fills que es volen tenir: 

"(Maria segueix del tros anterior) A més a la germana del meu marit Ii va costar molt quedar

se embarassada. I quan vam comenc;ar pensavem el mateix, ens posem perque potser al 

comenc;ament trigarem molt. Coneixem a més parelles que es van posar i després van trigar 

un any, o sis mesos, o ... .i a la primera .. ." (mare autóctona de classe mitja) 
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Maria, en comú amb la seva parella, espera viure la maternitat fins haver assolit cert nivell 

de formació i haver iniciat un procés de professionalització, que si bé no s'ha arribat a 

I'objectiu final sí que es percep prou recondu"it com per a poder iniciar aquesta nova fase. 

És interessant, en aquest cas, la menció de I'edat (I'edat se me passa). En el cas de la 

Sónia fa més emfasi en altres objectius de parella, altres coses que volien fer junts com 

viatjar. I la decisió de ser pares s'explica seguint una argumentació semblant: 

(segueix del paragraf anterior de I'entrevista amb la Sonia) 

"E: I quan dius que pensaveu que podia ser una experiéncia molt maca pels dos, qué 

vols dir amb aixo? 

S: Dones que, que si, aviam, no sé, era un do que la natura em donava, no, poder 

crear un fill. I que si fins ara no ho havia valorat, potser havia arribat un punt en que 

valoravem aquest do que teníem, aquesta facultat de crear una persona del no 

res, no? És que és molt fort. Llavors vem dir, com a experiéncia pot ser molt positiu i 

per nosaltres molt enriquidor. Sera un sacrifici, un esfor9 per que vulguis o no ja no 

serem nosaltres dos i que podem una mica aportar en aquest fill totes les nostres 

vivéncies i ti podem ensenyar tot el que sabem, no? I és transmetre, una mica, una 

part de tu a algú altre, que és molt maco. I així va ser. 

La Sónia pren consciencia de la maternitat quan biológicament s'acosta a un límit constru"it 

socialment, peró revesteix el seu discurs com una experiencia d'enriquiment individual i 

per la parella. D'una banda utilitza el terme crear; ser mare és una activitat creativa, creant 

"una persona del no res", atorgant-Ii un valor social (en la línia esposada a Rivera, 1999). 

Peró alhora també reconeix, com Pilar, una projecció: "és transmetre ... una part de tu a 

algú altre". Es realitza des de la individualital Es projecta la individualitat, o com a molt la 

parella. I en aquest sentit de parella es transpira una idea de I'amor de parella com a 

primordial. 

La Sónia fa explícita la visió que s'endevina en testimonis etnografics anteriors de dones 

que han anat retrassant la seva maternitat. Tenir fills es percep com un impediment del 

desenvolupament personal, es construeix com una activitat incompatible amb altres 

facetes o desitjos (es confirma la hipótesi al respecte de C. Sáez, 1999). En el conflicte 

entre desitjos que aquestes dones viuen, ser mare es percep com una constricció que no 

permet desenvolupar altres facetes personals. 

El retardament del moment de tenir un fill s'explica per la percepció que era una barrera, 

un impediment a fer coses, tot i que un cop s'és mare, aquesta en concret canvia d'opinió, 
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com la Sónia: 

s: [ ... ] Per que veiem que, els hem de fer saber que tenir un fill no és una barrera, 

sinó que simplement és un canvi d'organització. 

E: tu ho havies pensat algun cop que tenir un fill podia ser una barrera, o no? 

s: Si, ho havia arribat a pensar. De fet havia arribat a pensar que m'impediria fer 

coses. Aviam m'impediria, que no podria fer coses que em venien de gust fer en 

aquells moments. I com que potser ara ja havíem arribat afer tantes coses que ... ara 

ja no és un impediment per que jo pugui arribar a fer el que vulgui. Pues ara ja, ja no 

és una barrera no? 

Hi ha dones que han decidit ser mares sense que tinguessin una parella, com a decisió i 

procés personal. Les dues mares que han seguit aquest procés tenien algunes 

característiques similars. Ambdues tenien entre 35 i 40 anys, desenvolupaven feines que 

els agradava (una era mestra de secundaria, I'altra ocupava un carrec de gestió en una 

empresa privada), gaudien d'un sou ben remunerat, i vivien soles. Una d'elles és 

autóctona i I'altre anglesa. La mare anglesa ho explica així (entrevista): 

" [ ... ] Yo quería ser madre, y ahora podía hacerlo. No puedo esperar a tener una pareja; a lo 

mejor no la tengo, y si la tengo, ¿como sé que querrá tener hijos? Es una decisión mía." 

En realitat el plantejament o decisió d'aquestes mares no es tan diferent del de les altres 

que tenen parella. En els casos de les mares majors de 35 anys que hem vist son elles les 

que decideixen o proposen esdevenir mares, independentment de tenir parella. 

En tots aquests casos s'apel-la a discursos de la necessitat d'haver assolit estabilitat 

material, experiencia vital, maduració personal, haver realitzat coses que la maternitat 

creuen que els impedira fer posteriorment, és a dir, la maternitat es planteja quan ja s'han 

assolit certes fites personals. Peró es creu, també, que aquesta millora personal també es 

millor pel infants. És curiós descobrir (com exposava la Pilar) que aquestes dones creuen 

que el millor pels infants és viure en un entorn acomodat, i maduro No es pensa en termes 

de que viure I'esfory deis pares per assolir certes fites pot ser un aprenentatge valid pels 

infants; es valora com a óptim tenir un pare o una mare que ja hagi assolit moltes de les 

fites que es tenien. Els pares i mares docs, s'autoconceben com a agents que aporten uns 

entorns concrets, plens de recursos económics, que permeten I'elecció més amplia 

d'altres tipus de recursos (institucionals, materials, relacionals, socials). 

En aquests casos la maternitat s'ha assolit d'acord amb una serie de prioritats que s'han 
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considerat indispensables per viure-Ia: bé I'assoliment de les condicions materials familiars 

com és I'inici del progrés economic o I'encarrilament del projecte formatiu personal per 

donar pas a un altre tipus de rol. 

Algunes d'aquestes dones podrien haver acceptat ser mares en ocasions anteriors pero 

van prendre la decisió d'avortar. Aquestes se situen en el primer perfil, de classe mitja. 

En el cas d'altres dones I'elecció de tenir fills es pren dins un altre marco Anem a veure el 

cas de la Sasha: 

La Sasha es una dona pakistanesa de vint-i-set anys també va escollir, junt amb el seu 

marit, el moment de ser mare segons unes condicions; en aquest cas tenir encarrilat el 

negoci familiar. El marit de la Sasha havia emigrat a Su"issa a treballar, i després d'un 

temps torna a Pakistan per casar-se (matrimoni concertat per les famílies respectives 

amb el consentiment deis conjuges, que només s'havien vist a través d'una fotografia). La 

parella, que abans d'assentar-se a Barcelona va estar-se dos anys a S u"issa , ha esperat 

tenir una filia fins que aquí han obert un negoci (una botiga de tot a cent) i aquest ha 

prosperat (dos anys més). Per la Sasha no hi ha un plantejament d'elecció de ser mare o 

no: "Claro que quería ser mama. Te casas y haces una familia ... ¿sabes? Cuando tienes 

un hijo el marido no te llama por el nombre; a mí me llama "madre de Maria"."3 

En el plantejament de la Sasha, com en el d'altres dones, ser mare és un deis objectius en 

la vida adulta, per tant no és ser mare el que s'escull, sinó en tot cas el moment de ser 

mare i el nombre de fills. Mentre que altres dones pakistaneses també assistents als grups 

de mares concebien tenir molts fills, la Sasha de moment no es plantejava tenir-ne cap 

més. 

En aquests casos la maternitat era una part del rol de dona adulta i s'assumeix sense cap 

qüestionament. La pregunta que de vegades jo els feia de si volien ser mares, la trobaven 

estranya i generalment assoleixen aquesta fita a edats més tempranes que les mares 

exposades anteriorment. 

En aquesta part veiem que la diferencia entre unes i altres mares no és tan si s'havien 

imaginat ser mares en algun moment del seu cicle vital adult, sinó el lIoc que hi té en la 

3 
Sasha és una mare pakistanesa que no es relaciona amb altres pakistaneses del barri ni amb les 

altres dones pakistaneses que assisteixen al JTF. Ella argumenta que no té coses en comú amb 
aquestes dones. Sempre exposa que el seu marit és un bon home, que no és com els altres. Sasha 
esta més aculturada que les altres mares. Hi ha una veIna a la que ha "adoptar com amare i així 
I'anomena. 
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construcció del seu cicle vital, i les prioritzacions que s'han fet. 

b/ Mares que no han buscat la maternitat i I'han acceptada. 

Quan vaig iniciar la recerca no m'imaginava trobar tantes dones que expliquessin que la 

maternitat no havia estat planejada sinó que "va passar". Vull mostrar la diversitat de 

situacions perque I'acceptació de la maternitat té significats diferents en cada caso 

D'una banda hi ha les dones que tenint una parella estable i convivint tenen molts dubtes. 

El cas de la Carla (francesa) és il-lustratiu. La Carla i el seu company (Blaise) han arribat a 

Barcelona a través d'una beca per formar-se en vitralls, sense tenir molt ciar quan temps 

s'hi quedaran. El Blaise realitza feines diverses com a professor de lIengües i de coral, 

cap d'elles amb estabilitat: 

"Cuando llegamos aquí (Barcelona) lo hablamos yeso, y yo sin querer tenerlo ahora, me 

dije, vamos a esperar, pero voy a dejar de tomar las pastillas. Y era como que no podía dar 

el paso a decir sí a tener un hijo porque es una decisión importantíssima, y cuanto más 

tiempo pasaba más importante me parecía. Y así, de esta manera, es como crear un 

pequeño accidente, y quedarme embarazada y ya está. Y de hecho pasó así. Claro, es 

como, porque yo sabía que al dejar de tomar la pastilla me quedaría embarazada, pero era 

como sino. [ ... ] Y un año y medio después me quedé embarazada. Y, oh, no, no puede ser. 

Al principio no quería. Era el final de la temporada de escuela, no sabía que hacer; estaba en 

la expectativa total [ ... ] Antes de saber que estaba embarazada ya no quería, y el día 15 de 

la prueba, todo el día llorando, triste, feliz, triste, feliz, sin saber que hacer, pero al mismo 

tiempo, pues no, no es el momento ahora. Y a mi compañero, antes de la prueba, yo le 

decía, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, y él, muy majo, no me hizo ninguna presión." 

Carla i la seva parella duen una vida social molt activa. Aquesta responsabilitat maternal 

compete ix directament amb la seva activitat propia, de manera molt semblant que passava 

amb la Sonia o la Maria, que havien decidit taxativament no ser mares fins acomplir certes 

fites. La situació de la Carla no és única; hi ha altres dones que parlen de no elecció, que 

parlen de quedar-se embarassada, i són situacions semblants a aquesta. Es relaxa I'ús 

deis metodes anticonceptius, sense haver pres una decisió clara, tot i sabent que aixo pot 

conduir a I'embaras, es diu creure que aixo no succeiria. Tot s'embolcalla amb una trampa 

logica. Carla esta a prop de la logica que hem exposat abans. 

·c: Y cuando ya iba para casa compre una mantita y unos zapatitos y los puse encima la 

mesa junto con la prueba. Y cuando entró y lo vio pues le hizo mucha ilusión de saber que 
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íbamos a tener un hijo. Pero luego lo pasé muy mal; lo pasé muy mal durante dos o tres 

meses del embarazo. Era una depresión, muy raro y no me atrevía a hablarlo porque como 

había una supuesta posibilidad de no tenerlo, no podía estar infeliz, y era ... 

E: y no fuisteis al médico? 

C: No porque como estábamos aquí y no sabía como funcionaba la salud aquí, pues nada. 

Lo hable al final con X Y me dijeron que les pasa a muchas mujeres, etc., y des de ese día 

pues ya cuando empecé a hablarlo me sentí mejor. [ ... ] pero era un conflicto interno 

tremendo. Y después lo pasé genial.· 

Aquestes mares viuen entre contradiccions; no estar-ne segura, no ser el millor moment 

perque manca alguna condició, la manca de desig de tenir fills en la parella, o a I'inrevés, 

pensar en la maternitat com a conseqüencia de la pressió de la parella. En tot cas 

s'exposen situacions dubtoses, que podrien interpretar-se com un desig ocult i que acaba 

esdevenint en concepció. Es valora el tipus de vida que s'esta duent fins el moment, la 

manca deis recursos que es consideren apropiats, la própia seguretat personal i la 

creenca que no s'esta preparada encara, sense saber explicitar que manca per estar-ho. 

En alguns casos ni s'havia plantejat. Es el cas de l'Alba, que viu a Torrebaró: 

"A: lo nuestro no fue lo de, por ejemplo, te casas, tienes la casa supermontada, cuando no te 

falta ni un cuchillo, coges i te vas de vacaciones, y dices "bueno ya he disfrutado de mucho 

tiempo", no, lo nuestro no fue así. No llevábamos ni un año cuando yo me quedé 

embarazada. Y bueno, nos hizo mucha ilusión a los dos, porque en principio no nos lo 

habíamos planteado nunca. Pero bueno me quedé embarazada, i... pero no lo evitamos 

tampoco, me entiendes? Bueno, i a los dos nos hizo muchísima ilusión porque el Carlos 

también tiene, tiene 36 años.· 

L'Alba no convivia amb la seva parella i de fet amb la maternitat iniciara la vida en parella. 

En aquestes situacions les dones no utilitzen metodes anticonceptius segurs, com la 

píldora o semblants. Obre la via de reflexió, en aquestes situacions, si realment la 

maternitat era o no una perspectiva tan lIunyana. Enmig d'una entrevista amb la Susana, 

mare autóctona de Ciutat Vella als 18 anys, parlant de les perspectives familiars realitza el 

següent comentari en referencia als anticonceptius: 

"DI U no, me veo muy joven para eso. No, DIU no. De momento vamos con preservativo, 

porque como además ahora quizás nos gustaría la niña, la Susanita" 

El comentari, que no és amat, resitúa la necessitat de repensar ja no quins son els usos 

deis anticonceptius, sinó quines creences, tabús i temors limiten el seu ús en alguns 
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4 
sectors social s . Esta ciar que hi ha una dissociació entre el coneixement existent sobre 

concepció i anticoncepció i les pautes de conductes reals envers aquesta qüestió. La 

Carla posa sobre la taula la paradoxa amb les següents paraules: 

"... [ ... ] Claro, es como, ... porque yo sabIa que al dejar de tomar la pastilla me quedaría 

embarazada, pero era como si no lo supiera. Yo lo hablé con la generación de mi mamá, 

porque para ellas las pastillas les da libertad para elegir cuando tener un niño, etc., y yo y las 

otras hijas de estas mamás tenemos dificultad paras encontrar el momento de dejar de tomar 

la pastilla; y la libertad que nos ofrece es una libertad que nos ahoga, es muy divertido." 

El cas de l'Alba i la Susana és el d'altres mares, com la Santi, la Vicky, de 18 anys i 

acabada d'arribar de l'Equador. En el cas de la Vicky les conviccions religioses i el model 

de familia influeixen sobre I'única opció possible, que es constituir una familia. 

Peró hi ha situacions en les que la parella no es prou estable com per a tirar endavant un 

projecte comú. Tot i així hi ha dones que decideixen ser mare independent de si reben 

recolzament de la parella o no, iniciant així un projecte personal. Les motivacions també 

son molt diverses. 

El cas de la Greta, la Lucy i la Daniela son semblants. Cap de les tres pot definir en 

concret com succeí, ni concretar el grau de compromís amb la parella. En els tres casos 

I'altre persona era un home casat. La Greta tenia 16 anys (autóctona), la Lucy 18 

(Dominicana) i I'Helena gairebé 40 (autóctona). La Daniela i la Greta expliquen una 

situació ambigua: en la relació amb la seva parella exposen una situació d'incertesa 

(creure que I'altre estava en un procés de ruptura amb la parella) peró no tenir intencions 

de ser mareo La Daniela decideix ser mare per la pressió dellímit biológic (el pare del nen, 

que viu en un altre país, no deixa la seva familia peró es responsabilitza económicament 

del nen). La Greta decideix ser mare sense cap suport del pare igual que la Lucy, tot i que 

la primera té I'opció d'avortar peró decideix no fer-ho ("la niña no tiene la culpa"), i per la 

Lucy aquesta opció, senzillament, no existeix. 

4 
Recentment els medis de comunicació s'han fet ressó de I'ús irregular deIs metodes 

anticonceptius. Una noticia del 17 de setembre de 2008 en referencia a un estudi d'habits de salut i 
higiene Intima dut a terme per la Societat Espanyola de Ginecologia i ObstetrIcia (SEGO) i Ausonia 
alerta que quatre de cada deu espanyoles d'entre 15 i 50 anys no fa servir cap metode 
anticonceptiu en les seves relacions sexuals i un 21 % utilitza el 'coitus interruptus' com a metode 
anticonceptiu habitual. Aixó significa que més de la meitat de les dones espanyoles utilitzen 
metodes insegurs i s'arrisquen a un embaras, que no seria significatiu sinó estéssim en un pals 
amb un elevat nombre d'avortaments. Vegeu http://www.europapress.es/catala/noticia-quatre-cada
deu-espanyoles-no-utilitza-cap-metode-anticonceptiu-21-fa-servir-coitus-interruptus-
20080917141537.html 
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Aquestes situacions posen de relleu que malgrat la facilitat d'accés als metodes de 

regulació de la procreació i d'anticoncepció i I'acceptació social d'aquests a Catalunya en 

general (i l'Estat Espanyol), existe ix una diversitat deis seus usos que no sempre se sap 

justificar. Son eficientment utilitzats per dones que tenen ciar que no volen ser mares i 

tenen certs projectes a assolir pels que la maternitat es viu com un entrebanc. Peró en els 

casos en que no s'han utilitzat, o s'ha fet de forma ineficient existeixen moltes ambigüitats 

discursives relacionades a les dificultats de prendre decisions en un moment concret del 

cicle vital. 

La diversitat de metodes regulatius de la concepció, I'origen medico-tecnológic d'aquests, 

facilita la selecció d'arguments no suficientment comprensibles per a justificar eleccions o 

no-eleccions que tenen difícil interpretació conscient. D'una banda mostra cert 

abandonament i sotmetiment total de la comprensió de qüestions biológiques que 

succeeixen al propi cos a explicacions científiques que tenen difícil extensió a I'experiencia 

própia. Posaré el cas de l'Andrea, dona alemanya de 39 anys: 

"A: ... Mi caso es raro porque yo no supe que estaba embarazada hasta los cinco meses' 

E: ¿hasta los cinco meses? 

A: si porque, (riu) a ver, yo creía que era estéril [ ... ]" 

L'Andrea havia tingut una parella estable anterior amb la que havien decidit tenir fills, peró 

tenien dificultat per concebre. Explica que es van sotmetre a proves i técniques 

reproductives sense exit en les que es posava de manifest que ella no podria tenir fills 

biológics. 

"A: ... o sea que yo era estéril. Y entonces pues nada, dejamos esta opción, y yo, pues claro, 

he creído siempre que nunca tendría hijos. Dejé de pensar en ello. Desapareció. [ ... ] y lo 

dejamos con mi pareja y yo tenía claro que nunca sería madre. Ahora, pues, cuando fui al 

médico no podía imaginar esto, es lo ultimo que pensaba. Cuando me dijeron que estaba 

embarazada, creía que no podía ser. Ahora no quería ser madre, es que no me lo 

imaginaba, y además de cinco meses! No vivíamos juntos ni lo habíamos planteado, es que, 

no, todo tenía que cambiar y me ha costado, ... me ha costado mucho ... 

E: ¿quieres decir que tu no querías ... ? 

A: claro que no, pero ha sido así" 

L'Andrea després d'haver tingut expectatives de ser mare les va deconstruir totalment 

arrel de diagnóstics medics. L'actitud d'acceptació de la situació és diferent de la de la 
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Greta (la Greta com veurem construira un ideal maternal i un futur per ella i la seva filia) i 

la Lucy, que té una actitud conformista, sense qüestionament de la situació. 

La gran majoria deis casos que s'han observat de "mares per sorpresa" han estat en 

relacions no suficientment estables per a realitzar aquest plantejament d'una manera clara 

i específica i existeixen en tots els sectors socials i orígens. D'altra banda I'acceptació de 

la sorpresa generalment ve donada per la voluntat de seguir la relació de parella, per la 

sobtada iHusió en ser mare amb parella o sense, o senzillament perque un avortament no 

és una via factible a nivell personal. En tot cas sí que cal tenir present que la gran part 

d'aquestes dones que accepten la maternitat inesperada ho seran en parella, i de les 

mares de la recerca totes les que I'han acceptada en solitari ha estat perque el pare no ha 

volgut responsabilitzar-se'n, des de la Greta de 16 anys autóctona, la Lucy de 18 anys 

equatoriana, o I'Helena de 39 anys autóctona. 

Seria necessari, per tenir una visió completa, coneixer els motius que han condu"it a 

I'avortament en dones que han viscut circumstancies semblants, peró jo no I'abordaré, 

perque no és I'objectiu central. En tot cas, alguna de les mares havia explicat que 

anteriorment havia avortat (mares autóctones o immigrades de paIsos rics d'edats més 

avanyades) i les seves explicacions anaven al voltant de que no volien ser mares en 

aquells moments de la seva vida. 

Mares de paisos de renda baixa. És aixi? Quan constituir una familia i ser mare es 

concep un rol"predictible" 

He volgut distingir I'elecció de la maternitat perque el context socioeconómic actual ho 

permet, i per tant, sempre es tracta d'una elecció (els metodes anticonceptius son a I'abast 

de tothom). Peró també perque esdevé interessant com emergeix la por a l'elecci6, la por 

a decidir, i moltes dones descriuen situacions en les que sura el que podria interpretar-se 

com una inconsciencia del desig i de l'elecci6, de manera que és com si elles no ho 

haguessin decidit. M'he estes tant en aquestes descripcions perque son I'inici d'un context 

familiar que, a grans trets, en el model individualista, ja es concreta, com exposaré en 

capítols següents, amb aquest grau d'indecisió o flexibilitat. 

La flexibilització de les pautes socials ha conduit a un cicle vital molt pautat a nivell 

productivo-laboral des d'una perspectiva individual i molt poc a nivell social (tota el procés 

d'escolarització i d'inserció al mon laboral), de manera que el cicle vital s'organitza en 
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funció de les fases productives com a gran eix significatiu (ho tractarem amb més 

profunditat a I'apartat sobre maternitat i treball, alienació del cicle social a la vida 

productiva?). En canvi hi ha coHectius immigrats en que el cicle vital la dimensió social 

encara té una importancia paral·lela a la productiva i certes institucions (i els ritual s que els 

acompanyen) esdevenen importants. Així la institució matrimonial, o la formalització de la 

parella son una fase del cicle vital molt més concretada i desitjable que en la nostra 

societat amb uns rols i funcions socials molt més pautades. Algunes dones filipines, 

pakistaneses, magribines, se situen en aquest contexto 

Les dones que han protagonitzat un procés migratori han viscut aquest procés amb una 

subjectivitat diferent a la que s'ha exposat en pagines enrere. Tant en la participació 

espontania en els grups de mares com a les entrevistes realitzades individualment m'he 

interessat per la seva experiencia (com han viscut el procés de I'embaras i naixement) i 

les seves respostes son positives, sense acabar de concretar "bien, muy bien". Més 

explicacions només son donades en el cas que hi hagi hagut dificultats mediques durant 

aquest procés. 

Els rols estan més definits al seu ambit familiar i social i per tant no existeix un grau 

d'elecció, de sorpresa, ni ambigüitats possibles tan elevat com en els casos anteriors. Per 

tant les dones immigrades de paIsos de renda baixa (filipines, pakistaneses, magribines) 

que assistien a aquests programes no realitzaven aquest tipus de narratives. És a dir, no 

expressaven escomeses de la maternitat com a autorealització (que sí feien les altres 

mares exposades) i per tant la subjectivització del rol era poc visible, mentre que sí ho era 

el caire instrumental, al que donaven més importancia. 

La Vicky realitza el procés migratori mentre estava embarassada, i d'aquest període 

explica més el context d'aquesta situació que no pas I'experiencia de I'embaras. En alguns 

casos pot ser que les limitacions del lIenguatge (en aquelles dones que desconeixen el 

castella i el catala) pugui afectar en els relats, peró en general s'hi barregen dos factors: 

d'una banda I'embaras i tot el procés pre-decisió no su posa el mateix grau de "realització" 

personal que sí veiem en les mares autóctones i, per un altra banda, més enlla del procés 

procreatiu estan immerses en altres processos (com el migratori, laboral, etc.) que 

suposen una inversió de temps i energies diaries que sobrepassen les altres experiencies. 

Aquesta situació és la que es posa en evidencia en I'entrevista (no gravada) amb la Sasha 

(Pakistan) on el procés d'embaras va ser important peró ho era més el procés 

d'immigració, que esdevenen paraHels en el temps. 
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"U pregunto com va anar I'embaras i em diu que bé, que aquí els hospitals molt bé, i en el 

naixement també. Que Ii van donar molt bé el menjar i que va estar molt contenta." 

Altres mares del programa, magribines per exemple, també afirmaven el mate ix en les 

sessions realitzant comparacions amb el sistema sanitari del seu país d'origen i la 

confianc;:a que els dona el procediment i practica sanitaria viuen aquí quan ja la coneixen5. 

La Sasha segueix exposant quines son les condicions que considera apropiades per a 

tenir fills que son dos, un entorn legitimador (de la família) i els recursos económics 

necessaris: 

(segueix) " Diu que de moment no tindra més fills, fins que no tinguin més diners. Explica que 

no va saber que estava embarassada fins que no estava de 5 mesos. Insistira en que cal 

tenir les coses ciares i que els fills s'han de tenir quan la resta esta bé. Explica el cas de 

I'amic que té la dona i el fill al Pakistan i aquí va amb una noia colombiana, que no sap que 

ell ja esta casat, i la va deixar embarassada." 

La referencia a aquest cas conegut d'una banda posa en relleu el que es considera 

important, la situació, el context familiar (o de parella, en tot cas la legitimitat) així com les 

condicions perque el procés de maternitat es visqui positivament. 

(segueix del paragraf anterior) "L'home volia que acompanyessin la noia a una dínica per 

avortar pero que ells no van voler, que no ho sabien, i que no, que la noia no sabia res i no 

tenia culpa. L'home volia que ells es fessin carrec de la noia. M'explica que ella la va ajudar 

una mica, quan va tenir el petitó, pero que I'home no la volia ajudar. La noia estava molt 

malament; I'home finalment va portar la seva dona legítima, i la noia esta totalment sola. Diu 

que es un home dolent, i lIavors diu que l'Atik no es així, sinó que es un home bo." 

Cal estar acompanyada, de no viure el procés sola, d'estar en una situació legítima o que 

derivi cap a aquesta legitimitat que, de fe,t es el que defineix el rol (el context de matrimoni 

i legitimitat per a ella, disposar de condicions económiques i de recursos adequades). 

Donats aquests parametres, en els que en principi, hi ha una idea de I'estructura familiar 

més concretada a nivell de forma, rols i objectius económics comuns (que no significa que 

sempre es dugui a terme, ni que es pugui dur a terme, ni que estigui patint 

transformacions) I'analisi de les condicions en les que es neix I'infant en aquestes famílies 

5 De fet algunes dones expliquen que al comen9éiment per desconeixement no tenen una idea de 
quina és I'accessibilitat, condicions i tracte en el seguiment sanitari que s'efectua aquí, pero 
després quan el coneixen en general valoren positivament I'accessibilitat. 
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cal definir-los no tant amb una preponderancia de I'etapa reproductiva sinó amb la 

simbiosi productiva-reproductiva, que faig més endavant. 

3a.2 Procés cap a la maternitat: percepcions i cicle vital 

La maternitat, quan també ho és a nivell biologic6, es manifesta també a través d'una 

serie de canvis físics que son percebuts i viscuts de diferents maneres. Algunes mares 

exposen una experiencia de neguit durant el període d'embaras: I'espera de resultats que 

certifiquin el benestar del fetus, o el de la mare, molesties físiques típiques deis 

embarassos (diabetis gestacional, lumbalgies, o similars) o situacions que poden 

esdevenir de risco 

El moment en que les mares construeixen I'infant com a presencia existent varia molt 

segons les circumstancies. La reducció de I'afiliació religiosa i per tant el decreixement de 

rituals com el bateig (que també es un ritual de presentació social de I'infant (Molins i 

Bertran, 2004) acompanyat de I'increment de la medicalització del procés de gestació, 

infantament i primeres cures (D. A., 1993; Bestard, 2005) comporta canvis importants en 

la construcció i percepció del fill/a. L'Alba exposa com les visites mediques ajuden a sentir 

la presencia, I'existencia del fill/a tot i que en el seu cas va haver de fer repós des de molt 

aviat de I'embaras: 

"E: Qué sientes, cuando dices, me siento muy bien en el embarazo ... 

A: Ahora mismo no. A ver ahora mismo ... me siento bien, ¿no? Pero sobretodo, sobretodo, 

sobretodo, cuando voy al médico y le siento el corazón o cuando me empieza a dar las 

primeras patadas, me encanta; y luego a parte, que soy una persona que [somriu] no me 

gusta nada la soledad, y estando embarazada no me siento sola. Porque no lo estoy, es que 

me gusta." 

Tal com expressa l'Alba, les dones generalment diferencien els sentiments de temor que 

alguna qüestió de I'embaras no vagi bé amb altres tipus de percepcions i experiencies 

subjectives (i culturals). Moltes mares expliquen que en aquest període parlen a la panxa, 

els expliquen contes, els fan escoltar música, si saben el sexe Ii posen nom i I'anomenen a 

través del nomo El fill dins la panxa esdevé una entitat més, construint-Ii una presencia. 

Aixó succeeix sobretot en les mares autóctones. 

6 
Les mares assistents al programa JTF eren mares biologiques. 
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Aquesta construcció del fill quan encara no ha nascut eleva I'experiencia de la gestació 

com un període important dins I'experiencia d'aquestes dones
7

• La Carla, que primer havia 

viscut el seu embaras com un conflicte sense saber si volia o no ser mare exposa dos 

anys després I'experiencia d'aquest període com la millor experiencia viscuda: 

·c: [ ... ] pero era un conflicto interno tremendo. Y después lo pasé genial. Pero genial. Lo 

echo de menos. Sí, porque mi barriga nació a mitad del verano y era, ... y es especial. Me 

sentía superbella, superguapa, super todo con mi panza redonda, supermujer, me sentía 

muy bien. Me gustó muchísimo. [ ... ] Yo después no he tenido el sentimiento de vacío o de 

hueco, ... yeso que antes de que naciera el niño yo me decla que esto no podía acabarse. 

"no puede ser, no puedo perder esta barriga, no puedo perder todas estas sensaciones, .. .", 

pero después del parto no me sentí vacía. Fue el mejor periodo de mi vida." 

