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AFINA F I N

D’acord amb diversos estudis d’organitzacions inter-
nacionals i locals, Nicaragua és el país amb el ma-
jor nombre d’embarassos de dones menors de 18 
anys de Llatinoamèrica. La Fundación Nicaragüense 
de Desarrollo Económico y Social informa que l’any 
2012 un 24,4% de dones entre 15 i 19 anys eren 
mares o estaven embarassades, existint un percen-
tatge més elevat a les zones rurals (28,9%) que a 
les urbanes (21,1%). El 2006, el govern sandinista 
de Daniel Ortega penalitzà l’avortament terapèutic 
permès des de feia dècades. Segons paraules pro-
vinents del propi govern, “el embarazo de madres 

jóvenes es un milagro”, com afirma la vicepresiden-
ta nicaragüenca als diaris locals. En aquesta línia, 
els mitjans de comunicació lligats al partit celebren 
el concurs de “la mamá más joven del país”. Des 
d’una posició molt diferent, les organitzacions inter-
nacionals, ONGs i col·lectius feministes consideren 
aquests discursos i pràctiques com una violació dels 
drets sexuals i reproductius, un impediment per la 
formació de les dones i de la seva entrada al món 
laboral. Tanmateix, se’n sap molt poc de la visió de 
les pròpies protagonistes, una qüestió que passarà 
a ser central en la meva investigació sobre el tema i 
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que es resumeix en la pregunta: quina és 
la visió de la maternitat primerenca de les 
joves mares i les seves famílies? 

Aquesta publicació reflexiona sobre 
les narratives de la maternitat primerenca 
d’un grup de mares entre 14 i 18 anys 
d’una petita comunitat rural al nord del 
país, així com sobre les representacions 
d’altres actors socials que contribueixen a 
crear l’imaginari col·lectiu sobre materni-
tat jove. La comunitat en la qual vaig por-
tar a terme el meu treball de camp compta 
amb 3.702 habitants i, segons el registre 
de l’Hospital municipal, el 39% de les do-
nes embarassades entre gener i maig de 
2017 eren menors de 19 anys. En aquest 
context, vaig realitzar onze entrevistes a 
mares joves, dues entrevistes a les mares 
d’aquestes, tres grups focals, dues entre-
vistes a personal mèdic dels centres de 
salut i l’hospital, una a personal docent de 
l’escola i una altra a personal d’una ONG 
que treballa en favor dels drets sexuals i 
reproductius a la zona.

Diari de camp: allò quotidià

El Guapotal és una àrea plena de turons 
verds i suaus que conformen valls de fèr-
tils prats, combinats amb pendents selvà-

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

tics i muntanyes frondoses. Aquí és on se 
situen les comunitats analitzades: grupets 
de cases dispersos per l’accidentada geo-
grafia, per les espesses valls, els boscosos 
penyals i les plantacions de cafè.

Són dos quarts de cinc de la matinada, 
el gall canta des de fa hores, encara és 
de nit i a la cuina arrenca un nou dia. La 
dona de la casa comença molent el blat 
de moro amb un petit molí que té subjec-
tat a la taula. Moldre requereix de força i 
pràctica i és una tasca que fan les nenes 
abans d’anar a l’escola, les filles grans, les 
joves o la mare de la família. Entretant, es 
couen els frijoles i es fregeix l’arròs. Han 
de tenir-ho tot preparat a les sis del matí, 
hora en què els homes de la casa esmor-
zen, abans d’anar a treballar al camp. 

La cuina és la part de la casa amb més 
dinamisme i vida, i també amb més fum. 
Sol estar separada de la casa principal. 
En un cantó s’ubica el fogó de llenya que 
es manté encès tot el dia. La cuina atrau 
tots els animals de la casa: gallines, po-
llets, gossos, gats i chanchos [porcs], que 
es dediquen a menjar qualsevol resta co-
mestible que caigui a terra. Un cop s’ha 
servit l’esmorzar, les dones preparen els 
nens i les nenes perquè vagin a l’escola. 

Els renten en el bany que és a fora de la 
casa, on hi ha un cubell ple d’aigua. Els 
vesteixen, els donen l’esmorzar i en aca-
bar se’n van tots junts caminant. Els nens 
i nenes de fins a quatre o cinc anys es 
queden a casa i els banyaran al migdia, 
quan el sol comenci a escalfar. Segueixen 
amb les tasques de la casa i la bugada. A 
les llars on hi ha més d’una dona, la feina 
es comparteix i s’intercala amb descansos 
en els quals s’asseuen a la cuina, parlen, 
riuen i prenen cafè juntes.

Les visites a casa de la veïna són fre-
qüents. A la tarda, quan el sol deixa de 
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En tornar a casa, ens asseiem a la 
cuina. Els nois han anat a jugar a futbol. 
Bullim cafè i continuem parlant mentre 
les últimes llums del dia s’apaguen rà-
pidament. Són les sis, ha arribat la nit. 
Tornen a fregir arròs i a cuinar els frijoles 
per sopar. Després ens preparem per anar 
a dormir. A les cases sol haver-hi una o 
dues habitacions en les quals hi dormen 
totes les persones de la llar (mares, ne-
bodes, tietes i àvies, els seus respectius 
companys –si els tenen– i els nens i les 
nenes). Els llits són grans i durs, de fusta, 
amb un matalàs prim. Són les vuit i anem 
a dormir.

