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1. Plantejament del tema 

La caiguda de la natalitat a Europa Cs un dels temes sobre el qual s'han expres- 
sat més opinions des de tot tipus de fbrums. Es polemitza sobre els seus efec- 
tes en el futur de la dinamica demografica i en el de la dinamica macro- 
econbmica, i es busquen respostes a les preguntes que rovoca, ja sigui des de 
la política institucional o des de la investigació social. I$ a dir, s'intenta expli- 
car-ne les causes i els efectes des de.posicions, disciplines i models tebrics molt 
diversos. 

Doncs bé, en aquest text es planteja que entre la complexitat de les causes de 
la caiguda de la fecunditat, aquesta persisteix a Espanya fonamentalment per 
tres raons: a) perqut el fort atur estructural afecta profundament el projecte 
familiar de les parelles joves; 6) perqut el repartiment de responsabilitats fami- 
liars entre dones i homes joves que formen parella continua sent molt menys 
igualitari del que la modernitat aparenta, i c) perqut l'organització social del 
treball manté tot tipus d'obstacles perqut una parella jove amb fills pugui com- 
paginar i equilibrar la massa de treball, familiar i remunerat, que tot projecte 
familiar genera. 

De les tres causes esmentades, aquest article posa la seva atenció especial en la 
segona, és a dir, sobre la qüestió del repartiment de les responsabilitats familiars 
entre homes i dones joves. El meu punt de partida és que avui les dones joves a 
Espanya experimenten fortes dificultats per poder compaginar el treball remu- 

* Aquest article va ser presentat com a ponkncia al V Congreso Espaiiol de Sociologia. Granada, 
setembre de 1995. 
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nerat i el treball familiar i que, entre aquestes dificultats, no és menor la que es 
deriva del poc canvi que han sofert els perfils tradicionals de gtnere a la Ilar. 

Contrariament al que se sol argum'entar, ara per ara, el fre a la fecunditat 
no es troba en el fet que les dones fan treball remunerat (al contrari, el fet de 
tenir-ne afavoreix la decisió de tenir fills), sinó que es troba en les dificultats 
que les dones experimenten per a la seva inserció laboral al mercat de treball; 
perb també influeix en la seva decisió de tenir pocs fills el fet que a l'interior de 
la llar els homes joves continuen sense fer la seva part de treball familiar. Dit 
d'una altra manera, el manteniment dle la baixa fecunditat {explica, en bona 
mesura, pel fet que les identitats parent:als continuen arrelades en el model tra- 
dicional segons el qual és la mare qui de manera exclusiva o molt prioritaria 
ha d'atendre els fills i la Ilar. Aixb implica que les dones viuen una forta con- 
tradicció entre dos desitjos legítims: tenir fills i tenir una professió; i, ateses les 
circumstancies actuals, aquesta ~ontra~dicció se salda amb una de les taxes de 
fecunditat més baixes del món. 

En general, en la investigació sobre la familia s'ha tractat el projecte familiar 
com un assumpte que implica la parella. com a unitat, i ha estat menys freqüent 
tractar d'analitzar aquest projecte distingint els diferencials tan importants que 
els fills comporten avui segons que se sigui pare o mare. Aixb és, en canvi, el 
focus que ocupa el lloc central de la meva reflexió. Les dades que s'hi aporten pro- 
cedeixen d'una investigació (encara en procés de realització) sobre el reparti- 
ment de la massa de treball entre les parelles joves amb fills petits (0-3 anys) a 
Catalunya. 

2. Practiques i identitats parentals 

Un aspecte important que cal tenir en compte en les relacions familiars és que 
amb l'arribada dels primers fills o filles es posen en acció les pautes més pro- 
fundes de gknere rebudes i interioritzades durant la infancia i l'adolesctncia. 
Aquestes pautes, en tenir filles o fills propis, són recreades en el procés de cons- 
trucció de les identitats parentals (arribar a ser mare, arribar a ser pare). Per 
tant, els rols i les funcions assumits pels pares i les mares joves dins de la llar són 
fonamentals per a la construcció de les identitats de gtnere de la generació que 
segueix. 

Als anys seixanta i setanta domina la crítica a la asimetria tradicional dels rols 
sexuals en la familia; la asimetria fou considerada font directa de la reproducció 
de l'ordre sexual no igualitari i, per aixb, origen de la desigualtat social entre dones 
i homes. La defensa de l'igualitarisme en la família comporta llavors la defensa 
d'una indiferenciació possible i desitjable de rols parentals. Perb des de la psico- 
logia social i la psicoandisi es comen$ a discutir la necessitat de diferenciació de 
gtnere en els processos de construció de les identitats, ja que tota criatura huma- 
na és portadora d'un sexe determinat, com també ho són el seu propi pare i la 
seva prbpia mare. Aixb obliga la comunitat científica a aprofundir i distingir entre 
rols socials de gtnere (imposició de la norma per mitja dels mecanismes externs 
de control social) i identitats de gtnere (interiorització més o menys crítica de la 
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norma i creació de la identitat individual), entre models externs de genere i deman- 
da interna de construcció de la identitat sexual i de gknere. 