Aquest tipus de sentiments son compartits per moltes dones tot i que en algunes d'elles 

I'experiencia de perill i riscos de salut enterboleixen aquesta experiencia. En el cas de la 

Sonia: 

"S: L'embaras va anar molt bé, fins que al Se mes vaig tenir problemes d'hemorragia de la 

placenta, i lIavors va ser quan vaig haver de fer repos, ja fins que va naixer, no? I va naixer 

amb 7 mesas, o sigui que vaig estar en repos dos, i ciar lIavors es va crear una certa 

angoixa, no, especialment la primera hemorragia, per que no t'ho esperes. No havia tingut 

cap problema, ni contraccions ni res i havia fet una vida molt normal. I ciar, em va venir una 

angoixa incre·lble. Una por! Pero com que no vaig tenir contraccions ni dolors, també vaig 

veure que, dic home, alomillor pot ser una hemorragia simple i jo que sé, reposant se'n van. I 

bueno, vaig anar fent repos pero [ ... ] les hemorragies van continuar, vaig tenir-ne tres, i la 

quarta ja va ser a I'hospital, que ja tenia 7 mesas l'Arnau; bueno tenia 7 mesas a dins la 

panxa." 

Les angoixes viscudes per la Sonia, que son motivades i ciares, es produeixen per que 

I'infant de la panxa ja és algú, i es tem, en conseqüencia, la seva perdua. I la 

corporativització de I'embaras col·loca la mare en un paper ambigu davant situacions com 

aquestes: 

7 

(segueix de I'entrevista amb la Sonia) "(fem esports) no de risc, pero bueno, fem esqui de 

muntanya, fem alta muntanya, lIavors, el que potser si vaig pensar és si tot aixo s'ha produ"it 

per un excés, pero ciar, de fet era el normal que féiem sempre, vull dir, i si jo em sentia 

bé ... No havíem de pensar que era el motiu. I el meu ginecOleg em va dir que no, que res de 

Les noves tecnologies, com les ecografies o escoltar sistematitzadament el bateig del nadó 
ajuden a crear el concepte del nadó, tal i com exposa Bestard (2005) o Missonier (2001). 
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res.[] era qüestió de la placenta; mira cadascú té el que té. Hi ha dones hipertenses, dones 

que tenen sucre, i a mi em va sortir la placenta al revés[ ... ] 

En I'exposició de la Sónia existe ix un discurs que es comú a les mares autóctones en 

general i és la responsabilitat que les mares senten en el seu paper, així com la seva 

solitud. La placenta previa de la Sónia és viscuda com un "error" pel que cal tenir 

explicació. En primer lIoc intenta donar explicació a aquest "error' a través de 

I'autoculpabilització cercant una relació entre fer esport i la placenta previa. Després la 

responsabilització és del seu cos, en un fet que no té domini conscient, peró que es 

produeix a través del seu coso I d'aquí passa a totes les accions que es duen a terme: 

(segueix de I'entrevista amb la Sónia) "S: mira quan tens un fiII, ja la sensació de 

culpabilitat puja un cent per cent. [riu] Et sents culpable de tot el que Ii pugui passar. Per que 

sempre penses, i si a lo millar hagués fet, i si hauria fet aixo? Sempre estas pensant 

aquestes, aquestes angoixes de que podries fer més, no? que podries no haver fet perque 

aixl hagués pogut anar millor. I com que ja veig que, que tothom esta igual, mira, jo ja [riures] 

desconnecto de la historia, i faig el que puc, i si surt bé doncs bé, i si no, dones escolta és 

seva circumstancia de la vida. Jo vaig tenir les meves circumstancies, i aqul estic. Tampoc 

no crec que sigui tant dolent, i ell tindra les seves. Vull dir que, per ell el millar, pero que 

tampoc estarem culpabilitzant-nos de tot el que no puguem arribar a fer. Es que no viuries." 

La Sónia diu que experimenta una sensació de suprema responsabilització, 

d'autopercepció de "mare patógena" (Sáez, 1999). Peró aquests discursos, el de la Sónia, 

la Carla, i l'Alba mostren la individualitzaci6 de I'experiencia de la maternitat, i la solitud 

d'aquesta experiencia. En els seu s relats no surten els companys i pares de les criatures. 

Les expressions d'aquestes experiencies son totalment solitaries. 

Hi ha mares que en les seves narratives expressen sorpresa davant el que s'han trobat en 

ser mares. Les expectatives del que anava a succeir, de com seria la seva vida, de com 

serien elles no ha coincidit amb la realitat que després han viscut:: 
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"M: Jo m'ho imaginava tot molt de color de rosa, tenia tantes ganes ... que jo m'ho imaginava 

molL.. maco ha ha sigut. Pero no m'ho imaginava, no m'imaginava aquesta part dura, dificil 

que té la matemitat, no? Pues que tindria la meya nena, i que seria molt tendre, i tot molt, 

molt de color de rosa. Sense imaginar, sense tindre present que hi hauria una part dificil, no? 

Pues el cansament f1sic després del part, no poder dormir a les nits, anar molt cansada, ella 

piara i no saps que fer, la inexperiencia; no contava en absolut amb la inexperiencia; no 

contava en que de vegades fos dificil entendre el que vol, plora i no saps que fer, no saps 

com consolar-la, et poses nerviós perque estas molt cansat. No, aixo, no; jo crec que no, .. ." 



El testimoni d'aquesta mare expressa que malgrat que la seva filia era totalment buscada. 

i que per tant ha existit un període de preparació psíquico de projecció. de recerca. donat 

que moltes mares lIegeixen i assisteixen a cursos preparatoris. no només del parto sinó 

també de qüestions a tenir presents en les cures i atencions als infants i a la salut 

materno-infantil. la realitat amb la que després es troba és totalment imprevista. 

Aquest no és un testimoni únic; és generalitzable a moltes dones de perfil semblant al seu. 

La idealitzaci6 i exaltaci6 de tot el que envolta I'experiencia de la matemitat durant el 

primers mesos (i generalment visualitzada com un episodi circumscrit a I'etapa de nadó) 

es exposat per moltes mares autóctones. com un període envoltat de certa transcendencia 

(la "mística materna!". Sáez. 1999). Peró la transcendencia s'estavella amb la realitat. 

Sense cap dubte la inexperiencia de la que parla. no prevista. té diferents causes. O'una 

banda. en una societat patriarcal com la nostra en la que la maternitat s'ha naturalitzat. ha 

acabat estenent la idea que ser mare és quelcom que tota dona duu a dins. apeHant al 

controvertit instint maternal. Aquest instinto que s'utilitza per explicar el desig de tenir fills i 

també la facilitat (el color de rosa) de tot aquest procés en realitat el que fa és amagar la 

complexitat i I'enorme responsabilitat personal. social i cultural que suposa concebre un fill 

o filia. peró sobretot tenir-ne cura. atendre·l. educar-lo i socialitzar-Io. Aquesta idealització 

social exalta certs valors positius i amaga i conveny de la inexistencia de dificultats (que 

ajuda en el procés d'autoculpabilització quan la maternitat ja no és un ideal o objectiu sinó 

un exercici). 

oC: se des de siempre que quería tener hijos. pero no me lo imaginé nunca como era. Un día 

lo hablábamos en las reuniones. y me decían. "¿no sabías que el cambio era tan radical con 

un niño?" Bien; si i no. No me lo había planteado. Me lo imaginé como un cuento. De la 

imagen que podemos tener de la familia. del nene. de la nena. pero no me lo imaginé .... 

tengo un hermano menor. y en nuestra familia no hay muchos niños. y no tenia referencia y 

no podía imaginarme la experiencia de ser madre. 

E: ¿no hablas tenido contacto con niños pequeños durante un gran periodo? 

C: trabajo con niños de 2 a 5 años. pero es diferente; no vi la transición familiar, ¿sabes? 

Cómo se vive una familia ... veia a los niños como en una escuela, y ya está." 

La Carla exposa amb senzillesa el que altres mares. generalment mares de paIsos rics o 

mares de classe mitja. també expliquen: les expectatives d'aquest procés de ser mare i la 

realitat van diferir enormement. En general les mares s'han constru'it, o han adoptat una 

imatge idealitzada del que és ser mare bé perque és la que es transmet en I'ideal social 

179 



(González de Chávez, 1999) bé perque és el procés de construcció de la mare ideal 

partint de I'experiencia própia (Sáez, 1999)8 de manera que trobar-se amb el fill o filia real 

sovint, en les mares autóctones, esdevé una sorpresa. Davant la inexperiencia del tracte 

amb els infants dins I'ambit familiar, del trencament de la transmissió de certes pautes de 

comportament i rols familiars, la maternitat deixa de ser un rol apres al lIarg de la vida 

(marcat socialment i transmes) i és un rol constru"it amb certa sobredimensió i desajustat 

de la realitat. Culturalment no es presenta en la construcció idealitzada de la maternitat a 

occident I'experiencia negativa de ser mare per les dones de manera que no hi ha 

preparació per a aquesta experiencia ni tampoc ambits socials (dins la parella, en la 

familia) que permetin I'expressió d'aquests sentiments i experiencies negatives (per 

González de Chávez, (1999) no es permet ni la possibilitat de sentir aquestes sensacions). 

De fet I'assistencia de les dones a programes i serveis com JTF i EF significa la 

construcció d'aquests espais d'expressió i compartir aquestes sensacions i experiencies 

viscudes negativament que no tenen un altre espai social ni familiar (que ha desaparegut) 

per mostrar-se. 

En tot cas, aquestes mares tenen ciar els principis eties, morals, educatius que voldrien 

pels seu s infants, peró en canvi no tenen cap certesa sobre quina és la manera de dur-Ios 

a terme. És a dir, desconeixen les practiques de cura i atenció als infants, desconeixen els 

mecanismes i sovint no encerten en projectar els resultats que I'aplicació de certs principis 

educatius poden tenir sobre els seus fills i filies (és a dir, el que estic exposant és 

I'absencia d'una etnotheoria própia en les mares). 

"e: Para mi la diferencia es que hay menos angustia en la paternidad, no lo se. A mí no me 

gusta que sea así, pero los hombres y las mujeres somos diferentes y aquí esto se vive muy 

diferente. En este sentido creo que la paternidad es un espejismo. Pero igual que somos 

diferentes, también creo que ellos son un poco más egoístas y por eso lo viven mejor. Ponen 

una distancia, y piensan en ellos. Yo desde que tengo a Mauri pienso sobretodo en Mauri. 

Mauri, y después voy yo. Y Blaise no. A veces piensa en Mauri y después en él, pero 

muchas veces piensa primero en él, y después en el niño. [ ... ] Y la maternidad, no sé porque 

el hecho de darle el pecho, y yo aún le doy el pecho, y no se, aún es muy especiaL" 

La Carla proposa una definició de maternitat: maternitat és avantposar I'interes de I'infant 

per sobre del seu propio La Carla, sense ser-ne conscient, esta jugant amb I'ética de la 

8 
Hi ha qui esmenta la construcció d'un ideal maternal en resposta a la insatisfacció per I'exercici de 

la maternitat de les seves própies mares, experimentat com a filies (Sáez, 1991; Murara, L.), 
interpretació realitzada des deis processos d'identificació psicológics i simbólics. 
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cura. En el cas del pare, que seria una model de pare "conscienciat", amb desig de ser-ho, 

la visió és diferent: 

"B: pues bueno, piensas que mejor ser hombre y no tener nada en la barriga y no tener la 

angustia de dar a luz, y de hecho ella no quería parir porque tenía esta angustia por el parto. 

Yo nunca me he preguntado esto. Sería más la pregunta de por que no ser mujer, pero no, ... 

Con Carla tenemos la costumbre de hacer todo juntos, todo, todo, todo, así que pasamos 

bastante tiempo juntos y no tuve la impresión de perderme nada.· 

E: cursillos preparto ... 

B: Habla una preparación al parto en la maternidad, yo fui algunas veces pero no me 

interesaba mucho, por que no se, alguna charla podía estar bien, pero no lo encontré 

interesante. Yo vivía unos problemas muy básicos, ¿no? Cómo llevar al hospital a Carla el 

día del parto, cuánto tiempo se va a quedar en la sala de partos, cosas así y no pensaba en 

el después ni nada. sino sobre cómo organizarlo todo.· 

L'exposició del Blaise és coincident amb la d'altres pares (els pocs entrevistats i els pocs 

assistents algun dia als programes JTF) que serien un model que intenta participar més en 

tot el procés de naixement del seu fi" pero en el que traben certa dificultat per a situar-se. 

Així mentre les mares autóctones expressen experiencies molt en I'ambit psico-emocional. 

els pares realitzen descripcions més practiques. I si hi ha dimensió emocional com 

expressen certes autores (Horvath, 1999) esta expressada com a resolució logística, 

d'aquesta part practica, de "problemas muy básicos" que expressa en Blaise. En tot cas sí 

que situa la seva experiencia subjectiva a un nivell diferent que la mare, mostra certa 

diferencia per la dimensió biologitzant i mostra un desenvolupament personal del rol de la 

paternitat, recolzant la visió de Castelain-Meunier (2002). Malgrat que s'ha parlat molt que 

el paper del pare ha deixat de ser exclusivament el de "breadwinner" i les dones també 

realitzen aquesta funció, en la reestructuració de rols aquesta faceta més practica, més 

d'aportació de recursos segueix essent hereva, o una reelaboració cap a la tendencia amb 

menys implicació psico-afectiva de les que les noves possibilitats aporten. 

Els primers mesas son explicats amb una barreja de satisfacció i frustració paraHeles, de 

trobar-se en un rol inesperat, que no s'adiu amb el que esperaven. Confirma la percepció 

subjectiva exposada per Cháves, i altres per la que la societat no entrena
9

• Perque una 

cosa son les qüestions practiques, de les que parlarem al capítol següent, i una altra cosa 

9 
Si interpretem els espais de joc simbólic com espais de reproducció-construcció de rols seria 

oportú investigar quin tipus de rols construeixen nens i nenes durant el joc simbólic (de nines. pares 
i mares, etc.) 
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son els sentiments, emocions que cal experimentar. I en la construcció de I'ideal 

(González de Chávez, 1999; Sáez, 1999; de la Concha i Osborne, 2004 entre d'altres) no 

existeix possibilitat de sentiments negatius, dificultats, angoixes, dubtes, ... que en canvi 

aquest model maternal sí comporta. 

Ser mare generalment su posa un canvi d'etapa en el cicle vital (González de Chávez, 

1999) vital així com de la propia percepció i autoconstrucció del paper que elles tenen 

dins la societat com a persones, dones i mares. En el cas de l'Alba quan justifica perqué 

ha decidit tenir de seguida el segon fill (es duen un any i mig amb el primer) hi ha una 

justificació entorn com desitja que sigui el seu cicle vital, com I'imagina: 

"A: Es que a ver, yo, si me he quedado embarazada tan pronto es porque quiero, quiero 

criarlos a los dos juntos, porque pienso que va a ser lo mejor para ellos y para mí. Porque yo 

también soy una persona, ¿me entiendes? Y yo no me quiero pasar la vida, por mucho que 

me gusten, criando niños. Y me gustan mucho. Pero pienso que es una etapa de mi vida, la 

de empezar a cambiar pañales, dar biberones, a empezar a ir al pediatra, no sé qué, no se 

cuantos, es una etapa de mi vida de ser madre; bueno, va a ser para toda la vida, pero vaya, 

sabes que no son ahora tan independientes como lo serán luego, no, En el futuro. Pues 

entonces nada, es una etapa de mi vida, pero yo no quiero que esta etapa me dure toda la 

vida. Porque yo también tengo pareja, tío, y ¿me entiendes? Es que no sé, son diferentes 

maneras de plantearse uno la vida. Yo en principio, de aquí a diez añ [no acaba de dir años], 

yo ya no quisiera tener más. Yo que sé, seré joven, tendré 34 años 

E: sí, serás joven aún 

A: y que todavía estaré en edad, seré fértil, de poder tener hijos sin tener ningún tipo de 

problemas, pero considero que yo que sé .... que ellos tendrán ya los dos diez años, uno diez 

y el otro once, si Dios quiere ... 

E: lo tienes todo programado, eh? [rient] Y tu ya libre, ¿no? 

A: Y yo ya que, pues que yo que sé, que pueda trabajar, que pueda tener un trabajo fijo, y 

que pueda trabajar para poder darles a ellos, yo que sé, cuando necesiten un coche, si 

puedo comprarles un coche; si tienen que ir a la universidad, pagarles una universidad, y ya 

pues enfocar mi vida para que ellos estén bien, me entiendes? Pero si cuando estos tengan 

diez años yo empiezo otra vez, pues, sabes ... pues no les puedo dar todo lo que ellos 

quieran. Es que no sé si me entiendes, .. ." 

L'Alba exposa unes expectatives del seu cicle vital, d'organització, que estan totalment 

influIdes per la maternitat. Quan explica com veu el futur d'aquí a deu anys, allo que 

exposa esta totalment focalitzat en els infants i en la parella. Contrasta amb la percepció 
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de la Pilar abans exposada on hi ha un reclam de la vida propia a la que els fills s'han 

d'adaptar. 

La Carla en canvi diu que ella sí ha viscut un canvi en referencia a com es percep ella dins 

la societat: 

"E: ¿decias que te sentías diferente por el hecho de estar embarazada, y por ser madre? 

c: menos diferente, o no más o menos mujer, sino como antes. Bueno si que me siento 

diferente., pero no es una revolución de pensamiento, ni de la manera de ser, me siento más 

cercana a la gente., y siento más respeto hacia la gente. [ ... ] El único punto desagradable 

que encuentro es la falta de experiencia." 

Moltes de les mares autoctones (de tot tipus d'estrat social) descriuen I'embaras com un 

període de temors; temors per la salut de I'infant i la propia. I també son moltes les dones 

que expliquen els temors viscuts en les proves mediques amb por a rebre males notícies 

en saber els resultats, o davant d'experiencies que calien intervenció medica per 

assegurar el bon ritme d'embaras. És el cas de l'Alba: 

"A: Es que sabes lo que pasa? Al principio bien, pero a partir de que tuve la hemorragia [A 

las trece semanas] con mucho miedo. Y ya el segundo trimestre bastante mal y el tercer 

trimestre ya fue cuando me sentó peor el embarazo [ ... ] y claro, estaban aqui mis suegros, el 

Carlos, y todos me cuidaban demasiado, y me sentía muy inútil. Por que no podía hacer 

nada. Y claro estás aqui, i que yo que sé, no te dejan salir, no te dejan entrar, "ten cuidado·, 

no me dejaban ir a ningún sitio. No es que no me dejaban, es que se molestaban si yo salia a 

algún sitio sola. Y yo por complacer a todo el mundo pues me quedaba." 

Els sogres de l'Alba, cubans, van venir per acompanyar-Ia durant I'embaras quan hi ha 

complicacions. L'Alba exposa en I'entrevista, i també a través de les sessions del JTF que 

aquesta atenció a la que no esta acostumada, i que per exemple la seva família no 

realitza, Ii provoca conflictes. Li costa entendre tantes atencions i viu com un control per 

part de la família del marit el que intenta ser ajuda en un moment de necessitat. 

El meu fill ja és aquí? Diferents construccions de la presencia deis fills/filles 

Tot i que en les sessions deis programes JTF emergien tematiques de qüestions de 

parella que havien canviat amb el naixement de I'infant algunes mares exposen canvis 

organitzatius més que d'un altres tipus, com és el cas de la Sonia: 

"S: [ ... ] De moment no veiem cap canvi, excepte a nivell d'organització, no? Ciar. Peró a 

183 



nivell personal, no. Ens continua agradant sortir als dos, vull dir que [riu] , que no ... 

E: I a nivell d'organització que ha canviat? 

s: Home, home aviat, ciar. Abans baixavem els dos al carrer, esmorzavem junts al carrer, 

sortíem ... i ara evidentment, no ... Que ha canviat? Dones que ara, d'aqui uns dies, jo marxaré 

abans i el Jaume es quedara amb l'Arnau, Ii donara I'esmorzar, el portara a la guarderia, i a la 

nit ens veurem sopant igualment. Tampoc no ha canviat molt. Simplement que ens repartim 

una mica la tasca, no? En Jaume s'ha responsabilitzat de la primera part del dia, i jo em 

responsabilitzo de la ultima part del dia." 

En pagines anteriors he exposat la variabilitat en la conceptualització de I'infant com a 

persona. Ara i aquí em plantejo no pas aquesta qüestió, sinó quan senten la "presencia" 

deis seus fills, en quin moment i quins son els símptomes que per a elles esdevenen 

significatius i marquen aquesta nova etapa en les mares autóctones. Algunes mares, les 

que han buscat conscientment la maternitat ho situen a I'inici de I'embaras, com en el cas 

de la Pilar: 

·P: al segon mes ja Ii lIegia contes 

E: ah si? 

P: vam comprar, un llibre, un que em penso que és molt conegut de contes per telefon 

E: Si, el del Gianni Rodari, no? 

P: jo pensava, a veure, no Ii explicaré contes molt lIargs; no té sentit parlar amb la panxa 

d'aquesta manera, no? Pero aquests contes tant curtets, ... en vam seleccionar dos que ens 

agradaven molt i el Martín els lIegia, ... i jo canto molt i li cantava molt. I jo sóc molt sobona 

molt tocona, i em passava hores tocant la panxa." 

La Pilar exposa aquest fet a través d'un tipus de conducta que ella interpreta que 

comporta I'existencia del nen d'alguna forma i que és a través de la lectura de contes, 

cantar-li, i acariciar-se la panxa, acariciar-lo. Es a dir, exposa la seva presencia a través 

del tracte verbalitzat i senso-afectiu. Li produeix un reconeixement des de la interioritat. La 

Sónia retarda lIeugerament aquest moment cap a una percepció visual més clara, és a dir, 

quan hi ha més exteriorització d'aquesta presencia: 
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"S: potser al voltant deis tres mesos es quan ja teniem clara la seva presencia. I durant 

I'estiu, potser més. Per que ja tenia més panxa. Realmentjo crec que és quan veus la panxa. 

Per que fins que no la veus no et pots imaginar que ... Llavors suposo que aquest augment 

físic ja crea una presencia semi-física [riu], diguem-ne, pero, aviam també vam buscar nom, 

treballavem molt el tema deis noms [ ... ] Llavors ja vam mirar només nom de nens. [ ... ] vas 



parlant que si l'Arnau per aquí i per alla, lIavors suposo que sí que el familiaritzes en les 

converses, i a partir de tenir nom sembla com si ja poguessis parlar més amb ell, no? Aviam, 

potser hi ha families que ho decideixen més tard o ho fan en el moment de naixer, o, aixó 

deis noms és molt particular .. ." 

La Sonia presenta dues qüestions importants. D'una banda la presencia física 

reconeixible, que ella identifica amb I'augment de volum de la panxa. És a dir, no n'hi ha 

prou amb el que ella sent o sap, sinó quan I'exterior també ho pot reconeixer (mentre que 

a la Pilar no Ii cal). D'altra banda és que la Sonia ho presenta com un procés progressiu, 

que inicia amb el creixement del volum, i les actituds que els acompanyen, buscar nom, i 

que esdevé definitiu quan es dona nomo Anomenar, tenir un nom, és el que ja marca la 

permanencia d'aquesta presencia, I'existencia (en consonancia amb Rivera, etc.). 

Hi ha dones que situen aquest moment més endavant, quan I'infant ja ha nascut, quan els 

imperatius de les demandes deis nadons no poden postergar-se, no son construccions 

sinó realitats. És el cas de la Maria, mare de la Rita: 

"E: i tu a partir de quant la vas sentir a la Rita, com que estava, no? Quan la vas sentir com a 

persona, com a filia, durant I'embaras, en el naixement, després ... 

M: en el naixement, dies després del naixement. Quan vam arribar a casa. Al cap de dos dies 

després de que nasqués, lIavors em va caure tot a sobre; em vaig enterar de que havia 

nascut, no? Que estava aquí, vaja. Durant I'embaras no, bueno era una cosa com abstracte 

encara. La sentia a la panxa, i mirava de fer-Ia conscient, peró era tot com imaginario Mentre 

que quan vam arribar a casa amb la nena comencen els problemes de la lactancia, del 

dormir a les nits, i tu la tens i la tens que cuidar, i hi has d'estar les 24 hores del dia. Llavors 

de cop vaig prendre consciencia de que era mare i tenia a aquest cuquet que cuidar dia i nit.· 

La Maria exposa molt bé aquesta discontinu"itat entre el que s'esperava de la maternitat, el 

que s'havia constru"it i el que ella viu i experimenta. Aquestes mares expressen el procés 

amb certes ambivalencies entre una naturalització, una innatesa de sentiments o desitjos i 

una realitat en la que aquests aspectes no funcionen, o no donen el resultat esperat. 

Sovint exposen moments o sentiments que expressen una dimensió perceptiva, 

emocional, poc basada en el coneixement, per les que no troben explica ció i que 

s'expressen en un ambit inturtiu. La Sonia expressa així el moment de prendre certes 

decisions: 

"8: ... Llavors varem ... es curiós hi ha un cap de setmana, que li vaig dir al Jaume, Jaume, per 

que I'habitació estava bé, estava bu ida, hi havia, un sofa potser, res més, i I'havíem de pintar. 

No sabíem el color, i vaig dir Jaume, avui, aquest cap de setmana hem de pintar I'habitació. 
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Pero vaig ser molt dura. Per que havíem estat pensant el color, que si tal , com anira, ... Pero 

aquell cap de setmana, és curiós, eh, que vaig dir "aquest cap de setmana aixo s'ha de 

pintar"; "Es que hem de decidir el color .. .", "mira, ves-hi tú i el decideixes tú. No havíem dit 

blau, doncs dins de la gama deis blaus esculls el blau que més t'agradi". Per que més o 

menys cap aquesta tendéncia volíem fer [ ... ] pero ho anavemallargant, no? No ho sé, i va ser 

res, a la setmana que em van ingressar a I'hospital. Aviam, es una manera de ... de ... potser, 

aviam si intuia que algo passaria, perqué ciar, jo veia que vale, jo estava fent repos, ja havia 

passat el temps de risc, d'avort, si?, i si ara realment sortia ja podia tirar endavant; per tant 

veia que havíem d'arreglar I'habitació, no? I sí, sí, la va pintar, i lIavors ... al cap de setmana 

següent ja estava ingressada .... 

Les mares tendeixen a explicar situacions com aquesta en que relacionen fets que 

mostren que les coses es van fer en el seu moment, peró que busquen explicació al 

perque van prendre aquella decisió en aquell moment i no dos mesos abans o després. I 

generalment s'explica a través de la idea de les· intu"icions. Recorda les preguntes deis 

azande sobre perque es desploma la casa de fusta menjada per les termites quan fulanet 

era sota i no abans o després. En el cas d'aquestes mares aquesta pregunta refor~a la 

construcció d'un sentiment de connexió amb el nadó amb el fill, de construcció de la seva 

maternitat. De vegades aquesta necessitat, que sembla formar part del ser mare, es duu a 

terme en situacions que falsen aquesta dimensió intu"itiva. Aixó és el que succeeix a la 

Pilar: 

"P: [ ... ] Em pensava que era nena. Volia nena. Jo ha tenia claríssim. A casa som tot dones. 

La gran és la meva mare i la meva avia, i jo: i la nena. "Sera una nena. Una Sariña. Una 

Sara". I em vaig quedar parada. Quan el ginec6leg em van dir, "no, aixo és un nen eh? Molt 

bé", en Martín em va dir, "mira la cara que vas posar era com si t'hagués dit: és un nen coix, 

o cec o .. .", dic "nooo", diu "sí ... qué passa amb un nen?" "Bueno, dic, No passa res, pero no 

tenia cap dubte de que seria una nena." 

La intu"ició de la Pilar, que ella expressa com a seguretat, perqué n'estava segura de que 

seria una nena, entra potser en les dimensions deis desitjos, de la valoració d'una línia 

familiar femenina, que ella creia i volia reproduir, seguir. En realitat posa sobre la taula les 

expectatives que tenia, quin paper familiar creia, o desitjava tenir, construir. Alió que 

valorava de les dones de la seva familia, i en el que ella volia participar de forma activa. 

Altra cop, s'acompleix un desig individual, una expectativa personal. Tenir un fill en 

comptes d'una filia resitua la Pilar. 

En aquesta societat en qué els fills i filies en teoria s'escull ten ir-los (i ja no els envia Déu) 
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I'expressió d'aquelles experiemcies que no es corresponen amb aquest desig "de color de 

rosa" com deia la Maria, sovint queden amagades, ocultades. L'Helena, que no havia 

previst ser mare, pero que un cop embarassada va decidir ser-ho, perqué "era una 

oportunidad que me daba la vida, y quizás ya no se repetiría" no es detinia en les sessions 

del grup de mares, i de fet desconeixia la seva opinió tins que a soles, un dia la vaig 

entrevistar: 

"H: Ho vam parlar alla (el grup de mares),"que se les quiere porque son tus hijos', i jo vaig 

pensar que no, perqué va néixer el nen i em van donar un nen i, ara qué faig amb aixo! O 

sigui era més mare quan estava embarassada del Guillem i després, encara ... fixa't que jo 

sempre die el nen, el meu nen, practicament no die el meu fill. Només a algú, "ai, me parece 

que mi hijo esta llorando'. Tant podria ser meu com d'un altre; no la tine aquesta sensaeió. 

No n'estie més perqué I'hagi parit...· 

La Pilar expressa una sensació semblant. En el seu cas, pero el que vol expressar és que 

quan neix el fill encara no el coneixes per tant ella diu que no sent pas que I'estimi, que 

manca encara la relació per que aquest sentiment pugui naixer: 

·P: Son d'aquelles coses que ningú ho diu, no? El vaig veure i ua! Bueno, pues jo no vaig 

sentir aixo. Vaig sentir una ternura molt forta, pero gairebé, eom qualsevol bebé que et posin 

als brayos, saps? Potser ve una mica més per aquí, perqué saps que és teu, no sé. Si que 

noto molt com és cada dia [ ... ], i me I'estimo molt, pero estic amb el Martín." 

L'exposició de la Pilar, a part d'altres coses, nega també la idea de lo innat, natural, i se 

situa en que la relació de parella és construrda, conreada (com veurem més endavant) i 

que la que existeix amb els tills també. La posició de la Pilar, amb aquesta seguretat, és 

minoritaria, pero existent entre algunes mares de parsos rics. 

