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RESUMEN 

El curso pasadn llevé a cabo, para el Instituto de la Mujer, una investiga- 
ción sobre la incidencia del género en las interrelaciones que se establecen en 
las aulas de 10s centros dc cnscfianza secundaria. IIabia despertado mi interés 
por cl tema el hecho de que en mis clases de Dinámica de Grupo en la Univer- 
sidad, en las cuales las chicas representan mas dcl80 % del total, lo m8s fre- 
cuente era que fuesen 10s chicos 10s portavnces de lus subgrupos que se cons- 
tituiiln y que fueran tambien 10s chicos quienes participaban mis  en las 
discusiones que tenían lugar en las clascs: tanto en las que se referian a 10s 
contenidos o ternas de estudio como en las relativas al análisis de ejercicios, 
juegos o simulaciones realizadas por cl grupo-clase. 

Para llcvar a cabo dicha investigación utilick diversas técnicas entre las 
cuales destaco las entrevistas individuales, 10s métodos grupales y la obscr- 
vación directa de la comunicación en las aulas de centros de enseiianza se- 
cundaria. 

A fin de realizar las observaciones de la comt~nicación en las aulas creé un 
cuadro de observación derivado directarnente dei E.M.P. (Existential Map- 
ping Process) del profesor HOROWITZ, 10s fundamcntos del cua1 explico en 
este articulo. 

Mis objetivos son: a) dar a conocer 10s trabajos sobre comunicación de tos 
invcstigadores que han inspirado el E.M.P., b) explicar el E.M.P. y el cuadro 
de observación de procesos cornunicacionales que de 81 se deriva. Con ello 
pretendoproporciouarelemcntos dc reflexicin y análisis al profesorado: tanto 
a 10s profesionales que trabajan con alumnos y alumnas de ensefianza prima- 
ria, secundaria o tercirvia como a 10s que trabajamos cn "formación de for- 
madnres", ya que dicho instrumento proporciona un tipo de infomaci6n do- 
blemente útil: favorece la reflexión sobre 10s procesos comunicacionales y 
promucvc y facilita el cambio. 



ABSTKACT 

The last year I carricd out a research for the "Instituto de la Mujer" about 
gendcr inilucnce i11 secondary schools classrooms. My interest was awake- 
ned by tbe empirical awareness that male students, in my Group Dynamics 
classes, pallicipate much more thant the female ones -in spite of the fact that 
women are more than 80 % of the total- and that lnen act much more often as 
representatives of syndicatcs. 

To undertake this research 1 have used several techniqurs: direct observa- 
tion of student groups, interwiews of natural groups of students and teachers, 
and thc analysis of the processes of experimental groups of teachers. 

In order to observe the groups I created a special grid derived of the E.M.P. 
(Existential Mapping Process) by professor L.J. HOROWJTZ, I'h. D., whosc 
theoretical fundamentation I explain i11 this paper. 

My goals arc: a) to divulge the works about communication of the resem- 
chers who have irrspired rhe E.M.P.; h) to explain tlie E.M.P. and the special 
grid of observntion of communicational processes derived from it. My aim is 
to provide elements of reflection and analysis to teachers and professors: thn- 
se dedicated to teach pupils in schools and thosc who work in "in training 
serviccs", bccause this instrument provides a type of information doubly 
useful: i t helps thinking about communicational processes and nlakes change 
easier. 

Introducció 

Durant el curs passat, i per al Instituto de la Mujer del Ministeri0 de Cultu- 
ra de 1'EstatU'. vaig fer un estudi sobre la influkncia del gknere en ics intcrrc- 
lacions que s'estableixen a les aules dels centres d'ensenyament secundari. 
IIavia despertat el meu interks sobre el tcma cl fct que a les meves classes de 
Dinamica de Grup a la Universitatí2', un les noies constitueixen més d'un 
80 % del total d'estudiants, el mes freqüent és que siguin els nois els portant- 
veus dela diferents subgrups que es van constituint i siguin els nois tamhé les 
persones que intervenen mes sovint i més extensament en totes les discus- 
sions que sorgeixen a les classes: tant les relatives als continguts o temes 
d'estudi com les que fan referkncia a l'anilisi d'exercicis, jocs o simulacions 
realitzats pels propis estudiants. 

( I )  M .  Ll.rfYsn PARRA. "lnforme sobre secundina". En curs de publicació 

(2) Les classes de "Dinimicade Grup" esdonen a segoncicledePedagogiai Didac- 
tic&. Hi ha cursos de matí i de tarda. 



M'interessava doncs veure si aquests patrons de cornunicació oral s'origi- 
navcn a la tmiversitat o existien ja en I'ensenyament secundari i, en cas afir- 
matiu, veure com les actituds dels professors i de les professores influlen cn 
els comportaments dels -i de les- estudiants. 