Avui sembla clar que descobrir-se com a dona o com a home implica el 
reconeixement d'autopertinen~a a una dimensió sexual o a I'altra (els meus 
brgans sexuals em permeten parir o no) i a una dimensió de genere o a I'altra 
(em sento més a prop de les dones o em sento més a prop dels homes), dimen- 
sions construi'des socialment sobre la diferencia sexual biolbgica. Perb a causa 
del fet que en totes les societats conegudes, i en les occidentals en particular, els 
generes i les seves relacions socials han estat construi'ts sobre la base del domi- 
ni social masculí (la qual cosa implica desigualtats socials i jerarquia entre tots 
dos generes), es continua plantejant la necessitat de l'abolició dels generes, cosa 
que no significa, bbviament, l'abolició dels sexes. És a dir, la tensió entre igual- 
tat i diferencia continua en la polemica i en les analisis de les relacions entre 
el sexe i el genere. 

Recentment, el feminisme de la diferencia en la seva versió europea, espe- 
cialment italiana, cerca el reconeixement de la diferencia sexual i, en aquest 
procés, no nega sinó que fa una nova valoració de la centralitat de les dones 
(allb que és femení) en els processos de construcció de la vida quotidiana i 
familiar, i considera molt positius per al conjunt social els elements expressius 
que fan servir les dones, amb practica saviesa, en llurs relacions personals, fami- 
liars i comunitaries. Algunes feministes italianes consideren que avui els homes 
també valoren les relacions més expressives amb la seva família, de tal manera 
que la seva parentalitat es construeix apropant-se a les funcions maternals i 
allunyant-se del tradicional autoritarisme patriarcal. La centralitat dels meca- 
nismes relacionals de tipus expressiu apropa els pares homes als seus fills i filles, 
en un procés de reducció o ptrdua del perfil dominant i autoritari del model 
patern rebut a la família d'origen. Aixb, diuen, és així malgrat que la jove pare- 
lla mantingui una asimetria en el treball familiar, és a dir, una divisió sexual 
del treball pronunciada. 

Ara bé, des del meu punt de vista, la divisió sexual del treball (DST) com una 
constant de les relacions de parella fa impossible una relació no jerhrquica per- 
que la DST, en el context occidental, ha estat la font material i simbblica de 
la qual es nodreix, precisament, la desigualtat entre els generes. Si no hi ha 
intercanvi de rols entre la parella, dins de la llar, el rol femení roman forta- 
ment connotat amb l'actitud de servei a I'home i als fills, mentre que el rol 
masculí roman fortament connotat amb l'actitud de ser servit per la dona. I 
en aquestes actituds, fruit de la posició de cadascú en la divisió sexual del tre- 
ball, hi ha algunes de les diferencies fonamentals d'allb que ts femení i allb 
que és masculí; amb aixb queden seriosament perjudicades les dones, perque el 
servei constant a casa implica una reducció notable del seu temps personal i 
de la seva disponibilitat social (lleure, formació, relacions personals, professió, 
etc.). 

Per tant, és fonamental que els canvis en les relacions de genere en I'ambit 
extern a la família (reflectits en les taxes d'activitat de les dones en el treball 
remunerat) esdevinguin canvis interns dins la llar (reflectits en una partici- 
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pació més gran dels homes en el treball familiar). És per aixb que el nostre 
objecte de reflexió es refereix als models de relació de gtnere que avui es pro- 
dueixen a l'interior de les famílies jove:s, especialment en l'etapa de construc- 
ció de la parentalitat, és a dir, quan mare i pare no solament han de construir 
un model relacional propi, sinó que ta,mbé l'han de transmetre a la prole. 

Al voltant d'aquesta tematica precisa, vegem tot seguit les aportacions 
principals dels anys seixanta fins a l'actualitat. Primer, l'aportació crítica del 
feminisme dels setanta a la divisió sexual dels rols i les funcions parentals a 
la família. En segon lloc, les aportacions de Nancy Chodorow relatives a la cons- 
trucció i la interiorització de les pautes més profundes de gtnere en els primers 
anys de vida. En tercer lloc, faré refertncia a una investigació italiana sobre les 
relacions entre mares i pares joves als actuals anys noranta. Finalment, presen- 
taré unes dades procedents &una rece:rca prbpia que encara no esta enllestida 
perb que ja permeten apuntar algunes tendencies de canvi en les practiques de 
criansa dels fills. 

2.1. Maternitat i paternitat des delfminisme igaalitarista 
(O la igualtat corn a anul-hció de la diferincia) 

Rapoport (1978) revisa ja fa alguns anys, en el context i el llenguatge propis 
del feminisme igualitarista, el que ella ;momena el mite de la necesshia criansa 
dels fills des &un model de rols sexuals diferenciats, segons el qual la mare 
representa els elements expressius (l'anlor) i el pare representa els elements ins- 
trumentals (la llei, I'ordre). 