2001 "L'Alba diu que a més si ha de triar entre eomplaure el nen o complaure el seu 

eompanys, tria el nen. Que el nen es seu, i que el company no, que no sap dema qué 

passara, que no es pot fiar de ningú, que no es refia de ningú, excepte la seva mare i el seu 

pare. L'A li doi que qué vol dir que el nen es seu? I l'Alba es refereix a que el nen sempre 

sera seu, perqué és el seu fiII, pero que el eompany, no ho sapo Que a qui ha de eomplaure 

més és al nen. " 

3a.3 Tenir fills: de la parella a la individualitat? Família i individu 

El plantejament inicial "compartit", d'experiéncia comuna, un cop ha nascut el nadó és un 
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projecte basicament "repartit" pel que fa als temps i espais. Aquest repartiment 

organitzatiu realitzat per necessitat i perque sovint aquestes parelles no compten amb 

altres ajuts permanents acostuma a ser I'estrategia general, que com veurem més tard, 

cadascú viu de diferent manera. N'hi ha peró, i son excepcions, que fan una resistencia a 

que el naixement del fill o filia suposi un gran canvi de vida (de fet algunes mares exposen 

que abans del naixement del seu fills creien que tampoc canviaria tant la seva vida, peró 

després la realitat és que sí que canvia). La Pilar és un d'aquests casos excepcionals: 

"P: ... Aviam hi ha canvis d'habits. Nosaltres, que sortíem molt a la nit, dones ja no sortim 

tant. Jo els he deixat amb amics a des del tercer mes [ ... ] me'n vaig a les 10 de la nit i tomo 

a les 2, i anem al cinema i a prendre una copa amb el Martín. Llavors no tinc aquesta 

sen sació de que no puc fer la meva vida. Cada vegada que vaig al cinema i es queda el 

Martln, o vaig amb el Martín, i uns amies es queden amb l'Alvaro, encara soc més felie;, si pot 

ser ..... si [riem] tampoc és que la meva vida sigui molt més felie;; no, ja ho era. Es com, es 

més intensa, potser. Es una meravella anar al matí a despertar-lo i veure aquesta sorpresa" 

Peró els seus arguments defineixen un tipus de concepte de I'infant, de la parella i de la 

família, on els conflictes d'interessos i necessitats amb els que es troben es decanten, al 

menys en lo discursiu, per I'harmonia entre els adults, entre la parella: 

"P: [ ... ] El que si que cada vegada tinc més ciar és que és ell el que s'ha d'adaptar a 

nosaltres. Nosaltres també. Pero nosaltres ja estavem aquí, saps? Que hi ha gent que de 

cop i volta ho canvia tot perque esta el nen. Escolta, no. Alvaro, no et pots despertar a les set 

perque jo em desperto a les 8. I si et despertes a les set, estigues una mica entretingut, 

saps? Si no tens cap problema. Coses d'aquestes. No pot ser que ... és ell el que ha vingut 

després. Farem tot perque ell estigui molt content en aquesta casa, pero en aquesta casa 

fem aquestes coses." 

La Pilar el que mostra és un rebuig total al model de mare abnegada i sacrificada, fins a 

punts extrems. Es resisteix a que els altres canvi'in la percepció d'ella i la limitin, que ara 

només la considerin mareo I en la resistencia a aquest rol Ii costa dibuixar la família com 

un tot i de fet I'exposa com parella + fills, on la unitat i el vincle és amb la parella. Barrón 

(2004) situa la parella com a I'adult aliat, entesa com una presencia que té una qualitat 

ritual, de suporti que dona significat a la seva situació. En el cas de la Pilar aquesta imatge 

és completa. Blaise, la parella de la Carla (també frances) exposa aquesta perspectiva, tot 

i que ell sí accepta I'experiencia d'un canvi propi: 
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"B: Bueno, yo me considero diferente. Yo tengo 33 años y hasta ahora nunca me habla 

sentido adulto, todavía no, pero al tener un hijo, sí... para mí cambia mucho la manera de 



ser, como cambia la imagen que tengo de Carla. Aunque la veo como antes, miro a Mauri i 

pienso, quién es este, i la miro a ella i me digo, i ella es su madre, i cosas así. Si, pero en el 

trabajo yeso se interesaron en el embarazo, pero ahora lo vivo un poco como una pérdida 

de importancia de ti mismo, porque s610 les interesa saber como está tu hijo." 

Les persones entrevistades que parlen amb aquesta distancia deis nadons exposen un 

procés més lIarg, molt menys immediat, de la construcció del rol que ha de tenir aquest 

infant, i per tant de la construcció o institucionalització d'una familia de tres. El fill o filia per 

si sol no té encara un 1I0c, i aquests pares i mares el que posen de relleu és que en 

aquest procés de construcció d'un rol per I'infant s'ha de realitzar, a canvi, una modificació 

deis rols de parella, que en el cas de la Pilar o del Blaise, hi ha cert temor a que aquest 

canvi suposi la perdua d'algun vincle amb la parella (o amb els amics, o amb la familia, i 

per tant s'expressa certa resistencia a realitzar-Io): 

"B: La patemidad como imagen es horrible, siempre "va bien" y tu dices, si, si, si, y en broma 

le decía a Carla, "ya verás, cuando llegue el niño tú estarás en segundo plano; yo en tercero, 

pero tu en segundo, porque llegará el primer plano". 

En Blaise és ciar en la seva visió deis canvis de rol social, i de la parella igualitaria es 

passa a un trio jerarquic on ell s'autopercep com el més invisible, ion la relació entre mare 

i nadó sembla prioritaria (confirmant les critiques de Horvath, (1999), Castelain-Meunier 

(2002». 

He exposat a pagines anteriors que hi ha algunes mares que expressen que en el primer 

moment de tenir el seu fill als brayos no van sentir res especial. Una d'elles, la Pilar entén 

I'amor com el fruit d'una relació, també el que se sent cap els fills, i en el moment de 

I'entrevista exposa el següent sense que fos preguntatlO: 

P: [ ... ] Pero jo si que ho vaig tenir molt present, no sé si ho diria moltes vegades pero ho die 

ara. Si algú em demana a qui renunciés, si a l'Alvaro o al Martín, renuncio a l'Alvaro. Jo cree 

que I'amor no sorgeix de la nada, és una cosa que es cultiva, que és el cada dia. I si que 

estimo molt a l'Alvaro, cada cop més pero [ ... ]. 

De fet tot el discurs de la Pilar segueix aquesta Iínia, de considerar la parella com la unitat, 

i els fills una conseqüencia de la parella. 

I aquests canvis en moltes ocasions van més enlla deis canvis organitzatius conduint a 

situacions que s'han viscut de forma discordant o conflictiva amb la parella de forma 

10 Aquest tros d'entrevista és el que segueix del punt on havíem deixat el darrer tall. 
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temporal (durant els primers mesos, el primer any): 

"M: ... Li explicava el que necessitava i veia que ell estava en una altra órbita, no? Pensava: 

"Com pot ser?, com pot ser que no vegis el que jo necessito?" Et tornes una mica exigent, 

durant el postpart. Al menys jo m'hi vaig tornar. "Com pot ser que no ho entenguis? Que no 

ho veus? Que acabo de parir; tinc tots els drets, no, ara que acabo de parir?! Vaig agafar 

aquest tipus de comportament, no? Tampoc arreglava les coses; al contrario Peró tampoc hi 

podia fer més, jo." 

La Maria reconeix que la presencia de la seva filia va trasbalsar moltes coses entre la 

parella de manera temporal: "Era I'adaptació a la nova situació. Ha canviat tot molt, moltíssim 

[riem] Peró bueno, ho hem superat amb exit. [riem]." La Maria accepta que aquesta situació que 

en el seu moment es va viure críticament i va ser superada els va enriquir i apropar: 

"M: I ha sigut a la vegada dones molt positiu, no? Tota aquesta experiencia tan potent et fa 

replantejar moltes coses, i et fa canviar moltes coses, en positiu. Personalment ha sigut molt 

enriquidor com a experiencia, amb ella, i própiament personal, també. Les coses que he 

canviat, i que he tingut que canviar i me n'alegro moltíssim. Tampoc estavem tant bé; ara 

estem millor [ ... ] sí, coses del meu caracter, i de la meya actitud davant de la gent, i davant 

de situacions difícils. [ ... ] No sé si ens ha unit més peró, no sé, ens ha apropat, potser, no? 

Alllarg de tot aquest camí difícil i lIarg. Ens ha ... ara estem millor, no?" 

Les mares de classe mitja agafen un protagonisme amb els infants que té la doble 

conseqüencia de sentir-se soles (i sense referents ni sabers sobre el que fer, com veurem 

en el capítol4) lligat també a la imatge diadica social del vincle mare-nadó, i en tercer lIoc, 

la invisibilització deis pares. Com altres pares, Blaise ho esposa així: 

"B: A mi quizás no me pasa tanto con Carla, pero cuando hablo con mis amigos, las mujeres 

no tienen conciencia ninguna de los hombres como padres. Puedes ser un padre ejemplar 

que cuida bien del niño, pero hay falta de conciencia de base. Por ejemplo, una amiga 

nuestra no puede dejar a su hijo de 8 meses a su padre más de hora, porque ella no tiene 

conciencia. Ella a veces me mira y me dice ¿que estás haciendo con mi niño?, bien, yo hago 

lo que puedo." 

En Blaise, i amb el que coincideixen altres pares del mateix perfil, exposa les dificultats de 

construir el rol de pare. En un moment social que han canviat el ti pus i prioritats familiars 

Blaise esposa la dificultat de crear un rol, en que la societat, i concretament algunes 

mares, limiten aquesta possibilitat per la competencia de decisions 8essent coincident en 

algunes qüestions amb Castelain-Meunier 2002}. El rol es concep socialment com a 

paraHel al de la mare, peró en Blaise posa sobre la taula les dificultats que aixó comporta, 
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i confirma com exposa Lareau (2004) que la paternitat, fins al moment, es vincula a 

parametres diferents de la maternitat. Compartir el fill, intentar seguir un ideal d'igualtat, 

su posa compartir decisions, confiar en I'altre, i compartir vinculació. 

L 'aco/lida de l'infant en altres entorns. La familia extensa, amics 

En tant que m'he centrat en mares primípares no faig esment de I'acollida deis germans 

en aquests primers moments. 

Respecte els avis i altres parents 

Les dones autoctones descriuen que ser mare provoca una recoHocació a nivell familiar i 

a nivell social. D'una banda algunes mostren sorpresa de les reaccions deis familiars, com 

el cas de la Sonia: 

"S: ... quan Ii vam dir (al meu pare) no li va afectar, va dir, "ah, molt bé, esta bé". Pero jo 

pensava que diñen, "ah, quina festa!". Per que nosaltres ho vivíem com una festa tan gran 

que pensavem que tothom ho havia de celebrar igual. I no va ser aixi. I allo que et quedes, 

"ai mira, potser no Ii ha fet gracia". [riem] Amb els sogres igual. El primer cop es van quedar 

una mica aixi, "ai, quina alegria, que bé", pero no potser la que jo m'esperava, perqué com 

estavem nosaltres tan alegres i tan contents, .... 

L'entusiasme que sent la parella que han de ser pares, creuen que no és compartida pels 

seus progenitors de la mateixa manera. Si bé els pares i mares poden analitzar el seu 

canvi de rol exposant les contradiccions viscudes i el procés d'adaptació, en canvi mostren 

sorpresa pel procés que necessiten viure la resta d'agents. La Sonia alllarg de I'entrevista 

exposara canvis que el seu pare viura en aquest procés de construcció de ser avi respecte 

l'Arnau. Pero en un primer moment no es té en compte aquesta possibilitat. 

En altres circumstancies les actituds deis parents son viscudes com a veritables rebuigs, 

com és el cas de l'Alba: 

"A:.... En cambio cuando yo le dije a mi suegra que estaba embarazada me dijo que 

abortara. [ ... ] 

E: Sí, ¿te dijo eso? Pero, ¿tiene algún tipo de argumento? 

A: Para mi suegra el argumento es que yo no tenia hermanas que me ayudaran. Pero yo lo 

encuentro un argumento ilógico, ¿me entiendes? Por que está mi cuñada que me puede 

ayudar, que es su hija, ¿no? ¿O ella no puede tampoco? Y está mi hermano también. Pero 
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que si yo tengo un hijo no es pensando en que me ayude alguien. Yo si tengo un hijo es 

porque ya me las averiguaré yo como sea." 

L'Alba i la seva parella (de nacionalitat cubana) no vivien junts en aquest moment. 

L'argumentació donada per la que sera la sogra no és convincent per l'Alba, peró a més 

mostra una diferencia de vivencies de les responsabilitats de crianc;:a, i de les persones 

que hi poden participar. 

La Sónia, malgrat el comentari fet anteriorment, explica com el seu pare ha anat construint 

un rol a poc a poc: 

"5: ... I el meu pare, quan l'Arnau va estar a la incubadora, anava venint, pero no prenia part 

del seu papero No acabava de ... Estava content, ¿no? De que tot anés bé, pero fins que no el 

va tenir a casa i no el va poder tocar realment no es va adonar de que era avi, jo crec. I cada 

vegada que ve i el veu, doncs cada vegada veig que s'hi aboca amb ell molt més, no? O 

sigui cada vegada, més, més i més, vull dir, fins el punt, que vaja, té fotos per la casa, "que 

fa l'Arnau?, ja menjaT. Vull dir que ha assumit el paper d'avi totalment i esta molt content. I 

els sogres també. Pero el que passa es que ells ja han tingut sis fills, tenen vuit néts; vull dir 

que I'experiencia que han viscut ells ja és diferent. És més suau. L'Arnau és el primer nét del 

meu pare. Per tant, les seves sensacions han estat molt noves, no? I les ha anat vivint cada 

vegada més intensament. I ara es pot dir ja és un avi, ara és avi." 

Les dones que estan vivint la maternitat allunyades de la seva mare manifesten en els 

grups JTF que contrariament al que pensaven, les troben a faltar. No per I'ajuda que la 

mare pogués oferir en aquests moments, sinó com a referencia o com a su port. Les dones 

exposen la necessitat de parlar de I'experiencia que estan vivint, i de tenir alguna 

referencia, i la fam ília , els propis progenitors viuen un procés de resituació en el món 

afectiu i interpretatiu propio Continuem amb la Sonia, que exposa bé aquest procés: 

"5: Jo estic vivint aquestes vivencies i m'adono que ells també ho han viscut amb mi. I 

penso, quina IIastima que no me'n recordi! Per que hagués estat molt divertit. I com que no 

ho recordes, dones et quedes així una mica, pensant. És més, intento recordar, i estic 

buscant anecdotes meves de quan era jo molt, molt petita, no? Aviam com m'ho passava jo 

de bé, i aixo. I el fet de perdre la meya mare, dones també fa que penses més amb la mare. 

Com per exemple, quines sensacions jo he pogut captar d'ella quan era molt petita, i pues 

analitzo moltes anecdotes del meu passat, passat, passat..." 

L'apropament que la Sónia descriu cap a la mare és reafirmat per la Carla, que I'amplia a 

més, a un aflorament, reconeixement o conscienciació de certa memória histórico-familiar 

que fins ara no tenia preeminenc;:a: 
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"C: Con mi mamá no me siento diferente. Me siento orgullosa. Me siento más hija de mis 

padres ahora. Antes no, en el sentido de que sí, siempre he tenido mis lazos con ellos, pero 

ahora es "más". Ahora es como que continua nuestra historia, es esta historia de los lazos, 

de los abuelos, de antes, y que ahora sigue y sigue [no se sent] Ahora mi relación con mi 

madre es mucho más fluida, tengo más ganas de verla, aunque haya cosas en las que no 

coincidamos. " 

En paral·lel a aquests casos exposats, la Maria, allunyada de la seva mare reconeix que 

durant tot aquest procés la va trobar a faltar, sobtadament descobrí que "jo que havia 

marxat lIuny, de cop vaig trobar a faltar que estigués al meu costat". Aquestes 

redimensions deis vincles familiars amb les mares son expressades per moltes dones, 

sobretot aquelles que les tenen menys a prop, confirmant aquest procés de resituació i 

identificació amb la mare que su posa la maternitat tal i com descriuen moltes psicologues 

(González de Chávez,1999). 

I evidentment també pateix un canvi el tracte que es rep deis familiars, que algunes 

persones viuen més intensament que altres. Si abans exposava que els pares 

experimenten aquesta resituació clarament, per les mares en alguns casos no es tan 

esperada. En el cas de la Pilar: 

"P: la família passa més de mi. Abans era, "¿que tal como estas hijiña? Muy bien". Ara és: 

que tal l'Alvaro? [rialles], pero bueno. una mica. eh? Ciar soc la gran, la néta gran. la filia 

gran. la neboda gran •.. ." 

Algunes dones també manifesten que se senten tractades diferents pels familiars, com si 

de cop i volta la seva vida fos més seriosa. 

En aquest context de població autoctona. que s'espera deis avis? En general durant les 

sessions grupals de JTF no hi ha una definició clara de quin paper és aquest de ser avi o 

avia i que suposa. L'afirmació de la Carla de la conscienciació historica de parentiu i 

d'apropament als progenitors és més simbolic que practic i no té una traducció en un 

paper ciar com a agent. En general en aquest concepte es construeix el paper deis avis o 

altres persones com a lliure i no prescrit, en principi, tot i que en realitat, com hem vist en 

el cas de la Sonia, sí que existeixen unes expectatives que son difícils d'exposar. La 

proximitat o distancia de la residencia deis avis i altres familiars té una incidencia directe 

en el paper que es pugui construir, tot i així, i seguim posant la Sonia com a exemple, per 

que resumeix un tipus de perspectiva forya compartida: 

"S: Els avis han de ser ... crec que ... No sé ben bé com explicar-ha. Els avis son dues figures. 
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11 
alienes a la família, diguem-ne alienes ... , que van més enlla de la familia ,i que poden 

aportar joc, sensacions diferents de les que puguem donar nosaltres. El pares que passa, 

que son més practics, a nivell de vestir-lo, banyar-Io, de portar al cole. I a lo millar el tema del 

joc, el tema de la magia, ... el treballem, també intentem donar temps al joc, la magia, pero els 

avis ha son sempre. Com que no tenen cap obligació ... Llavors m'agrada que els avis no 

tinguin cap obligació envers l'Arnau, sinó que nornés juguin amb ell. I que ell visqui, senti 

aixo, no? Que els avis son joc, i son magia, i son contes i son batalletes, i, i aixo. Espero, 

espero que tinguin aquesta visió .. ." 

En canvi aquesta visió "voluntaria" del ser avi o avia esta condicionada per altres 

constriccions practiques com el temps de treball deis progenitors fora de casa, la 

disponibilitat de recursos alternatius per la cura deis infants en la seva absencia i la 

necessitat real o no de recórrer als avis i avies com a cuidadors en absencia deis 

progenitors per raó de treball, i la manera com es construeix el parentiu. 

El mercat laboral no estima els infants 

La qüestió laboral i les condicions de vida és de crucial importancia per entendre el 

retardament de la decisió de ser mare d'aquelles dones que treballen. Les dones de 

classes mitges, que generalment han invertit una part de la seva vida en formació amb 

I'expectativa d'assolir un tipus de treball associat a uns ingressos, dediquen uns anys a 

assolir aquestes expectatives. 

Crittenden mostra, en referencia als USA, que quan més jove té fills una dona més diners 

perd en la seva funció económica. Més enlla d'aixó esta ciar que tenir fills i economia esta 

directament relacionat i de fet les converses de les mares al JTF molts cops giraven 

entorn la seva situació laboral, les seves expectatives i necessitats laborals i les 

estrategies que utilitzarien per treure'n el maxim profit. 

Les mares en general expressen el desig d'estar més temps amb els seus fills sobretot 

durant els primers mesos, peró poques son les que han optat realment per no seguir 

treballant. L'Alba havia treballat en feines de poca qualificació en varies empreses fins 

estar embarassada, quan ho va haver de deixar perque a les 12 setmanes va patir 

hemorragies: 

11 
Esta ciar, en el vocabulari utilitzat per la Sonia, que concep com a familia, en aquest moment, la 

família de procreació, la familia nuclear. 
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"A: y otra cosa que yo no encuentro bien es tener un hijo y a los 4 meses ponerte a trabajar. 

Por que es verdad que dices, anda, no se, la guardería es muy importante. Es mucho más 

importante, para mi punto de vista, que se crien con la madre." 

Un cop assolits, trobar el moment adequat depen del tipus de feina i la seguretat que 

senten (i tenen), I'absorció i el nivell d'implicació que hi tenen. Seguim amb la Sónia: 

"S: Abans tenia més expectatives o era més ambiciosa, o volia arribar fins a ... fins a qué? 

Pufff. Que diusl mira, he de treballar perqué he de viure, no? Pero com que ja he arribat a un 

punt que, qué vull més, no? Per mi ara I'activitat és el fill, que per aixo he demanat mitja 

jornada i em sento afortunada, perqué tenim el cas d'una amiga nostra, que hem viscut en 

directe, i no ha demanat reducció de jornada per que té por. Per que la sevajefa, que no té 

fills, que ja és gran, una dona molt dura, i Ii fa por que I'empresa no ha entengui, [ ... ]. 

Imagina't, una dona, una dona.· 

En consonancia al que hem anat veient fins el moment la poblaci6 autoctona (les classes 

mitges en general) decideixen tenir fills quan la situació laboral i económica esta 

mínimament consolidada i aquesta consolidació s'ha produ"it en consonancia amb la 

possibilitat de dur a terme altres objectius vitals, peró no pas fer una familia. Per tant, en 

general, la feina, I'ocupació laboral no s'escull en funció de com assegurar les millors 

condicions per formar una familia sinó que hi ha altres criteris que passen per endavant, i 

altres condicionants. Per tant fins que no s'és mare o pare no es presenten les dificultats 

reals per a la conciliaci6 entre la vida familiar i laboral. 

Abans, pero, les dones sí que experimenten un temor en referencia a la seva posici6 en el 

treball. En general les mares, de tot tipus, expressen la seva intenci6 de tornar a la teina 

quan les disposicions legals ho indiquen, és a dir, les trenta sis setmanes de rigor. Pero un 

factor que sorgeix gairebé sempre, quan el fill ja ha nascut és un replantejament sobre 

I'adequació de la feina que tenen en relació al temps lliure disponible, a la f1exibilitat que 

els dona, etc. I d'alguna manera es produeix una resituaci6 en referencia a I'ambit laboral: 

·c: El otro punto negro es el laboral. Del problema de la libertad pues bueno, yo iba en este 

camino de artesania, y todo esto, y ahora (tener una hija) me ha ayudado a escoger, porque 

era un trabajo pesado, eran muchas horas, yo sola con mi trabajo, en mi taller, sin contacto, 

y ahora tengo claro que si tengo un trabajo es para después tener tiempo para mí. Ni tengo 

ganas de pasarme todo el tiempo en el trabajo ni de no estar con gente." 

Les dones que tenen un treball de funció pública s6n les que mostren major seguretat a 

I'hora d'establir les eleccions. Els organismes públics, des de I'any 2001, han estes la 

possibilitat de tenir reducció de jornada amb una conservació de part del sou. Són, en 
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general, el tipus de feines que ofereixen majors avantatges; en realitat no és gaudir de 

major avantatges sinó la seguretat de que s'acompliran, sense represalies, les normatives 

al respecte. Aquest període és, per aquelles mares que volen estar més temps amb el seu 

fill o filia, un veritable desencadenament d'estrategies per obtenir el maxim de dies 

complerts. Així en les sessions de JTF es parlava d'ajuntar totes les hores de lactancia per 

sumar dies (per que sovint, si el lIoc de feina esta lIuny de I'habitatge, no hi ha prou temps 

per realitzar el desplacament per donar el pit al fill), agafar dies de festa per sumar-les fins 

les vacan ces i empalmar, de manar un període d'excedencia (sense sou), si els ingressos 

de la parella ho permeten, i de manar mitja jornada (possible a partir del 2001) fins que 

I'infant tingui sis anys, i intentar acoblar els horaris deis dos membres de la parella per 

poder estar el maxim de temps possible amb el nen o nena. 

Les dones que treballen en empresa privada i contractacions estables poden 

desenvolupar estrategies variades segons el caracter de I'empresa, el lIoc que s'ocupa en 

ella, el clima relacional entre companys i companyes, així com la xarxa de relació que es 

té dins I'empresa i la qualitat d'aquestes relacions. De les dones que treballen en aquest 

sector és on s'ha observat una variació major d'opcions. El que exposen les dones en les 

seves converses en els grups de mares son les condicions reals amb les que compten i 

les estrategies a les que opten. Totes elles coincideixen a mostrar que intenten obtenir 

major nombre de temps per estar amb els seus o filies. Aquesta intencionalitat és 

paraHela a la descrita per Crittenden (2001) entorn les mares actuals als EEUU: segons 

ella les mares d'avui dia passen més temps amb els seus fills que les generacions 

anteriors i. esta relacionat amb I'increment del nivell d'estudis de la població femenina. No 

sé si aquesta afirmació pot extrapoHar-se aquí (caldria estudiar-ho), donat que com hem 

exposat durant el franquisme s'expandeix una imatge de la mare/mestressa de casa 

(Roca, 1996) que condueix a que un gran nombre de dones deixin de treballar 

remuneradament i, d'altra banda, el temps que els infants passaven a I'escola era molt 

menor. 

En tot cas sí es pot afirmar que el que ara existe ix és un desig "d'estar amb els fi lis" , de 

passar temps amb ells, del que fa mig segle no existia en la mateixa mesura: 
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"E: suposo que quan va naixer vas deixar de treballar o no treballaves abans? 

P: no, va coincidir. O sigui el meu contracte acabava el 30 de juny, i l'Alvaro va naixer el 14, 

lIavors vaig agafar la baixa maternal i a I'acabar la baixa vaig agafar el paro, que m'ha durat 

fins, bueno, aquest mes ja no cobraré. I ara enganxo amb aquesta substitució, . ." 



La Sonia també ha planificat com sera la reincorporació a la feina i en quines condicions: 

"Sonia: Jo d'entrada no ho he dit pas, pero el meu objectiu és fer 5 hores durant 6 anys. I ja 

esta. Bueno, aviam, que passa? Dones que el meu home té una feina fixa, fins ara. Potser 

d'aquí a dos anys si que hauré de treballar més si ell perd la feina. L1avors em veuré en 

I'obligació de treballar jo, pero potser estara ell aqui fins que trobi una altra feina. Vull dir, 

que, et vas adaptant; ara per ara, considero que 5 hores durant 6 anys pots fer coses, per 

que podré recollir, banyar-Io, portar-lo, veure'l com creix, veure si té taques a la pell, veure si 

té ... no?" 

Hi ha mares que manifesten clarament que per elles, estarien un any sense treballar pero 

que no poden demanar res dins ('empresa, ni mitja jornada, ni dies de festa, per por a les 

possibles represalies. Algunes manifesten que I'ambient deis companys tampoc ho 

afavoreix, sobretot si són homes i dones sense fills. Les demandes que realitzen als caps 

es viuen com a privilegis per part deis companys i companyes, trobant-se sense cap ti pus 

de recolzament per part d'aquests. 

Només dues mares que treballaven al sector privat se senten afortunades perque els seus 

caps respectius (una dona i un home) tenien molt ciar que cal afavorir les condicions de 

vida deis nadons amb el major contacte possible amb els seus pares, i que permetien 

certes coses que altres no podien. Per aquests motius, algunes mares ni es plantegen 

poder allargar les 36 setmanes i tenen molt ciar que han de buscar una escola bressol o 

bé una persona que tingui cura de I'infant a partir d'aquell moment. D'altres praven de fer 

alguna demanda, pero sempre minses. 

Les dones que tenen contractacions precaries, tenen molt poques possibilitats de pactar 

amb ('empresa, i les estrategies passen per un altre cantó. Hi ha mares que tenen 

contractacions temporals on una renovació és difícil, i les seves úniques possibilitats son 

tornar a buscar feina després de que neixi I'infant. Son totalment conscients que les seves 

possibilitats de buscar i trobar feina seran més difícils després del naixement del nen (son 

conscients de la perdua de bagatge en el món laboral els su posa tenir un fill). Aquestes 

mares romanen major nombre de temps amb els seu s fills fins que poden i decideixen 

reincorporar-se al mercat laboral. És el cas de l'Alba, que ja he exposat abans i no 

repetiré. 

L'enumeració de les possibilitats que construeixen les mares que estic fent (en pacte amb 

els seus companys, generalment) és un indicador qualitatiu del que altres recercadors en 

altres entorns situen com a comportament maternal positiu. Que la mare treballi més o 
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menys temps no es per sí mateix un indicador de la sensibilitat maternal ni de la qualitat 

de la crianca vers els fills. Les mares que treballen més i guanyen més poden proveir 

entorns més estimuladors a nivell social i intel-lectual tot i que passin menys temps efectiu 

amb els infants (Huston i Arenson, 2005) i les decisions de les mares de treballar i 

separar-se del fill o allargar I'estada a casa, més enlla de les condicions externes 

(necessitat económiques, característiques contractuals, etc.) es va veient en aquestes 

pagines i també més endavant que depen també de les creences individuals sobre les 

necessitats deis infants, deis efectes de la separació de la mare (que corrobora a Huston i 

Arenson, 2005) i del tipus d'alimentació inicial que s'hagi escollit
12

• 

Generalment fins que I'infant no va a I'escola a P3 no comencen a buscar (si és que no 

han decidit tenir mentrestant el segon fill com moltes fan com el cas de l'Alba, l'Olga, la 

Susana, la Maria de NB). Per que a P3? Perque entrar en les escoles bressol públiques és 

més difícil si la mare no treballa, i si no treballa su posa un esfory económic pagar una 

escola bressol privada si no es tenen dobles ingressos. En aquestes condicions 

('exigencia sobre la feina molts cops s'incrementa, donat que es calcula molt 

exhaustivament la diferencia entre els ingressos que la mare tindra treballant, i les 

despeses addicionals que haura de tenir per poder treballar (cangurs, escoles bressol). I 

en les families pobres de parsos rics aquesta situació la viuen les dones (en referencia als 

homes), les dones son les que acaben renunciant a la feina o realitzant una feina més 

precaria que suposi flexibilitat, i la seva reincorporació al mercat laboral es retarda. Per 

tant la maternitat, efectivament, encara segueix tenint un pes sobre les dones, 

especialment crític per les dones de condició socio-económica més precaria. La Sara Ii 

van comunicar que no Ii renovarien el contracte mentre era de baixa maternal. Algunes 

mares expliquen que no havien pres la decisió abans de ser mares per la impossibilitat de 

cuidar-se'n amb les condicions laborals que tenien en aquell moment. 

El condicionant económic és molt important, també pel que fa a les estrategies disponibles 

i les condicions amb les que es viu la maternitat. Posarem el cas d'una mareo Aquesta 

mare en tres anys va tenir tres filies, en tres gestacions. La mare, evidentment, no va 

treballar durant tot aquest període. La familia contava amb el suport d'uns deis avis, que 

vivien a prop. Peró a més també havien contractat una persona, a jornada laboral 

12 
Contrastaré etnograficament aquest postulat al capítol 5 quan parli de I'elecció de I'alimentació 

inicial i presenti tres models de practiques de crianc;a. Existeix abundant literatura sobre el concepte 
de "qualitat en la crianc;a" associat a la conciliació lIar-feina peró sovint s'obliden les dimensions 
deIs objectius parentals i les etnoteories de les famllies (veure, per exemple, Glass i Estes (1997). 
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completa (no interna) per que ajudés la mare amb les nenes. Quan va néixer la tercera 

filia, la primera anava a I'escola bressol privada (per que no va poder accedir a la pública), 

peró aquests ajuts suplementaris els seguien conservant. El desplegament de tots 

aquests recursos sense treballar la mare només eren possibles per que els ingressos 

laborals del pare eren molt elevats. Aixó no determina ni implica, de cap manera, una 

major qualitat en la relació que la mare estableix amb les filies, etc. Peró sí que su posa 

una descarrega de feina per la mare, possibilita estructurar millor I'organització, i sí pot 

ajudar a viure, respecte la mateixa situació i amb menys recursos, una major tranquiHitat. 