Maternitat i família a Nicaragua

Segons Turid Hagene, entre altres auto-
res, la mare constitueix una de les figures 
centrals per a la societat nicaragüenca. 
Aquesta figura és un símbol d’autosacrifici 
i representa la força per seguir endavant. 
En molts casos assumeix el rol de prove-
ïdora i de responsable de la llar. D’aques-
ta manera, allò femení s’associa a l’àmbit 
domèstic, a la cura i a la maternitat, i l’es-
tatus que una dona té en la societat passa 
per la influència que exerceix a la llar i pel 
seu poder sobre els seus fills i filles.

La família nuclear no és majoritària a 
les zones rurals, sinó que existeix una di-
versitat de composicions familiars. A més, 
malgrat la gran presència i influència de 
l’església catòlica i d’altres credos religi-
osos, la maternitat en solteria és accep-
tada socialment, així com el fet que una 
dona tingui distintes parelles al llarg de la 
seva vida [hipergàmia] i fills de diferents 
homes. D’altra banda, la masculinitat no 
s’associa a la paternitat, sinó a la fertilitat 
i a tenir relacions sexuals amb diverses 
dones. Aquests elements fan que moltes 
llars estiguin encapçalades solament per 
dones.

Ser mare: un nou estatus

Un dels meus principals objectius en 
aquesta investigació va ser conèixer les 
raons i motivacions que les noies de la 
comunitat tenien per embarassar-se. Les 
meves troballes apunten cap a una di-
versitat de respostes: desig de ser mare, 
ganes de donar i rebre amor, segellar 
una relació amorosa o, simplement, com  
quelcom que “va passar”. Aquelles noies 
que decidiren ser mares ja vivien amb el 
seu company en el moment de prendre la 
decisió, per la qual cosa eren considera-

cremar i disminueix una mica la calor, so-
vint acompanyo les noies a casa de les 
veïnes. Arribem i ens asseiem al cobert o 
a l’habitació principal de la casa. A poc a 
poc comencen a enraonar a un ritme lent 
i pausat. M’expliquen com ha anat el dia, 
em parlen sobre la seva salut i les histò-
ries dels seus familiars i veïns, dels seus 
fills/es, de l’església, dels seus esposos… 
Mentrestant, la veïna està tombada en una 
hamaca donant de mamar al seu fill més 
petit. En una mà hi té un petit drap amb 
el qual va apartant les mosques que volen 
acostar-se al bebè. Al cap de poc, arriba 
una nena que ens porta un gotet de cafè. 
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des socialment dones adultes i portaven 
a terme les labors assignades al gène-
re femení. “[¿Quería embarazarse?]. Sí, 
porque los niños son bonitos. Los hijos 
son bonitos porque acompañan…”. (Kar-
la, 20 anys, va ser mare als 16).

“Ya sabía yo que tarde o temprano 
tendría que ser mamá y que (…) sí, 
me gustaría, decía yo, va a ser boni-
to (…) quizás es una niña (…) con el 
papá, conmigo (…) va a ser bonito.”. 
(Eloenia, 18 anys, una filla de 8 me-
sos).
Durant l’enculturació, les relacions 

que s’estableixen amb les nenes –a través 
de jocs, objectes, tasques– giren entorn 
de la criança i la cura, per la qual cosa la 
tasca que s’espera d’elles, un cop adultes, 
se situa en l’àmbit de la reproducció. A 
més, el paper de la mare en la comunitat 
és molt important, destacant el sacrifici i 
la responsabilitat que implica. D’aquesta 
manera, tal i com succeeix en altres so-
cietats, la maternitat es converteix en un 
dels rols més importants de la vida d’una 
dona, com quelcom natural en el cicle vi-
tal femení.

Davant l’absència d’altres estatus so-
cials o projectes per adquirir-los –com 

continuar els estudis–, la maternitat pot 
presentar-se com una manera d’obtenir 
reconeixement i estatus en la comunitat. 
A més a més, com apunta Gladis Aguilar, 
la maternitat també constitueix un signe 
d’adultesa i d’autonomia, moment a partir 
del qual la dona assumeix noves respon-
sabilitats, pèrdues i exigències:

“[Con la maternidad] cambia todo (…) 
no puedes salir porque andar con un 
niño es muy incómodo (…) muy (…)
sofocante, estresante, pues que ellos 
molestan mucho que quieren eso, que 
quieren lo otro, y entonces ya no es 
igual como cuando uno anda solo que 
le da para donde uno quiere, no va con 
pensamientos de nada (…) ya no es 
igual…”. (Erika, 17 anys, una filla de 
14 mesos).
“Ya con un bebé ya no es lo mismo que 
estar solo (…) es una responsabilidad 
grande. Si salgo y dejo a la niña ya no 
tengo que ir con esa misma paciencia 
y esa misma tranquilidad, tengo que ir 
rápido y regresar nuevamente rápido, 
porque sé que está cuidando mi mamá 
la bebé, pero es mi responsabilidad, 
no de ella…”. (Eloenia).
Per altra part, cal destacar que per a 

moltes d’aquestes noies, ser mare és un mo-
tor que les impulsa a acabar la seva formació 
i a preparar-se per al món laboral productiu:

“…mi hijo es (…) los ojitos de mi cara, el 
amor de mi vida (…) él es el motivo que 
yo tengo para hacer todo lo que hago, 
para trabajar, para estudiar (…) Él es 
el que me impulsa a seguir adelante…”. 
(Vilma, 22 anys, va ser mare als 16).
Així, la importància simbòlica que té la 

maternitat per la comunitat, la vinculació 
d’aquesta amb la feminitat i l’adultesa, la 
motivació que ser mare suposa per afrontar 
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tan utilitzat denota una acceptació natu-
ralitzada de la maternitat, que a més és 
assumida com una cosa positiva dins de 
la seva comunitat. Les filles i els fills són 
representats en l’imaginari de la comuni-
tat com quelcom “bonito”, perquè brinden 
amor, companyia, alegria i, a més, són 
“una bendición de Dios”.