Pet fer I'esmentada investigació vaig utilitzar tt-cniques diverses entre les 
quals es troben Ics entrevistes individuals en profunditat, els metodes gn~pals 
i la observació directa de les interaccions a les aules de centres diversos d'en- 
senyament secundari. 

A fi de realitzar les observacions de la comunicació dins les aules vaig 
crear un quadre derivat directament de l'E.M.P. (Existential Mapping Pro- 
cess) del professor HOROW~TZ'~' els fonaments del qual em proposo d'expli- 
car en aquest article. 

Em mouen diverses raons: en primer lloc tinc l'experiencia que ni en el 
nostre pais ni en I'estat espanyol no es coneixen massa els treballs dels inves- 
tigadors i professionals de la Psicologia que han inspirat directament 
1'E.M.P.: voldria doncs donar-los a coneixer; cn segon lloc crec que les idees 
fonamentals d'aquests autors tenen unagran aplicabilitat tant al nostre treball 
de professors com a la tascaque molts de nosaltres realitzem de "formadors 
de formadors"; estic convenpda. finalment, que interessaran tambk els es- 
tudiants i totes aquelles persones que reflexionen sobre els processos comu- 
nicatius. 

M'abstindré, per entrar de seguida en mathia, de consideracions previes i 
de dcfinicions, ja que en aquesta mateixarevista apareix un article molt ducu- 
mentat i aclaridor de Joan-Carles Mklich i Mirius Martínez al qual remeto 
lector i lectores interessats pel tema"'. 

Els fonaments de 1'E.M.P. 

L'Existential Mapping Process 6s un sistema d'observar les interaccions 
entre individus en grups socials. 

Existencial en el sentit en que Luowrc B I N S W A N G E R ' ~ ' U ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ V ~  I'expres- 
si6 "anhlisi existencial", la qual posa de manifest que, per a ell, el fonament 
de la psicoterapia s'havia transformat en trobar-se determinat per la dimensió 

I (3) 1.. HOK~WITZ, PH. D. Professor a la Sonomn Statc University. California. 
1 (4) JOAN CARLES MFLICH i MAKIUS MMTINE~.. c'Insuucci6n, educaci6n y encuen- 

I tro comunicativa en cl aula". Revista Educar. Monografic sohrc "Educació i Comu- 
nicaci6". 

( 5 )  LUDWING BINSWANOFR. Infr~dfdcfiun b l'analyse existenfielle. Les kiitions de 
Minult. París. 1971 



existencial. Oposava també dos sistemes d'aprehensió i comprensió de 1'6s- 
ser hum& un propi de les cikncies de la naturalesa i l'altre de l'antropologia 
fenomenolbgica, que veu en ell un ésser personal que viu la seva vida des- 
plegant-se en la histhria. 

Seguint aquest corrent, l'E.M.P. vol ser un sistema Útil per descriure els 
compoltaments "normals" de les persones en grups funcionals, l'estmctura 
dels quals intenta desxifrar. 

Mapping (com a verb, podria traduir-se per "fer un mapa") en el sentitque 
mostra o estableix els trets i detalls de laconducta corriunicativa verbal, para- 
vcrbal i no verbal observable entre els membres d'un grup classificant-la en 
Rols, Scripts (Models Comunicacionals) i Stage Directions (Dimensions Es- 
cknique~)'~'. 

Procés en un doble sentit"): com 4 conjunt de fets o experiencies que poden 
ser observades i descrites succeint-se una a l'altra i com a m h d e  o sisterna 
particular de realitzar qualsevol cosa. En el segon sentit l'E.M.P. 6s un mbo- 
de pal-ticular per a observar i descriure l'experikncia gmpal. 

Aquest metode pot servir per a les finalitats següents: 

a) Per clarificar el proc6s comunicacional entre els membres dels grups o, 
més ampliament, per identificar I'esiruciura del grup. 

b) Per ajudar cls mcrr~bres dels grups a comprendre els processos d'inte- 
racció. 

c) Per aprendre un llenguatge específic i un proccdimcnt pcr a assolir una 
comprensid holística dels fets. 

d) Per donar als membres dels grups més possibilitats de resposta indivi- 
dual i, conseqüentment, més llibertat d'actuaci6. 

e) Per democratitzar la interacció. 

No explorarem aquí totes aquestes possiblitats, perque com he dit a la iri- 
troducció, el que m'interessa és explicar la fonamentaci6 tehrica rn6s directa 
del mktode. 

Aixo no obstant hauré de fer una hrevíssima referencia, com a punt de par- 
tida, a KURT LEWIN, a la Teoria General de Sistemes i a I'intcraccionisme de 
BAI.ES. 