Hi va haver algunes mares del sector privat que en principi tenien una continu"itat laboral, 

que van perdre la feina just abans d'incorporar-se, o bé poc després d'incorporar-se. Totes 

les mares que van viure aquesta situació expressen la seva seguretat a que la raó va ser 

la seva maternitat, tot i que I'empresa mai ha donat aquests motius: reestructuració 

empresarial, crisi económica i necessitat de replantejament, erren alguns deis arguments 

donats. Per aquestes dones la situació va ser del tot inesperada i en general I'experiencia 

es viu malament. 

Les dones de classe mitja-baixa també tenen unes expectatives de feina concretes, i de 

fet la majoria de les observades han treballat abans de tenir fills. Aixó sí, el tipus de treball, 

en principi és menys estable que les altres dones de classes mitges i sovint han de fer 

estrategies a I'abast per tirar endavant. Reprenem el cas de la Susana, exposant el recollit 

en una entrevista no gravada: 

"Pero no estan casats. Ella viu a sobre de la seva mare, en un pis que la hipoteca és a nom 

deis pares d'ella {perque a ells no els hi haurien donat, per no tenir un sou fixe}, encara que 

els diners son els de al parella. De vegades ella fa servir I'expressió de que els pares d'ella 

els ajuden, pero no s'entén en quin sentit {bé la hipoteca ja és un ajut}. Ella esta 

empadronada vivint amb el nen en aquest pis, com si fos mare soHera, i de fet insinua alguns 

cops, pero d'altres ho afirma que també ha fet trampes, per rebre subsidis. El seu xicot no 

esta empadronat amb ells dos, sinó amb la seva famflia d'origen, que son vult germans, 

crec. De manera que a nivell legal ella consta com a mare soltera. Per aquesta raó pot rebre 

ajuts com el subsidi de després de I'atur {que diu que va cobrar abans que naixés el nen}, i 

ara el PYRMI, que va ser la raó per al que va entrar a I'EB Puigmal." 

Les estrategies usades per poder afrontar les despeses económiques que su posa tenir un 

fill no només enfronten les mares (o les parelles) amb I'administració, sinó que en algunes 

ocasions també la parella entre sí. La Susana de fet, realitza aquest plantejament 

199 



economicista també en relació a la parella: 

Seguim amb la Susana "Ella mostra reticencia, o com a mínim dubte a la seva situació, 

perque diu que "el piso está a mi nombre (i al del noi no), porque nunca se sabe, pasa algo i 

nos quedamos el niño y yo en la calle. Y no, así está más claro". Jo li preguntaré si el pis el 

paga només ella i diu que no, que entre els dos. En un altre moment de la conversa em diré 

que "mi marido siempre cuando cobra, "ten cariño, la paga". Él me la da, bueno, me la da, 

saca un extracto de la libreta (on diu el que ha guanyat) y me lo da. Y yo lo administro. 

Porque yo hago números para todo. Yo hago los números y miro a ver si podemos pagar o 

no, o de donde sacamos. Ahora si lo de la escuela de pago, tengo que mirar de donde lo 

sacamos, y ahora ya sólo se puede sacar de su tabaco. Porque el tabaco, yo lo he contado, 

son 120 euros al mes. Y yo ya dejé de fumar, o sea que yo ya no me puedo sacar más 

dinero. Ahora se lo tiene que sacar de él." 

Algunes vegades aquest plantejament no es dóna amb el primer fill, peró sí pot retardar el 

segon, assumint les des peses económiques i inversió de temps que suposen i les mares 

creuen convenients pels seus fills. La Susana estableix ciares prioritats económiques per 

enfocar la cura als seu s fills segons els parametres que creu lícits en la balanc;a entre les 

seves necessitats i les deis fills, de la seva autonomia, la del seu marit i la deis fills. 

3a.4 Condicions de les mares immigrades 

L'origen de la població immigrada existent a Ciutat Vella és variat, tant pel que fa a 

I'aspecte nacional, étnic, rurallurba, i de classe, fet que afegeix complexitat al procés 

d'assentament d'aquesta població. Ja he esmentat que conéixer en profunditat les pautes 

de crianc;a, maternitat i paternitat de cadascun deis coHectius és un coneixement 

necessari, peró que escapa de I'abast de la recerca present. 

En aquesta part de la recerca, en la que els objectius son realitzar una descripció de 

I'entorn i les condicions familiars en les que el nadó acabat de naixer s'hi insereix, per a la 

població immigrada de paIsos de renda baixa no utilitzaré els mateixos parametres que 

per la població de paIsos rics. Les raons son les següents: 
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d'una banda, el context decisori de ser mare es produeix en un marc diferent, 

menys electiu i més marcat culturalment per les fases d'un cicle vital amb menys 

possibilitats d'elecció formals i les expectatives existents. Formar una familia i/o 

tenir fills és part d'un procés, d'una etapa del cicle vital de la que hi ha poc 



qüestionament. 

Les apreciacions subjectivadores centrades en dubtes decisoris que hem exposat 

en les pagines antecedents no sorgien en absolut de moltes de les dones 

procedents de pa"isos de renda baixa en els grup de mares (com s'exposara en 

capítols posteriors), confirmant-se el postulat en estudis precedents com els de 

Harkness i Super, Greenfield, etc.). 

I en tant que ja he justificat a través de la teoria la necessitat d'analitzar els 

procediments parentals sempre d'una manera contextual propia, he de fer cas deis 

seus silencis en algunes tematiques, estranyaments, i propostes, angoixes i 

interessos propis, que sovint no se centren en les practiques parentals propiament 

ni en el benestar de l'infant sinó en altres condicions de contexto 

Ara bé, la població de que parlem té en comú que en els contextos socials d'origen les 

practiques de crianc;a difereixen de les nostres, així com els rols de mare, pare i infant 

(Bertran, 1999) i tenen característiques més interdependents que les de les families 

autoctones i de classe mitja 13. 

L'altre punt en comú de la població immigrada de pa"isos de renda baixa és el fet que les 

condicions socials només els permeten inserir-se en els nínxols socials més baixos de la 

societat de destí: la població immigrada pot procedir de zones urbanes, de zones rurals 

que han realitzat una primera migració nacional a zones urbanes, pot ser població de 

classe mitjana amb una formació especialitzada, pot ser població sense formació o fins i 

tot sense alfabetitzar, pot ser població marginada al país d'origen al que cal afegir 

diversitat de rols dins la familia, etc. Totes aquestes característiques d'origen influiran a 

I'hora d'inserir-se a les xarxes relacionals en la societat de destí, en funció de les 
• • & 14 

caractenstiques deis qUI les .ormen . 

13 Tot i que no s'ha realitzat en la immigració destinada a Catalunya analisis en origen seguint 
I'esquema interdependentlindependent si que existeixen algunes investigacions que fan referencia 
a les condicions de vida a origen de les que pOden treure's conclusions entom la proximitat a un 
modelo altre. Veure una mostra sintetica a Carrasco (coord .. ) (2004), Beltran i Sáiz (2001) , Kaplan 
(1998), Pamies (2008), Pedone (2006), 

14 Veure Parella (2003) per una analisi exhaustiva deis condicionants que condueixen a condicions 
discriminatories múltiples en les dones migrad es. 
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Relac;ons familiars, dec;s;ons coHect;ves 

En general el projecte migratori no és un procés iniciat espontaniament, sinó que és un 

procés en qué la família (i altres implicats, si n'hi ha) planifica i pacta sobre la manera com 

es dura a terme, el rol que hi desenvolupara cadascú, així com les inversions i els 

beneficis que en traura cadascú (Pedone 2004 i 2006; Beltran i Sáez, 2001 i 2004). 

Tanmateix la planificació del projecte migratori esta condicionada per les circumstancies 

abans esmentades, així com les distribucions de rols intrafamiliars, laborals, etc., que 

poden influir-hi de maneres molt diverses, i decidir-se en funció de condicionants diversos. 

El pare i la mare de l'Arham son el segon i tercer graó de la cadena migratoria que inicia 

un tiet: 

"E: ¿Y qué motivos tuvisteis para venir aquí? 

P: Porqué estábamos buscando una buena vida. Allí puedes vivir pero aquí puedes vivir 

bien, trabajar y estar bien. 

E: ¿En el país no hay trabajo? 

P: Hay trabajo, pero no como para ganar mucho. Y luego tienes que pagar los impuestos, 

pagar y luego trabajar. 

E: ¿Vosotros cuando llegasteis teníais familia aquí? 

P: Si 

E: ¿Si? ¿De Pakistán aqui? 

P: Si, mi tio, mi madre, yo llegamos el 94' y mi hermano que llegó en el 95' a España. Y 

cuando yo me casé la traje a ella y a los dos niños que nacieron aquí." 

Més endavant a I'entrevista exposen la voluntat de quedar-se a Barcelona, de no tornar al 

país d'origen. 

"P: Porque hemos montado ya un negocio y llevo viviendo aquí ocho años. No me quiero ir 

fuera, por ejemplo, otra vez a Pakistán. No quiero salir de España. 

E: ¿No? 

P: Cuando llegué de Pakistán, me sentí a gusto en Barcelona, y ya es como mi propia casa. 

El Raval me gusta" 

La voluntat expressada de quedar-se i no tenir dubtes a voler tornar al país d'origen o a un 

altre 1I0c marca també objectius d'estabilitat. La persona que encapyalara la migració pot 

decidir-se en funció de les notícies que es tinguin sobre el tipus de treball més abundant i 
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segons quin grup de genere o edat acostuma a desenvolupar aquestes tasques a I'origen, 

així com el grau de flexibilitat deis rols familiars en origen. La possibilitat d'aconseguir 

feina en tasques d'atenció a la gent gran o infants, així com en el treball domestic, pot 

contribuir que la migració I'encapyalin les dones, mentre que la construcció atrau migració 

masculina. 

La migració pot estar recolzada per una xarxa allloc de destí, com en el cas de la familia 

d'Arham o bé, al contrari, pot no trobar cap suport a I'arribada. Es pot haver projectat un 

reagrupament familiar -i per tant pensar que el procés sera definitiu i sense retorn- o bé, 

al contrari, es pot viure com un procés transitori i que no contempla un possible 

reagrupament familiar. 

Totes aquestes possibilitats fan que les families immigrades visquin situacions molt 

diverses; en conseqüencia no hi ha un patró unívoc de pautes adaptatives ni tampoc de 

les estrategies per assolir el que consideren les millors condicions i opcions educatives per 

als seus fills. Pero en tot cas, el que ens resulta important aquí i ara és que el projecte no 

és unipersonal, ni individual, no és una opció pensant exclusivament en la formació 

personal i en fites individuals sinó que son projectes coHectius i que aquestes situacions 

marquen I'entorn familiar (nuclear o extens) i relacionals deis nadons. 

La població immigrada que ha deixat el seu país d'origen amb una perspectiva de retorn a 

curt o lIarg termini, o bé sense expectativa de retorn, ho fa amb la finalitat d'assolir millors 

condicions de vida per a la seva familia, a I'origen o bé al lIoc de destí. El projecte 

migratori s'inicia amb un període de negociació en que es pacta la inversió i la funció de 

cadascú, així com els beneficis que es volen obtenir. Entre els objectius sovint hi tenen un 

paper primordial I'educació deis fills i les filies i la promoci6 educativa i social. L'educació 

no és un tema menor. No ho és respecte a les pautes educatives en entorns informals ni 

dins la familia ( és a dir, valors, rols que es volen transmetre i que es viuen com els 

apropiats a través del procés d'enculturació o socialització), ni ho és pel que fa a 

I'escolarització (pel valor de I'escolarització dins I'etnoteoria parental propia i per 

I'adequació de pares i mares a la idea d'escola que tenen, abans de comprendre similituds 
15 

i diferencies amb les que ells tenen com a referencia en origen ). Per a alguns coHectius 

15 
Si es tracta d'una migraci6 a'illada o que esta en la fase inicial, és normal que existeixi una 

manca d'informaci6 sobre com és la societat on es vol arribar. Pero tot i que existeixi una xarxa 
migratoria previa que, per tant, pot aportar informacions sobre la societat de destí, cal afegir que la 
imatge que s'ha fo~at sobre aquesta acostuma a ser forya distant del que succeeix a la realitat. Tot 
aixo provoca que el procés requereixi readaptacions constants que afecten la poblaci6 que ja ha 
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no hi ha espai social per al retorn als paIsos d'origen, i un deis indicadors d'éxit del procés 

migratori és I'accés a una educació millor, a I'escolarització pública, que els hauria de 

conduir a treballs més ben remunerats i a la promoció social (per exemple a l'Equador, 

Pedone, 2006 i 2007). Molt sovint en els inicis el projecte migratori té un plantejament a 

curt termini, que es proposa sobre una base de relacions horitzontals i solidaries, i en el 

qual el reagrupament familiar no té cabuda. Pero el projecte migratori va canviant 

d'objectius a mesura que passa el temps. 

Els primers canvis poden viure's a I'origen, quan es decideix com s'inicia el procés 

migratori, qui el dura a terme i quan ho fara. S'observa, per exemple, que hi ha una 

feminització de la migració IIatinoamericana (ens estenem en la qüestió de la feminització 

de la migració perqué té moltes repercussions en les condicions de vida deis fills, i perqué 

esta ben documentada). Aquesta feminització pren significats diferenciats si es tracta de 

families dominicanes o equatorianes. Mentre que a la República Dominicana són comunes 

les unitats familiars en qué el cap de família és una dona, en el cas equatoria no és així. 

Per la mare de la Ramona, dominicana, el xoc amb les expectatives es produeix molt 

d'hora quan, ja només arribar, les situacions i relacions no es produeixen com s'esperava: 

"R: Sí, bueno es que cuando yo llegué aquí fue muy raro. Yo cuando llegué pensaba que el 

mundo se me caía encima, ... 

E: ¿Sí? 

R: Además yo llegué donde una prima hermana, no llegué donde mi hermano porqué él 

estaba con su mujer 16 y yo no le tenía tanta confianza. 

E: ¿Dónde llegaste? 

R: Bueno yo llegué y me vino a recoger mi prima al aeropuerto· 

Les dones es converteixen en el primer graó de la cadena migratoria, i esdevenen les 

reagrupants deis marits i de la resta de la familia. Pero sovint els reagrupaments deis fills i 

filies no estaven contemplats a I'inici del projecte migratori, perqué es planejava una 

migració de curta durada (sí que es contemplava el reagrupament de la parella). Si, com 

en el cas de la Ramona, no s'assoleix una situació economica propicia, la readaptació en 

origen i en destí a les circumstancies i el distanciament en referéncia a les expectatives 

iniciat la migració pero també la que roman al lIoc d'origen: els rols familiars es readapten, es 
reinventen, els temps s'allarguen, els lIocs canvien. 
16 

El germa es casa en desti , que la mare de la Ramona gairebé no coneix. 
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afecta la qualitat de vida d'aquestes dones i deis seus infants. 

"E: ¿Pero tienes esa idea de regresar? 

R: iHombre! Si pudiera me iba ahora mismo 

E: ¿Prefieres estar ahí? 

R: Claro, y si pudiera te juro que me iba ahora mismo, pero no puedo. Tengo que seguir 

luchando hasta que Dios me dé fuerzas para conseguir algo 

E: ¿Conseguir dinero para volver? 

R: Una casa, que es lo que busco. Si tengo mi casa me da igual irme con mucho, con poco, 

con lo que tenga. Pero estar en mi país 

E: ¿Allí quieres una casa? 

R: Sí, claro. En Santo Domingo, porqué no vaya ir peor de cómo me vine. Yo estaba allí en 

mi casa, la he hipotecado para venir aquí, la he perdido porqué no pagamos ese dinero ... 

trabajé muy mal y mira, .. ." 

La feminització de la migració provoca un canvi en el concepte de familia i els rols que 

inclou: la familia a I'Equador és un espai de relacions basad es en la solidaritat, I'intercanvi 

i I'ajut mutu (Pedone 2006, que situarien ambla descripció que realitza I'autora, els models 

parentals més propers al marc interdependent tot i que ella no ho defineix en aquests 

parametres). En el procés migratori transnacional, la familia es revela com un espai de 

conflicte, de manera que provoca una reacomodació deis vincles entre els generes i 

també entre les generacions. S'ha de negociar qui es fara carrec deis infants i, 

conseqüentment, tindra un rol matern respecte als infants, qui tindra cura d'ells i quines 

responsabilitats es distribuiran entre les mares, les filies, les avies, germanes i cunyades a 

I'origen. En el cas de la Ramona: 

"E: ¿Pero tu quisieras traértelos todos? 

R: Quisiera tenerlos aquí. Si los tengo todos me siento bien, pero sino no estoy bien porqué 

estoy cubriendo mis gastos aquí y tengo que mandarles dinero allí también 

E: ¿Y ahora con quién viven? 

R: Con mis padres que están ya un poco mayores y no pueden con todo. La juventud ... el 

mayor ya tiene la edad de estar en la calle y de volver tarde por las noches y como mis 

padres son muy antiguos siempre quieren que esté allí a las diez y por eso tienen problemas 

E: ¿Les vas a ver a veces? 
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R: Pues no, hace cinco años que no puedo ir. El pasaje por ejemplo lo puedo pagar, pero los 

gastos ¿qué? Y llevarles allí lo que todos esperan, llevarles dinero, cosas de vestir, ... 

E: ¿Tú les envías dinero? 

R: Lo que puedo, porque poca cosa puedo, aquí se gasta mucho. Aunque creas que no, aquí 

gastamos mucho para todo." 

La mare de la Ramona, dones, ha tingut la Ramona aquí, que encara no coneix a cap deis 

seus germans que estan en origen. La Nadia és una mare algerina de 39 anys que 

assistia al JTF i després també duia la seva filia a una de les escoles bressol en les que 

s'ha fet treball de campo La Nadia va venir a Barcelona el 1994 per ajudar la seva 

germana. La Nadia va deixar la seva feina d'administrativa a una empresa a Alger per 

venir a tenir cura deis fills petits de la germana. Quan els infants van anar a escola ella 

comenya a treballar aquí en tasques de cura a gent gran i fa tres anys va tornar a Alger 

per casar-se, portant el seu marit aquí. Per tant la seva migració esta vinculada als lIayos 

familiars i al suport a la familia (extensa). Durant aquest temps la Nadia s'ha familiaritzat 

amb les pautes i institucions educatives existents aquí i ella de fet, en aquest sentit, 

segueix les pautes que ha conegut a través deis seus nebots. 

Aquestes situacions obliguen a una reacomodació deis rols de genere, peró en canvi 

generalment no inclou I'equitat; es tracta, més aviat, d'un canvi de forma peró no de 

contingut. En el cas de les dones equatorianes que han iniciat la migració es transformen 

en el suport económic tant al lIoc de destí com al d'origen (Pedone, 2006): el seu treball i 

sou ha passat de ser un ajut a ser I'aportació material més important (la qual cosa trenca 

totalment amb la concepció majoritaria a l'America lIatina, on es considera que I'aportació 

económica més important a la llar I'ha de realitzar I'home). Aquest canvi comporta la 

visibilització de les dones i els infants dins la familia, perque esdevenen actors molt actius 

en el projecte migratori internacional, peró, tal com hem indicat, aixó no comporta un canvi 

d'estatus immediat dins les relacions de genere intrafamiliars. En el cas de la Nadia, que 

emigra com a suport peró després es queda aquí per voluntat própia i de fet ella sera la 

reagrupadora del seu marit, actua de diferent manera a la seva germana i el que la seva 

familia esperava: no deixa de treballar quan és mare sinó que més aviat esta angoixada 

per les dificultats económiques, no veu un progrés laboral ni económic en tots els anys 

que porta aquí i per aixó realitza un plantejament de rols familiars diferent al de la seva 

germana. 

Val a dir, peró, que algunes vegades I'emigració pot estar influ'ida per altres elements 
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simbOlics: families fracturades, dones abandonades pel marit... La migració, en aquestes 

ocasions, pot ser un mecanisme per fugir d'estigmes socials, aprofitant una xarxa ja 

constituIda. És el cas de Socorro, mare filipina que viu a Barcelona des del 1995 y que va 

venir en reagrupació per la seva mare (que va emigrar sola, essent vídua), i que, com la 

Nadia, reagrupara el seu marit y controla la situació en referencia a I'educació deis seus 

fills. De fet parlant sobre opcions escolars a P3 els seus comentaris mostren el seu paper i 

decisió en aquestes qüestions: 

"E: ¿Esto lo decidiste con tu compañero? 

S: No. Lo decidí yo misma. Yo voy a escoger lo que sea para mis hijos. Él a las siete de la 

mañana ya no está en casa, hasta las ocho que vuelve de trabajar. 

E: ¿Lo decidiste tú? 

S: SI 

E: Pero también hablaste con amigas 

S: Sí" 

Hi ha altres coHectius, en canvi, que o bé fan la migració conjuntament, o bé fan un 

reagrupament a través de I'home, mentre que les mares sempre es mantenen en 

companyia deis fills (per exemple les families marroquines en general (Pamies, 2004) o 

gambianes (Kaplan i Ballestin, 2004). En tot cas, totes aquestes opcions comporten 

situacions diferents per als infants; contexts familiars diferents en fases de reestructuració 

diversa on les prioritats de les mares i els pares es troben en aquest procés de 

reacomodació i en el que la dimensió productiva esdevé el factor més important per poder 

assegurar la resta de qüestions (estabilitat familiar, educació i cura deis infants, etc.) per 

les que es trobaran estrategies diverses. 

Per tant els contextos familiars en els que neixen els infants son fragils no tan per les 

circumstancies en que es produeixin (amb parella estable, o no, buscat o no) sinó perque 

esta lIuny de I'ideal que, sobretot les mares, voldrien pels seus fills, pero que acaba essent 

secundari a altres necessitats més imperants. 

Condicionants per a exercir de mar e i pare en la societat de destí 

El projecte migratori, tal i com s'ha ideat al 1I0c d'origen, difícilment seguira les fases 

previstes. Les families immigrades es troben amb realitats que generalment limiten 

207 



enormement les seves possibilitats. Aixó comporta que en el procés migratori cal una dosi 

important de flexibilitat per adaptar-se a la situació que els toca viure per desenvolupar 

estrategies propícies. 

Tanmateix, un deis condicionants més importants que limiten enormement les possibilitats 

de la població immigrada no es dóna en les condicions d'origen, sinó en aquelles que 

estableix la societat de destí: el marc legal de I'estrangeria i el camí que aquesta població 

recorre per accedir a la ciutadania. Aquesta condició afecta, a efectes practics, al tipus i 

les condicions laborals de la poblaci6 adulta: hores de treball, sou, drets laborals i drets i 

deures socials. Les trajectóries de les dones depenen de les possibilitats que es troben, i 

hem vist que la Nadia no aconsegueix I'estabilitat i progrés desitjat. En el cas de la mare 

de la Ramona, la situació irregular afecta directament les seves experiencies: 

"E: Ah, sí, sí. Allí estuviste viviendo con tu prima, ¿no? 

R: Sí, estuve viviendo ocho meses con ella. Que fueron un calvario porqué nunca encontraba 

trabajo y me detuvieron por papeles y me podrían haber expulsado. Suerte de una cuñada 

que me buscó un abogado y ... mira me dieron cinco días para que me marchara del país y 

arreglara los papeles, imagínate tú ien cinco días! Qué podía yo hacer ... 

E: ¿Y qué hiciste? 

R: Pues hice así: me fui con una amiga española que conocía a Tortosa ... 

E: Tortosa sí, es un pueblo de Tarragona 

R: Sí, un pueblo muy bonito. Pues me fui por ahí y me estuve veintiún días y de allá para 

acá, y yo ya dije que no podemos estar corriendo así, nos tenemos que quedar en un lugar, 

en una casa. Ella me dijo que fuéramos a la policía y que me hicieran los papeles, un 

contrato. Mi amiga me dijo "yo no puedo tenerte, pero te doy 40.000 pesetas'. Y esas 

cuarenta mil pesetas no eran más, pero ya eran mucho en ese tiempo. Bueno y con eso me 

ayudó durante seis meses y mientras dormía en su casa. 

E: Y tenías el contrato 

R: Claro, tenía el contrato de trabajar 

E: ¿Con eso ahora ya puedes estar permanentemente? 

R: Sí, porqué si no ... Madre mía si te hacen algún susto, o alguna cosa. Nunca en mi vida 

había estado en un calabozo hasta que vine a España." 

Totes aquestes condicions incideixen directament o indirecta sobre la percepció de la 

població immigrada i la seva situació social: de passar de tenir una casa própia al seu 
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país, a no tenir res, sentir-se perseguida, ser detinguda, viure unes relacions familiars amb 

el germa i altres que han canviat, la lIunyania deis propis fills, la imatge que va construint 

en els fills i les conseqüencies de tot aixo en ells, en les possibilitats de benestar a I'origen 

i en destí si es produeix la reagrupació. Pero més enlla d'aixo incideix de manera molt més 

directa en les condicions de desenvolupament deis infants i en el seu benestar: ser 

ciutada de pie dret, disposar d'una targeta de residencia o no gaudir de cap de les dues 

coses condiciona la possibilitat d'accedir a una escola bressol pública, per exemple. El 

primer pas que cal solucionar és ser acceptat a I'escola, pero el segon és tenir accés a un 

ajut per escolaritat i alimentació. Es constata que hi ha families immigrades (evidentment 

també hi ha families autoctones amb recursos escassos que es poden trobar en una 

situació semblant) que han aconseguit la inscripció a I'escola pero que acaben no duent 

els infants a I'escola si no disposen d'ajuts, perque no poden assumir la despesa mensual 

que aixo comporta 17. 

Per tant, les condicions de vida deis infants també estan directament relacionades amb 

aquestes condicions de legalitat o no deis seus progenitors i totes els conseqüencies 

psicoafectives que se'n deriven. Seguim amb la mare de Ramona quan es refereix a la 

seva filia de dos anys: 

"E: Tú vives aqui en el barrio, me has dicho, ¿no? 

R: Sí, estoy viviendo en una habitación de una chica aquí en la calle X (Raval), pasando por 

la calle Carreta. 

E: ¿Desde cuando estas aquí viviendo? 

R: Desde hace un mes. Antes estaba en otra habitación y la chica me la pidió porqué sus 

hijos venían y me tuve que ir 

E: ¿Y Ramona cómo está últimamente? ¿Cómo te ve a ti? 

R: Si, me ve agobiada y ella se da cuenta. Pero bueno yo cuando estoy con ella intento 

poner buena cara, aunque no la tenga, la intento poner. Hacerle una sonrisa, jugar con ella, 

hacerle cosquillas para que se rla. Y se me pasa a mí y a ella también 

E: Sí, los niños lo notan un poquito cuando estás mal 

R: Lo notan, pero yo intento disimularlo al máximo. Si ella dice "mama esto' pues yo intento 

17 El fet que I'etapa de 3 a 6 anys no sigui obligatoria i, que per tant, no s'atorguin beques a les 
famflies amb menys recursos economics, pot condicionar el procés d'integració, I'exit escolar i les 
oportunitats deis infants en situació d'exclusió social si els comparem amb els infants de fam ílies de 
classe mitjana. 
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dárselo, no para malcriarla dándole todo lo que pide, pero de momento como yo me siento 

mal intento trato de dárselo." 

En I'apreciació de la mare de la Ramona és visible les contradiccions que viu ella (i en 

general dones en situacions amb semblances) com a conseqüencia de les dificultats 

económiques i de la manca de suport d'una xarxa tot i sentir-se dipositaries d'una moral 
. 18 

per a esdevenlr banes mares . 

I no podem oblidar, tot i que no sigui visible, que les condicions d'aquestes caps de familia 

esta afectant no només a les condicions de vida deis infants que viuen aquí, sinó també a 

tots aquells que resten en els pa'isos d'origen. Poden o no acabar immigrant, peró esta 

ciar que han iniciat una relació amb I'espai socio-económico-geografic on viuen els seus 

progenitors, condicionat per les experiencies deis seus familiars. 

Seguim amb el testimoni de la Ramona, que ara parla de la seva filia de 22 anys que ha 

arribat de la República Dominicana fa un mes: 

18 

"E: ¿Ha estudiado allí? 

R: Si, ella ha hecho el bachiller 

E: ¿Aquí va a continuar estudiando? 

R: Pues ha venido a trabajar, lo que pasa es que tiene veintidós años pero ya tiene una niña 

y tiene una familia que mantener. Pensaba darme el dinero a mi, pero tendrá que dárselo a 

la niña también 

E: ¿Dónde vive? 

R: Con una amiga 

E: Con la niña, ah 

R: No, la niña la ha dejado en Santo Domingo porqué ha venido a trabajar para ella, está 

buscando lo que yo no tengo tampoco, que es una casa. 

E: ¿Y después se traerá a la niña? 

R: No, no se la traerá, porqué no le gusta estar aquí. Ella me ha dicho al llegar "mami 

trabajaré y me iré". Trabajará un año y se irá. 

E:¿Guardará el dinero y ... ? 

Aquestes dificultats estan en la línia de les que exposa liamputtong (2006) entorn les dones 
cambodjanes, vietnamites i de Laos emigrades a Australia, que tot i ser dipositaries d'una actuació 
moral influ'ida per I'ética de la cura, les constriccions socio-economico-Iaborals posen en risc les 
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R: e irse, si" 

No hi insistirem més, peró el factor económic i jurídic és decisiu i determinant per a la 

situació social (precarietat laboral i económica, precarietat jurídica, impossibilitat d'accés a 

un habitatge) i les condicions de vida familiar. Fins que la situació económica no esta 

mínimament resolta tampoc no es pot plantejar dur a terme les pautes que garanteixen les 

atencions óptimes i desitjades per als infants mentre la familia esta treballant, ni la 

introducció en les pautes culturals, socials i relacionals per garantir el procés d'inclusió 

social de la familia i I'infant. 