“Porque uno con un hijo ya no se sien-
te solo (…) aunque quizás no hable 
(…) pero (…) un hijo pues le da amor 
a uno y se siente pues con aquel ca-
riño y pasa uno los problemas, no los 
siente (…) con el hijo uno olvida todo”. 
(Eloenia).
“Los niños son bonitos (…) hay con 
quien jugar, con quien divertirse (…)
porque a veces cuando uno tiene a sus 
hijos le gusta jugar con sus hijos, a 
mí me gusta jugar con mis hijos (…). 
Fíjese, cuando yo me iba a trabajar 
con ellos los fines de semana, a lim-
piar café, a veces jugábamos, a veces 
corríamos (…) nos poníamos a jugar 
(…) y entonces uno lo pasa divertido”. 
(Doris, 30 anys, 5 fills, va ser mare als 
14).
La criança i la cura dels fills i filles es 

porten a terme de manera col·lectiva, 

amb àmplies xarxes de recolzament so-
cial, en les quals participen integrants de 
les famílies extenses i de les xarxes co-
munitàries. Al mateix temps que es des-
pleguen dinàmiques de maternitat com-
partida entre membres del grup familiar 
i/o de la comunitat, es desenvolupen ce-
rimònies religioses –bateigs– que segellen 
nous llaços entre comadres per compartir 
les responsabilitats i drets sobre els nens i 
les nenes. Aquesta maternitat comunitària 
es manifesta en la frase “uno [hijo] no es 
ninguno”, que utilitzen les dones, per refe-
rir-se a què criar un sol fill és fàcil amb les 
xarxes de recolzament existents, mentre 
que si són més fills resulta més complicat:

“[¿Es más duro ser mamá soltera?]. Sí 
(…) pero con el apoyo de la familia casi 
no lo sientes (…) a mí me han ayuda-
do mi tío, mi abuelo, mi mamá (…) lo 
siente más una persona que esté solo 
a ella el cuidado y la responsabilidad y 
que no tenga ni quien le cuide su bebé 
y así, con su familia uno se siente más 
seguro de lo que está haciendo”. (Elo-
enia).
Altrament, el sistema econòmic i de 

supervivència familiar existent en aques-
tes comunitats camperoles fa que els fills/

les dificultats i el nou estatus que propor-
ciona, s’imbriquen en la producció de la 
subjectivitat femenina i de les decisions 
reproductives de les entrevistades.

El valor dels fills/es

La majoria de les entrevistades i les do-
nes amb les quals he mantingut una con-
versació informal no van prendre la de-
cisió d’embarassar-se, sinó que es van 
embarassar per descuit, perquè va fallar 
el mètode anticonceptiu o per desconei-
xement. Algunes d’elles no desitjaven ser 
mares, això no obstant, diuen: “pasó, en-
tonces ni modo, a tenerlo”. No haver pres 
la decisió de ser mares i aquest “ni modo” 
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cussió coincideix en què els 20 anys és l’edat 
“ideal” per començar a tenir fills/es. Tan-
mateix, molts dels esmentats informants 
no consideren que ser mare abans d’aques-
ta edat, sigui “temprano”. Una de les raons 
esgrimides és que és millor tenir-los aviat, 
de manera que mentre la mare encara sigui 
jove, els seus fills/es ja seran grans i po-
dran ajudar. Un altre motiu mencionat està 
relacionat amb el manteniment del cos de la 
dona: si es tenen de “vieja –a los 30 años– 
el cuerpo se maltrata”, però si es tenen de 
jove, quan la dona és més gran el seu cos 
estarà bé:

es tinguin un elevat valor material. A par-
tir dels set i vuit anys se’ls ensenyen i as-
signen tasques: els nens comencen a aju-
dar en el camp, les nenes en les labors de 
la llar, i ambdós poden realitzar mandados 
[encàrrecs]. A llarg termini, i quan les se-
ves mares i pares siguin ancians, aquests 
fills i filles hauran d’assumir el seu man-
teniment a través d’ajudes materials i del 
sistema d’herència del cumiche, que de-
termina que el fill o filla menor es queda 
amb una major part de les propietats i a 
càrrec de la cura dels seus progenitors. En 
aquest sentit, en la frase “uno [hijo] no 
es ninguno” hi cap una altra interpretació, 
assenyalant la concepció de la família com 
una institució nombrosa i atorgant més 
valor a la maternitat múltiple –diversos 
fills per dona-.

“Son importantes los hijos en la vida 
(…) primeramente porque son una 
bendición de Dios, y en una situación 
(…) uno que no tenga hijos, no habrá 
quien le ayude (…) si la familia no lo 
ampara (…) son los hijos. Son impor-
tantes los hijos, cuando son grandes 
le ayudan a uno, a cualquier cosa…”. 
(Melisa, 17 anys, va ser mare als 14).
“Mi mamá dice que mi hijo mayor le 

ayuda mucho (…) y las niñas, usted sabe 
que son hembritas y les van a ayudar…”. 
(Doris).