KIJRT LEWIN~", influenciat per KOFFKA, KOHLER i WERTIIEIMER de la 
Gesralt, es considera el fundador de la Diniinica de Grup com a objecte de 
coneixement i com a practica i és I'autor irldiscutible de la Teoria del Camp i 
de la concepció de l i  investigació-acció, que tanta transccndcncia ha tingut i 
té en totes les ciencies socials, inclosa la Pedagogia. 

1.aTeoriadel Camp, desenvolupada cap a 1920, postulaque la conductade 
qualsevol organisme deriva de la totalitat de fets coexistents que són interde- 
pendents en un camp dinimic. Un organisme es defineix com un camp ener- 



&tic complex en el qual Iota conducta suposa un canvi en l'cstat del camp 
dins d'una determinada unitat dc temps. Sorgeixen tensions psicolGgiques 
cada vegada que un organisme experimenta necessitats. La tensió és un estat 
de preparació per a l'acció. Quan la necessitat ha estat satisfeta, la tensió es 
relaxa i es rcstableix I'equilibri. L"'espai-vida" és el medi psicolbgic total 
quc la persona experimenta subjectivament i inclou tots cls fet? existents per 
a la persona. Aquesta i el seu medi són variables interdependents. Per tant, un 
dels components més irr~portants de I'espai-vida són els grups als quals la 
persona pertany. La conducta és doncs una firnci6 de la persona i del medi. 

El grup és un conjunt de persones en interacció i la conducta grupal és fun- 
ció de I'individual més el social. El propi LEWIN considerava que: a) unaper- 
sona que s'intcgra en un grup canvia de manera significativa; b) per a canviar 
Ics metes d'un grup cal alterar l'equilibri grupal: la cohcsió -que és la resul- 
tant de les forces que mantenen els grups units- és una caracteristica essen- 
cial dels grups i no ve drlrrminada per la similitud sinó per la intcrdepen- 
dhcia .  

La influencia de LEWIN ha estat, com deiem, importan~issima: el seguei- 
xen fins i tot persones que no l'han llegit o no saben de la seva existkncia; ha 
impregnat, com poques persones, el pensanlent i la manera de fer moderna. 
El scu Trainiug-Group, concret amen^, ha estat un descobriment cabdal per a 
la Pedagogia en tant que ha fet patent la importencia de. la participaci6, la im- 
plicació i el feed-back en els processos d'aprenentage. 

No em referiré a la Teoria General dc Sistemes'" que es prou coneguda. 
pero si que faré uno referkncia molt breu a B ~ ~ f i s ' i ' '  que l'any 1951 va des- 

(6) En la traducció d'aquests termes al catali va col.lnbornr I'cscriytor i professor de 
I'lnstitut del Teatre -i amic- JAUME MELENDRES. 

(7) Són Ics dues accepcions de la paraula "procés" que d6na el Webster dictionary 
CII la seva ediciú dr. 195 1 

(8) KURT LEWTN (1890-1947). Nascut a Mogilno (Prussia) i mort als U.S.A., on va 
emigrar l'any 1933. Va ésser el fundador del Research Center for Group Dynamics al 
M.I.T. Entre les seves obres destaquen A dynamic theory oofpersonality. McGraw- 
Hill, N.Y.1935.; "Fruntiers in group dynamics". Human Relations. I ,  2-38. 1947; 
Resolving social conflicts (G.W. Lewin Ed.). Harper. N.Y. 1948 i Field rlrrvry in so- 
cial science (D. Cartwright, Ed.). IIarper. N.Y. 1951. En castellh hi ha puhlicat un 
conjunt d'articles sota el titol de Dinámica de la Personulidad. Ed. Morata. 1973. 

(9) Vegeu LUDWIG VON BERTALANF~Y. Teoria gerleral de 10s sisternas. Fun~iulumer!: 
ros, desarrollo y uplicaciones. Fondo de Cultura Econ6mica. México. 1976. 

(10) BALES, R.F. Persor~alily cmd interpersonal behavior. Holt, Rinchart & Wins- 
ton. N.Y. 1970. 



criure un conjunt de categories que particularitzaven i classificaven el contin- 
gut de la interacci6 grupal. A mds establiaunadiferenciaci6 que haestat molt 
fructffera en Dinhmica de Grup: la dels problemes relatius al contingut (&rea 
de la tasca) i la dels problemes referits a la relaci6 (&rea socio-emocional). 