D'altra banda en el que portem exemplificat fins ara amb el cas de la Ramona es posa en 

evidencia com el concepte de familia és molt més ampli del que es té aquí i com els 

agents socialitzadors esdevenen diversos, primer per que a origen ja tenen importancia 

persones diverses (els pares de la Ramona), peró per un altra banda les reacomodacions 

que han de realitzar aquí (la Nadia sera la reagrupant i sera la principal font económica, 

inclós havent nascut la seva filia). D'altra banda la situació económica existent aquí i la 

seva inserció en els nínxols laborals més baixos (Ramona al seu país tenia una casa de 

propietat, mentre que aquí no té res, la Nadia era secretaria) fa visible el procés de canvi i 

adequació d'un model de relacions socials, parentals i económiques més interdependents 

a una transformació adaptativa en una societat basicament independent, on les 

institucions estan adaptades a aquest contexto La Ramona no rep I'ajut esperat del seu 

germa; la Nadia tampoc té a ningú que Ii doni I'ajut que ella dona a la seva germana. Els 

conflictes familiars que es posen en relleu deriven de I'intent de reacomodar aquests dos 

models i de buscar estrategies per solventar tots els fronts. 

La filia gran de la Ramona, que acaba d'arribar, i per tant amb una mentalitat més influ"ida 

per els valors en les relacions en origen tenia intenció de donar part deis diners que 

guanyés a la seva mareo En els casos que hem exposat de les mares autóctones aquesta 

ajuda generacional es produeix deis majors als menors: els avis cuiden els nets, els pares 

deixen herencies als fills. En la conversa de la Ramona s'evidencia un altre tipus de 

recolzament diferent, peró que ha d'anar patint variacions perque el procés migratori no ha 

sortit com s'esperava 19. El cas de la Ramona és difícil peró evidencia la complexitat de les 

practiques i I'autoconcepte de matemitat. 

19 La gran contradicci6 de les mares transnacionals és que han hagut de crear una altra manera de 
concebre i practicar la matemitat, que ideológicament no esta ben considerada ni a I'origen ni en la 
societat de destí. Per aquest motiu s6n dones que han estat doblement jutjades, pels membres de 
la seva mateixa familia (que des de la lIunyania no comprenen la situaci6) i també per la poblaci6 
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situacions que afecten en la seva experiencia maternal, que té els fills repartits en 

diferents cases els que ja estan aquí, més els que encara no ha pogut reagrupar: 

"E: ¿Y ahora donde estás viviendo? 

R: Estoy en una habitación. Estamos divididos porqué no puedo permitirme un piso. Estamos 

yo y las niñas en una habitación. 

E: Porque cuando tú llegaste tenias 

R: Yo tenía un piso, un piso aquí con mis hermanos que me acogieron, el mayor y el menor 

E: ¿Y ellos te ayudaron cuando llegaste? 

R: No, me ayudé yo misma. Trabajé, en el 92. Trabajé, pude tener un piso propio hasta el 

2001 

E: ¿Tenías tu piso? Del 1992 al 2001 

R: Tenía mi piso, bueno no en el mismo, primero en uno, al cabo de dos años en otro. Me he 

ido cambiando de piso. Pero ahora no puedo tener ningún piso, ahora estoy fatal. 

E: ¿Ahora estás en la peor época? 

R: En la peor época, sí 

E: ¿Porqué? 

R: Por el trabajo. No tengo piso porqué piden muchos requisitos para tener uno y están 

supercaros y de verdad que no puedo llegar, no llego. Pero tampoco puedo dormir porqué no 

se si mis niños están acostados, si tienen hambre o qué, porqué vendrán a comer al 

mediodía pero ya a la tarde se tendrán que ir pronto porque están en Sants 

E: Ah, porque van a casa de ... 

R: Sí, vienen a mi casa a visitarme, a verme o a estar conmigo pero a la hora de acostarse 

tienen que irse a recoger allí, el niño donde la tía y la niña donde la amiga. 

E: ¿Estás preocupada? 

R: Mucho, sí. No puedo tenerles, estando aquí en España, que no es mi país ... 

E: ¿Tienes amigas que te ayuden? 

R: No, amigas no tengo. Tengo amistades pero amigas que me ayuden no. Me ayuda la 

autóctona. L'escola, el servei sanitari, les diferents institucions, els ve"ins, etc. sovint no comprenen 
per qué han pres aquestes opcions, ni per qué es duen a terme els reagrupaments en aquestes 
condicions tant desavantatjoses jurídicament, laboral i residencial. La població autóctona sovint 
desconeix les grans dificultats i el nivell de conflictivitat que comporta manten ir els infants a I'origen, 
pels problemes causats per la distribució de les remeses de diners (Bertran, 2005). 
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asistenta con lo que puede. De vez en cuando si yo salgo me ayuda con una tarjeta para 

comprar alimento, poco, pero algo me da [ ... ] 

E: Y a ver si en este trabajo que empiezas el lunes tienes más suerte 

R: Si consigo el trabajo no me dan el PYRMI. Me pueden ayudar con alimentos, con algo 

pero prefiero el trabajo porqué necesito un contrato para ver si poco a poco puedo 

comprarme un piso, donde quiera que sea, y lo más mínimo que se pueda, lo que pueda 

pagar." 

La Ramona i la Nadia exemplifiquen situacions difícils que es donen amb més o menys 

grau, durant més o menys temps, que suposen angoixa i tensions, manca de benestar, 

una experiencia de la maternitat que s'allunya del desitjat pels seus fills i per a elles 

mateixes. La dimensió moral de la cura als fills i a altres xoca amb moltes barreres que 

impedeixen que pugui dur-se a terme tal i com es desitja. No hi ha dubtes deis desitjos; el 

que hi ha son excessives i enormes barreres a poder dur a terme aquests desitjos, i a 

acomodar-se per solventar-los. 

Diferencies culturals. Quins altres limits troben les families immigrades? 

Com s'ha anat posant en evidencia, I'estructura familiar pateix canvis remarcables durant 

tot el procés migratori, deis quals se'n deriven necessitats extenses i noves per a les quals 

no sempre es té una estrategia apropiada. Per exemple, en les famílies d'origen marroquí 

el procés migratori sovint comporta el pas d'una estructura de família extensa a una 

família de tipus nuclear (Pamies, 2004). Aixó va acompanyat d'un important canvi i una 

negociació deis rols de I'home i de la dona dins d'aquesta unitat familiar, en la qual abans 

tenien molt de pes les mediacions d'altres parents (sogres, cunyades, etc.). La pauta de 

residencia al Marroc rural és la patrilocalitat, que es trenca amb el procés migratori: 

desapareix la presencia de la família del marit (a excepció d'aquells casos en que hi ha 

una xarxa familiar establerta al 1I0c de destí), i es modifiquen les característiques de la 

mediació familiar (ara a distancia, per via telefónica, etc.), varia el concepte d'intimitat i el 

ti pus de suport que abans exercia la xarxa familiar (que, si no hi ha xarxa, desapareix en 

el seu vessant practic, peró no pas en el caire afectiu). 

La nuclearització de la família comporta canvis en les practiques relacionals i en el suport 

en els moments especials. És el cas del període immediat al part com explicaren algunes 

dones en un JTF (OC, abril 2001): 
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"Les dones algerianes expliquen que al seu país durant quaranta dies les mares que acaben 

de tenir un fill no fan res, no poden fer cap feina, que només estan pel seu nadó i, la primera 

setmana, inclas en aixa reben ajut. Les germanes, mare, cunyades estan amb elles i les 

ajuden durant aquest període". 

Hi ha canvis que suposen una acomodació a circumstancies no previstes i que posen en 

relleu enyorances. Quan una mare autóctona va explicar que el seu fill havia nascut a 

casa, la Samira (algeriana) va comentar que segur que era millor que a I'hospital, que el 

tracte és molt fred. La Samira a Algeria també hauria anat a I'hospital peró la fredor, 

distancia i poc acompanyament que va sentir aquí esta relacionada amb I'absencia de les 

persones properes i el caliu familiar. 

Els entorns domestics canvien de configuració, de persones, d'estructures espaials, de 

relacions. Els pares d'Arham del Pakistan exposen també aquests canvis en referencia a 

les families i I'entorn on viuen els infants: 

"E: ¿Creéis que los niños de allí son diferentes a los niños de aquí? 

M: Si, muy diferentes 

E: ¿Sí? ¿Por qué? 

M: Porqué la vida allí es muy diferente, todos viven juntos. Mi suegra, su hermana, su 

hermano y su mujer con los niños .... Todos 

E: ¿Todos en una casa? 

M: Si, pero una casa muy grande pero hay muchos niños. Aqui mejor porqué solo hay dos 

niños. no hay tanto trabajo 

E: Allí hay más trabajo, pero también hay más personas para hacerlo, ¿no? 

M:Sí 

E: Porqué tu aquí estas sola en la casa 

M: Sí. pero aqui mejor. menos faena. En mi pais las mujeres no pueden pasear solas. 

Tienen que ir con un hermano, el padre, ... Cuando una mujer quiere pasear tiene que 

llevarse a un hermano mayor. de quince o dieciséis años con ella." 

En aquest cas veiem que hi ha una acomodació cap a les pautes de destí, la tendéncia a 

la nuclearitat, tot i que no podem obviar que la societat d'origen també és una societat en 

procés de canvi, per una dinamica própia, per I'existencia del procés migratori i les 

conseqüencies que comporta. 
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D'altra banda, aquí hi ha qui pensa que la nostra societat ofereix a les dones immigrades 

un model de dona que pot ajudar-Ies a assolir certes condicions d'emancipació. Peró les 

dones immigrades, en moltes ocasions, en comptes de viure un procés d'alliberament o 

d'emancipació, acumulen més nivells de control. Les dones equatorianes estan sotmeses 

a estrictes controls des de I'origen: es controlen les trameses económiques que envien i 

també es vigila el seu comportament moral i sexual. Peró les dones immigrades també 

estan controlades allloc de destí (en el nínxollaboral en que estan inserides, que sovint 

és el servei domestic intern), on la desigualtat de classe, de genere i d'etnia són molt 

patents. Aixó ha comportat que les dones hagin hagut de negociar contínuament amb les 

seves mestresses i amb la resta del grup domestic. I d'altra banda tampoc presenten, com 

han expressat la Nadia i la Ramona, nivells de satisfacció personal, tampoc amb la 

maternitat. 

Una altra qüestió que afecta anímicament i influeix en I'autoestima i les expectatives 

personals és I'experimentar una involuci6 social; és el cas de moltes dones que treballen 

dins I'ambit de les feines reproductives, lIuny de la seva formació original, la qual cosa 

frustra les expectatives personals. Així ha estat en els relats de la Ramona i la Nadia peró 

també el d'altres mares i pares pels qui els estudis obtinguts en origen no reben 

homologació. 

A més en les primeres fases del procés migratori moltes families han anat a parar a Ciutat 

Vella per les seves condicions socio-económiques, per la possibilitat d'aconseguir 

allotjament barat en comparació a la resta de la ciutat. Peró les característiques histórico

socials del barri té efectes sobre la visibilització i participació al barri com exposa la mare 

de Janat que té una diplomatura universitaria i esta intentant muntar una empresa 

(Marroc, marit traductor, entrevista gravada): 

"Ahora voy más al Raval. Al principio no iba al Raval, me daba un poco de miedo. Veía por 

ejemplo a gente que vivía en la calle, drogas y todo esto, travestís y prostitutas. Me daba 

miedo y no sé, no quiero decir asco pero rechazo, mucho. No estoy acostumbrada a estas 

cosas, era tremendo para mí. Es que en Marruecos no se ve y yo hasta ahora no sabría si he 

visto una puta, no la he visto, porqué allí tú tienes que buscarla. Aquí tú te sientas en 

cualquier sitio y ... bueno, a mí me da igual, yo respeto a todo el mundo, lo digo por los niños. 

Los niños también se fijan" 

Més enlla de que la mare de Janat manifesta un criteri de desacord de la ciutat (la que 

coneix) com a inadequada pels infants. Creu que la resta de Barcelona és com el Raval i 
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desconeix els processos i jerarquies socials existents en la Ciutat. 

Actualment la situació que viu la població immigrada és més coneguda peró en el moment 

de fer la recerca les dones exposen sentir-se tractades, i molts cops jutjades, segons 

prejudicis i estereotips més que no pas sobre un coneixement real de la situació. 

Recapitulació 

Podem dir que hi ha diferencies en I'entorn on arriben els nadons i podem establir alguna 

similitud en el marc independentjinterdependent? 

Podem situar les mares autóctones i immigrades comunitaries de classes mitges més 

properes al model independent, per les decisions que prenen. Son dones que pensen més 

en sí mateixes, i que per tant es prioritzen. Si parlem en termes de I'etica de la cura i deis 

graus d'autonomia, generalment intenten ser dones independents económicament i viuen 

les seves vides amb reptes i fites per autorealitzar-se, que de fet seran els valors que 

després voldran pels seus fills i filies. Aixó es visibilitza en: 
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El retardament de I'edat de tenir fills, de vegades fins a I'extrem maxim: I'edat 

mitjana de maternitat als anys 2001 estava en 31 anys20. Les mares que superen 

aquesta edat per a tenir el primer fill argumenten varies raons. 

Tenir parella i la relació amb la parella sovint es viu com un objectiu en sí mateix 

sense que calgui la dimensió familiar ("formar una família" no és un objectiu en sí 

mateix, sinó que s'expressa a nivell individual, tenir un fill). Tot i que en general la 

maternitat es planteja quan es té parella, algunes mares no s'havien plantejat tenir 

fills abans per qué la relació amb la parella era molt satisfactoria, i no sentien la 

necessitat ni interes per tenir fills. 

Formar una família no és un objectiu en sí mateix sinó que és la conseqüéncia 

d'altres objectius: d'autorrealitzar-se en una faceta que encara no s'ha provat, que 

biológicament caduca, ... En poques ocasions hi ha arguments sólids sobre la 

voluntat de la maternitat. 

Han utilitzat la contracepció durant períodes perllongats (i en algun cas 

I'avortament) i moltes d'elles expressen dificultats per escollir la maternitat. Els 

métodes contraceptius i la su posada lIi be rtat d'elecció de la maternitat es 



converteix en una trampa en que, per ser mare cal prendre una decisió, i per tant, 

trobar-ne motius solids. 

En general estan en una etapa laboral satisfactoria 

acomodada. 

situació economica 

Aquestes dones, que responen a interessos basicament individualistes fins el moment i 

tenen problemes per haver de canviar la seva trajectoria vital estan en el nus de I'ética de 

cura en tant que viuen un conflicte d'elecció entre els objectius personals, en els que 

curant molt de temps la maternitat no hi té lIoc per que s'experimenta com un impediment 

a la realització propia. En aquesta situació es troben dones de classe mitja autoctones i de 

pa"isos de renda alta (que generalment son comunitaries). Les dones d'aquestes 

característiques basicament eren assistents als programes de Ciutat vella. És interessant 

el cas de la Pilar perqué estaria en aquest perfil pero no ha volgut renunciar a la maternitat 

sinó que construeix una maternitat que no distorsioni de cap manera les seves altres 

facetes de dona. 

Per un altre cantó hi ha les dones en qué ser mares no és un rol qüestionat sinó desitjable 

en tenir parella i que sovint es decideixen abans de la mitjana d'edat de Catalunya: 

La maternitat pot ser buscada o no, pero tenen ciar que I'entorn pel creixement de 

I'infant i per desenvolupar el seu rol com a mares és dins el marc familiar. 

Si tenen feina segueixen treballant, pero moltes tenien feines inestables i la 

maternitat su posa I'abandonament temporal de la feina, a no ser que sigui 

imprescindible. 

Tenen xarxes de recolzament a prop, bé familiars, bé d'amistats. 

La seva conducta i aspiracions son menys independents que les de les dones 

anteriorment presentades. Entrarien en aquest model les mares autoctones de classe 

mitja-baixa i les procedents de pa"isos de renda baixa. Un gran nombre de les dones 

assistents als programes de Torrebaró (autoctones totes elles) i dones immigrades de 
21 

pa"isos de renda baixa i autoctones de classe baixa assistents a Ciutat Vella . 

20 
Dades de www.idescat.es 

21 El factor classe social construeix de manera molt diferent la situaci6 de les dones que no poden 
assolir el marc familiar desitjat en ser mares: I'edat, la procedencia, I'accés a feines adequades 
creen un entom de facil fragilitat per moltes d'aquestes dones que rocen o entren en els límits de la 
pobresa junta amb els seus fills. I aquesta situaci6 és molt diferent de les dones que decideixen a 

217 



L'ideal d'assolir I'entorn desitjat pel procés socialitzadors de I'infant depén de 

condicionaments legals, situació laboral, etc. com ja s'ha exposat. 

plena consciéncia ser mares en solitud. 
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3b. LES INSTITUCIONS EDUCATIVES 

Les característiques de les polítiques socials i economiques de l'Estat Espanyol donen 

molt poc suport a la família durant els primers anys de vida deis seus fills i filies perque 

puguin esdevenir els principals agents socialitzadors, a diferencia d'altres paIsos europeus 

del Nord. En els darrers anys s'han anat augmentant el tipus d'ajut (economic) i de baixes 

per maternitat pero segueix estant molt lIuny de les polítiques que altres governs europeus 

exerceixen. 

Aquesta situació ha provocat que existeixi una demanda social important de recursos 

educatius a I'etapa zero-tres per tenir cura deis infants en absencia deis pares i mares. La 

incorporació massiva de les dones en el món del treball remunerat, les noves pautes de 

residencia de les parelles, que ja no prioritzen la ubicació de la nova llar prop del de la 

família d'origen, la reducció del nombre de fills, I'escassetat de polítiques de suport a les 

famílies, que limita enormement la possibilitat d'atenció als nadons i infants des del nucli i 

entorn familiar, han estat alguns deis factors que han creat noves necessitats en les 

famílies en relació a les cures, crianya i educació deis infants més petits. 

L'increment del nombre d'escoles bressol respon a aquesta necessitat. Pero més enlla de 

I'ambit familiar i de les escoles bressol, en la societat catalana i en I'etapa de 0-3 anys hi 

ha altres intervencions que són especialment importants per al desenvolupament i 

I'educació de I'infant, directament o indirecta. No podem oblidar que la progressiva 

intromissió institucional en ambits educatius que havien romas en I'esfera familiar és un 

fenomen recent i que, en referencia a la població immigrada, aquesta intromissió no és 

compartida en molts deis seus paIsos d'origen. 

Per aquesta raó, dins el concepte institucions educatives, n'hi ha de diferents que 

considero que tenen una incidencia clara en aquesta etapa: 

• les escolars: és a dir, el primer i el segon cicle d'educació infantil. Ambdós 

constitueixen una etapa no obligatoria del procés educatiu formal. Les institucions 

escolars són, després de la família, les més implicades en el procés socialitzador de 

I'infant. Cal esmentar també la localització d'aquests serveis, ja que els parvularis 

generalment estan situats dins deis recintes deis CEIP, mentre que les escoles 

bressol generalment estan en edificis independents, tot i que sembla una dinamica 
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que pot canviar. 

• els serveis d'atenci6 a les famílies i a la infancia: es tracta de serveis 

complementaris d'atenció a la infancia i la familia, amb marcats objectius educatius, 

com ara els programes Ja Tenim un FiII (JTF) o Espai Nadó i Espai Familiar (EF), que 

són serveis públics; peró cal no oblidar I'existencia d'altres iniciatives privades, 

algunes de format o intencions semblants a les esmentades, i altres de format o 

característiques més innovadores. 

• les sanitaries: tot el que envo!!a el naixement d'un nadó, així com els tres 

primers anys de vida (sobretot), esta impregnat per una gran rellevancia de les 

qüestions de salut i sanitaries. La preparació del naixement de I'infant, les cures 

després del part i el seguiment del seu estat de salut han estat totalment relegades a 

les institucions sanitaries. 

En aquesta investigació m'he centrat sobretot en escoles bressol i programes d'atenció a 

la infancia com ja he justificat a I'apartat metodológic, peró cal considerar la importancia 

de les institucions sanitaries en aquesta etapa educativa, i donada la col·laboració de les 

institucions sanitaries en el programa Ja Tenim Un FiII en algunes ocasions en faré 

referencia. M'he centrat en institucions que estan destinades a la població en general i no 

he contemplat la incidencia d'altres institucions de caracter més assistencial, perqué 

generalment no tenen una planificació específica per als infants de O a 3 anys. 

3b.1. Diversificaci6 i expansi6 d'institucions educatives en I'etapa 0-3 

Característiques a I'Estat Espanyol i Catalunya 

Catalunya i I'Estat espanyol presenten característiques especials a nivell educatiu en 

referencia a la petita infancia donat que tot i I'escolarització 0-6 anys no és obligatória22 

des de la implantació de la LOGSE (1990) s'incorpora al sistema educatiu. L'escolarització 

deis infants al segon cicle d'educació infantil es gairebé universal23 . Ja s'ha exposat que 

en altres cultures la diversificació des agents socialitzadors (Whiting i Edwards, 1988; 

22 
En els moments en que es redacta aquesta tesi, pero no en el moment en que es realitza el 

treball de camp, sembla que es convertira en escolarització obligatoria el segon cicle d'educació 
infantil. 
23 

De tet és una de les més elevades de la OeDE. 
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Greenfield i Cockburn, 1994; Rogoff, 2003 entre altres), sovint més repartit entre la 

comunitat, presenta característiques diferents al que succeeix, en general, a les societats 

complexes. I de fet a altres pa"isos europeus I'escolarització 0-6 és minoritaria i 

conceptualment estranya (relacionat, segurament al concepte d'infant a Alemanya o als 

pa"isos Nordics). Pero la preponderancia de I'ideal de familia nuclear ha comportat la 

reducció deis agents a aquest nucli, que en cas de I'estat espanyol, en la historia recent se 

situa a la llar i a les mares (Roca i Girona, 1996). Si bé ja ha estat objecte d'estudi a nivells 

educatius més elevats, ara, que els pares i mares gairebé no poden dedicar-se a tenir 

cura deis seus fills i que incrementa el temps de cures infantils no-parentals, i a més I'edat 

d'incorporació a la institució escolar s'esta redu"it cada vegada més, al menys a Catalunya, 

comenya a ser rellevant els efectes que té aquesta situació en les cures infantils i en les 

seves experiéncies socialitzadores (Langlois i Liben, 2003, reclamen atenció a aquest 

fenomen). Aquest interés rau, sobretot, en societats i entorns dominats per la teoria del 

déficit, assimilant-se el baix nivell social de la familia a mancances, on els programes 

d'atenció a la infancia (child care centres) son concebuts com a espais compensadors deis 

déficits que la facilment transmetra a I'infant (així es reflexa i exposa en moltes recerques 

dutes a terme als EEUU). 

O'una banda cal avisar que si bé els programes d'atenció a la infancia (JTF i EF) si 

tingueren aquest objectiu inicial aviat perderen el caracter assistencial. Per tant, si no ha 

quedat prou palés amb I'explicat fins el moment, I'objectiu intenta ser I'intercanvi 

d'experiéncies i un lIoc de trobada, que en els barris amb diversitat cultural queda 

palesa24. 

Cal dir que totes les dones i families que han estat estudiades en aquesta recerca son 

persones que han assistit a un programa d'atenció a la infancia o una Llar d'lnfants. Per 

tant des deis parametres de qualitat en tenir cura deis infants en la societat occidental 

aquest és un factor que es valora positivament. L'assisténcia a un programa de suport per 

I'atenció a la infancia es considera un indicador de qualitat en les cures als infants. 

Ooherty i altres (2006) per exemple, consideren aquest com un deis indicadors de qualitat, 

junt amb I'existéncia d'intencionalitat educativa, nivell educatiu de la familia, experiéncia 

24 
Grups de mares existiesen a altres lIocs, pero el que és ineressant a Barcelona és la diversitat 

d'origens en un mateix grupo Chinosi (2001) descriu practiques de crianza de grups immigrats a 
Italia a partir de grups de mares que son del mate ix origen. Des del seu punt de vista aixo ajuda a 
reconfortar les seves practiques alhora que les educadores les informen deis procediments de la 
societat majoritaria. 
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en tenir cura deis infants i el nínxol laboral ocupat. Ahnert i Lamb (2003) constaten, a 

Alemanya, que els infants que acudeixen a centres d'atenció a la infancia reben major 

qualitat d'atenció parental. Suggereixen que els infants que mostren comportaments 

disruptius o maladaptatius generalment és per una inadequada valoració, amortiment i 

compensació deis entorns educatius deis infants donat que les families exerceixen més 

pes en la socialització emocional mentre que els educadors ho farien en I'estimulació 
25 

cognitiva i la regulació comportamental . 

Tot i que la majoria d'estudis avalen aquest resultat m'agradaria apuntar que aquestes 

valoracions es realitzen sempre des d'una perspectiva de validesa des de la població 

majoritaria. Al final de la recerca m'agradaria haver aportat prou elements per tenir present 

en situacions de diversitat la necessitat d'establir categories inclusives des de la majoria i 

les minories. 

Des de la perspectiva que estic utilitzant assistir a un programa de suport a la maternitat i 

infancia té una altra lectura que no té res a veure amb la qualitat del tractament als infants. 

L'ús d'aquests programes, és a dir, la participació de persones de col-lectius minoritaris 

suposa I'existéncia de cert grau d'adaptació i integració en I'ús de les institucions 

educatives de la societat majoritaria. 

En aquest apartat s'analitzara les expectatives i les practiques en les relacions amb els 

infants en espais educatius formals. Entenem per espais educatius formals aquells que 

han estat creats i existeixen per a una funció explícita, amb unes normes explícites, 

compartid es pels participants, ... 

Tots els espais educatius són de titularitat municipal, i per tant els objectius que es 

proposen i la forma de dur-Ios a terme responen a polítiques educatives concretes que 

són dutes a la practica, en el nivel! més concret per persones que representen, per la resta 

de la població, el saber académico 

Donarem una visió descendent, des de les polítiques educatives en les que s'emmarca, a 

nivell molt general i com a marc contextual, fins a la con creció practica de la relació de les 

educadores amb els infants i les families. 

25 
De fet davant la dificultat per arribar a les experiencies deIs infants Lynn i Bauman (1989) 

conclouen que per part deIs cuidadors els infants (menors de tres anys) experimenten més 
constricció que construcció emocional (aixo a IlIinois). 
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3b.2. Espais educatius semi-formals: Programes Ja Tenim Un FiII Espai 

Familiar 

Origen i expansió deIs programes JTF I EF 

Com ja s'ha esmentat per a realitzar I'acostament a les mares que acabessin de tenir un 

fi" es va escollir uns espais especialment dissenyats per aquesta funció, els Espais 

Familiars i el programa Ja tenim un Fill. 

El primer programa existent fou "La casa deIs colors", un Espai Familiar situat a la Zona 

Franca de Barcelona. Neix el 1989 com a projecte "pilot" que té com a objectius ajudar a la 

millora de la qualitat de vida de la primera infancia, en un moment en que també es pretén 

millorar la coordinació i relacions de les Escoles Bressol (0-3 anys) i els Parvularis (3-6 

anys), ambdós no obligatoris en el circuit educatiu formal, en un camí comprehensiu global 

de la infancia 0-6 anys, el seu desenvolupament i qualitat de vida. A la Zona Franca hi viu 

població d'étnia gitana, que també assisteix al programa, i per la que també es projecten 

actuacions especifiques, que prenen un caire funcional de "transmissió educativa" per que 

arribi als nadons i infants a través de I'actuació sobre les famílies. Totes les accions que 

es desenvolupen en aquesta época estan inserides en un projecte global denominat La 

escuela de los pequeños. El derecho a la diversidad en una acción educativa global, 

iniciant I'ampliació i construcció de I'oferta de serveis destinats a la petita infancia, 

reconeixent i incloent les característiques de I'entorn familiar i social deIs infants. 

Els resultats positius obtinguts i valorats en "La casa deIs colors" durant tres anys fa que el 

1992 es plantegi I'expansió d'aquests programes a altres barris de la ciutat. Concretament 

aquell any s'iniciaran al Bon Pastor (Sant Andreu) i al Raval (Ciutat Vella), ambdós barris, 

igual que la Zona Franca, caracteritzats per acollir un nombre elevat de població amb pocs 

recursos economics, i en els que, per tant, es considera propici inserir-hi programes 

d'intervenció socioeducativa i dotació de majors recursos. Donat que la ciutat de 

Barcelona ja comen«;a a constatar un increment en la preséncia de població migrada no

estatal, en aquell moment essent les més nombroses les provinents del Magreb, Filipines i 

diferents Estats de Centre África, també es pretén, en aquests nous programes, abordar el 

"tractament de la diversitat lingüística i étnica, més enlla del col-lectiu gitano". 

D'altra banda, els nadons entre 0-1 any no estaven contemplats inicialment, i en paraHel a 

aquesta ampliació es creara un programa específic per atendre nadons d'aquesta edat i 

les seves famílies, que sera denominat "Ja Tenim un FiII" (JTF a partir d'ara). Aquest és 
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concebut com un programa de continu"itat, que pretén arrodonir el seguiment de les 

famílies i els infants des de la gestació fins els sis anys, en una concepció integral de 

I'infant. En general su posa una actuació directa sobre les famílies, i el seu seguiment en el 

temps, a través deis diferents programes (i també I'escola bressol), per a recolzar la tasca 

educativa que realitzen les famílies, així com esdevenir un punt de referencia, gracies a la 

presencia de professionals de I'educació i salut, en les qüestions relacionades amb el 

desenvolupament psicológic i motriu de I'infant. 

A partir del 1992 els objectius del projecte se centren en I'expansió d'una xarxa de serveis 

d'atenció a la primera infancia territorialment estructurada a nivell de barri, que inclogui 

també els infants no escolaritzats, en el que les famílies tinguin una participació directe i 

conjunta amb les educadores, i que s'adeqüin a la pluralitat sociocultural creixent. 

A través deis anys, a partir de la practica professional en els programes i I'autoavaluació 

del servei donat, deis canvis en la composició socioeconómica deis barris, així com de les 

característiques i perfils de les famílies assistents, els programes, van anar deixant de 

banda el caracter assistencial com a objectiu principal, tot i que sí seguiran exercint 

aquesta funció amb algunes famílies especifiques (serveis socials sovint deriva famílies 

amb dificultats que acaben de tenir un infant al JTF o als EF). 