Des d’aquest punt de vista, queda cla-
rament establerta la relació entre el siste-
ma econòmic, les pràctiques de sosteni-
ment material i les decisions reproducti-
ves que prenen les noies de la comunitat.

La “maternitat primerenca” com a 
estratègia econòmica i social

Segons les lleis nicaragüenques, una per-
sona compleix la majoria d’edat als 18 
anys. Així mateix, el Código de Familia 
(2014) prohibeix les unions entre una 
persona major d’edat i una altra menor 
de 16 anys –unions molt freqüents en les 
comunitats com, por exemple, la que es 
dona entre homes de 25 anys i dones de 
15 o 16 anys–. El MINSA –Ministerio de 
Salud– posa l’accent en els embarassos 
de dones menors de 19 anys –considerats 
embarassos de risc– i davant d’aquests es 
realitza un seguiment exhaustiu. Però, és 
la maternitat abans de la majoria d’edat 
percebuda com a “primerenca” per les jo-
ves dones? 

La majoria de les entrevistades i dels 
i de les participants en els grups de dis-
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“Tenerlos a los 16 yo digo por una par-
te está bien porque uno tiene a los hi-
jos joven (…) y uno queda joven (…) 
porque estarlos pariendo uno viejo (…) 
ay! debe ser horrible (…). Y uno pa-
riéndolos joven queda joven uno, aun-
que tenga 40 años está joven. Cuando 
uno está viejo ellos ya están grandes y 
cuidan a uno (…). Los varones porque 
ellos trabajan, las niñas porque ellas 
cocinan y ya le ayudan a uno (…). Me-
jor joven digo yo (…). A los 17 (…) o 
los 18...”. (Llasmin, 16 anys, viu amb 
el seu company i sense fills).

La preferència per l’embaràs jove és 
legitimada per una branca del discurs bio-
mèdic que opera sobre el cos de les dones, 
des del qual s’assenyala que han d’apro-
fitar els seus anys més fèrtils i reduir la 
bretxa entre l’arribada de la menstruació 
i l’edat social en la qual són considerades 
“adultes”. A més, algunes de les mares de 
les noies entrevistades afirmen que acon-
sellaren a les seves filles que tinguessin 
aviat els seus propis fills/es perquè creuen 
que els mètodes anticonceptius no són 
bons pel cos de la dona. Així, és preferible 
usar aquests mètodes una vegada que ja 
has tingut el primer fill:

“Yo le aconsejé planificar durante un 
tiempo que vean que se entienden 
como pareja. Pero después que ya 
tengan un hijo (…). Pues las inyeccio-
nes y pastillas son malas (…) a la larga 
envenenan la sangre y los niños salen 
enfermosos. Mejor primero tener un 
hijo y después planificar”. (Doña Ju-
liana, 40 anys, va ser mare als 14, té 
una filla de 18 embarassada).
Indagant entre diverses dones d’entre 

40 i 50 anys, apareix la idea que aquestes 
creences sobre la maternitat a una edat 
primerenca no són res de nou en la seva 

comunitat. Igual com afirmen altres estu-
dis realitzats en comunitats camperoles, 
la maternitat primerenca esdevé una es-
tratègia material i cultural, en la qual es 
pretén obtenir beneficis materials –a tra-
vés dels fills i del company–, i d’aquesta 
manera, assolir un reconeixement social 
el més aviat possible.

La “maternitat primerenca”  
com a espai de tensió entre els valors  

i les polítiques locals i globals

Algunes de les noies entrevistades sí ma-
nifesten que consideren “temprano” ser 
mare abans de la majoria d’edat. El pri-
mer argument que donen sol tenir una 
base biomèdica, però contraria a l’ante-
rior. Aquesta emfatitza que quan la dona 
és molt jove –entre 14 i 16 anys– el seu 
cos encara no està preparat per la mater-
nitat. Un altre dels arguments apunta a 
què la maternitat primerenca obstaculitza 
les seves metes futures perquè impedeix 
que acabin els seus estudis i els fa perdre 
oportunitats de professionalització i d’as-
cens laboral. Un tercer argument es vin-
cula a la maduresa, considerant les dones 
joves com a immadures per convertir-se 
en mares:
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“Mejor más tarde porque ya uno está 
más preparado, ya uno está más ma-
duro, por ejemplo, una chavala de 15-
16 años no sabe lo que es ser mamá, 
bueno por decirlo así no sabe ni po-
nerle el pañal. Ya de 20-21 años ya es 
un poco más maduro ya (…) un poqui-
to más adulta, ya sabe más a lo que se 
mete…”. (Erika).
La importància que tenen els estudis 

per aquestes noies és una de les transfor-
macions socials més significatives a Nica-
ragua. Mentre que entre les generacions 
de dones d’entre 40 i 50 anys moltes no 
saben llegir, cada vegada més les noies 
acaben els seus estudis de secundària i, al-
gunes, la Universitat. Centres i programes 
educatius de diversos organismes interna-
cionals promocionen l’educació i la prepa-
ració per al món laboral. Diverses entrevis-
tades parlen dels seus estudis com l’única 
forma d’ascens social i com a alternativa 
al treball d’empleada domèstica. Això no 
obstant, en la comunitat, hi ha una  es-
cassa oferta de feines qualificades, per la 
qual cosa la professionalització sol generar 
processos de migració del camp a la ciutat:

“En el campo no se tienen definidas 
sus metas. La ambición de los varones 

es cortar café y las niñas ser ama de 
casa (…). En el campo no se aspira a 
más que a ser madre (…) luego no tie-
nen capacidad de mantener a los hijos, 
los abuelos los mantienen mientras la 
chavala se va a trabajar de doméstica 
o en el cafè”. (Carlos, 35 anys, profes-
sor d’una escola rural).
“Estudiar (…) para ser alguien en la 
vida después. (…) Entonces uno te-
niendo la posibilidad de estudiar, uno 
puede seguir adelante y triunfar”. 
(Eloenia).
Malgrat que algunes dones expliquen 

que tenir fills/es a una edat primerenca 
pot implicar tenir-ne més, la dinàmica ac-
tual de les noies és disminuir la quanti-
tat de fills/es en relació als que van te-
nir les seves pròpies mares. M’expliquen 
que prefereixen espaiar més el naixement 
dels seus fills/es per poder atendre’ls bé, 
i tenir un segon fill o filla quan el primer 
tingui vuit anys o més i pugui ajudar: “Te-
ner uno que esté grande y uno chinea-
do [en brazos] no cuesta (…) porque la 
grande chinea al pequeño (…). Mejor que 
sean espaciados…”. (Teresa, 24 anys, va 
ser mare als 16, té un fill de 8 anys i una 
filla de 6 mesos).

En aquest argument semblen conden-
sar-se discursos que provenen de diver-
ses racionalitats: una visió de la materni-
tat intensiva i sacrificada fomentada per 
la religió, la visió material en la qual el 
fill/a més gran aporta recursos –cura– a 
la unitat familiar, i l’impacte de les no-
ves polítiques nacionals i internacionals 
en matèria de planificació familiar. L’any 
2009, el MINSA va posar en marxa el pro-
tocol de planificació familiar com a aspec-
te prioritari en el marc de la salut sexual 
i reproductiva, mitjançant una millora de 
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la informació i l’accés a la contracepció. 
L’estratègia s’està portant a terme en els 
centres de salut i incorpora organitzacions 
de la societat civil local. A través d’aques-
ta estratègia, les dones accedeixen a mè-
todes anticonceptius de manera gratuïta 
en el centre de salut de la seva respectiva 
comunitat. 

No obstant això, encara que el pro-
tocol de planificació familiar afirma res-
pectar les decisions reproductives de les 
dones, segons conversacions amb dues 
metgesses maternoinfantils, cap d’elles 
surt de l’Hospital després del part sense 
un mètode anticonceptiu –normalment la 

injecció d’un o tres mesos– i una cita en 
el seu centre de salut per a la renovació. 

“Hablo con la médica en la casa ma-
terna del hospital. Dice que por suer-
te hay mujeres que solo quieren tener 
dos hijos porque no pueden mantener 
a más y se operan. Pero hay muchas 
mujeres que tienen un elevado núme-
ro de hijos y no los pueden mantener 
con la difícil situación que hay ahora…”.
(Fragment del meu diari de camp).
Aquesta visió biomèdica fomenta la 

reducció del nombre de fills/es per dona, 
sobretot amb aquelles que segons els pro-
fessionals de la salut “no los pueden man-
tener”. D’aquesta manera, a una dona que 
ja té fills/es i es considera que no compta 
amb els recursos per mantenir-los, se la 
persuadirà per sotmetre’s a una cirurgia 
d’esterilització. Això il·lustra com es pro-
dueixen i reprodueixen inequitats en el 
camp reproductiu i com les institucions 
governamentals posen en marxa discur-
sos i dispositius que influeixen en les de-
cisions reproductives, tal i com apunten 
Faye Ginsburg i Rayna Rapp, entre altres 
autores.

Els dispositius biomèdics tenen un 
efecte en les dinàmiques reproductives 

de les dones de la comunitat canviant les 
pràctiques d’espaiament del naixement 
entre fills/es. Tanmateix, queda per veu-
re i analitzar què passarà amb aquestes 
dones que redueixen el nombre de fills i 
filles, quan siguin ancianes, en la mesura 
que aquest fet limita la seva contenció so-
cial i material en el futur.

Reflexions finals

Les diverses representacions sobre la ma-
ternitat de les noies de la comunitat es di-
rimeixen en una tensió entre, per un can-
tó, l’elevat valor que la comunitat confe-
reix a aquesta i als fills i filles i, per l’altre, 
la pressió per acabar els seus estudis, la 
idea del risc físic d’un embaràs primerenc 
i la imatge de la joventut com un subjecte 
inacabat.