Fins ben entrats els anys setanta, les relacions entre pares i fills s'havien valo- 
rat sempre &acord amb l'ajust o el desajust al model de família parsoniana tal 
com l'havien descrita Parsons i Bales als anys cinquanta. Els estudis sobre les rela- 
cions entre pares i fills donaven per fet que a la mare per ccnaturalesan li agra- 
dava tenir fills i, per tant, mai no es posava en qüestió (era ccimpensablev) si 
l'atenció contínua a la criatura li prol~orcionava satisfacci6; de manera sem- 
blant, als homes mai no se'ls preguntxva si els agradava estar tan allunyats dels 
seus fills, i es donava per descomptat que, si més no durant la fase maternal, els 
pares tenien ben poca cosa a fer o a tlransmetre a la criatura, sobretot davant 
la importancia capital i essencial del paper de la mare. 

Perb aquesta manera &entendre la paternitat com si fos un epifenomen en 
la vida dels homes pares es podia posar en qüestió ficilment perqut no era difí- 
cil de demostrar, llavors i ara, que l'accés a la parentalitat (parentho04 és una 
etapa crítica per a totes les persones, dones i homes, especialment en la socie- 
tat occidental. Una altra cosa és el paper específic del pare en els primers anys 
de vida de la seva filla o el seu fill; i una altra cosa és com es pot substituir la figu- 
ra tradicional del pare autoritari per una figura paternal &autoritat (problema 
que ja es planteja molt seriosament Hlorkheimer als anys trenta). Perb, des del 
meu punt de vista, el que interessava ;ds seixanta no era tant donar nous con- 
tinguts a la figura paterna sinó posar en qüestió la figura tradicional de la mare 
exclusiva i excloent. 
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Als anys seixanta i setanta és encara molt fort el mite que només les mares 
són les úniques que poden portar a bon termini la crianp i la cura dels infants. 
Tots els missatges que els arriben conflueixen a dir que 6 millor que de moment 
deixi els seus compromisos extradomestics i concentri de manera exclusiva 
l'atenció sobre la criatura. Per aquesta raó, ccs'ha desenvolupat una situació 
extraordinaria a les nostres societats quan les practiques parentals de criansa 
(parenting) han arribat a ser e uivalents a maternatge (mothevinan (Rutter, 
1974, a Rapoport, 1982: 70). 1 s a dir, s'arriba a confondre I'etapa maternal, 
aquella de mixima atenció necessaris a les criatures, amb el fet que aquesta 
etapa ha de ser atesa en exclusiva per la mare. Perb aquesta crianp, diu Rapoport, 
podria ser exercida, i molt bd, tant per la mare, com pel pare, com per una 
altra persona adulta substituta de la mare biolbgica, sempre que, per des- 
comptat, tingués la capacitat, el desig i la maduresa suficients per establir llasos 
afectius i vinculants amb la criatura; condicions que, per cert, no sempre es 
donen en totes les mares biolbgiques. 

Perb en el procés de construcció de la parentalitat (parenthood) allb que 
implícitament o explícitament s'assumeix és la pauta de diferenciació de ghne- 
re. Arribar a ser mare o pare (parent) és una experiencia de conseqiiencies molt 
diferents per a dones i per a homes. I el que resulta problematic, des d'una 
perspectiva feminista, és que la diferenciació de gknere, els seus orígens i con- 
seqüencies siguin generalment naturalitzades i mai qüestionades ni explorades 
(Rapoport i Oakley, 1975, a Rapoport, 1982). En efecte, fins fa molt poc, en 
el cas de la sociologia de la família, s'ha donat per fet que el model de paren- 
talitat presentava sempre aquestes dues característiques: 

a) La parentalitat (parenthood) es dóna dins del matrimoni, indret en el qual 
la mare esta preparada i delerosa de canviar el seu compromís laboral o 
professional per un compromís maternal. El marit s'identifica i es realitza 
per mitja del seu rol laboral o professional fora de la família; l'esposa 
s'identifica i es realitza per mitja del seu rol maternal dins de la llar. 

6) Hi ha acord faci1 entre marit i muller en la reordenació dels rols que la nova 
parentalitat sempre implica. No hi ha conflictes personals, perqui! la mare 
pot canviar facilment del rol de treballadora al rol de mare, i el pare no 
experimenta conflicte perqui! la seva posició de mantenidor econbmic de la 
família domina sobre la seva posició de pare implicat en la crianqa dels fills. 

Perb el feminisme hi posa la sospita i la denúncia: el suposat equilibri i con- 
sens no eren de cap manera igualment gratificants per a la mare i per al pare; 
era un mite reforsat per la psicologia, la psiquiatria i l'etologia. Oakley s'oposa 
frontalment a l'afirmació d'equilibri i consens entre la parella, i ho expressa de 
la manera següent: 