Sentades aquestes bases, i sense entrar en d'altres aportacions tebriques, 
com ara la de SCHUTZ("' i la de BENNIS i SHEPARD("), que tambe constituei- 
xenel background de IIE.M.P., ens centrarem en l'aportaci6 de VIRGINIA SA- 
TIR a la teoria de lacomunicaci6, malgrat que, de primer, farem una breu refe- 
rkncia a ies principals contribucions he KANTOR i LEHR, que com SATIR han 
influi't molt directament en l'elaboraci6 de 1'E.M.P. 

El treball d'investigaci6 d'aquests autors es centra en els processos comu- 
nicacionals existents a les perb poden aplicar-se tambC a d'altres 
grups socials. La seva concepci6 6s siskmi¿a i el se; propbsit ha estat revelar 
els components mds importants dels processos familiars i demostrar com 
aquests elements regulen la conducta dels membres de la famflia. Llur preo- 
cupaci6 fonamental no eren les causes últimes de la conducta, sin6 els fenb- 
mens causa-efecte: l'efecte depen de la causa que d e p h  igualment de l'efec- 
te. La informaci6 rebuda via feed-back serveix per facilitar o corregir el 
funcionament del sistema. 

KANTOR i LEHR considern que totes les interaccions familiars inclouen 
guanys o pbrdues en relaci6 amb una meta que pot ser una persona, un objecte 
o un aconteixement. I totes les metes pertanyen a tres categories: 

a) Afecte: intimitat i alimentaci6 (en sentit ampli), estimar i ser estimat; 
b) Poder: llibertat per a decidir qu i  es vol i habilitat per aconseguir-ho; 
C) Significat: el marc filosbfic que proporciona explicacions de la realitat i 

ajuda a definir-la. 

"Els membres de les famílies guanyen acces ametes d'afecte, poder i sig- 
nificat a traves de la maneracomregulen els media d'espai, temps i energia", 
diuen els autors, perb es clar que aquesta manera d'accedir a l'afecte, al poder 
i al significat s6n comuns als membres de tots els grups. 

KANTOR i LEHR consideren que el sistema familiar (o qualsevol altre grup 
primari) conte cinc components interrelacionats un dels quals 6s el de les me- 

( I  ~)SCHUTZ, W.C. FIRO: A three-Dimensional Theory of fnterpersonal-Behavior. 
Holt. Rinehart & Winston. N.Y. 1958. 

(12) BENNIS, W. G .  & SHEPARD, H. A. "A theory of group development". Human 
Relations. 9. 415-437. 1956. 

(13) KANTOR, D. & LKHR, W. Inside the family. Harper & Row. N.Y. 1976. 



tes al que ja hem fet referkncia. Veiem-10s tots, perb, com en els enumeren els 
autors: 

1. Tres subsistemes: a) la unitat familiar; b) el subsistema interpersonal i 
C) el subsistema personal. 

2. Tres dimensions d'accks: a) temps, b) espai, c) energia. 
3. Tres dimensions de meta: a) afecte, b) poder, c) significat. 
4. Tres tipus principals de sistemes familiars, basats en tres models ho- 

meostitics diferents: a) tancat, b) obert, c) al atzar. 
5.  Un sistema interaccional de quatre rols: a) iniciador (mover), b) segui- 

dor (follower), c) opositor (opposer), d) espectador (bystander). 

Aquests cinc components formen les bases del seu model de regulacid de 
distdncia del urocCs familiar. Les famfiies intenten aconseguir llurs finalitats 
informant citfnuament els seus membres del qub constitueix la distancia 
bptima tant pel que fa a les seves prbpies relacions com amb els aconteixe- 
ments. 

VIRGIN~A SATIR'"' es refereix igualment de manera prioritbia a la famflia, 
que es "la fibrica" on es fan les persones. Per aixb els adults, segons ella, 
som "people makers" (creadors o forjadors de persones). People makers ho 
som tots: no nomes les mares i els pares, sin6 tambt les professores i els pro- 
fessors, els qui influym a traves dels mitjans de comunicaci6, etc. Som "crea- 
dors de persones" tots els agents que exercim influhncia sobre les genera- 
cions joves. 

SATIR destaca quatre aspectes de la vida familiar que tenen un gran peses- 
pecffic en I'equilibri del grup i dels individus que l'integren: 

- els sentiments i les idees relatives amb un mateix, o sigui el propi valor 
(self worth); 

- les maneres com les persones s'esforcen per crear significats amb els al- 
tres, o sia la comunicacid; 

- les regles o normes que les persones utilitzen per decidir com han de 
sentir-se i com ban d'actuar; 

- la manera com les persones es relacionen amb d'altres persones de fora 
de la família, o sia el vincle d'unid amb la societat (link to society). 