D’aquesta manera, existeix un com-
plex entramat de discursos a l’entorn de 
la maternitat primerenca, que es combi-
nen amb la perspectiva biomèdica i de les 
institucions governamentals de salut, que 
emfatitzen la idea del risc i de la reducció 
del nombre de fills “que no pueden man-
tener”, així com també amb la de les or-
ganitzacions no governamentals que pro-
mouen els drets sexuals i reproductius de 
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les dones. Al seu torn, la nova valoració dels 
estudis es transmet pel sistema educatiu i el 
mercat laboral de les ciutats, que posa l’èm-
fasi en la importància de finalitzar els estudis 
en el cas de les nenes i dones, alhora que 
la prolongació de la categoria euroamerica-
na de joventut arriba a la comunitat a través 
dels programes de les organitzacions no go-
vernamentals, la immigració i els mitjans de 
comunicació globalitzats. Contràriament, les 
institucions eclesiàstiques elogien la figura de 
la mare sacrificada i plenament dedicada, el 
valor dels fills i les filles com a “regalos de 
Dios”, la prohibició dels anticonceptius i de 
l’avortament. En aquesta línia, els mitjans de 
comunicació afins al govern celebren el con-
curs de “la mamá más joven del país”, i els 
propis mandataris qualifiquen la maternitat 

primerenca com un “milagro”. El context his-
tòric i social de les comunitats situa la pro-
miscuïtat masculina, la hipergàmia femenina 
i la maternitat en solteria com a pràctiques 
socialment acceptades. Tot aquest entramat 
de discursos, pràctiques i representacions es 
dona en una comunitat amb un model pro-
ductiu basat en l’agricultura, on la maternitat 
jove és una estratègia de supervivència i l’ad-
quisició d’estatus social.
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Estel Malgosa Gasol
Llicenciada en Administració i Direcció d’Em-
preses i en Antropologia Social i Cultural. Ha 
realitzat el Màster en Desenvolupament Humà 
Sostenible Local i alternatives a la Globalització 
Neoliberal, conveni entre la Universitat de Gi-
rona i la Càtedra UNESCO, i el Màster d’Antro-
pologia: recerca avançada i intervenció social a 
la UAB, amb una investigació sobre maternitats 
joves en comunitats rurals de Nicaragua, dirigi-
da per la Dra. Diana Marre i premiada pel Fons 
de Solidaritat de la UAB. La seva vinculació amb 
la comunitat rural nicaragüenca es remunta uns 
anys enrere a través de la seva participació en 
projectes de cooperació i, en el moment pre-
sent, segueix mantenint-hi una estreta relació.

Actualment és becària FI del Grup AFIN i 
està duent a terme una tesi doctoral emmar-
cada en diversos projectes de recerca que de-
senvolupa AFIN sobre infància, sexualitat i re-
producció. 

La seva experiència laboral dels darrers 
anys se centra en projectes educatius enfocats 
en la infància i joventut sobre el consum res-
ponsable, la coordinació de projectes d’inter-
venció social i cooperació al desenvolupament 
en l’àmbit del gènere, infància i joventut.

SOBRE L’AUTORA



Juno Macguff té 16 anys i és, segons 
els adults, més intel·ligent del que li 
convé. És enginyosa, culta, observa-
dora i, sobretot, sarcàstica. Aquest 
sarcasme no és més que una cuirassa 
per ocultar els seus dubtes i les seves 
pors. Arran de la relació amb un com-
pany de classe es queda embarassada. 
I, com que ell es desentén del proble-
ma, Juno pren una decisió que compta 
amb l’aprovació de la seva família: tin-
drà el nen i el lliurarà en adopció. Des-
prés haurà de trobar uns pares adop-
tius adequats. Mark i Vanessa semblen 
els pares ideals. Però resulta que Mark 
i Juno comparteixen massa aficions i 
semblen entendre’s molt bé des del 
començament.  

A Nicaragua neixen cada dia, de mit-
jana, uns 400 nens i nenes. 100 d’ells 
neixen de mares adolescents. Aquest 
documental narra la vida de tres 
noies: Kenia, 14 anys, d’un barri de 
Managua; Blanca, 15 anys, campe-
rola de les muntanyes; i Viviana, 16 
anys, miskita de l’Atlàntic Nord. Cap 
d’elles comptava amb ser mare tan 
jove.

Obra autobiogràfica de Gioconda Belli, 
una de les escriptores nicaragüenques 
més famoses, en la qual es narren 
els fets que definiren la seva vida des 
de la infantesa fins al seu present de 
fama internacional. Després de casar-
se molt jove i ser mare, Gioconda Be-
lli es va unir al clandestí i emergent 
moviment sandinista, substituint el 
seu desig de ser una bona esposa per 
la necessitat de viure una vida plena i 
compromesa amb els canvis socials en 
el seu país. Aquest llibre ens transpor-
ta per la història recent de Nicaragua, 
el paper de la dona i la mare.
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PER LLEGIR...

Durant un període de cinc anys, les 
sociòlogues Kathryn Edin i Maria Ke-
falas van parlar en profunditat amb 
162 mares solteres amb baixos in-
gressos com Millie per tal de desco-
brir com pensen respecte al matri-
moni i la família. El llibre ofereix una 
visió íntima del que el matrimoni i la 
maternitat signifiquen per a aques-
tes dones i proporciona l’estudi més 
extens realitzat fins ara sobre el ter-
reny a l’entorn de perquè tenen els 
fills/es abans del matrimoni malgrat 
conèixer els descoratjadors desafia-
ments que els esperen.

Jauguey, F. 
(2005)
De niña a madre
França, 45 min. 

Reitman, J. 
(2017) 
Juno
Estats Units, 92 
min.

PER VEURE...