Entre totes les raons que s'han donat per explicar el paper de les dones dins de la 
llar, el mite de la maternitat (motherhood) hi apareix com el més persuasiu i el 
menys discutible, tant en les seves premisses com en les seves conclusions, i més 
encara quan el rol de mestressa de casa i el rol &esposa poden canviar, perb no el 
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rol maternal. Les posicions de les dones dins de la família estan basades en la seva 
maternitat (maternity), ara i sempre. IJna lbgica molt senzilla porta a la conclusió 
que ates que el rol maternal de les dones és inalterable, la seva opressió com a mes- 
tresses de casa també ha de continuar. Igual que amb altres mites, la funció del 
mite de la maternitat (motherhood) és fer una validació de l'statu quo. El mite de la 
maternitat conté tres afirmacions principals. La primera és la més influent: que 
les criatures necessiten la seva mare. La segona és el seu anvers: que les mares 
necessiten les seves criatures. La terccra 6s una generalització que manté que la 
maternitat (motherhood) representa I'objectiu més important en la vida de les 
dones: l'única cosa que significa una autorealització veritable. Les dones, en altres 
paraules, necessiten ser mares. Aquesta <(necessitat)) és sempre especificada vaga- 
ment perb generalment significa que és un perill per a la salut mental o emocional 
negar la necessitat de la mare cap als fills, dels fills cap a les mares, o la necessitat 
de la maternitat (motherhood) per a les dones. El conjunt &aquestes tres afirma- 
cions configura un cercle tancat: totes les dones necessiten ser mares, totes les 
mares necessiten els seus fills, tots els 1111s necessiten les seves mares. Ficció popu- 
lar, pseudopsicologia i declaracions dels autodenominats ccexpertsr reprodueixen 
fidelment aquestes idees com si fossin fets més que no pas suposicions sense 
evidencies (Oakley, 1974). 

Als anys setanta, tota dona que no volia o no podia tenir fills, o tota dona que 
no volia dedicar la major part del seu temps als fills era percebuda com a poc 
femenina o com a desviant. Perb la imvestigació feta sobre parelles o matri- 
monis no tradicionals mostra que el mczternatge (rnotherina pot ser, de fet, por- 
tat a terme també pel pare. Més enlla de l'etapa de l'alimentació del nadó amb 
el pit de la mare no hi ha res que facin les mares per als fills que no puguin fer 
els pares. Quan una persona es dedica a criar i a donar al nadó la intimitat, 
l'afecte i l'atenció que necessita, les variacions en les prktiques de crianp varien 
a causa de factors individuals i no a causa del sexe de la persona que en té cura. 
De  fet, diu Rapoport, el model ortodox de vida familiar i de practiques paren- 
tals de criansa (parentina posa una camisa de forga a les relacions entre pare i 
infant. 

El model de parentalitat que acabo de descriure, i criticar amb l'ajut de 
Rapoport i Oakley, era el model base en la teoria de la socialització dels rols 
sexuals que {estengué al conjunt de les societats occidentals des que Parsons i 
Bales (1955) el formularen per primera vegada. L'estereotip implicava que no 
hi havia elecció: les nenes havien de ser socialitzades per reproduir el paper de 
la mare exclusiva i propera i els nens havien de ser socialitzats per reproduir el 
paper de l'allunyament paternal en la criansa. 

Avui la realitat familiar es mostra iforga més diversa que vint anys enrere: 
formació professional i activitat laboral de les dones, augment de naixements 
fora del matrimoni, accés a la maternitat d'adopció o de reproducció assisti- 
da, convivkncia o no en parella, famílies reconstitui'des, etc. La dona casada, 
sempre disponible per a la maternitat i disposada a donar i a defensar un acord 
sobre la base de rols clarament difereiiciats, ha deixat de ser el tipus de mare 
generalitzable. 
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Perb, fins a quin punt podem dir que aquestes característiques relacionals 
entre la parella han desaparegut de les llars de famílies joves? Sabem, per recer- 
ques recents fetes a Catalunya (Planas, Casal, Brullet, Masjoan, 1991; Subirats, 
Masats, Carrasquer, 1992), i per la mateixa investigació en qut ens trobem, 
que la voluntat de les mares joves per mantenir-se actives en l'esfera de la pro- 
ducció, després de ser mares, no ha implicat de manera generalitzada un canvi 
significatiu en les relacions de gknere a la llar, perqut elles continuen essent les 
responsables primeres, si no exclusives, del treball familiar. Perb sí que hi ha 
hagut canvis en la identitat de les dones, ja que, la gran majoria de les nostres 
entrevistades, mares recents, no s'autodefineix com a mestressa de casa sinó 
com a mare treballadora, tot i que I'atur les mantingui a casa. També és cert 
que la seva ((manera &estar,) en la família i en el treball remunerat no és la 
mateixa que la {(manera d'estar)) del pare jove en un h b i t  i en l'altre; la mane- 
ra diferent d'estar de les dones en tots dos Ambits sense poder o sense voler 
lliurar la maxima energia en l'un o en l'altre, per tal de poder mantenir l'equilibri 
mixim, constitueix avui una experitncia específicament femenina que algu- 
nes sociblogues feministes italianes han investigat i han anomenat, encertada- 
ment, la do6lepresPncia (Balbo, 1978). 

Així, doncs, fins a quin punt estan canviant les formes &entendre i de viure 
la parentalitat en 17Ambit privat, alhora que canvia la identitat femenina, espe- 
cialment en l ' h b i t  públic? Recentment, un grup de sociblogues italianes ha fet 
una recerca sobre aquesta qüestió, perb abans &entrar-hi val la pena que ens atu- 
rem en l'andisi del model de parentalitat dominant que féu Nancy Chodorow 
a final dels setanta, andisi que remet a les teories de la psicoandisi. 