A partir d'ací SATIR distingeix entre famílies pertorbadores i famílies nu- 
trícies: les primeres fomenten una conscibncia d'escis autovalor; en elles la 
cornunicaci6 es indirecta, inconcreta i deshonesta; les normes s6n rígides, in- 



humanes, innegociables i immutables; els vincles d'unió amb la societat s6n 
temorosos i apaivagadors o denostadors. 

En les f a d i e s  nutrícies. en canvi, la consciencia del propi valor és alta; la co- 
municació és directa, clara, específica i honesta; Ics normcs són flexibles, huma- 
nes, adequades i subjectes a canvi i el vincle amb la societat 6s oberti esperanqat. 

Segons l'autora la comunicació s'apren i cadascú aporta els mateixos ele- 
ments als processos comunicacionals: a) elcos; b) els valors; c) lesexpectati- 
ves, generades en experikncies anteriors: els Órgans dels sentits; 5) I'habilitat 
per a parlar; 6) cl ccrvell, el dipbsit del coneixement. La comunicació té lloc 
en el present i quan les persones es comuniquen reben u exprrimenten a) un 
input sensorial, b) pensaments, c) rcspostcs corporals i d) sentiments. 

Quan es produeix qualsevol situació conflictiva en el procés comunicacio- 
nal, en la qual l'autoestima queda compromesa, normalment les persones re- 
acciorieri d'acord amb quatre possibles models o patrons de conducta quc 
són: 1) upaivagament (placating); 2 )  hlusme (blarning); 3 )  conlputació (corn- 
puting); distrucció o derivació (distracting). 

Quan adopta el patró apaivagador la persona parla cr:lrn intentant congra- 
ciar-se, intenta agradar i mai no esta en desacord; quan adopta el patró blas- 
mador la persona troba defectes o fallades en els altres, actua com si fos supe- 
rior i estaen desacord amb tot el que es diu. En el patró computador lapcrsona 
es mostra molt raonable, tranqui1,la i freda; mai no cxprcssa scntirnents: es 
tota ment i actua com si no tingués cos. En el patró derivador les paraules són 
irrelcvants en relació amb el que les altres pcrsones estan fent o dient: la per- 
sona sent com si a ningú no li importés el que ella pugi dir, cnm si per aella no 
hagués lloc en el grup i el que fa és "tirar pilotes fora". 

Hi ha un altre patró de comunicació: el nivellador (leveling), en el qual el 
missatge és únic i directe. Quan s'adopta aquest model la pcrsona integra 
pensaments i sentiments, pot ser creativa i afrontar cls problemes directa- 
ment, sense circumloquis ni manipulacions. 

Observem, per tant, que, de fet, dels models comunicacioiials que ens pro- 
posa VIROINIA SATIR només un, el nivellador, pot considerar-se, mentre que 
els altres són fruit i generadors de distorsions i problemes. 

De fet l'adopcici dels patrons o models comnnicacionals pcrpart de les per- 
sones es relaciona amb experikncies molt antigues viscudes nurnialriient dins 
la família o en escoles primaries i estan molt lligades a la consciencia del pro- 
pi valor o autoestima. 

Explicatsja, malgrat que de maneramolt succinta, els fonaments tebrics de 
19E.M.P., veiem-lo tot seguit. 



Podriem definir-lo com un sistcma d'observació i comprensi6 de la inte- 
racció humana i, alhora, com un ller~guatge i instrument apte per descriurc les 
cornunicacions que es van produint en els petits grups. ~dkntificaunes pautes 
que es donen en la conducta humana i les divideix en Rols, Scripts i Stage Di- 
rcxtioiis segons que es refereixin a la conducta verbal, paraverbal i no verbal. 

Els Rols (papers socials) dcscriuen el paper que adopta cada individu quan 
es comunica vcrbalnlent i la manera com cada individu incideix en el grup, ja 
que qualsevol acció social realitzada pcr un membre d'un grup provoca una 
reacció cn els altres: els Scripls (Models co'municacionals) s6n prototipus 
paraverbals rnitjangant els quals es desenvolupcn els Rols. Els membres de 
qualsevol grup poden utilitzar, al llarg de la interacció, diversos Rols i diver- 
sos Scripts, per6 cadascun d'ells t& un Rol i un Script "signatura" que és el 
que utilitza preferentment i cl caracteritza. E1 Stage Uirection.~ (Dimensions 
Esceniqnes) descriuen la dirrcci6, el pes, el "ternpo" i el ritme de la comuni- 
cació -o sia els seus aspectes no verbals- i serveixen, conscquentment, per 
particularitzar-la. 

Els Rols, que descriuen la maneracomels individus afccten els grups ique, 
com hem vist, van ésser identificats i explicats -exceptuant-ne d o s - p e r K ~ ~ -  
m R  i LEHR són els següents: 

1. Iniciador n Iniciodora (Mover). Inicia I'acció i suggereix i dirigeix les 
metes del grup. 

2.  Co-iniciador o Co-iniciadora (Co-mover). Dbna supori a l'acció de 
I'iniciador i afegeix algun detall d'iniciativa prbpia. 