En el moment del treball de camp la presencia de I'Espai Familiar s'ha consolidat en 

aquestes tres zones, concretant-se en les següents ubicacions: 

Casa deis Colors, Zona Franca (Sants-Montju'ic). Espai propi 

Erasme Janer, Raval (Ciutat Vella). Centre Cívic 

Bon Pastor, Sant Andreu. Centre Cívic 

La presencia de Ja tenim un FiII amb el temps es va anar expandint en diferents barris, 

fins que el 2000 la seva presencia a la ciutat era la següent: 
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Area Basica Rio de Janeiro Zona Centre (Nou Barris) 

Area Basica Roquetes 

Area Basica C. Meridiana Zona Nord (Nou Barris) 

Area Basica Rec Comtal Pare (Ciutat Vella) 

Erasme Janer Raval (Ciutat Vella). Centre Cívic 

Escola Bressol El Tren Trinitat Vella (Sant Andreu). Escola bressol 



Casa deis Colors, Zona Franca (Sants-Montju"ic). Espai propi 

Fins el 2004 s'ha ampliat I'oferta a un altre grup de JTF en un nou espai de Son Pastor, a 

I'Área Sasica de Salut del barrio 

La localització d'aquests serveis posa en relleu dos fets. D'una banda, la política de 

distribució de recursos municipals afavorint els barris més pobres, que són els més 

necessitats d'infraestructures de tot tipus, també educatives. Com a rerefons hi subjau que 

la mancan~a económica impedeix la inversió de recursos i temps de les families en 

determinades accions educatives, o adquisició de coneixement entorn les necessitats 

infantils. Per un altre cantó, en la proposta inicial s'infravalora les pautes de crian~ 

existents entre la població pobra com a saber reconegut; qüestió que en I'ampliació a 

partir del 1992 queda desestimada, com es veura en els canvis d'objectius que més avall 

s'exposaran. De fet, si bé les precaries condicions de vida d'algunes families poden tenir 

conseqüencies directes o indirectes sobre el que es considera adequat desenvolupament 

psicológic i/o motriu deis infants (per desatenció, o inclós maltractament) no és pas una 

situació que pugui generalitzar-se a la majoria de la població pobra. I se'n deriva, 

d'aquesta política de localització deis programes, que les classes mitges-altes apliquen 

practiques de crian~ correctes pel desenvolupament deis infants, i d'altra banda, no 

necessiten patir control institucional de cap tipus per assegurar el benestar deis seus 

infants, fets, tots ells, encara per demostrar. 

En resum, en poc temps es desistí d'aquest caracter assistencial del programa, per dos 

motius: 

• primera, perque es valora que sovint s'atribu"ien expectatives falses de 

comportament amb els infants per part de les mares amb escassos recursos 

económics 

• segona, perque la demanda de participació als grups era independent a la 

situació socioeconómica de la familia 

Actualment els objectius deis programes reflecteixen clarament aquesta concepció integral 

de I'infant, la importancia de la familia com a agent educatiu principal, presentant els 

programes com un recurs al servei de tots ells. Els que es presenten a continuació són 
26 

objectius generals del JTF i EF conjuntament : 

26 Expresat per les mateixes educadores en els seus programes i en les Jornades PEC 2001. 
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Incidir en la qualitat de vida deis infants. 

Promoure I'intercanvi d'experiencies i ajuda mútua entre les families. 

Oferir ajut i suport a les mares i els pares en I'educació deis seus fi"s. 

Potenciar el grup familiar com el primer context de vida i desenvolupament de 

I'infant. 

Difondre informació recursos per fomentar un creixement saludable idoni de 

I'infant. 

Vincular als assistents en el medi on viuen. 

Incidir en la diversitat i nive"s socio-culturals per facilitar la seva adaptació en el 

medi. 

Queda ciar que el principal objectiu és I'infant. Els programes es presenten com un recurs 

al servei de les famílies, com a espai de trobada i intercanvi entre elles amb un suport 

professional per resoldre qüestions més complexes o desconegudes (des del saber 

institucionalitzat), com a enclavament entre el barri i la gent i les institucions, com a 

plataforma per a posar la base d'una xarxa relacional i d'enclavament de I'infant al barrio 

Més endavant analitzarem fins a quin punt tots aquests objectius es duen a terme. 

Les educadores deis programes JTF i EF el divendres no atenen a cap grup, i és el temps 

destinat a reunir-se amb la parella del programa o amb serveis externs amb els que s'esta 

en contacte, sigui pediatria de la zona, serveis socials, etc. Un cop al mes es reuneixen 

totes les educadores per tractar temes de comuns de funcionament, problematiques, 

estrategies, avaluació deis seus programes, etc. 

Abans de passar a concretar més el funcionament de cada programa cal dir que les 

educadores realitzen una recollida de dades de les families assistents. Les dades fan 

referencia a dades importants per les educadores i pOder analitzar el seu funcionament 

(com s'han assabentat de I'existencia del programa, temes que els amorna, etc.). A final 

de curs s'avalua el funcionament del programa i del grup de forma oral. A través d'un 

assessorament des del Projecte d'Educació en Valors de !'IMES es van millorar les fitxes 

de recollida de dades de les famílies a I'inici de curs per a ser operativa. Els interessos de 

les educadores giren entorn a recollir dades sobre les xarxes de relació de les mares, 

continu"itats i discontinu"itats de les relacions establertes al grup fora de I'espai, relacionar 

els interessos tematics amb perfils de mares. Per assolir aquesta informació no només es 
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modifica la graella (veure Annex), sinó que es f1exibilitza el moment en que s'ha de recollir 

les dades i s'estableixen altres formes de seguiment, com graelles d'assistencia, de 

participació i proposta de temes, així com es recomana fer un breu diari recollint altres 

qüestions que siguin d'interes. 

Resulta significatiu que en els darrers anys ha existit una expansió d'aquest tipus de 

serveis destinats a les famílies i en atenció a infants entre 0-3 anys promoguts per altres 

ajuntaments de Catalunya, que generalment han conservat el nom Espai Familiar, mentre 

que el JTF sovint rep el nom d'Espai Nadó. En algunes ocasions s'insereixen d'una 

manera més clara en un conjunt de serveis destinats a les famílies i als infants, 

combinant-se diferents propostes i recursos que pretenen assegurar el seu vessant 

educatiu, peró que també pretenen acomplir una funció conciliadora amb les 

característiques laborals de les famílies. 

La difusió del funcionament deis serveis a través de jornades i congressos, ha facilitat el 

seu coneixement així com la creació de nous espais amb intencions similars. Sovint les 

persones que s'han hagut d'encarregar del funcionament d'aquest programes en altres 

poblacions han entrat en contacte directe amb les educadores de Barcelona i han assistit 

com a observadores en el seu funcionament diari per veure el seu desenvolupament 

quotidia. Una de les educadores, després de jubilar-se, ha realitzat una tasca informativa i 

d'ajut a altres serveis fora de la ciutat que desitjaven implantar aquests serveis. 

Característiques generals del programa Ja Tenim un Filr 

Parlaré diferenciadament de cadascun deis dos serveis que s'ofereixen ja que hi ha 

algunes diferencies en quan als objectius així com en el seu desenvolupament. 

Comencem pel que atén la població infantil més menuda, el Ja Tenim un FiII. 

Sense perdre de vista els ja exposats, de caire més generalista, els objectius que es 

marquen en el JTF a nivell específic són els següents: 

• compartir les iHusions, expectatives, pors i neguits. 

• donar recursos per ajudar els pares i mares en la seva tasca. 

• promoure una percepció positiva de la seva competencia com a pares. 

27 A L'Annex, a la part de metodologia hi ha una descripción exhaustiva deis dos programes Ja 
Tenim Un FiII observats. Aquí exposaré caracterísitques i dinamiques generals que presenten 

227 



• confrontar la própia manera de pensar i de fer amb altres persones. 

• oferir suport, orientacions i informació des deis diferents sabers (educació, salut, 

desenvolupament evolutiu). 

El programa Ja tenim un fill (JTF) esta destinat a families que tenen un nadó fins 

aproximadament els 9 mesos (edat en la que la mobilitat permet un major desplayament 

sobre el terra). Sota el terme JTF hi ha dues modalitats que només varien per la seva 

ubicació i les professionals que la integren: I'anomenada itinerant, i el JTF de continurtat 

que estan ubicats en el mateix recinte en que hi ha un EF. Els JTF itinerants compartc:xen 

tots ells la mateixa educadora. Arnés els JTF itinerants no tenen associats un EF de 

continu"itat. 

Els JTF de continu"itat estan condu"its per un sol tipus de professional, les educadores, que 

son les mateixes que treballen a I'EF d'aquella zona. Per tant poden fer un seguiment de 

les famílies pels dos programes. La casa deIs color s és un espai propi, una sola casa 

destinada a aquests programes, el que significa que disposen un espai fix només pel JTF. 

El JTF d'Erasme Janer i de Bon Pastor estan ubicats, igual que I'EF, al centre cívic amb 

aquest nom, i també disposen d'un espai fix. 

Els JTF itinerants, en canvi, estan condu"its per dos tipus de professionals: una educadora 

i una persona de salut, que evidentment, treballa en aquell CAP. L'educadora en tots els 

programes itinerants és la mateixa persona, i per tant es desplaya en la seva feina als 

diferents barris, adquirint una visió global del funcionament del programa a la ciutat, així 

com criteris de comparació entre barris. Aquesta persona va ser la informant principal. Les 

altres educadores tenen un coneixement en profunditat del barri en el que treballen. 

El JTF itinerant es desenvolupa en conveni i coHaboració entre I'IMEB i els serveis 

sanitaris de la zona en la que es duu a terme. El grau de participació de les professionals 

de salut varia segons el CAP. Acostumen a ser bé llevadores, bé infermeres pediatriques, 

com a persones compromeses a assistir a la totalitat de sessions i per tant, a la practica, 

co-responsables del seu funcionament. Ens alguns programes, perqué aixó varia segons 

la dinamica de cada grup i de la conscienciació deis professionals, periódicament acudeix 

a una sessió un o una pediatra, o una psicóloga de parella, o neuropsiquiatra infantil, etc. 

per a tractar temes concrets. És important la coHaboració de les professionals de salut per 

a fer propaganda del programa, convidar a famílies a assistir-hi, per a fer-ne la captació 

aquests espais. 
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per que la ubicació en un CAP dificulta I'assistencia a persones que tindrien més facilitat 

de participació si es realitzés en un altre 1I0c (els que es realitzen a centres cívics, per 

exemple). La ubicació en el CAP permet la continu"itat d'un procés entes com a global, 

pero també provoca que les famílies preconcebeixen el JTF de manera semblant als 

cursos de preparació al part que s'imparteixen al mateix espai, i que tenen un marcat 

caracter transmissor i medico 

Aquesta coHaboració suposaria que al menys una persona participés fixament en les 

sessions setmanals del programa; ara bé, com exposarem quan donem més detalls deis 

dos programes observats, quina d'elles és i amb quina freqüencia varia en cada 1I0c. 

Depen de factors com la propia estructura del CAP, de les jerarquies internes, de I'interes 

personal i professional amb el programa i de la implicació que s'hi decideixi ten ir, entre 

d'altres. 

A part d'assistir a les sessions del programa, des del CAP també s'hi poden donar altres 

tipus de coHaboracions, que van des d'aconsellar i fer propaganda del programa a les 

mares i famílies que acaben de tenir un fill, d'intercanviar informació amb les educadores 

sobre les famílies i infants, i de realitzar alguna sessió tematica des de !'interes de salut. 

La ubicació física del JTF dins el Centre d'Atenció Primaria de la zona comporta una serie 

d'handicaps practics. En cap d'ells existeix un espai explícit i exclusiu per a desenvolupar 

el programa (com sí hi és a les altres ubicacions), sinó que generalment s'utilitza una sala 

polivalent del CAP, la que acostuma a utilitzar-se per reunions deis sanitaris, cursets del 

personal, etc. Son sales que disposen de cadires i una taula gran, així com un punt 

d'aigua (una pica amb una aixeta). L'espai, per tant, no esta condicionat per les trobades, 

sinó que en cada ocasió cal preparar els materials necessaris i, en acabat, netejar-ho tot i 

tornar-ho a endrec;ar. En general hi ha un petit armari per a guardar-hi les coses. 

Els JTF tenen una periodicitat setmanal, amb una durada de 3 hores, més o menys, cada 

sessió (10 h a 13 h pel matí, 16 h a 19 h, per a tarda, aproximadament). Pot tenir horari de 

matí o de tarda. S'acullen fins un maxim de dotze famílies en cada grupo L'assistencia 

comporta el pagament d'una taxa mensual, que I'any 2001 era de 1.000 pessetes 

mensuals (6 euros), tot i que I'any anterior havia estat de 500 pessetes (3 euros). 

L'edat de I'infant (acabat de néixer fins els 9 meso s) i I'horari en que es desenvolupa el 

programa (horari laboral) fa que I'assistencia adulta fixa siguin les mares amb els seus 

nadons. En els programes que es fan a les tardes es constata que alguns pares hi 

acudeixen de tant en tant en major quantitat i periodicitat que no pas al matí. 
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Ellímit de temps d'assistencia, d'aproximadament nou meso s des del naixement, fa que la 

composició i dinamica del grup sigui molt variable al lIarg d'un curs escolar. La 

incorporació al programa pot realitzar-se en qualsevol moment de I'any mentre hi hagi 

places lliures. Una mare i nadó poden incorporar-se al febrer, és a dir, a mig curs; el juliol 

s'acaba la temporada, i posteriorment reincorporar-se a finals de setembre, quan es torna 

a iniciar per deixar el grup I'octubre o novembre, que I'infant ja és massa gran. La 

dinamica d'un grup, per aquesta raó, esta molt condicionada a les incorporacions, el 

nombre, el moment en que es fan, si és per degoteig o un nombre elevat s'incorpora 

alhora i marxa també alhora. Un curs escolar no és constant en composició, i aixó afecta 

els ritmes i dinamiques de grupo 

Tot i que el límit d'edat deis infants és els nou mesos, és també una edat relativa. Nou 

mesos és el límit que apareix en els fulletons i informació oficial. En canvi en la dinamica 

del grup és un límit orientatiu. Hi ha un moment en el que la infraestructura de I'espai és 

del tot insuficient i inadequada pels infants (tot i que no pas per les mares). Aixó succeeix, 

sobretot, quan un infant gateja amb certa soltesa i aquesta mobilitat possibilita poder 

acostar-se a tots els 1I0cs i objectes que Ii criden I'atenció. A partir d'aquest moment I'espai 

del JTF és inadequat, i seguir assistint suposaria contradir un deis objectius del programa, 

que és afavorir el desenvolupament de I'infant (alhora que un infant tant gran pot tenir 

massa diferencies amb nadons que s'acabin d'incorporar al grup). Ara bé, aixó pot succeir 

en alguns infants als vuit o nou mesos, peró en altres una mica més endavant. Per tant, en 

realitat el límit el posa el mate ix infant, segons el seu desenvolupament motriu i ansies de 

mobilitat i descobriment. Hi ha un altre factor que pot relativitzar aquesta data. Si és final 

de curs, i hi ha una quantitat elevada d'infants que ja s'acostena aquesta edat, amb molt 

poca presencia de nadons acabat de néixer, pot perllongar-se una mica més aquesta 

presencia donada la impossibilitat d'incorporar noves mares, si per exemple, només 

queden tres setmanes per la seva finalització. 

Funcionament d'una sessió de JTF itinerant 

Anem a veure com s'estructura una sessió en un JTF itinerant. Tot el temps és un temps 

de relació en el sentit més ampli de la paraula. I és un temps de relació entre dones. Tant 

el teixit de preparació de les sessions, de les reflexions sobre com han de ser, les 

persones que acudeixen al grup, i que totes elles tenen, indubtablement, una incidencia 

educativa en aquests infants, com anirem veient, és una xarxa femenina. Per tant, no 

només la incidencia sobre I'infant sinó també els espais de reflexió i de compartir son 
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femenins. 

En primer lIoc cal arreglar la sala per acollir adequadament les mares i els nadons. Les 

sales polivalents, generalment fredes i inhospites, s'han de transformar en un espai 

acollidor i utilitari. Al terra s'hi posen dos matalassos que es folren amb un lIenc;:ol (que 

renta I'educadora després de cada sessió a casa seva), i es cobreixen amb diversos 

coixins. És I'espai destinat als nadons. Al centre s'hi situa una panera deIs tresors. Les 

cadires es coHoquen al voltant deis matalassos, en cercle. Es prepara, sobre alguna taula 

que hi hagi a la sala, el necessari per I'estona de I'esmorzar: les tasses, gots, tovallons de 

paper, galetes, culleretes. Tots aquests elements estaven guardats en algun armari de la 

sala tancat amb clau i que és per a ús exclusiu del programa. 

Durant aquesta estona, si es dona I'ocasió, es pot programar breument la sessió entre 

I'educadora i la persona de salut, sobretot si anteriorment s'havia planificat i decidit de 

tractar algun tema. 

Les tres hores de sessió estan estructurades en temps de relació que a continuació 

explicaré. Tot i que ara, en la seva definició semblaran temps totalment estructurats cal dir 

que es donen de manera fluida i molt poc protocoHitzada. Els temps de relació 

s'organitzen de la següent manera: 

• La rebuda, que dura una mitja hora, més o menys, en que mares i nadons 

van arribant i les educadores i professionals de la salut pregunten sobre com 

ha anat la setmana a cadascuna d'elles. Les mares de vegades també 

estableixen converses en petit grupo 

• La conversa, el compartir. Totes les persones adultes estan assegudes en 

rotllana, i s'inicia la conversa, bé en resposta a les preguntes que fan les 

professionals, bé per la iniciativa de les propies mares en base a alguna 

experiencia propia o neguit personal, o bé incidint sobre alguna qüestió 

acordada en sessions anteriors. 

• La fase del cafe. Es prepara cafe descafe"inat, sucs i galetes i es trenca una 

mica la dinamica, aixecant-se, canviant de lIoc, parlant en petit grup, seguint les 

converses anteriors o encetant-ne de noves. 

• Segueix una estona de conversa, que acostuma a continuar. 

• Comiat. Quan s'apropa I'hora de plegar es demana que tothom estigui atent 
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i s'acostuma a fer el comiat amb una canc;:ó de bressol o de falda. 

Després del comiat les mares recullen les seves coses, vesteixen els seus infants, si cal, 

es preparen per marxar. Les educadores i les professionals de la salut acompanyen les 

mares acabant converses més personals, preguntes d'última hora o comentaris que no 

s'han pogut realitzar abans. No comencen a recollir fins que gairebé tothom ja ha marxat 

(sempre pot haver alguna mare que es quedi més perqué ha de donar de menjar I'infant, o 

canviar-Io, etc.). 

Quan les mares han marxat es recull tot per a deix13r-ho tal com s'ha trobat. Es renten les 

peces de vaixella, i les joguines de la panera que els infants han xuclat. Es tornen a posar 

les cadires al seu IIoc, i s'endreya tot dins els armaris. En aquesta estona, que pot anar de 

mitja a una hora, segons les circumstancies, les professionals intercanvien opinions i 

informació, realitzant un veritable analisi de la sessió. S'intercanvien informacions rebudes 

personalment o en petit grup, es comenten, es discuteix les diferents visions sobre 

algunes circumstancies, sobre les relacions d'algunes mares amb els seus nadons, o amb 

les seves parelles. Altres vegades es discuteix a nivell més conceptual, sobre els límits 

relacionals, sobre els límits entre salut i educació pel que fa als temes que sorgeixen, ... 

Més enlla de la relació que s'estableix entre les diferents participants, hi ha una aportació 

de materials i propostes de visita per I'educadora i professionals de la salut, tot i que en 

algunes ocasions també es donen com a iniciativa de les participants. L'educadora aporta 

els mateixos materials a tots els grups que condueix. En els dos cursos d'observació els 

materials i visites realitzades han estat les següents (si no es fa cap indicació és que es 

repartiren en els dos JTF observats): 

Curs 2000-2001 
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• Article d'Elionor Goldschmied sobre la Panera deIs tresors. 

• Poema de Phyllis K. Davis titulat "Per favor, toca'm". 

• Partitura amb IIetra de "Canc;:ó de bressol" de Johannes Brahms, escrita en 

catalá 

• Article de premsa titulat La buena madre, escrit per Luis Rojas Marcos, a El 

País, el dimarts 15 de juny de 1993. 

• Article titulat El silenei de les mares, escrit per M8 Angels Ollé, el setembre

octubre de 1999 a Guix. 



• Informació sobre un curs d'Estimulació temprana destinat a pares de 

nadons, aportat per una mare interessada en el tema (mare de Ciutat 

Meridiana) 

Curs 2001-2002 

• Poema en celebració del 8 de marc; 

• Article titulat Los progresos de la vista y del ordo de la revista Tu bebé (no 

sé I'any). 

• Abstracte sobre massatge infantil i com fer-Io, titulat Gura práctica para la 

madre y el padre, Medici, escrit per Vi mala Schneider. 

• Article titulat Cuándo y cómo establecer los límites escrit per Adriana 

Tribiño, de la revista Tu Bebé (no sé I'any). 

• Article titulat Educar sense reprimir, de Miquel Angel Alabart publicat a 

Viure en Familia. 

• Dossier amb diferents informacions i articles sobre la son i el dormir (los 

hábitos del sueno, métodos usados para corregir el problema, etc.). 

• Los consejos de tu matrona (donat per la llevadora a JTF Ciutat Meridiana) 

• Guía Johnson's baby (donat per la llevadora a JTF Ciutat Meridiana) 

La majoria de materials aportats per I'educadora són textos que pretenen incrementar la 

informació sobre algun tema que ha sorgit durant les converses. Són textos escrits per 

especia listes (metges, psicopedagogs, mestres, etc.) que I'educadora pot resumir, peró 

que generalment no s'analitza després. 

També es realitzaren visites a I'escola bressol municipal més propera, o I'espai familiar, o 

altres serveis similars. En algunes ocasions es rebien les visites de persones per a parlar 

d'un tema concret com pot ser una psicóloga de parella, un neuropsiquiatre infantil, una 

massatgista infantil, una pediatra, etc. 

Característiques generals del programa Espai Familiar 

Comenyarem exposant quins són els objectius específics que es marquen les educadores 

en els Espais Familiars (més enlla deis generals compartits amb el JTF): 

• compartir amb les families I'educació deis infants. 
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• donar recursos per ajudar els pares i mares en la seva tasca. 

• potenciar I'ajuda mútua. 

• reflexionar sobre temes educatius. 

• fomentar I'aprenentatge deis infants amb el joco 

• incidir en la socialització deis infants. 

Observem que també aquí hi ha la pretensió de ser un recurs per al recolzament de les 

famílies, que es reconeixen com el principal agent educatiu. Un recurs que ajudi a teixir 

xarxa social al barri en el que es troba, afavorint el recolzament entre les famílies. Pero 

també hi ha I'interes per incidir d'una manera directa sobre I'educació de I'infant, per tant 

d'exercir d'agents educatives, sobretot pel que fa als dos darrers punts. Com veurem més 

endavant, aixo pot fer variar la practica relacional que es té amb les families i els infants. 

L'Espai Familiar esta destinat a famílies amb infants de dotze mesos fins a tres anys. Es 

prioritza I'assistencia de famílies i infants que no van a I'escola bressol, i de fet és 

concebut com un espai educatiu paral'lel; els horaris de les dues institucions educatives 

se solapen. Les sessions tenen lIoc dos cops per setmana (dilluns-dimecres, dimarts

dijous), bé els matins, bé les tardes. L'estabilitat del grup esta assegurada ates que les 

famílies poden assistir des del comenc;ament fins al final del curso Pot haver alguna baixa 

a mig curs, que es cobreix rapidament perque hi ha llistes d'espera, pero mai les baixes 

poden provocar inestabilitats com sí succeeix als JTF. 

Els EF tenen un espai condicionat i acostumen a estar situats en Centres Cívics, o bé en 

espais pro pis (com la Casa de Colors). Obeeixen a una mateixa estructura, resultant deis 

objectius i de la dinamica que s'ha previst pels grups. A diferencia del JTF itinerants són 

espais molt ben equipats, amb jocs o joguines de diferents tipus, en un espai ampli i 

acollidor i totalment adaptat als menuts, pero també a les persones grans. On hi ha un EF 

també hi ha un JTF de continu"itat; i aquest sí esta condicionat adequada i 

permanentment. Les educadores treballen en els dos serveis de manera que es pot 

produir un seguiment de les famílies d'un a un altre i la captació per a I'EF esta 

assegurada. El límit d'un any d'edat d'inici també aquí és relatiu, donat que famílies que 

assisteixen al JTF poden ser derivades per les educadores a I'EF quan I'infant encara no 

té 12 mesos si el nen ja té una elevada mobilitat i hi ha possibilitat d'incorporar-s'hi. 

Els EF tenen tres espais diferenciats: dos d'ells destinats a jocs pels infants i I'altre a les 
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famílies. L'espai central és on estan situats els racons: el racó de la cuineta, les 

disfresses, els cotxes, les nines, puzles, la caseta, etc. ; aquí també hi ha seients a mode 

de sofa pels adults, i estores al terra, o matalassos prims per poder-s'hi estirar, així com 

rampes i altres elements que permeten una mobilitat vertical. L'altre espai és el destinat a 

jocs i activitats amb materials plastics, que sol tenir una taula gran, per poder-hi pintar, 

modelar, enganxar, etc. En aquesta taula és on els infants berenen o esmorzen mentre els 

grans fan la tertúlia. El tercer espai és el destinat als adults. Té una taula i cadires, i és on 

acostumen a fer el cafe els adults, mentre xerren. Aquí també hi pot estar situada una 

petita biblioteca amb llibres pels infants i per les families. A part d'aixo, també hi ha un 

altre espai que és canviador, cuina, lIoc per guardar certs materials, pero que ja no esta 

destinat a un ús col-lectiu, sinó a facilitar la tasca en la resta d'espais. 

L'assistencia a I'EF pot tenir una composició familiar més variada que la que existeix en 

els JTF. Als JTF I'assistencia es redueix gairebé exclusivament a les mares. En canvi als 

EF, tot i ser puntuals, hi ha algun pare (sobretot quan I'horari laboral ho permet) i avies, 

algunes de les quals assisteixen de forma fixa. 

Els grups són condu"its per dues educadores que es distribueixen les tasques de 

dinamització amb els infants i les famílies. Aquest també és un espai i temps de relació, 

feminitzat, pero també és un espai d'observació deis infants i el seu desenvolupament i 

reflexió conjunta de les actitud s que tenen amb altres infants i adults. El JTF també té 

aquest component pero donat el nivell de desenvolupament deis infants esta més 

focalitzat en I'experiencia de tenir un fill, de ser mares. 

L'estructura de cada sessió és semblant al que s'ha exposat en el JTF. L'espai esta tot 

endreyat, amb un lIoc per a cada cosa. L'ordre sempre és el mateix, no només per facilitar 

que I'espai estigui endreyat sinó per que els infants puguin recordar on esta cada objecte. 

Una sessió segueix el següent esquema: 

• I'aco/lida, mentre van arribant les families i els infants, que es perllonga una 

mitja hora. Les educadores saluden, i pregunten com estan, si hi ha novetats, 

d'una manera més personal. Les famílies es van asseient als sofas, o s'estiren 

a les estores i els infants juguen amb les joguines. 

• sense cap canvi brusc en la dinamica de la fase anterior, les converses 

comencen a ser més coNectives, i dinamitzades per les educadores. Els infants 

juguen, les famílies fan comentaris sobre el joc deis infants o el comportament, 
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les educadores donen pistes. Les famílies parlen entre elles de temes 

relacionats amb la crianc;;:a, comparteixen, etc. Algunes vegades es fa algun joc 

destinat als infants, com pintar, etc. Les educadores, quan ho creuen 

convenient fixen I'atenció deis adults en el joc o comportament deis infants. 

• després hi ha el moment en qué les mares i pares fan el café, junt amb una 

de les educadores. L'altra educadora es queda amb els infants, que esmorzen 

o berenen, i després juguen. Els adults estan amb I'altra educadora, asseguts 

al voltant d'una taula, prenent un café i pastes, i es parla entre tots sobre algun 

tema, sovint acordat amb anterioritat, responent a inquietuds que sorgeixen en 

les converses, o bé en funció d'algun esdeveniment succe"it aquella setmana. 

És una conversa molt més estructurada que les que es donen en la resta del 

temps. Durant el café els infants no poden estar amb els familiars. 

• Després del café els adults retornen a I'espai on estan els infants, 

acomodant-s'hi. 

• Finalment, es dona la sessió per acabada i es pot comenc;;:ar a marxar 

després del comiat. El comiat és explicar un petit conte, cantar alguna can c;;:ó , 

etc. marcant clarament pels infants a partir de quan poden marxar. 

Durant el transcurs de la sessió hi ha temps en els que es recullen les joguines, per 

exemple, quan es canvia d'activitat (al comenyar el berenar), animant els infants a fer-ho, 

peró evidentment estant en mans deis adults. Quan les famílies marxen les educadores 

acaben d'endreyar i recullen les dades de les fitxes. 

28 
3b.3. Els espais educatius formals: les lIars d'infants 

Característíques generals de les EBM 

Els primers recursos educatius destinats als infants tenen origen durant la Segona 

República, creant-se nou guarderies amb caracter assistencial (depenien de serveis 

socials). Durant els anys 70, l'increment de la demanda afavoreix la creació de 

cooperatives i iniciatives privad es de guarderies, que I'any 1977 quedaran assumides a 

28 
A l'Annex a I'apartat de Metodologia hi ha información exhaustiva sobre les característiques de 

les escoles bressol onservades. 
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nivell económic per l'Ajuntament amb la creació del Patronat Municipal de Guarderies, que 

inclo"ia 30 centres. 

A partir del 1979, quan les 9 guarderies inicials són traspassades a I'Area d'Educació, 

s'inicia un procés d'unificació de criteris i funcionament. Fins el 1993 totes els centres no 

hauran estat traspassats a I'area d'Educació. Pel camí, un deis criteris unificadors és el de 

la recuperació del nom Escola Bressol. 

Les escoles bressol, que suposen el primer cicle d'educació infantil, estan destinats als 

infants i a cobrir les necessitats sorgides deis horaris laborals de les famílies. El seu 

objectiu és vetllar i contribuir en el desenvolupament adequat deis infants, en un context 

de socialització amb altres infants com ells, prioritzant el maxim possible les relacions amb 

les famílies. Per tant son espais on es viu una contradicció, com diu Ferreira (2004), al ser 

espais-temps organitzats per adults, amb normes generades per adults peró que alhora 

esdevenen espais privilegiats de interacció entre infants i possibilitadores del 

desenvolupament d'una cultura d'infants. 

L'accés a I'escola bressol esta destinat a les famílies que en tenen una clara necessitat, 

sobretot per motius de treball. Així per a realitzar la selecció per a entrar-hi hi havia una 

serie de barems en base a I'existencia d'activitat laboral, per part deis dos progenitors, la 

proximitat, I'existencia de germans a I'escola. Hi ha algunes famílies que també venen 

derivad es per serveis socials, i aquest fet també puntua per a entrar-hi. La taxa a pagar 

s'ha establert com a fix i única, tot i que existeixen beques que en la realitat el que fan és 

reduir les taxes. Tot plegat, sens dubte, limita les persones que poden tenir-hi accés. 

Hi ha una directora (o director), i les educadores, dues per a cada aula. Com a persones 

fixes dins I'escola també hi ha les cuineres, algunes de les quals són una veritable 

institució, i les feineres. Segons la história de cada escola i les condicions d'espai i 

recursos de que es disposi, poden haver altres persones, com ajudants o auxiliars, que 

realitzen feines diverses dins el centre, peró mai al carrec d'un grup, sinó com a ajudants 

(existeixen persones que tenen contractacions antigues sense ser educadores, i també 

monitores externes que poden venir a fer un refor~). A més, sovint hi ha estudiants de 

practiques. 