2.2. Purentalitat i identitat de g2nere des de la teoria psicoanalítica 
(o dones i homes som éssers perfectibles) 

La teoria psicoanalitica ha estat una de les més influents en les explicacions de la 
construcció de la identitat de gtnere en la cultura occidental. Incideix directa- 
ment sobre les relacions prohndes dins de la família i aporta, precisament, una 
explicació de la gtnesi del rol dominant dels homes en la família i en la societat1. 

Des de la perspectiva psicoanalitica es distingeixen quatre etapes en el pro- 
cés de socialització dels infants. En la primera, l'etapa oral, no hi ha diferenciació 
entre la criatura i la persona que I'alimenta i en té cura, generalment la mare 
biolbgica. En la segona, l'etapa anal, als dos i tres anys de vida l'infant aprtn el 
control dels esfínters i comensa a distingir entre la mare, el pare, els germans 
i les germanes i la resta de la família propera. La tercera etapa, que transcorre 
des dels tres o quatre anys fins a l'adolesctncia, és l'etapa edípica. Al llarg 

1. Per a l'exposició de les idees principals d'aquesta teoria, he pres, amb modificacions de 
forma, la de Guiddens, en la seva obra Sociologia. Madrid: Alianza, 1991, cap. 6, perqut 
m'ha semblat clara i sintttica. Per a una ampliació de les aportacions més significatives en 
el camp psicoanalític, vegeu Stockard i Johnson (1992, cap. 9) o bé, de les mateixes auto- 
res, ~ T h e  social Origins of Male Dominances. A: Sex Roles 5 (1 979): 199-2 18. 



156 Papers 51, 1997 Cristina Brullet Tenas 

d'aquesta etapa és quan el nen o la nena aprkn la seva identitat de gknere i 
s'identifica amb el progenitor del sexe oposat. En la quarta etapa, o adolesckncia, 
el subjecte comensa un procés d'emancipació del control dels pares i s'inicia 
en l'activitat genital amb altres persones. 

Freud identifica de manera directa la identitat de gknere amb la conscikncia 
genital: ((Tinc un penis)) significa que sóc un nen. ((No tinc penis)) significa 
que sóc una nena. El més important no és la diferkncia física sinó la simbbli- 
ca: la possessió o la manca de penis (5s símbol de masculinitat o feminitat 
(Giddens, 1990: 198 i següents). En l'etapa edípica, el nen, que desitja erbti- 
cament la seva mare (representant de la realització de I'amor), viu la presencia 
del pare com la d'un rival, ja que és qui realment posseeix sexualment la mare. 
El pare (representant de la llei del pare) exigeix autonomia al nen i que no es 
quedi enganxat a les faldilles de la seva mare; per aconseguir-ho, el pare impo- 
sa la seva autoritat. El nen s'imagina aleshores que el pare el vol castigar i tallar- 
li el penis. Davant d'aquesta por, el nen reprimeix els sentiments cap a la seva 
mare i finalment accepta l'autoritat del pare, amb qui, a partir d'ara, es comensa 
a identificar i, així, comensa a construir la seva identitat masculina basada pre- 
cisament en el domini de l'autoritat (ki)  sobre el sentiment (amor). Les nenes, 
que tenen enveja del penis del pare, devaluen la mare perquk no té penis i per- 
quk és incapas de proporcionar-li el que desitja tant. ((Quan la nena s'identifica 
amb la mare, accepta l'actitud de subnlissió que comporta reconkixer que s'és 
la "segona millor")) (Giddens, 1990: 198). 

Al voltant dels cinc anys, acaba I'etapa edípica durant la qual cada nena i 
cada nen han aprks a reprimir els seus irlstints o sentiments erbtics, de tal mane- 
ra que s'han trencat els forts vincles erbtics vers el pare o vers la mare, la qual 
cosa fari possible que l'individu, a mesura que maduri fisicament i sexualment, 
no se senti sexualment implicat amb $1 progenitor de sexe oposat (si no és així, 
es mantindri l'anomenat complex d'Edip, que dificultari la seva maduresa psí- 
quica). Fins al desenvolupament de la pubertat, la sexualitat infantil passari 
per la fase de latkncia. En aquest període, els grups d'iguals del mateix sexe 
seran molt importants per reforsar la identitat de gknere del subjecte. La con- 
clusió és que Freud interpreta la resoluci6 del conflicte edípic com un mecanisme 
afavoridor d'una identitat masculina dominant i una identitat femenina sub- 
misa. De fet, les teories de Freud són recollides per Talcott Parsons amb la idea 
de donar forsa a la seva teoria de la funcionalitat i complementarietat de la 
diferenciació del model de paternitat i maternitat, tal com hem vist en l'apar- 
tat anterior. 