3. Opositor o Opositora (Opposer). Keacciona contra, desafia o bloqueja 
i'acció proposada per l'inciador. 

4. Seguidor o Seguidora (Follower). Dóna suport a I'acció de I'lniciador o 
de I'Opositor 

5. E.rprctadur o Espectadora (Bystander). Queda al marge de la interac- 
ció dels altres dins del grup. lJna persona que és espectadora, si fa algu- 
na consideració, la fa amb caricter general; és a dir que desvia I'atencicj 
d'allb que es específic a all0 que és generic. 

6. Pseudo-erpectodr~r o P.~rudci-espectadora (Pseudo-Bystander). Queda 
a part de la interacció fins el moment cn que considera que pot adoptar 
un altre rol. 

Els Scripts són models comunicacionals, extrets, com hern vist, de la expe- 
riencia de VIRGINIA SATIR, ~nitjanyant els quals es representen els Rols. Són: 

1. Nivellador (1.eveler). La persona que i'adopta fa consideracions que 
indiquen apertura i revela clarament pensaments i sentiments perso- 
nals. 



2. Blasmador (Blamer). La persona que I'adopta deriva la responsabilitat 
de pensaments, sentiments i accions negatives cap a d'altres membres 
del grup. Sol, també, mostrar desacord i adoptar actituds molt crítiques 
en relació amb els altres. 

3. Compururlor (Computer). La persona que I'adopta emet comunica- 
cions racionals i raonables dissociades de qualsevol sentiments. 

4. Apuivagudor (Placater). La persona que I'adopta intenta mostrar acord 
i adaptar-se als altres. Evira o defuig el conflicte mitjanqant la concilia- 
ció i la pacificació. 

5 .  Derivador (Distracter). La persona que I'adopta interromp la direcció 
dc la comunicació cxistcnt i diu coscs irrclcvants o que no vcncn al cas. 

Els individus, en els grups, poden utilitzar -i de fet utilitzen- diferents 
Scripts pero cada persona té un Script-Signatura de la mateixa manera que té 
un Rol-Signatura i és aquell que utilirza preferentment tot i que els Rols- 
Signatura de cada persona poden va r i a r i  de'fet solen varlar  en els diferents 
grups que freqüenta. 

Diguem també que, a diferencia de SATIR, HOROWITZ considera que cap 
dels Rols o dels Scripts no són patolbgics, a no ser que se'n utilitzi un de sol i 
se'n excloguin tots els altres. 

El darrer component de l'E.M.P. són les Dimensions Esceniques (Stage 
Directions) que descriuen ladirecció, la intensitat, el "tempo" i el ritme de la 
comunicació. Són: 

1. Direccici (Direction). Descriu la manera -directa o indirecta- com 
l'emissor s 'adrep al receptor o la receptora o als receptors i receptors. 

2. Pes (Weight). Descriu el pes emocional de la comunicació i es fixa en si 
la intensitat i el llenguatge de la comunicació es corresponen amb la si- 
tuació. 

3. Tempo (Timing). Descriu el procés temporal de la comunicació, o sia el 
període de temps que transcorre entre I'emissió de la comunicació i la 
resposta. 

4. Ritme (Khythm). Descriu el transcórrer del procés cornunicacional, o 
sia la rapidesa, les pauses o el [alentiment del discurs. 

Veiem doncs que l'E.M.P. inclou els diversos components verbals, para- 
verbals i no verbals presents en les interaccionsdels petits grups i consti- 
tueix un instrument d'observació i d'anklisi de la comunicació humana. 
Són, de fet, constructes que descriuen els models complexes de la interac- 
ció grupal. 



La investigació sobre la influPncia del gPnere en la comunicació 
que s'estableix a les aules de secundiria 

Com he dit a la Introduccib, un dels instruments que vaig utilitzar per 
realilzarla investigació esmcntada ha estat unquadre d'observacióderivatde 
1'E.M.P. 

Aquest quadre (vegeu la figura l), de doble entrada, comprenia la llista 
dels rols descrits i els scripts, de tal manera que es configuraven una sgric de 
caselles en les quals es combinaven rols i scripts (per exemple una persona 
pot adoptar el rol d'iniciadora amb un script nivellador, o blasmador, o apai- 
vagador, etc.) i vaig donar ala  personaque van realitzar les observacions a les 
classes'"' la consigna quc anotés amb un triangle les intervencions dels nois i 
amb un cerclc les de les noies, diferenciant amb colors les espontanies de les 
provocades pels professors o professores. No vaig tenir en consideraci6 
les Dimensions Esckniques per no haver d'utilitzar una figura en tres dimcn- 
sions i perqut de fet eren gairebe irrelevants aths I'ohjectiu de la investigació. 