Edin, K. i Kefalas, 
M. (2005) 
Promises I Can 
Keep: Why Poor 
Women Put 
Motherhood 
Before Marriage
Berkeley: 
University of 
California Press

Belli, G.
(2005)
El país bajo mi 
piel. Memorias 
de amor y de 
guerra
Bilbao: Editorial 
Txalaparta



NOTICIAS AFIN

En la presenta-
ció de la Plata-
forma Andaluza 
de Familias de 
Acogida y Cola-
boradoras de An-
dalucía (PAFAC), 
integrada pels 
col·lectius Crecer 
juntos (Grana-
da), En familia 
por derecho (Al-
mería), Familias solidarias (Cá-
diz), Mírame (Córdoba), Acom-
páñame (Huelva), FamiliAco-
ge (Jaén), Acógeles (Málaga) y 
Abrázame (Sevilla), la professora 
Aránzazu Gallego, de la Univer-
sidad de Granada i integrant del 
Grup AFIN, ha intervingut amb la 
ponència “El acogimiento familiar 
como una opción más de futuro 
en contextos transnacionales”. En 
la jornada, que portava per títol 
“El acogimiento familiar como op-
ción de futuro”, s’ha debatut so-

Article a SAPIENS

bre la mesura de protecció a la 
infància i els seus reptes. A més, 
ha comptat amb la participació 
de representants polítics de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, 
de l’administració autonòmica de 
Servicios de Protección de Meno-
res de Granada, ICIF Aldaima i as-
sociacions com AFAM, Escuela de 
Familias Adoptivas, Acogedoras 
y Colaboradoras, entre d’altres.

Jornada “El acogimiento familiar como opción de futuro”

En el panel “Imagining and crea-
ting walls, utopias, and co-fragile 
formations” de la 18th Associa-
tion of Social Anthropologists of 
the UK and Commonwealth: “So-
ciality, matter, and the imagina-
tion: re-creating Anthropology”, 
els doctors Hugo Gaggiotti de 
la University of the West of En-
gland; Diana Marre, directora del 
Grup AFIN; Francisco Lara, de 
l’Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia i la magister Ana 
Vera de INAORB presentaren la 
comunicació “Ethnographing the 
Mexican-American bordeland: the 
liminal space of Ciudad Juárez-El 
Paso”.

Etnografies de la frontera

SAPIENS, la publicació interna-
cional en llengua anglesa de la 
Fundación Wenner-Gren per a la 
difusió de resultats d’Investigació 
Antropològica, ha publicat l’arti-
cle “Cuando regatear al sistema 
es el único camino para crear una 
familia”, de les professores Jes-
saca Leinaweaver (Brown Univer-
sity, USA) i Diana Marre, directo-
ra d’AFIN, el primer que aquesta 
revista publica en español.
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En l’última versió de la Standing Con-
ference on Organisational Symbolism 
(SCOS), organitzada conjuntament amb 
l’Australasian Caucus Conference of Stan-
ding Conference on Organisational Sym-
bolism (ACSCOS), realitzada sobre el tema  
“Wabi-sabi: Imperfection, incompleteness 
and impermanence in organizational life”, 
a la Meiji University de Tokyo entre el 17 
i el 20 d’agost, els professors Hugo Gag-
giotti de la University of the West of En-
gland i Diana Marre, directora d’AFIN, pre-
sentaren la comunicació “In seek of the 
perfect nation-state organizing: the case 
of the Spanish state of exception”.

El 2 d’agost, es va dur a terme 
a Santiago de Xile el seminari 
“Adopción: Un nuevo enfoque 
y metodología de evaluación”, 
organitzat per la Fundación 
América por la Infancia (FAI) i 
el Departamento de Adopción 
del Servicio Nacional de Meno-
res de Xile (SENAME) amb qui 
el Grup AFIN hi té un conveni 
de col·laboració. El seminari 
tancava l’estudi Diseño de Re-
cursos Técnicos para evaluar 
formativamente la Idoneidad 
de las Familias Postulantes a 

d’avaluació formativa, partici-
paren en distintes instàncies 
i tasques des del Grup AFIN, 
les doctores Aránzazu Gallego 
de la Universidad de Granada, 
María José Rodríguez de la Uni-
versidad de Alicante, Beatriz 
San Román i Diana Marre de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona i Irene Salvo Agoglia de 
la Universidad Alberto Hurtado 
de Xile, qui va intervenir en el 
seminari de tancament, junt a 
especialistes de diverses dis-
ciplines en matèria d’adopció i 
infància de diferents universi-
tats xilenes, amb la ponència 
“Cambio de paradigma en la 
evaluación de idoneidad: lec-
ciones desde la investigación”.

la Adopción, en base al Enfo-
que de Derechos, adjudicat via 
licitació pública l’any 2017 en 
l’esmentat país. L’objectiu de 
l’estudi era redissenyar l’actual 
procés d’avaluació d’idoneïtat 
de sol·licitants d’adopció a Xile 
des de l’èmfasi posat actual-
ment en una selecció de des-
cart de contraindicacions cap a 
un model basat en la preparació 
i l’acompanyament, parant es-
pecial atenció als desafiaments 
presents i futurs dels proces-
sos adoptius. En el procés 

d’investigació 
i pilotatge de 
l’estudi que 
es va realit-
zar durant nou 
mesos, un dels 
productes del 
qual ha estat 
l ’ e l a b o r a c i ó 
d’un Manual 
per a la im-
p l emen ta c i ó 
del nou model 