Hi ha hagut moltes objeccions a les explicacions freudianes, fins i tot dins 
del mateix camp psicoanalític. Una de les més sblides amb relació a la cons- 
trucció de gknere i als processos d'assumpció de la parentalitat & la que proposa 
Nancy Chodorow (1978). Segons aquesta autora, l'inici de I'aprenentatge del 
gknere és molt precos, tal com hem virit argumentar per la psicoanhlisi clissi- 
ca. La mare, més que no pas el pare, té una importincia fonamental en el pro- 
cés. La criatura, sia nena o nen, esta més vinculada emocionalment amb la 
mare que no pas al pare. Bs ben cert que la criatura ha d'establir, en algun 
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moment, una ruptura amb la mare per poder-se construir un jo diferenciat i 
independent d'ella; ara bé, aquest procés, segons Chodorow, es fa de manera 
substancialment diferent en el nen i en la nena. En la nostra societat occiden- 
tal, si el nen és penalitzat per voler mantenir expressions d'afecte ccexcessives)) 
vers la mare, la nena, en canvi, hi esta autoritzada, de manera que generalment 
estableix relacions i expressions d'dectivitat molt estretes fins més tard. Aixb &a- 
voreix que les dones, en la maduresa, siguin capaces de mantenir vincles molt 
estrets amb altres persones, perqui: la seva identitat s'ha construi't en conti- 
nu'itat amb una altra persona. Segons Chodorow aixb explica que les dones es 
caracteritzin per una sensibilitat i una compassió més grans envers les altres 
persones. 

En canvi, els nens construeixen la seva masculinitat rebutjant la relació 
maternal tan forta que havien tingut. Es construeixen com a ccno femenins)), 
més que no pas com a masculins. Han d'aprendre a no ser efeminats, a no ser 
com les nenes, a ser distants i, si cal, agressius. D'aquí prové la seva manca 
d'habilitat per a les relacions personals i íntimes i el seu emfasi en els objec- 
tius externs i lYi:xit social, perque han reprimit la seva capacitat de compren- 
dre els seus propis sentiments i els dels altres. Amb Chodorow, la feminitat ja 
no és una pkrdua; en tot cas ho és la masculinitat. Com que la identitat mas- 
culina es construeix sobre una ruptura de relacions afectives estretes, en la vida 
adulta, de manera inconscient, qualsevol relació íntima i estreta és viscuda com 
un perill per a la seva identitat. Les dones, en canvi, senten el contrari: la seva 
autoestimació decau quan no poden establir vincles personals forts. 

Aquests esquemes es reprodueixen en el procés de socialització primaria de 
les criatures, que té lloc mitjan~ant la seva interacció amb pare i mare: la pater- 
nitat afirma la distancia i la llei del pare sobre el fill; la maternitat afirma la 
fusió i l'amor de la mare vers el fill o la filla. 

Perb, tal com indica Giddens, la teoria de Chodorow té la virtut de poder 
explicar per qui: la generalitat dels homes té tanta dificultat a expressar els seus 
sentiments i emocions més íntims, cosa que fins i tot ha rebut el nom d'inex- 
pressivitat masculina. Actualment, els arguments de Chodorow configuren una 
de les teories que explica millor la naturalesa de la feminitat i la naturalesa de 
la dominació masculina sobre les dones. Juntament amb altres observacions 
respecte de les dificultats de la identificació dels nens amb el model masculí 
(Brullet, 1996), explica la rigidesa més gran i la por que molts homes han tin- 
gut, i d'altres encara tenen, de perdre la imatge ccbaronivolab) posat cas que es 
desautoritzés el model tradicional de paternitat basat en I'exercici de I'autori- 
tat imposada a l'esposa, a les filles i als fills. 

Les explicacions de com les criatures van incorporant en la seva estructura 
de personalitat la identitat de gknere ajuda a entendre el paper del pare i la 
mare. Perb, fins a quin punt és possible canviar els continguts d'aquesta socia- 
lització diferencial per afavorir el desenvolupament més integral de la perso- 
na humana, augmentant l'autoestimació de les dones, minvant la necessitat 
de prepotencia masculina i afavorint parentalitats més flexibles i democrhti- 
ques en les seves practiques i continguts? 



158 Papers 51 ,  1997 Cristina Brullet Tenas 

Les aportacions actuals de la psicoloigia social pel que fa a la construcció psi- 
quica de la identitat masculina o femenina indiquen que, al marge de les diferkn- 
cies individuals, la identitat de gknere esta conformada pel lloc que les persones 
ocupen en la societat. En aquest sentit, la teoria de Chodorow obre la porta a 
la comprensió del canvi profund que podria comportar, per a la cultura i les 
relacions humanes, la redistribuci6 de.ls espais socials de gknere, en la mesura 
que totes les relacions entre persones adultes (mares i pares biolbgics o adop- 
tius) i criatures (nens i nenes) s'establissin sobre patrons de continui'tat afectiva 
més que no pas sobre patrons de ruptura i afirmació patriarcal d'una autoritat 
dominant, encarnada primer en el parc: i més tard en el fill. 