29 
Una jornada quotidiana a I'escola bressol segueix un esquema com el següent : 

29 
Aquesta descripción fa referencia al funcionament en el moment en que es va fer el treball de 

campo Actualment algunes d'aquestes coses poden haver canviat com les persones que hih a a 
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• L'arribada, que és flexible des de les 8 fins les 10 del matí, hora maxima 

d'entrada. Entre les 9 i les 10 es produeixen el maxim d'entrades. Si és 

possible, els infants estan en espais comuns, jugant lliurement. Si han d'estar a 

I'aula, poden haver estones de joc més o menys lliure i alguna activitat menor, 

dirigida per I'educadora. Hi ha infants que també esmorzen. La f1exibilitat 

permet un acolliment personalitzat per a cada infant. 

• A partir de les 10 del matí és el moment de I'activitat que té una durada 

entre milja i tres quarts d'hora en total. Dins I'activitat s'hi engloben 

experiencies d'alló més variades, amb un objectiu educatiu ciar. Es pot tractar 

de fer una audició de música, pintar amb les mans, modelar, experimentar amb 

retalls de roba penjats i música, fer joc heurístic, escoltar un conte, construir un 

conte, etc. 

• Després ve I'estona del patio En els patis hi ha un sorral, que és el rei deis 

jocs. Si és un pati dins I'escola també hi ha altres joguines, com rodats, cotxes, 

etc. on acostumen a estar la majoria de grups barrejats. 

• A les 12 es dina. A aquesta hora hi ha les dues educadores. A mesura que 

els infants van acabant, han de passar pel lavabo, netejar-se i anar a dormir. 

Entre un idos quarts de dues els infants estan estirats als matalassos. Les 

educadores posen música tranquiHa, ritualment, que marca el moment per al 

descanso Ajuden i acompanyen als infants que ho necessiten. Les educadores 

dinen i aprofiten el temps per a avanyar feina, sigui escriure les llibretes, o 

altres tasques. 

• A partir de les tres els infants es van despertant poc a poco Hi ha una breu 

esto na de joc, i aban s de les quatre berenen. 

• Després del berenar i fins I'hora de recollida els infants juguen, bé dins 

I'aula, en espais comuns o el pati segons I'epoca de I'any i les circumstancies. 

• El comiat, entre dos quarts de cinc idos quarts de sis, com I'arribada és 

escalonat i per tant permet que sigui individualitzat. 

La f1exibilitat a I'entrada i a la sortida, i el fet que les famílies hagin de portar els infants fins 

I'aula i la seva categoria professional, adaptant-se altres qüestions de temporalització i usos 
d'espais segons les característiques físiques de cada escola. 
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I'aula, permet que aquests siguin veritables espais de comunicació i intercanvi 

d'informació entre les famílies i les educadores (més enlla de les formals llibretes, 

reunions, o entrevistes personalitzades), a part de donar molta transparencia a les accions 

dins I'escola, i per tant a I'experiencia deis seus fills. 

Les escoles presenten una serie de normes que s'espera que les famílies compleixin, per 

al bon desenvolupament de la jornada a I'escola. Es tracta de qüestions practiques, portar 

i recollir I'infant dins els límits establerts, aportar els materials necessaris, com els 

bolquers, roba de recanvi, pitets, etc., així com col· laborar (de manera mínima amb 

I'assistencia) a les activitats festives, i a les reunions informatives. 

Algunes escoles bressol han organitzat una Associació de Mares i Pares d'Alumnes, pero 

les seves funcions (sobretot a nivell d'organitzar festes) són forca limitades, si es 

comparen amb les que poden arribar a desenvolupar els CEIP. 

Una de les qüestions observades ha estat que la disponibilitat d'espai físic condiciona molt 

els usos que se'n poden fer, les distribucions d'ús per grups, i els ritmes. En general puc 

dir que les escoles bressol amb més espai poden dur ritmes més laxos, ser més flexibles 

amb les normes, ritmes i horaris tant pels infants, famílies com educadores. 

Relacions entre les educadores 

Les educadores tenen majors o menors afinitats entre elles. Generalment és difícil 

apreciar-les, perque davant les famílies o els infants no s'exposen. D'altra banda, i en 

comparació amb altres etapes educatives, hi ha molta més intensitat de relació entre les 

educadores d'escola bressol. La col·laboració entre les dues tutores d'aula que 

comparteixen entre tres o quatre hores diaries, la coordinació real amb la resta 

d'educadores per organitzar activitats conjuntes, compartir la jornada i I'hora del dinar, fa 

que les seves relacions siguin més estretes i íntimes. A I'escola bressol hi ha un caliu 

entre les educadores que no existeix en altres etapes. I no només entre educadores, sinó 

amb les cuineres, les feineres, etc. 

Pero malgrat aixo, i com a tot arreu la intensitat deis lligams d'amistat i confianca poden 

ser variats, depenent de molts altres factors, com I'edat, el temps que fa que s'esta a 

I'escola, el paper i la implicació en aquesta, les majors o menors afinitats en el taranna del 

centre, etc. En general és difícil copsar aquestes esquerdes, per que son menors que a 

altres etapes educatives i per que no acostumen afer-se públiques. Pero en algunes 
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situacions, i sobretot per part d'algunes persones és més facil posar-les de manifest: 

"El Carlos vindra sense sabata. S'inicia la recerca de la sabata. Estara a I'altre cantó de la 

tanca, i costara de veure-Ia. Quan la troben la Conxita diu "ja I'hem trobat, -i lIavors afegeix

Deu haver sigut algun deis vostres, que tenen més for<;a". Acabat de dir aixo, la Merce, que 

esta una mica lIuny d'ella, i més a prop de mi, diu com per ella, pero que se li sent "que mala 

leche tiene". Al comen<;ament no ho agafo; després me n'adono que ho interpreta com que la 

frase culpabilitza les altres educadores de no estar al tanto deis infants. Jo, francament, no 

ho havia entes així." Escola bressol 2002 

En aquesta conversa hi ha un doble joc: el de I'antiguitat i la jerarquia per ocupació. 

L'educadora que diu que ja I'han trobada és el primer any que esta al centre. L'altre 

persona porta molts anys al centre pero no és educadora. Fins quin punt es tracta un joc 

de forces per situar a cadascú al seu paper és difícilment de saber-ho. Ara bé, en el cas 

d'aquesta educadora va quedar molt ciar que I'adaptació, el perfode d'adaptaci6, no 

només ho era pels infants, sinó també per les educadores, per les noves parelles de cada 

aula (cada any les parelles son diferents), i encara més per les mestres noves. 

Les escoles que tenen gran quantitat de personal molt antic tenen una dinamica propia en 

la manera de fer, que indubtablement les persones recentment incorporades, només per la 

seva presencia, per les preguntes que fan, algunes vegades semblen qüestionar-Io 

(encara que no ho facin). Les educadores que no tenen un destí fix, i passen per moltes 

escoles acostumen a veure I'escola amb majors possibilitats de dinamisme. Tot plegat 

influeix en les relacions que s'estableixen entre elles. És el cas següent: 

"Es I'hora de pujar a classe. Han de pujar agafats a la barana. El Karim comen<;a a plorar 

quan entrem. Llavors la seiem al terra, perque de dos en dos vagin passant a rentar mans i 

canviar, amb l'Asun. Hi ha la Conxita. Noto a l'Asun crispada i al comen<;ament penso que és 

per la meva presencia, que potser molesto. Pero despres d'una estona me n'adono que és la 

Conxita. No sembla que l'Asun estigui contenta d'ella. Quan la Conxita li pregunta si n'envia 

dos més, l'Asun li contesta malament, que ja en té quatre i que esta canviant bolquers, que 

no té tantes manso La Conxita és com si no sabés que ha de fer, esta voltant. Se n'adona 

que no ha posat les tovalles, que se n'ha oblidat i ho diu. La Marga, que encara esta per alla, 

diu que les anira a buscar ella. Jo em sento rara i tampoc sé que he de fer. El meu paper és 

més cómode, perque m'emmotllo amb més facilitat. No he de ser la mestra del grupo Marxa 

un nen o dos a menjar a casa, pero no recordo quins·. (octubre 2002, grup 24-36 m.) 

L'Asun tenia una companya nova que no coneixia el funcionament de I'escola i se sent 

sobrecarregada perque només és ella qui se n'adona de que van tard, o de que aquesta 
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pauta no és la que s'ha de seguir. L'Asun i la Conxita s'estan emmotllant entre elles, peró 

la Conxita encara també s'esta emmotllant a I'escola, mentre que l'Asun, Olés I'escola" en 

aquest contexto 

En altres ocasions el compliment de la normativa comporta conflictes o visions diferents 

entre les educadores: 

(OC, EB2, juliol 2002, 24-36 m.) ·Soc a la sala de baix i només hi ha el grup de titelles; ve la 

mare de la Maria i pregunta que si pot deixar la nena (son aproximadament les 11 del matí). 

La Marga, la monitora, diu que si, la deixa, i se'n va corrents. Quan comencem a caminar, 

veig el cotxe de la mare del Poi, el de baldufes, que també pretén deixar el nen ara. La 

mestra Ii diu que ho consulti a la directora. Llavors, pel que sento, la directora ha dit que no 

es poden agafar els nens a partir de les 10, i que ara és I'hora que ja baixem les escales per 

anar al pati." 

Monitora i educadora actuen diferent i aixó repercuteix directament en el que poden fer les 

mares. D'altra banda la directora es mostra més contundent amb la norma mentre que la 

resta no semblen assumir-Ia plenament (la mestra no Ii diu directament que no a la mare). 

Tot i que breu la intenció ha estat mostrar que les relacions entre les educadores (que en 

general son óptimes) poden tenir repercussions directes en relació als infants o les 

families. 

3b.4. Presencia de les families en els diferents serveis d'atenció a la infancia 

En resposta a les característiques socials i la escassetat de polítiques que ajudin a les 

families amb infants petits, les lIars d'infants tenen una amplia demanda, per tot tipus de 

coHectius, també, evidentment per les families immigrades extracomunitaries. Una de les 

contradiccions de I'escola bressol recau en qué els seus objectius són clarament 

educatius amb una programació que prioritza i es focalitza en I'adequat desenvolupament 

de I'infant, mentre que per les famílies esdevé, sobretot, un recurs de confianya per a 

deixar els menuts mentre els membres de la família treballen. Esmentar aixó, que sembla i 

és una obvietat, és necessari per establir les prioritats deis diferents coHectius i els usos 

deis altres serveis disponibles. Perqué els altres serveis, generalment no poden assolir 

aquesta funció, donat que estan pensats per a ser espais compartits per les families i els 

infants: des de ludoteques, tallers de música per a infants, espais dins les biblioteques 

públiques, o els Espais Familiars i JTF. 
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Podem observar que I'escola bressol, que com hem dit és la que més clarament resolla 

funció de "maternatge" en abséncia deis progenitors, no té un ús equitatiu per part de tots 

els coHectius migrats. 

Taula 7. Lloc de naixement de les mares de I'alumnat de I'escola bressol2 de Ciutat Vella 

durant el curs escolar 2002-2003 

% infants Nacionalitat mares 
5192 Un proQenitor espanyol 
1731 MaQrib 
7,69 Sudamérica 
9,62 Centreamérica i Méxic 
769 UE 
5,77 Sense informació 

A I'escola bressol 1 de Ciutat Vella durant el curs escolar 2002-2003 hi assistiren un total 

de 52 infants. Una mica més de la meitat deis infants tenien un deis progenitors nascuts a 

I'estat espanyol, el 17 % la seva mare és nascut al Magrib, el 17 % al continent america, i 

la resta a la UE i sense informació. A I'escola bressol 2 de Ciutat Vella el mateix curs hi 

havia 73 alumnes deis quals 53 tenien almenys un deis progenitors de nacionalitat 

espanyola. La proporció de població nascuda a l'Estat Espanyol és substantivament 

superior, tot i que el barri en el que es troba presenta major índexs de població immigrada. 

Taula 8. Lloc de naixement de les mares de I'alumnat de I'escola bressol 1 de Ciutat Vella 

durant el curs escolar 2002-2003 

% Nacionalitat mares 
75,34 Un proQenitor espanyol 
15,07 Magrib 
411 Sud-ameriea 
274 Centreamérica i Méxic 
2,74 Asia 

De I'escola 1 tenim les dades de les persones que estan rebent un subsidi d'ajut PIRMY. 

15 de les 73 famílies estan rebent un d'aquests ajuts (és a dir, el 20 % deis assistents). A 

I'escola 2 també hi ha un elevat índex de població en aquesta situació pero no he pogut 
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accedir a aquest tipus de dad es. El 60% d'aquests ajuts el reben persones nascudes a 

I'estat espanyol. Alhora 22 de les 73 mares tenen estudis superiors (el 30 per cent), i 

només una d'elles esta rebent un PIRMY i és ('única nascuda fora de I'estat espanyol. De 

fet les mares amb estudis superiors ocupen nínxols laborals elevats (des de professores 

universitaries, artistes, professionals liberals, controladores aeries, etc.). 

La composició social de les families que assisteixen a les escoles bressol és molt 

heterogenia, tot i que esta més polaritzada en I'escola 1 que en la 2 (per la que no tinc 

dades fiables i per tant no puc descriure minuciosament). 

Tot i així és facilment observable que hi ha col·lectius, presents al districte, i als barris 

particularment, que fan un escas ús de les escoles bressol. Molt poques families 

asiatiques (les que hi ha son pakistaneses i filipines, peró molt poques), pel que podem dir 

que gairebé son absents, i per tant es fan poc visibles. En canvi hi ha un ús important i 

creixent de la població d'origen magribí o de sud o centreamerica. 

El factor "necessitat" és indispensable per comprendre els comportaments individuals, tot i 

que en algunes qüestions esdevenen coHectius. I aquest factor "necessitat" esta 

relacionat amb moltes variables entorn pautes d'assentament en la migració, xarxa de 

relacions, característiques i condicions del treball, i sostenibilitat de les estructures 

familiars d'origen, entre d'altres: la presencia en destí de la parella o d'altres membres 

familiars, I'horari laboral, el tipus de treball, etc. 

La presencia de families immigrades extracomunitaries en altres espais educatius 0-3 

anys (especialment els JTF i EF) no és tan nombrasa com podria esperar-se tenint en 

compte els seu s objectius originals totalment transformats ara, tal i com ja he exposat. 

A nivell de tot Barcelona la presencia de families sense que cap deis progenitors fos 

nascut a l'Estat espanyol, era baix: 
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Taula 9. PaIsos de naixement de les mares deis infants. Anys 
2000-2001 

Espanya 457 86,23 

Alemanya 12 2,26 

Croacia 1 0,19 

Franya 2 0,38 

Italia 2 0,38 90,57 

Polonia 1 0,19 

Portugal 1 0,19 

Regne Unit 4 0,75 

Argelia 3 0,57 

Mali 4 0,75 3,21 

Marroe 9 1,70 

Nigeria 1 0,19 

Argentina 3 0,57 

Bolivia 1 0,19 

Brasil 2 0,38 

Cuba 2 0,38 

Equador 6 1,13 3,96 

Mexie 1 0,19 

Perú 3 0,57 

El Salvador 2 0,38 

Santo Domingo 1 0,19 

Filipines 4 0,75 

Iran 1 0,19 2,26 

Japó 1 0,19 

Paauistan 6 1,13 

Total 530 100,00 
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Més del 86 % de les famílies assistents a Barcelona als Espais Familiar i Ja tenim Un FiII 

són nacionals, i una mica més del 3 % de la UE. De la resta de paIsos Marroc, Equador i 

Pakistan son els més presents (aquestes dades reflexen les persones apuntades, no la 

continu"itat en I'assistencia). Peró la distribució de la població d'origen immigrant entre els 

diferents espais difereix molt. 

Grafic 1. Percentatge de Mares no nascudes a l'Estat Espanyol que estan apuntades al 

JTF observat a Ciutat Vella I'any 2001-2002 

JTF CIUTAT VELLA 

Mare 
estrangera 

48% 

Mares 
autóctones 

52% 

De les 22 mares assistents al JTF de Ciutat Vella la distribució de I'origen de les mares hi 

ha un 48 % de mares no nascudes a I'estat espanyol. És a dir, molt per sobre de la 

mitjana a Barcelona. I al JTF de Nou Barris observat en el mateix període no hi havia cap 

mare estrangera (és més, gairebé no hi havia cap mare que no hagués nas cut a Nou 

Barris), i només una estava casada amb un cuba. 

En la distribució d'origen de la població no espanyola assistent al JTF de Ciutat Vella 

s'observa una elevada participació de mares de la Unió Europea. És rellevant la presencia 

de les mares alemanyes molt per sobre de qualsevol altre origen europeu (I'existencia de 

programes semblants al seu país d'origen i un concepte social del nadó forca diferent de 

I'existent a la societat catalana podrien explicar aquesta fidelització. D'altra banda 

I'enorme percentatge presencial de les mares pakistaneses és enganyós. Aquestes xifres 

donades fins al moment reflexen les mares inscrites, independentment de si assistiren un 
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dia o tots. Les mares pakistaneses, a excepció d'una d'elles, tenien una assistencia 

summament irregular. 

Grafic 2. Origen de les mares no nascudes a I'Estat Espanyol que estan apuntades al JTF 

observat a Ciutat Vella I'any 2001-2002. % respecte les no espanyoles 

JTF CIUTAT VELLA 

5% 5% 10% 

25% 

30% 

[] Regne Unit 

mAlemanya 

oPakistan 

o Franc;a 

• República 
Dominicana 

[J Equador 

m Argentina 

Pel que fa a I'assistencia cal dir que entre el grup del JTF de Ciutat Vella i Nou Barris hi ha 

ciares diferencies. Els grups poden anar variant de composició al lIarg del curs escolar 

perque com només pot assistir-s'hi fins que I'infant té entre 9 i 12 mesos, molts infants es 

donen de baixa a mig curs i s'incorporen de nous. Tenint present aixo, i que fa que gairebé 

cap familia pugui assistir a totes les sessions, és indicatiu que Nou Barris I'assidu"itat 

d'assistencia mitjana és del 75 % de les sessions, mentre que a Ciutat Vella és del 58 %. 

Per tant a Nou Barris el grup de mares és molt homogeni i té una assistencia més 

constant. 

La presencia d'estrangeria al JTF de Ciutat Vella es correspon forca a I'índex que 

presenta la llar d'infants situada en el mateix barrio I la diferencia de les mares 

pakistaneses, I'absencia d'alguns orígens també es repeteix aquí. 

La presencia de població immigrant de parsos rics, comunitaria o no esta vinculat a 

I'objectiu deis programes, focalitzats en el procés de socialització deis infants, que pretén 

afavorir la dinamica del grup de mares, I'intercanvi de lIurs experiencies maternals, 

familiars i socials, centrant-se en les pautes de crianca. Els objectius i les necessitats no 
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son convergents segons els orígens. 

Organismes i ti pus de participació segons serveis i programes 

La participació de les famílies a I'escola sí és un tema que sura en la quotidianitat deIs 

centres, i de fet és la concreció d'un tema més general, i que darrerament és centre de 

reflexió sobre el sistema educatiu, com és el de les relacions família-escola. Abans 

d'aprofundir cal aclarir que I'escola bressol és I'etapa educativa que permet un grau més 

alt de presencia (participació) a les famílies, més enlla de la gestió de certs serveis. I per 

tant hem de diferenciar aquests dos tipus de participació: 

• A.- L'organitzada a través de I'AMPA 

• B.- En les relacions quotidianes amb I'escola 

He desenvolupat aquest tema de forma amplia a Bertran (2005) on remeto per a un analisi 

de les possibilitats participatives que ofereix I'etapa educativa 0-6 a les famílies en general 

i sobre la necessitat de repensar I'ús del concepte participació mentre no s'incloguin com a 

tals les conceptualitzacions d'altres sectors socials que no siguin les classes mitges (és a 

dir, les més afins a I'escola i que adopten el criteri de I'escola). 

A continuació només presentaré alguns apropaments o distancies que han sorgit per part 

de les famílies a les estructures participatives (en termes de I'escola). 

A. L'organitzada a través de I'AMPA 

Les escoles de primaria permeten un grau més elevat de participació en gestió, perque les 

AMPA poden fer-se carrec de serveis com la guarderia de matí i tarda, menjador escolar i 

espai de migdia, activitats extraescolars, activitats destinades a pares i mares, a part de 

coparticipar en festes de I'escola junt al professorat. Les escoles bressol tenen en general 

un horari més dilatat i flexible que exclou el servei de guarderia (de 8 h. del matí a 5.30 

hores de la tarda, tot i que les educadores recomanen que I'infant no estigui al centre un 

maxim d'hores), i la cuina esta gestionada municipalment, com I'escola. Les extraescolars 

a I'edat de 0-3 encara no s'han erigit com una necessitat social i individual en I'imaginari 

deIs pares i mares, tot i que cal dir que ja comencen a haver activitats destinades a 

aquestes edats: massatge infantil, iniciació a la música, espai de trobada per famílies, etc. 

i potser en anys no tardans s'ampliara I'oferta educativa diversa per aquestes edats. 

Tot aixo significa que I'AMPA, si existeix, que no és pas present a totes les escoles 
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bressol observades, esta més focalitzada a organitzar activitats per a festes de I'escola, a 

col· laborar en I'organització de conferencies destinades a les families, o debatre alguna 

proposta d'interes per I'escola. 

Valorar la participació de les families a I'escola resulta una mica dificultós per que en 

moltes ocasions queda redu"ida a ocasions festives. Peró en canvi no ho és si s'anaJitza la 

tipologia de families que en formen part activa. 

Així es constata que les families autóctones de classe baixa mostren certa indiferencia al 

seu possible compromís amb I'AMPA, donant diferent tipus d'argumentació, des que mai 

els ha agradat fer aquest tipus de coses, que no és el seu estil, que ja Ji esta bé com esta, 

o la lIengua (aquest darrer argument coincident amb les families immigrades). 

Generalment no són gaire o gens crítics en com estan organitzades les coses. Mirem que 

diu una mare autóctona de classe baixa, la mare del Kevin molt apreciada per les 

educadores de ev, quan en una entrevista se Ji pregunta per la seva implicació a I'AMPA: 

"En la escuela sí, vamos a las reuniones y así. Aquí no (a I'escola bressol). Ya lo dije al 

principio que no iba a venir más. Yo vengo a todas las reuniones que hacen en la guardería, 

pero en las generales; a las que son del AMPA no. Yo siempre lo he dicho. Porque el año 

pasado vine en una del AMPA, y de madres se presentaron solo cuatro o cinco, las que eran 

del AMPA. Se pusieron a hablar entre ellas en catalán. Yo el catalán no lo hablo pero lo 

entiendo. Me sentí desplazada, pensaba" ¿yo que hago aquí?". Porque estaban hablando 

entre ellas y yo estaba sentada allí y me sentí desplazada. Luego hablaban de un tema de un 

local que se inundó y muchas cosas no las pillé y yo pensé" ¿Bueno, que pinto yo aquí?". Si 

a mi nadie me pide la opinión, si hablan entre ellos, cuatro o cinco nada más, ... Yo pago los 

recibos, pero para reuniones no. Es que como si yo no existiera. Es que ni me miraban. A mi 

nadie me pidió opinión, a mi nadie me dirigió la palabra." 

Aquesta mare posa en relleu diferents factors per excusar la seva manca de participació. 

Ella voldria participar, i ho intenta. Peró no se sentí inclosa. Assisteix a totes les reunions 

que convoquen les educadores, i se sent bé. En les seves paraules hi ha certa crítica a les 

poques persones que condueixen I'AMPA i la manera com ho fan. En canvi no existeix 

una crítica al funcionament, a I'establert en sí. Altres families de semblants 

característiques expressen una manca d'interes per I'AMPA i el que I'envolta, i alhora no 

mostren cap tipus de crítica. Sense dubte en el cas analitzat es posa en evidencia un 

problema de relació, d'integració. 

Algunes de les families immigrades de classe baixa també han fet intents de participació, i 

són forya més crítiques que les anteriors. Aquesta crítica més directa per part de les 
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famílies immigrades cap el funcionament de I'AMPA i I'exclusivitat de la gestió i poder, per 

part d'algunes poques famílies de perfil socioeconomic més elevat, i sovint 

catalanoparlants, és molt significatiu. Les famílies autoctones poden tenir més 

interioritzades les categories de classe i les jerarquies que se'n deriven. D'altra banda 

aquestes mateixes famílies pot ser que no estiguin en un moment de plantejament actiu 

de classisme. En canvi les famílies immigrades han viscut recentment, o estan vivint un 

procés de canvi escollit per a millorar (que no significa que a la practica puguin fer-ho). En 

tot cas són molt més conscients d'aquesta situació i per tant poden ser i son molt més 

critiques, per que estan menys involucrades i inserides en I'estructura de classes de la 

societat d'acollida, en la que tot just estan comen~nt a prendre un lIoc. 

Dos deis motius que s'exposen que dificulten la presencia a I'AMPA de les famílies 

immigrades són les ja indicades: la lIengua vehicular a les reunions, el cata la , i la 

impressió de sentir-se ignorats, que sobretot és no sentir-se acollits. 

La situació es balanceja des de persones que han demanat el canvi de lIengua a les 

reunions (pero que diuen que sempre s'acabava parlant en catala quan la resta 

s'oblidaven), fins a les que, com la mare autoctona, s'han sentit totalment ignorades. En 

aquesta queixa de ser ignorats, es posa de manifest el sentir a sobre seu la indiferencia 

que representen pels altres, i la conseqüent inaccessibilitat a aquest cercle. Pot existir 

certa submissió a esquemes classistes que funcionen subjectivament com deiem, i potser 

explicaria que una mare expressés la seva queixa a les educadores, pero en canvi no sera 

capay de fer-ho a I'AMPA. La imatge de les persones que participen activament a I'AMPA 

és com un cercle tancat, impenetrable, inaccessible. 

Ara bé, aquest fet, aqui exposat caldria veure fins a quin punt no es repeteix en les 

majories d'AMPA. En les escoles bressol del districte dins el que he realitzat I'observació 

la implicació a I'AMPA segueix un eix de classe/origen 30. Cal dir, en primer lIoc, que la 

més activa implicació de les famílies a I'AMPA no és gens representativa del perfil mig de 

les famílies de les escoles: les AMPES estan integrades per un nombre redu"it de famílies 

de classe mitja-alta, preferentment autoctones. La lIengua vehicular, com ja s'ha apuntat, 

és el catalá I és percebut, per una part de les famílies com un grup tancat, inaccessible, 

poc transparento 

30 Resultats i conclusions semblants obtenen a I'informe de Garreta, J. (2008) La participación de 
las familias en la escuela pública. La asociación de madres y padres del alumnado. Madrid: 
CEAPA. 
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Les families autóctones amb menys recursos tenen posicions diferents, peró generalment 

dins la no-participació: des de manca d'interes, passant per una valoració positiva del 

funcionament que hi ha fins el moment, fins a les crítiques ja exposades. Les famílies 

immigrades amb pocs recursos també tenen una visió crítica, que se solapa amb el seu 

procés migratori i les condicions integradores que la societat Ii permet en general, 

perspectiva des de la que també analitzen en funcionament de I'AMPA. Aixó significa que, 

en la relació "organitzada" de les families es reprodueixen els esquemes de participació, 

segons una jerarquia social i detentació de lIocs de poder. 

B.- En les re/acions quotidianes amb I'esco/a 

En el dia a dia a I'escola també es posa en joc el paper de les families en el centre. Així 

docs es pot diferenciar tres nivells de participació, que tan les educadores com les famílies 

valoren de diferent manera: 

• A.- La del dia a dia: que significa basicament respectar i atendre les normes de 

I'escola amb I'objectiu comú d'ajudar i facilitar el rodatge dins I'aula. Aixó su posa respectar 

una serie de normes internes que tenen a veure amb I'organització de I'escola i el 

benestar deis infants, algunes compartides amb altres escoles i d'altres no, com les 

següents: 

• respectar els horaris d'entrada i sortida de I'escola 

• portar tota la roba marcada, i reposar les mudes i pitets quan és necessari, 

portar els materials necessaris (bolquers, pomades, etc.), 

• escriure el diari de I'intant cada dia, i intercanviar informació amb les 

educadores a les entrades i a les sortides. 

• aportar materials o informacions que es demanin des de I'escola per a 

desenvolupar les activitats. 

El caire d'aquestes actuacions podria fer-nos preguntar si aixó cal anomenar-ho 

participació. Les educadores ho entenen així, i en referencia a I'absencia d'acompliment 

d'aquestes expectatives utilitzen els verbs no col-laboren, no participen. Peró sens dubte 

és així, en tant que suposa major implicació dins els objectius escolars, su posa major 

coneixement de les famílies del que succeeix dins I'aula, de les seves necessitats, suposa 

compartir interessos enfocats amb els infants. Aquesta és la lectura que fan les 

educadores, i que gairebé totes les famílies comparteixen. 
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Existeix certa f1exibilització perque s'entén que en aquesta participació conjunta el que hi 

ha en joc és el benestar de I'infant. Es parteix de que a una major quantitat d'informació 

compartida, així com actuar respectuosament amb les normes existents, garanteix tant a 

la familia com a I'escola poder vetllar en condicions pel desenvolupament de I'infant. 

Les educadores informen que han menjat els infants i com, el seu estat anímic aquel! dia, 

les incidencies importants que s'hagin pogut donar. Per les educadores el grau de 

respecte que les families mostren pel funcionament de I'escola serveix com a termómetre 

de la importancia que atorguen a aquesta institució en la vida deis seus fills i filies. La 

fiabilitat d'aquesta mesura valorativa té alguns punts al seu favor, perque dues són 

qüestions practiques, que no tenen perque estar associades a una determinada concepció 

de I'escola (no com succeeix amb les dues darreres). 

Les educadores tenen diferents graus d'expectatives segons el tipus de familia. Es 

considera que no existeix cap motiu per que les families de classe mitjalalta generalment 

incompleixin qualsevol d'aquests compromisos. En canvi, algunes d'aquestes families son 

les que protagonitzen un incompliment reiterat pel que fa als horaris, generalment arribant 

tard al matí, posant en risc I'activitat, i no podent fer la rebuda individualitzada a I'infant. 

Aixó rep una valoració especialment negativa ates que se su posa que aquestes families 

comparteixen, en major grau que la resta, la importancia del trebal! pedagógic i educatiu 

que es realitza dins I'escola, i de les que I'activitat n'és un component important. En 

I'apartat de sociabilitat ja s'ha posat un exemple de retardaments continuats, que 

distorsionaven molt el funcionament i davant deis quals es van haver de prendre mesures 

efectives. Algunes families d'aquest perfil, no pas la majoria peró, no son regulars en la 

informació escrita en el diari de I'infant, realitzant-se una interpretació semblant als horaris. 