Seminari “Un nuevo enfoque y metodología de evaluación en la adopción” Diana Marre al SCOS
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En el marc del seminari “Cons-
truyendo una cultura de la Adop-
ción”, organitzat per la Fundación 
San José para la Adopción, en el 
Centro de Extensión de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, 
el 24 d’agost, la Dra. Irene Salvo 
Agoglia de la Universidad Alberto 
Hurtado i la magister Paulina Fer-
nández Moreno de la Universidad 
Católica Silva Henríquez, ambdu-
es integrants del Grup AFIN, pre-
sentaren els resultats de l’estudi 
“Significados de la adopción en 
Chile. La voz de diversos acto-
res sociales”. Encarregat per la 
Fundación San José el 2016 a la 
Universidad Alberto Hurtado i a 
l’equip d’investigació conformat, 
a més de les expositores, per un 
equip interdisciplinari integrat per 
les doctores Elaine Acosta i Her-
minia Gonzálvez i assistents d’in-
vestigació, l’estudi pretén contri-
buir a la formulació de polítiques 
públiques i a la informació i sen-
sibilització de la població en ge-
neral respecte al tema. Com as-

En la 32na versió de la British 
Academy of Management Annual 
Conference, organitzada per la 
Bristol Business School de la Uni-
versity of the West of England, a 
Bristol, entre el 4 i el 6 de setem-
bre, els professors Diana Marre, 
directora d’AFIN, i Hugo Gaggiotti 
de la University of the West of En-
gland, presentaren la comunica-
ció “The organization of fear: dis-
placed children and stolen babies 
in contemporary Spain”.

Estudi “Significados de la adopción en Chile. La voz de diversos actores sociales” 

senyala Irene Salvo 
Agoglia, “uno de los 
principales aportes 
de este estudio fue 
tener una aproxi-
mación amplia a los 
significados y acti-
tudes sociales que 
coexisten hoy en día 
sobre la adopción, y 
que muchas veces 
entran en disputa. 
Es la primera vez 
que se entrevistan legisladores, 
jueces, operadores de sistema de 
salud (entre otros actores), que 
tienen un poder decisional clave. 
Asimismo, otro mérito del estudio 
es la incorporación de las voces 
de niño(a)s y adolescentes de es-
cuelas, hogares de protección y 
también adolescentes que fueron 
adoptado(a)s, lo cual constituyó 
un gran desafío ético y metodo-
lógico. Esto permitió conocer un 
poco más lo que ellos piensan so-
bre esta temática, lo cual es fun-
damental considerando que las 

decisiones siempre se toman “en 
nombre de los niños”, pero muy 
poco considerando su opinión”.

L’Escuela de Familias Adoptivas 
y Acogedoras de Andalucía ha 
publicat, recentment, les entre-
vistes realitzades a la professora 
Diana Marre, directora d’AFIN:  
”Repensando la adopción desde la 
investigación”, “Interés superior 
del menor”, ”La voz de los niños y 
las niñas está secuestrada”, ”Las 
diferentes estrategias familiares 
son posibles”.

Ponència sobre bebès robats

Entrevistes a Diana Marre a 
l’Escuela de Familias Adoptivas y 

Acogedoras de Andalucía
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AGENDA 
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Seminaris AFIN i Writing groups

En el curs acadèmic que 
ara comença, els semina-
ris “L’aperitiu del dijous” es 
realitzaran el segon dijous 
de cada mes de 14 a 16h. 
(La sessió de novembre 
s’avançarà al 31 d’octubre). 
El cicle començarà el 13 de
setembre amb la ponència de María Francisca Va-
lenzuela (Psicòloga i Màster UAB) parlant sobre 
“La incidencia del espectro autista en niños, niñas 
y adolescentes nacidos por reproducción asisti-
da”. En aquest seminari mostrarà els resultats 
d’una recerca realitzada amb 537 infants entre els 
2 i els 15 anys, atesos en un centre d’estimulació 
infantil de Barcelona, en els darrers 3 anys.

Així mateix, aquest mes de setembre co-
mençaran els Writing Groups, una nova activitat 
acadèmica que té com a objectiu compartir els 
textos escrits en els quals estan treballant les di-
verses persones que formen part del Grup AFIN. 
Aquests grups de discussió de textos estan pen-
sats per ser útils per fomentar les publicacions 
científiques i acadèmiques.

13 de septiembre 2018

La incidencia del espectro autista en niños, 
niñas y adolescentes nacidos por reproducción 
asistida
María Francisca Valenzuela (AFIN-UAB)

11 de octubre 2018

Gestión de cuidado en el sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Uruguay
Cecilia Montes (Antígona-UAB)

31 de octubre 2018

Explorar la ciudad:  niños, niñas y adolescentes 
en los espacios públicos
Nadja Monnet (ENSA-Marseille)

13 de diciembre 2018 

Gobernanza reproductiva en Indonesia: el 
proceso reproductivo en Sikka
Alicia Paramita  (AFIN-UAB)

14 de febrero 2019

(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019

Antropología aplicada a la evaluación de 
proyectos socioeducativos del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (AFIN-UAB)

11 de abril 2019

Pensar la dis/capacidad desde una perspectiva 
crítica: el capacitismo bajo el foco 
Laura Sanmiquel (UAB)

9 de mayo 2019

La construcción de la sexualidad en la infancia 
Estel Malgosa (AFIN-UAB)

13 de junio 2019  

Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
EN LOS SEMINARIOS AFIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los  seminarios, abiertos y gratuitos, se  organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a la ansiedad demográfica: comunicación, secreto y anonimato en las tecnologías reproductivas del siglo XXI” (CSO2015-64551-C3-1-R-1).

https://www.google.com/maps/place/Centro+AFIN/@41.5002679,2.0919047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xeadd78c07e01c19e!8m2!3d41.5002679!4d2.0940934?hl=es-ES