Al meu parer, l'extensió social d'unes relacions de gknere més equitatives 
comportaria, com a condició prkvia, que la necesshia h c i ó  maternal, específica 
i intensa, no fos solament exercida per les mares sinó també pels pares, que 
haurien de ser capaqos de desenvolupar responsabilitats i sabers propis de la 
cultura i el patrimoni de la feminitat, i vincles afectius estrets. D'aquesta mane- 
ra, l'autoestimació necessiria en cada persona, sia home o dona, es construi- 
ria sobre la base de l'autonomia de toltes les persones de la família, les quals 
podrien mantenir entre si vincles de dependkncia a partir de les necessitats de 
cada una i la seva satisfacció mútua, i no per imposició de criteris normatius de 
tipus patriarcal, que sempre han significat la dominació dels homes i la subor- 
dinació de les dones. 

De moment, entre alguns homes joves estan emergint nous patrons de rela- 
ció interpersonal pels quals es valoren les dimensions afectives, de tendresa i 
atenció a l'altre i es rebutgen les dimensions de dominació, sobreprotecció o 
agressió: l'objecció de conscikncia i la insubmissió militar poden ser un bon 
indicador d'aquests canvis (tot i que és cert que I'objecció pot respondre a 
altres interessos). Perb també sembla que en l'interior de les famílies canvia 
la manera de construir la paternitat i, es tendeix a noves formes relacionals 
entre pare i fill o filla, més sostingudies sobre I'afecte i la proximitat que no 
pas sobre l'autoritat imposada i distant del pare. Alguns aspectes de la inves- 
tigació empírica que estic fent es dirigeixen a comprovar alguns aspectes d'a- 
questa qüestió, malgrat que encara és; prematur per avan~ar-ne conclusions 
finals. 

2.3. Maternitat i paternitat als norantlz 
(O una investigació a ItrZlia des del binomi igualtat-difer2ncia) 

Hem vist primer les posicions del feminisme igualitarista de tipus voluntaris- 
ta, en el sentit que perseguia la igualtat de la parella i de les relacions pare-mare- 
fill o filla a costa de no considerar la Qifertncia sexual com un condicionant 
sociobiolbgic de la persona humana. Després he considerat el reconeixement 
de la diferkncia sexual com un factor determinant en la construcció de les iden- 
titats personals, seguint l'argumentacitj de Chodorow sobre la importhcia de 
la diferencia femenina i del matematge en els processos de socialització i crian~a 
de les generacions joves. 
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Sembla que pel que fa a 1'8mbit de les relacions privades i familiars, allb que 
hauria de canviar per permetre el pas a unes relacions de gtnere no jerhrqui- 
ques és el paper del pare, és a dir, els continguts i les formes relacionals de la 
paternitat, la qual cosa, cal dir-ho, només és possible en la mesura que hi hagi 
una recerca recíproca del canvi i una nova redefinició de papers. Les mares ja 
estan en un procés actiu i irreversible de redefinició de la seva identitat com a 
dones en I'hmbit públic, i un dels efectes importants d'aquesta redefinició és el 
retard, molt important, en I'accés a la primera maternitat i també la drhstica 
reducció del nombre de fills. Tanmateix, la redefinició dels gtneres a la llar i 
en les relacions de parella continuen sent poc clares. 

Doncs bé, recollint el resultat d'una elaboració tebrica de més de vint anys, 
es comencen a desenvolupar algunes investigacions que proven d'avaluar els 
processos de canvi en els models de paternitat i maternitat i que intenten com- 
prendre les tensions que aquests canvis provoquen, tant des de la perspectiva de 
la igualtat com des de la perspectiva de la diferencia. Per a aquest apartat, he deci- 
dit donar compte d'una recerca italiana al voltant dels canvis culturals en les 
identitats parentals, dirigida per Franca Bimbi i Grazia Castellano (1990): 
M& epadri: trdnsizioni dalpatridrcato e cultura dei servizi. El seu plantejament 
es fa en el marc de la UDI (Unione Donne Italiane) i del Gruppo de Iniziativa 
e Ricerca ccDonna e patriarcato)) de la regió de I'Emília-Romanya. Franca Bimbi 
és socibloga de la família i, com a responsable del projecte, presenta la investi- 
gació sobre tres idees bhsiques: simetria i asimetria dels rols sexuals en la famí- 
lia, persisttncia o deslegitimació del patriarcat i significació de la doble predncia 
de les dones en el context de la societat dels serveis. 

Bimbi (1990: 161 i següents) afirma la complexitat dels canvis en les rela- 
cions familiars, els quals, diu, necessiten argumentacions tebriques complexes 
per ser entesos. En la seva investigació, la maternitat i la paternitat són assu- 
mides com un camp de reflexió dels canvis en la definició social dels generes. 
Les estrathgies reproductives actuals, que porten que el nombre real i ideal de 
fills sigui molt redui't, fan que I'experikncia de la maternitat avui sigui un esde- 
veniment extraordinari, perb continua sent reconeguda com un fet que s'ins- 
criu en la normalitat d'una biografia femenina (desig d'atendre algú altre). 
D'altra banda, el rol patern ha comensat a desenvolupar un nou component 
expressiu en la relació amb el fill o la filla, subratllat per la proximitat fisica i emo- 
tiva més gran que mantenen pares i fills. 