Pel que fa a la resta de les families, no és que s'esperi que puguin incomplir algun deis 

compromisos, sinó que en principi hi ha més predisposició a comprendre que hi poden 

haver motius que poden posar en perill aquest compliment, i que es disposa de menys 

recursos per poder-los solucionar. Cal prendre aquesta afirmació amb tots els matisos 

possibles, perque cal afegir que les educadores de les escoles bressol son, de totes les 

etapes educatives, les que disposen de més informació pel que fa a les característiques i 

situació de les families, gracies a les amplies entrevistes inicials que fan amb les families i 

als intercanvis d'informació diaris a les entrades i les sortides, i els circuits d'informació 

31 
Anteriorment s'ha mostrat un tall del diari de camp entom aquesta tematica. No ho repeteixo. 
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entre les propies educadores. 

Així, per exemple la impuntualitat és incomprensible per a qualsevol tipus de família, pero 

en famílies molt necessitades, les dificultats d'assegurar la presencia de bolquers pel seu 

infant a finals de mes pot ser una realitat. Aquí fa referencia a una educadora de Ciutat 

Vella: 

(OC, EB1, 2002) "He aprofitat per preguntar-Ii si aquesta manca de seguiment d'aquestes 

pautes de funcionament és generalitzat, i m'ha contestat que de fet, costa que els pares 

recordin les demandes que fan, i que el de la puntualitat és el que més incompleixen. Un 

altre problema que es troben sovint és el de la falta de pitets i el de la roba de recanvi, etc. 

(els pares se n'obliden)." 

Durant el període d'observació es va comprovar que realment la impuntualitat era habitual, 

per no dir quotidiana. Les mestres han d'insistir reiteradament sobre el mate ix i les famílies 

no sempre se n'adonen: 

(OC, EB1, 2002) "Una mare li diu a I'educadora: "Pues mira, el Isaac lleva peto, yeso que 

habéis dicho que los niños no pueden traer peto". L'educadora, sense perdre la calma, Ii ha 

contestat que ja ho sabia i que el que passava "es que nadie nos hacéis caso cuando 

decimos las cosas. Y después tenemos que repetirlas cada día". 

En la mateixa línia, les educadores recomanen no excedir-se en les hores que les families 

deixen els infants al centre, pero en canvi, sobretot en referencia a famílies immigrades 

entenen que les seves necessitats, les seves jornades laborals, etc. obliga a moltes d'elles 

a incomplir aquesta recomanació. Son molt crítiques, en canvi, amb aquelles famílies que 

saben que no estan en aquesta situació. 

És en aquesta quotidianitat on es posa de manifest els diferents interessos de família i 

escola: 
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(OC, EB1, 2002): "Era I'hora Iímit de recollida deis infants, i encara en resten quatre per venir 

a recollir. Una d'elles és la Nicole. "La Nicole seguia plorant i cridant a la seva "Mamita" 

amorrada a la tanca de la terrassa, mirant al carrer nerviosament si la veia passar." Una 

educadora intenta calmar a la nena pero no es possible i la deixa estar. "Finalment, la mare 

de la Nicole ha arribat i la Maria, procurant mantenir el to amable que ha dedicat a tots els 

pares, Ji ha mostrat la seva estranyesa pel fet d'haver tardat tant en venir a buscar la nena. 

La mare (equatoriana), sense donar-Ji expJicacions Ii ha preguntat si la nena havia menjat. La 

Maria Ji ha reconegut a la mare que la nena no havia menjat gaire. La mare s'ha mostrat molt 

amoInada i ha tomat a insistir preguntant si la nena havia menjat realment el suficient... La 

Maria s'ha quedat una mica perplexa per aquesta insistencia, i el to, com si estés enfadada 



amb ella, i Ii ha contestat així: "Hombre, al menos ha comido algo, piensa que hace muy poco 

tiempo que viene. Además, peor que no haber comido es el rato que la pobre ha pasado 

esperando a que vinieras a buscarla. Se ha estresado mucho y ha llorado mucho, como veía 

que llegaban las otras mamás y tú no venías a buscarla"". La mare seguira insistint en el 

menjar. 

Hi ha una divergencia de prioritats entre I'educadora i la mare. Per la mare sembla molt 

important I'alimentació de la nena, per I'educadora la manca de gana és un signe habitual 

de I'adaptació deis infants, i Ii amo'inava més I'angoixa de la nena mentre esperava que 

arribés la mare. Cadascuna s'amo'ina per alió que no pot controlar directament. 

Una de les eines d'intercanvi d'informació és el quadern o diari de I'infant. Aquest recurs 

és el que presenta més limitacions. En el quadern es van recollint algunes informacions 

sobre el dia a dia deis infants; qüestions com el menjar, la son, etc, així com aquelles 

incidencies que hi puguin haver hagut. Les educadores es queixen del poc seguiment, en 

general, que les famílies fan d'aquest instrument. Peró la realitat és que en alguns entorns 

no esdevé una eina comunicativa adequada. El quadern esta pautat en catalá Tot i que 

les famílies, evidentment, poden escriure en castella si volen. Per aquests motius esdevé 

una eina totalment inadequada per les famílies immigrades de parla no catalana ni 

castellana, sobretot les de recent arribada. Per aquestes famílies, les de parla no lIatina, la 

informació escrita tampoc els és útil. 

D'altra banda, hi ha una altra qüestió a tenir present: el recurs escrit pot ser molt alie a 

algunes de les famílies tan immigrades com autóctones, sobretot si es tracta d'intercanvi 

d'informació sobre algú tan proper com és el fill. Una cosa és rebre un informe mensual, 

trimestral de part de les educadores sobre I'infant, i I'altre és establir un sistema 

comunicatiu diari, que comp9rta la contrapartida de que les famílies també han d'escriure. 

Evidentment suposa una acció inclusiva de les famílies, perque no es tracta d'informació 

emesa unidireccionalment sinó que es tracta d'un intercanvi. Peró per moltes famílies 

I'intercanvi comunicatiu escrit és estrany. 

Tenint present que hi ha un altre mecanisme d'intercanvi d'informació diaria del nadó, com 

és a I'entrada i sortida, s'usa molt més aquest recurs, que d'altra banda també és el tipus 

de vehiculació més "normalitzat" en les relacions quotidianes en qualsevol ambit. Per tant, 

un recurs escrit, és un recurs de més difícil implantació, sobretot tenint en compte que el 

recurs oral és més senzill i que existeix uns temps i espais perque aquest es pugui donar 

de manera flu'ida. 
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En general el fet de la impuntualitat de les famílies (tenint en compte la gran f1exibilitat en 

els horaris d'arribada) és un deis fets que crea més crispa ció per part de les educadores. 

Quan les educadores comenten la sen sació que tenen d'infravolaració, per part de les 

famílies, de la tasca educativa que estan realitzant amb els infants, sovint sorgeix com a 

exemple la impuntualitat. 

• B.- projectes, festes i esdeveniments especials: 

Algunes de les escoles han endegat projectes dirigits a enriquir la vida de I'escola i 

fomentar els intercanvis tan famí1ialescola, com entre famílies. En aquesta línia hi ha les 

biblioteques amb servei de préstec que tenen algunes escoles, incorporant IIibres i 

músiques de diferents lIocs del món, sobretot intentant incloure els orígens de les famílies 

deis alumnat. 

En un deis centres es realitza un projecte d'intercanvi de receptes de cuina, on les famílies 

tenien un paper crucial. Elles eren qui les facilitaven i qui cooperaven en la traducció en 

totes les lIengües que estaven presents a I'escola. La reproducció en diferent tipus de 

suport, tant d'audio com escrits, i en totes les lIengües, facilita la inclusió de tothom. 

Aquest tipus d'iniciatives, i aquesta en concret va ser un exit sobretot durant el lIarg i 

complex procés d'elaboració, ajudant a iniciar i consolidar afinitats entre les mares, 

produint-se múltiples intercanvis. La participació va considerar-se totalment reeixida. 

Iniciatives d'aquest tipus, tot i I'excepcionalitat en el ritme quotidia deis centres, acostumen 

a ser reeixides. També ho són les festes de I'escola, en les que sovint les famílies 

preparen alguna activitat, i acostumen a ser un exit de participació. Aixo sí, a diferents 

nivells. L'assistencia a les festes és generalitzada, i gairebé ningú hi falta. 

En canvi, en moltes ocasions hi ha actes realitzats per les famílies, o organitzades per 

aquestes, bé exclusivament o bé en coHaboració amb les educadores. Si es tracta, com 

hem dit abans, de menjars objectes, música, o aportacions semblants, en principi hi 

participa tothom. Pero si en la festa s'ha de representar teatralment un conte, per posar un 

exemple freqüent, les persones que ho protagonitzen queden relegades a determinats 

perfils. Com en I'AMPA, són famílies dins el perfil de classe mitja-alta, autoctones o no. De 

fet potser hi participen més famílies de classe mitja-alta comunitaries que a I'AMPA, en 

algunes ocasions, persones que tenen ocupacions artístiques. La resta de famílies 

assisteixen, preparen algunes coses de menjar, ajudaran a guarnir... Un altre cop es 

posen de manifest reflexes de les jerarquies socials de la nostra societat. 
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El problema de les festes i altres esdeveniments semblants és que son puntuals i 

dificilment tenen una major continurtat. A més, segons I'estructura, reforcen sense 

pretendre-ho, les agrupacions de classe i origen de les families. En cas de 

desenvolupament de projectes, com I'exposat de les receptes, valorat exitosament per 

educadores i families a tots nivells, el fet que les families com a maxim estiguin tres anys 

al centre dificulta I'exit de qualsevol dinamica de canvi de les relacions social s i la 

participació. 

• C.- sesslons informatives 

El centre realitza diferents reunions informatives d'aula. L'assistencia i participació 

acostuma a ser generalitzada, segons les educadores, i les valoren positivament. 

La lIengua vehicular de I'escola és el catala, i en general es realitzen les reunions en 

aquesta lIengua. Les educadores ho expliquen en comenyar, i també exposen que 

després atendran totes les consultes individuals que calguin en castella. Els intercanvis 

dia a dia també es fan en castella en aquelles families que els facilita la comprensió. En 

alguna ocasió s'ha pogut observar que alguna educadora que té coneixements d'angles o 

frances usa ocasional aquesta lIengua amb families que la parlin. Els documents escrits 

generalment son bilingües. Les families immigrades en general no tenen critiques cap 

aquesta practica, perque la informació els arriba igualment. En canvi si que son critics, 

alguns d'ells, a I'AMPA, com ja s'ha exposat. 

En canvi en una de les escoles algunes families es queixaven que era justament el centre, 

en concret la nova direcció, la que impedia la possibilitat de participació de les families. La 

queixa es focalitzava en que havia minvat la participació, aixi com les entrades a I'escola: 

"Esta es una escuela donde no quieren que participen mucho las madres ... No les veo yo 

muy ... Antes si, se organizaban muchas cosas con los padres' (2002) 

Els motius que es donaven es personalitzaven totalment en la persona que dirigia el 

centre, ja que amb anterioritat la situació era diferent. Es possible que sobretot fos una 

queixa contra la persona concreta que duia la direcció de I'escola. 

En general les educadores manifesten que volen la participació de les families a I'escola, i 

en general la valoració és positiva, tot i que la participació és diferenciada segons els 

coHectius. Peró les mateixes educadores pel que fa a la participació de les families a 

I'AMPA , i el perfil d'aquestes, no tenen elaborada una reflexió massa profunda. S'integra 
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com un fet normal que la composició sigui la que éso D'altra banda, molt sovint, tot i que 

no sempre, aquestes mares integrants de I'AMPA reben apeHatius positius, Olés una dona 

molt maca", "són una familia molt maca". Altres families també poden rebre aquests 

apeHatius, pero en referencia a altres temes (per exemple com s'amoInen pels seus fills, 

etc.), pero no pas fent referencia a la implicació activa a I'escola. 

Les educadores de I'escola bressol en general és un col·lectiu amb la seva feina, pero 

com en tots els coHectius el major o menor compromís, i per tant implicació es troba 

segons els anys que es duguin a I'escola, el grau d'afinitat amb la línia d'escola, la 

intensitat de les relacions amb les altres persones de I'escola, siguin educadores o bé 

tinguin altre ocupacions: cuineres, feineres, monitores, ajudants, etc. 

3b.5. Entre possibilitats i desitjos 

Si bé deia que algunes dones europees estan familiaritzades amb aquests formats de 

programes (potser menys amb les escoles bressol) tampoc és així per a les dones de 

paIsos no comunitaris. En molts deis paIsos d'origen I'escolarització durant aquesta etapa 

del cicle vital, i la intromissió institucional que suposa en materia d'educació, que 

generalment esta relegada a la familia durant aquest període (sobretot les dones), pot 

considerar-se prescindible o bé inconvenient: 

• en un primer moment, per exemple, la incomprensió de deixar en mans de 

desconegudes un infant de 4 mesos. 

• es pot viure com una forma de control institucional (sobre la que pot influir la 

condició de legalitat, pero també I'experiencia i el paper de les institucions en el país 

d'origen). 

• poden ser més o menys contradictories amb les pautes d'origen (durada de la 

lactancia materna, espai on i amb qui dorm I'infant, introducció de nous aliments, 

ritmes ... ) 

Que aquesta percepció sigui més o menys durable depen de les possibilitats d'adaptació i 

equilibri entre conservar algunes pautes d'origen que es desitja prioritzar, i acomplir amb 

exit I'objectiu de la migració (sigui a curt o lIarg termini, i que també inclou la promoció 

educativa deis infants). 

Pero sobretot, I'absencia clara d'alguns coHectius en aquest tipus d'espais, acostumen a 
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estar relacionats amb que els objectius que ofereixen els programes deis que parlem, en 

moltes ocasions estan majoritariament coberts si la xarxa de relacions en destí ja esta 

consolidada, si es disposa de familiars aquí, si aquestes pautes es poden dur a terme en 

condicions semblants a les d'origen, si en origen no ha existit un trencament amb la 

transmissió de cures infantils entre les diferents generacions de dones, ... Així, per 

exemple algunes dones magribines o pakistaneses, o dominicanes han rebut I'ajut de les 

seves germanes o mares, o cunyades o tietes quan han tingut fills aquí. 

Tot plegat su posa viure un procés de recerca d'equilibri entre la modificació i la 

conservació, escollint en cada moment el que s'adapta millor a les condicions presents i 

als objectius migratoris i els educatius pels infants. És una situació de balanceig, 

d'aplicació de pautes en un context diferent del que es van adquirir i crear, i d'acomodació 

a un nou contexto 

Ara bé, també hi ha casos d'invisibilitat de la maternitat perque les adaptacions han pres 

camins inesperats. És el cas, per exemple, de la construcció de nous models de 

maternitat, paternitat, i per tant de crianya infantils, que suposen un trencament absolut 

amb les pautes conegudes, i una distancia absoluta també amb les de la societat de destí. 

La necessitat d'adequacions a situacions no previstes ni desitjades per les persones i 

coHectius que els protagonitzen imposa un nou tipus de relació, la maternitat 

transnaciona/, que es produeix entre la població equatoriana migrada, per exemple. 

La impossibilitat de recórrer a altres membres de la família ha provocat un augment de la 

demanda d'institucions educatives formals per a edats cada cop més primerenques. Les 

famílies immigrades es veuen afectad es en grau major o menor pels ritmes propis que 

s'estableixen en la nostra societat, i per tant cal no oblidar la incidencia que tenen a I'hora 

de limitar la flexibilitat i de trobar altres alternatives. Deixar els infants tan menuts (sobretot 

fins a 3 anys d'edat) a carrec d'institucions, públiques o privades, encara que sigui poques 

hores al dia, és un fet poc comú en altres cultures i, de fet, d'implantació recent a la nostra 

societat {Bertran, 1999}. 

El format i característiques deis programes Ja Tenim un FiII i Espai Familiar, al menys en 

les característiques de Ciutat Vella, podrien convertir-los en espais de trobada entre 

famílies autóctones i famílies immigrants amb infants petits, de diverses condicions 

socioeconómiques, que sovint no se relacionen fluidament en altres ambits. Aquestes 

expectatives es legitimen por dues constatacions: 

En el treball de camp s'ha observat que s'estableix una bona dinamica de relació 
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intercanvi entre famílies autoctones i immigrades de diferents situacions socials per la 

confluencia d'interessos circumstancials, i en algunes ocasions s'estableixen relacions 

perdurables. Algunes de les valoracions de mares immigrades sobre la seva assistencia al 

programa JTF son semblants a les que expressava aquesta mare argentina en una 

entrevista: 

"El grupo ha contado con la asistencia de varias personas inmigrantes, y esto me ha hecho 

sentir acogida. Algunas de las amistades que he hecho transgreden el límite del grupo; me ha 

servido mucho para hacer amigas·. 

Pero aquesta constatació no s té fins que no s'hi ha assistit. 

Estrategies educatives desenvolupades 

Més enlla de les dificultats que, sobretot les famílies arribades recentment, tenen per 

incorporar-se als circuits escolars des de I'escola bressol (no aixi en els CEIP, a partir deis 

3 anys), les famílies poden provar altres serveis o desenvolupar altres estrategies per 

garantir les cures i I'educació deis seus infants en condicions propicies. 

Pero I'existencia d'estrategies socialitzadores i educatives alternatives té diferents causes. 

Si el que prioritzen les families és conciliar treball i familia poden estar interessades a 

accedir a les escoles bressol. El nombre insuficient de places d'escola bressol pública i 

I'enorme competencia d'accés deixa enrere la població immigrada en situació de major 

precarietat social. Les guarderies privades requereixen una excessiva despesa economica 

en un moment de priorització de la reducció de la despesa economica. La dualitat 

privada/pública és extensiva a la resta d'institucions i serveis (siguin sanitaris, de lIeure, 

educatius, etc.). Els serveis d'atenció a la infancia tenen peculiaritats d'objectius i de 

funcionament que limiten, per altres motius que exposarem més endavant, la seva 

atracció. 

Pero les famílies immigrades també poden rebutjar aquestes opcions per altres motius. Si 

es té en compte que la població immigrada ha decidit realitzar una gran inversió en la fase 

productiva, els costos que comporten I'educació i la cura deis fills són valorats 

contínuament üuntament amb la qualitat). Per exemple, la presencia d'infants xinesos de 

menys de 6 anys al nostre sistema educatiu és gairebé inexistent, pero aixo no vol dir que 

no valorin aquesta etapa educativa (Beltran i Sáiz, 2004). Les families xineses adopten 

diferents estrategies en funció del moment productiu en que es troben i de les alternatives 

de que disposen. Moltes families, que no poden alliberar-se del treball per tenir cura deis 
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seus fills petits, prefereixen que altres familiars se n'encarreguin i els porten a la Xina. Hi 

ha qui decideix contactar amb una família que aculli el seu fill i que passa a tenir un rol 

paral·lel als deis avis; la família biológica pot visitar diariament I'infant o bé pactar una altra 

periodicitat, segons les circumstancies. Algunes famílies que ja estan més establertes 

duen a terme altres estrategies, com contractar persones d'origen xines perque se'n facin 

carrec. Algunes vegades les families equatorianes també decideixen enviar a l'Equador 

els seus fills nascuts després del reagrupament del marit, per tal que els cri"in les avieso 

Els po bies d'origen acaben estant formats per gent gran i infants, sense la presencia 

d'adults. 

Peró les famílies també poden considerar inapropiats els serveis i les institucions que 

s'ofereixen i priorifzar un altre tipus d'entom socialitzador per als més menuts. Entre les 

families marroquines o pakistaneses, durant els primers anys de vida, I'entorn que es 

considera apropiat per al desenvolupament deis infants és la llar i la familia. Algunes 

families senegambianes poden considerar desaconsellable I'educació deis infants en la 

nostra societat, per la diferencia de valors que es transmeten. Una institució encapyalada 

per persones que no es coneixen pot ser percebuda com un entorn estrany. A més, 

I'interes per les institucions minva si els serveis que ofereixen no s'adiuen amb les 

prioritats de les families. Peró aixó no priva que puguin intentar participar-hi per desviar el 

servei de la institució en benefici propio És el que succeí a I'associació Ibn Batuta, on les 

dones no hi assistien pas perque tinguessin interes en el que se'ls oferia, sinó perque 

volien muntar un grup de classes d'arab per als seus fills i filies, davant la por a la perdua 

de la lIengua materna. Desconeixer la lIengua materna, en aquests casos, significa la 

impossibilitat de relacionar-se amb les families d'origen i perdre els vincles afectius, 

emocionals i identitaris fa miliars. En aquesta ocasió la creació d'una xarxa de relació no 

passava per les institucions, sinó que la relació previa ajuda a utilitzar el marc institucional 

per plantejar un problema que els amo"inava i trobar-hi solució. En tot cas, I'existencia 

d'una participació informal és el que permet accedir a la formal. 

Aquí cal emfasitzar que I'existencia d'una xarxa de suport que faciliti informació sobre la 

localitat d'arribada permet establir lIayos afectius i de recolzament emocional i practico A 

I'inici del flux migratori, les dones que no tenen informació sobre com moure's per la ciutat, 

per exemple, i aprofiten les xarxes migratories d'altres col·lectius que ja estan més 

consolidats. El que exposa la mare de Narham (assistent a una escola bressol) també ho 

manifesten altres mares, i de fet en els programes JTF algunes era quan descobrien la 
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seva existencia: 

"E: ¿este es el primer año que Narham está en la escuela? 

M: Si, el primero, lleva cinco meses 

E: ¿Y el año pasado? ¿Estaba en casa? 

M: Nosotros no sabíamos que hay guarderías y escuelas 

E: ¿No sabíais? 

M: No, una amiga mía española me dijo que habian y que dejase al niño en la guardería 

E: ¿Una amiga del Pakistán también? 

M: No, española, que viene a nuestro bar 

E: Ah, entonces no sabías. ¿Y tus amigas tampoco lo sabian? 

M: No, cuando nosotros llegamos no sabiamos nada de esto y ella fue quien me lo dijo. Claro 

mi amiga me lo dijo todo y me dijo que porqué no dejaba el niño aquí. Y luego yo se lo dije a 

mis otras paisanas. " 

El recolzament d'aquestes xarxes també ajuda a trencar la por que provoca la condició 

d'irregularitat, quan s'informa que fer-se veure en determinats espais no comporta el perill 

que sí que existiria en la societat d'origen. Pel que fa a la sanitat, per exemple, aixó es 

tradueix en que és molt més efectiu anar al servei d'urgencies, on el control és menor, que 

no pas als metges de capyalera ordinaris, que recolliran totes les dades personals. 

En aquells col·lectius que han pogut estabJir una xarxa de relacions i acompanyament, les 

dones poden utilitzar-Ia per trobar persones que es facin carrec puntualment deis seus 

infants o bé organitzar intercanvis. Altres opcions passen per buscar una dona, entre tres 

o quatre mares, perque tingui cura de tots els infants conjuntament i reduir costos (moltes 

mares acabades d'arribar no saben que hi ha escoles bressol per a menors de 3 anys, per 

exemple). 

Aquesta diversificació d'estrategies i opcions posa en relleu que aquesta població té una 

necessitat real de rebre ajuda o serveis i que Ji calen estrategies per compaginar la cura 

deis infants amb les altres tasques que han de desenvolupar. Alla on existeixen serveis 

d'aquest tipus, hi ha una demanda elevada. 

Una qüestió que amoIna els professionals és que es detecta que menors de 6 anys són 

atesos per nenes de 12 anys o menys, en absencia d'adults (per exemple, la germana, de 

cinque, que es fa carrec del germa, de P3, des de la sortida de I'escola fins que arriba a 
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casa algun altre familiar). Sovint s'apeHa al grau diferent de maduresa, a la més gran 

atorgaci6 de responsabilitats durant el cicle vital, a l'aplicaci6 de valors com la 

responsabilitat i I'autonomia en I'ús d'una estrategia per necessitat, tasca que al 1I0c 

d'origen pot anar acompanyada d'un control social informal més exhaustiu (els ve"ins), que 

aquí ha desaparegut. En tot cas caldria evitar judicis precipitats i valorar les condicions de 

cada situaci6: saber quan i quant de temps estan sois, on s6n i que fan, si aixó afecta la 

seva dedicaci6 a I'estudi i el seu benestar, si poden viure situacions de risc (accidents, poc 

acompanyament), etc. Potser poden mostrar-nos unes relacions entre germans diferents 

de les que imperen a la nostra societat competitiva i individualista. Cal afegir que hi ha 

institucions que en detectar aquestes situacions han creat espais perque aquests infants 

puguin estar-s'hi i donar-los més seguretat (escoles que obren les portes més d'hora o 

que les tanquen més tard; esplais que creen espais per donar-los acollida). 

Recapitulaci6 

En els darrers vint anys, la societat catalana esta vivint un canvi en les practiques de 

crianc;a infantils i en les pautes educatives com a estrategia adaptativa a les noves 

estructures socials. 

D'una banda, la concepci6 social del cicle vital de les dones ha canviat enormement. 

L'entrada massiva i assentament de les dones en el mon laboral ha fet entrar en 

competencia els cicles productius i reproductius. Davant la inexistencia de polítiques reals 

que afavoreixin la maternitat (i paternitat) i la possibilitat de I'exercici deis rols associats 

no esta tractat com a prioritat social durant els primers anys de vida deis infants. De 

manera que les cures i atencions als infants durant els primers anys de vida si es pretén 

que es realitzi dins I'ambit familiar ha de ser en detriment de la trajectória laboral d'algun 

deis membres de la família i deis guanys económics que es deixen de tenir. Les persones 

que realitzen aquesta elecci6 entre la seva etapa productiva i reproductiva son 

especialment les dones, patint perdues professionals i económiques importants, quan més 

joves siguin mares (Aguinaga, 2004; Crittenden, 2001;Budig i England, 2001). 

Aquesta obligada elecci6 entre producci6 (m6n laboral) i reproducci6 ha conduit a que 

moltes dones vagin endarrerint el moment de ser mares, prioritzant la trajectória 

professional, fins que ellímit biológic es viu com un ultimatum. 

Ser mare no és concebut, per una part de les dones, com a rol inequívoc del ser dona, 

sin6 que es viu com una opci6 possible, un desig opcional, amb un elevat component 

d'individuaci6. Generalment el projecte de tenir un fill, tot i fer-se en parella, és sobretot un 
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projecte personal, individual, de manera que I'objectiu, més que la familia, és el fill, o més 

ben dit, ser mareo Per aquest motiu s'accepta tota la carrega productiva i reproductiva. De 

moment encara no sabem si educaran el seu fill a partir d'objectius independents, peró és 

ciar que elles sí actuen des de principis independents que suposen una concepció de 

I'autonomia. 

Al mate ix temps aquesta manca de lIoc social de la maternitat provoca dos fenómens 

paraHels: d'una banda, I'existencia d'elevats dubtes i incerteses a I'hora d'escollir ser 

mare o no, i del moment de ser-ho, i per una altra, I'experiencia social de tenir una manca 

de preparació per ser mare i de coneixement "popular" sobre com son els infants i que 

necessiten. 

Per una altra banda, hi ha dones que ser mare és una fase del cicle vital clara, que no 

entra en competencia amb I'etapa productiva sinó que son coetanies. Sovint esta associat 

a una divisió de les funcions entre diferents membres del grup familiar (nuclear, extensa, 

grupal). En aquestes situacions ser mare no comporta dubtes ni incerteses. En tot cas les 

dones amb aquest perfil que viuen un procés migratori internacional poden experimentar 

contradiccions i reajustaments importants pel canvi que estan vivint i per I'adaptació a la 

nova societat receptora. Que producció i reproducció esdevinguin en competencia depen 

de les adaptacions familiars, condicions laborals i xarxes de suport existents, entre altres. 

La descripció deis espais educatius formals existents per a infants entre els 0-3 anys ha 

estat necessari perque su posa un format institucional associat a un concepte d'Estat 

(qüestió en la que no entro, peró de la que hi ha nombroses recerques i reflexions a nivell 

europeu i també algunes estatals) de familia. 

Els serveis i programes, per descomptat les escoles, assoleixen un format molt 

institucionalitzat i amb objectius clarament independents. Les escoles bressol són els 

espais educatius formals més flexibles dins del sistema educatiu peró també presenten 

una burocracia própia (Díaz de Rada, 2005) que té efectes directes, més enlla de les 

pedagogies que s'apliquen. Les educadores no tenen control sobre totes les qüestions 

que incideixen en els infants quan estan amb elles, per tant. L'espai de que es disposa, les 

normatives sobre els espais i les seves disposicions, les necessitats arquitectóniques i els 

recursos materials tenen incidencia directa sobre la quotidianitat. En el contrast de les 

dues escoles bressoll'espai disponible és un factor forya important a I'hora de la gestió del 

temps i els usos deis espais i la flexibilitat possible. La manca d'espai provoca major 
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rigidesa 32 que incideix sobre els ritmes que seguiran els infants i les demandes a les 

famílies. 

Peró les escoles bressol també estan dissenyades per a dur a terme un concepte propi 

d'autonomia de I'infant, lligat al seu desenvolupament psicomotriu. Cadires i taules a mida, 

per suposat, peró penjadors de la roba a mida, gots a I'abast, prestatges, i junt a aixó 

expectatives de comportament: que els infants pengin la roba al penjador, o agafin els 

gots ells per beure aigua. Al proper capítol tractaré millor d'aquestes expectatives; aquí 

vull remarcar que les famílies a les seves lIars no disposen generalment d'espais tan 

adequats en la mateixa mesura. En les institucions tot esta preparat per rebre els infants 

d'una determinada manera, puerocéntrica: les normes que s'han de seguir, com s'entén 

I'autonomia deis infants, de quina manera assolir-Ia. A les famílies I'acollida es d'una altra 

manera, adultocéntrica: hem vist que, en general, no hi ha una reflexió a lIarg termini al 

voltant del desenvolupament de I'infant sinó perspectives a curt termini que es duran a 

terme a través de les practiques parentals, com veurem en el proper capítol. I 

I'adultocentrisme varia de forma si els objectius etnoparentals seran més independents o 

menys, en tant que els objectius independents estan relacionats amb el condicionament 

espacial d'objectes puerocentrats en relació a I'absencia de múltiples persones que puguin 

oferir diversificat de relacions i estímuls als infants. 

Per tant els espais educatius institucionals formals, i també els semiformals, tenen 

característiques forca diferents de les que tenen les famílies: I'entorn socialitzador deis 

infants en els espais educatius formals i semiformals i la llar és diferent en tots els 

aspectes. 

La baixa representació de les famílies immigrades d'alguns orígens no-comunitaris en els 

espais educatius semi-formals, esta relacionada amb la inapropiació d'aquests espais com 

a format (horaris, composició, espais) i objectius, tot i que quan hi son presents es 

produeixen relacions d'intercanvi i reconeixement mutu entre les mares de diferents 

orígens i classes socials difícils de produir-se en altres ambits. 

Aquesta dada ens informa de situacions d'accés o no-accés, peró també de diferents 

estrategies desenvolupades, camins viables, i necessitats, dependencies i o indiferencies 

vers les opcions educatives institucionalitzades. 

32 
Tot i així les educadores generalment saben treure profit positiu de totes les acomodacions que 

han de ter per adaptar-se als espais. 
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