Total d'intervencions registrades 

En total vam registrar 909 intervencions espontinies que corresponen a 
unamostrade 317 alumnes,delsqual~ 131 erennoisi 186noies. Enlamostra, 
per tant, els nois eren e1 41 % del total i les noies el 59 7". 

F i w a  1. Taula d'observacio 

(15) 1.e~ observacions a les aules van esser realitzades per MONTS ERRAT CASTELL^, 
ex alulnrla de l'assignatura Dinamica de Grup i becaria de la Facultat de Psicologia. 



noien (403 %) 

nois : 131 
Figura 2. Intervencions-total noies: 186 

D'aquestes intervencions més de la meitat, concretament 543, correspo- 
nen a inicizitives dels nois, mentre que les intervencions de les noies es limi- 
ten a 366, malgrat ser el subgrup més nombrós de la mostra. (Figura 2). 

Intervencions segons els rols 

Com pot observar-se al grafic de la figura 3, la gran majoria de les inter- 
vencions (55 %) dels nois corresponen al rol d'Iniciador. En aquest rol els 
nois obtenens casi el doble de registres que les noies. 

En el cas de les noies el repartiment 6s molt diferent. Malgrat que el rol que 
ocupa el primer lloc és també el d'Iniciadores, en aquest cas el percentatge és 
gairebk el mateix que el que obtenen en el rol de Seguidores. En aquest aspec- 
te, la relaci6 existent amb el centil corresponent als nois, en aquests mateixos 
rols, és a la inversa. La puntuació d'ells suposa el doble que la d'elles en el 
Rol d'Iniciadors i la d'elles suposa, tamb.6, gairebk el doble que la d'ells en el 
Rol de Seguidores. Aquesta relació inversa, per se ja significativa, es toma 
encara m6s interessant quan observem la diferent distribució Üels aspectes 
paraverbals registrats en relació amb un mateix rol: és a dir considerant la in- 
teraccib observada de Rols i Scripts. 
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Intervencions segons els Scripts 

Pel que faals Scripts, iresumint molt, diguemque, en els nois, predominen 
gairebe amb el mateix percentatge (32 % i  30 %respectivament) els de Nive- 
llador i els de Derivadors. En les noies, en canvi, predominen el script Com- 
putador i 1'Apaivagador. 

Pel que fa al script de Balsmador, el trobem gairebe dues vegades mbs en 
els nois que en les noies i se'l troba sovint associat al rol d'Iniciador (vegeu la 
figura 4). 

Conclusions de les observacions realitzades 

De les observacions realitzades es despren el segilent: 

- En la participaci6 espontinia: 
A classe participen molt m6s els nois que les noies. En les intervencions 
dels nois predominen els rols d'Iniciadors i Co-Iniciadors. 
En les intervencions de les noies els rols mes freqlients s6n els de Espec- 
tadores, Seguidores i Pseudoespectadores. 
En les intervencions dels nois predominen els scripts de Nivelladors i 
Derivadors. 
En les intervencions de les noies predominen els scripts de Computado- 
res i Apaivagadores. 

- En la participaci6 indui'da per la professora o pel professor: 
En les intervencions induidev pel docent o per la docent predominen les 
preguntes dirigides als nois. 
En els casos de preguntes dirigides al col.lectiu les respostes esponta- 
nies dels nois superen les de les noies. 

- Pel que fa a la situacid espaial va observar-se: 
Els nois i les noies ocupen a classe espais clarament diferenciats. 
Les noies acostumen a ocupar les primeres files i els espais centrals, 
mentre que els nois solen ocupar llocs mes perifkrics. 
Les taules dobles s6n ocupades, en la seva immensa majoria, b.6 per 
nois, b.6 per noies, i es produeixen poquíssimes situacions en que un noi i 
una noia comparteixen una mateixa taula. 



Conclusions 

Dir6 en primer lloc que la investigaci6 realitzada a les aules dels centres 
d'ensenyament secundari confirmen plenament que en aquest nivell educatiu 
estan establertes les pautes diferenciades de comportament entre nois i noies 
que se'm fan evidents a les meves classes a la Universitat. 

De ben poc serviria, si realment volem una societat en la qual la igualtat 
d'oportunitats entre els sexes sigui alguna cosa mis que un desig, que les pro- 
fessores i els professors d'universitat ens eximíssim de lanostraresponsabili- 
tat en relaci6 amb aquest fet addui'nt que es produeix ja en l'ensenyament se- 
cundari. (I en el primari, com han demostrat d'altres investigacions""). 
I serviria encara menys que professors i professores ens dessinteress6ssim 
d'aquesta qüesti6 considerant les famílies totalment responsables dels com- 
portaments diferents de nens i nenes i nois i noies en les diverses situacions 
socials. 
6s cert que les famílies tenen un paper preponderant en l9educaci6 dels 

fills pera tambe 6s cert que una de les funcions importants de les institucions 
educatives i s  intentar corregir les desigualtats de base. I mai no 6s tard per ac- 
tuar. Ni a la Universitat. Evidentment no proposo que professores i profes- 
sors d'universitat adoptem el rol de "protectors de les alumnes" perd síque 
estiguem atents al nostre comportament i prenguem conscibncia de si mirem 
més els nois que les noies, si ens hi dirigim amb mes freqübncia, si els exigim 
mes, si prenem en mks consideració llurs aportacions. I proposo tambi que 
fem notur als nostres alumnes que solen escollir com a portantveus els estu- 
diants homes i que laparticipaci6 d'aquests a classe 6s mes freqüent i mis ex- 
tensa que la de les dones. 

Voldria tambk destacar, en relacio amb I'obra de VIRGINIA S A ~ R  i mis 
concretament en relaci6 amb els Models Comunicacionals que proposa, el 
pes que i'autora d6na als "People makers" -i els professors i professores no 
hi ha dubte que en som, de forjadors de persones-, en la determinaci6 dels ni- 
vells d'autoestima de les persones que eduquen. Si volem que els nostres 
alumnes, les nostres alumnes, es comuniquin obertament i sincera hem d'in- 
tentar incrementar llur conscibncia del propi valor, llur autoestima, i aquesta 
valoraci6 inclou desterrar els prejudicis (les noies es casaran, per a elles la 
feina no 6s tant important, xerren molt, no estan preparades pera ...) i conside- 
rar-10s. tots i totes, senzillament persones. 

Finalment, i en relaci6 amb l'instrument d'observaci6, diem que ha estat 
un gran ajut: molt manejable i fhcil d'utilitzar. 

(16) Cf. per exemple: SUBIKATS, M. Rosa y Azul. Instituto de la Mujer. Ministeno de 
Cultura. 1988. 



És clar que no serveix per detectar les motivacions i intencionalitat de la 
comunicació, pero 1'E.M.P. vol fer evidents nomes aspectes de la comunica- 
ció que poden ser observats, est& dirigit al que és obvi. Probablcnrcnt cn cl fu- 
tur es desenvolupara un programa d'ordinador (s'hi esta treballant) que faci- 
litar& encara més el registre de les observacions. La interpretaci6 de les 
conductes, en canvi, no Cs cosa de 1'E.M.P.; 6s tasca, en tot cas, de les perso- 
nes que observen amb la finalitat d'entendre i explicar-se el que veuen. 

El que sique pot facilitaraquest instrumentésel canvi. En tant que facons- 
cients les persones de la manera com es comuniquen i del contingut de llurs 
co~nunicacions pot afavorir canvis dc conducta que podcn scr cxtremada- 
ment útils a les persones, tant a nivell individual com de grups de treball. 

A nivell individual, per exemple, unapersona pot descobrir que noes gaire 
ben acceptada perquk, si bC tC bones idees i sap expressar-se amb claredat (el 
seu rol-signatura podria ser Iniciadora), utilitza, en fer propostes, un to de 
desafiament i de superioritat (script-signatura Blasmadora) que fa que les se- 
ves aportacions siguin normalment rebutjades. 

A nivell grupsl, i en relacióambeqrlips de treball existents a diverses insti- 
tucions, pot observar-se, per exemple, que en un grup la majoria dels seus 
membres són creatius i tenen iniciatives pero en canvi el grup no és produc- 
tiu. Aplicant el quadre d'observació derivat de l'E.M.P. podríem descobrir 
que en aquest grup, si bé hi ha nloltes persones que fan d'lniciadores ningú no 
fa de Seguidor i gairebé ningú de Co-iniciador. Es evident, per tant, que cap 
de les idees que es produeixin, per brillants que siguin, n t ~  tirari endavant. 
Com tampoc no tirar& endavant un grup en el que hi ha dues persones Inicia- 
dores amb objectius diferents i en conflicte: fins que s'arribi a un acord o es 
faci evident el conflicte i una d'elles surti guanyadora, el grup quedar& para- 
litzat. 

Hem vist, doncs, alguns aspectes interessants relatius a la comunicació, a 
un instrumentd'observació i ales teoriesque el sustenten i auna investigació 
sobre gknere en la qual hem utililzat aquest instrument. Seguire111 treballant 
per aportar més dades. 