Malgrat tot aquest procés de canvi, que es pot entendre com un procés de 
transició i deslegitimació del model tradicional de patriarcat, apareix també 
que les mares joves assumeixen, amb ple coneixement, la divisió desigual del tre- 
ball domtstic com a contrapartida a compartir amb la parella un model ideal 
de família no jerhrquica, fortament centrada sobre els valors de la intimitat. 
En efecte, malgrat aquest repartiment desigual del treball domtstic, la parella 
s'autorepresenta, en canvi, com a idealment igualitiria. Si la mare apareix enca- 
ra assumint el treball domtstic, el pare apareix pressionat per aprendre les com- 
pettncies maternes necessaries per construir un nou perfil del seu rol paternal. 
Tot aixb succeeix en el context del temps quotidih familiar, del qual forma part 
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tant la doble presencia de les dones (responsables primeres del treball domks- 
tic, perb responsables també d'un treball extradomkstic) com de la socialit- 
zació extrafamiliar dels nadons i els menuts a l'escola bressol i a les escoles 
infantils (totes les mares i tots els pares, entrevistats per Bimbi tenen un treball 
remunerat i fan servir l'escola infantil)~. 

Gs per aixb que apareix una problematica nova en els processos de construc- 
ció de la paternitat i la maternitat, problematica que s'origina en les relacions 
possibles entre escola infantil (escola bressol), mares i pares. D'una banda, les 
compettncies professionals de les educadores i el coneixement empíric de la mare 
i el pare respecte dels seus fills porten a comparacions que poden ser conflictives; 
de l'altra, la cultura i la societat de serveis és compartida per familia i treballadores 
de l'escola infantil i, per a les unes i els altres, la intercanviabilitat dels rols paren- 
tals és assumida com a valor (a l'escola i en la familia). Perb, contrariament, es 
continua legitimant la divisió desigual del treball familiar, ja que és considerada com 
una dada de la realitat del present perb també com una supervivkncia cultural del 
passat. Segons les autores, aixb impedeix que en les relacions entre mare i pare, 
entre mare, pare i educadores i entre aquestes últimes i els infants, ningú no s'in- 
terrogui a si mateix i els uns als altres sobre les significacions &aquesta diferkncia 
sexual, que sempre apareix com una dimensió socialment oculta. 

Al final de la investigació, Bimbi deixa ben clar que les mares i els pares 
entrevistats encara no tenen una representació social nova i precisa de la fami- 
lia, de les seves relacions ni de la identitat masculina i femenina. Més aviat, 
allb que esta emergint és una deslegitimació progressiva &una representació 
social com era la del patriarcat, per la qual cosa queden oberts els problemes de 
la definició de la diferencia sexual, dels models d'identitat recíprocs, de la rela- 
ció entre el model ideal d'ipaltat i la asimetria persistent i estructural de 
l'autoritat del pare davant dels fills. 

Per aixb, si es considera el present com a temps puntual i només per mitja 
de l'explicit, llavors apareix una llibertat aparent &elecció respecte dels models 
possibles d'identitat femenina o masculina i la asimetria de rols apareix solament 
com una pura persistkncia del passat tradicional. Contrariament, observant 
una dinamica temporal més profunda i menys contingent, allb que es veu 
aparkixer és una trama contínua entre persistkncia i canvi. 

3. Alguns indicis empírics a Catalunya 

S'ha comprovat a Catalunya que les folrmes &exercir la parentalitat, en termes 
de les practiques de crian~a entre parelles joves amb criatures de O a 3 anys, 
difereixen notablement segons els recursos socials, materials i simbblics de quk 
disposen mare i pare. Reconeguda aquesta diversitat, que s'analitza de mane- 
ra més detallada en una altra banda, presento a continuació alguns resultats 
globals que poden aclarir les tendkncies més generals en els comportaments 
parentals respecte de la criansa dels filis. 

Cal tenir en compte que els canvis, culturals profunds sempre comporten 
una lbgica a llarg termini, tot i que em general 6s possible constatar per a un 
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mateix període histbric graus diversos d'expressió de les tendkncies de canvi. 
Aquest és el cas que ens ocupa, ja que les dades generals que presento a conti- 
nuació estan sotmeses, com he dit, a variacions importants segons quina sigui 
la posició social de les famílies i les seves condicions materials de vida. 

La recerca es fa en una ciutat industrial de Catalunya amb més de 100.000 
habitants, i la situació laboral del conjunt de mares entrevistades, totes les quals 
conviuen amb el seu cbnjuge i amb un mínim &un fill o filla de O a 3 anys, 
és la següent: 

- Un 29% fa treball remunerat a temps complet 
- Un 21% fa treball remunerat a temps parcial o variable 
- Un 34% esta en atur 
- Un 16% declara ser mestressa de casa 

La situació laboral dels pares és, alhora, la següent: 

- Un 87% fa treball remunerat a temps complet 
- Un 5% fa treball remunerat a temps parcial o variable 
- Un 7% esta en atur 

Les transformacions dels rols parentals tradicionals 

En la taula 1 presento la distribució percentual de les posicions relatives de 
mare i pare en les practiques familiars de criansa. L'ordre s'estableix de més a 
menys practica exclusiva de la mare per a cada una de les 23 activitats con- 
templades. 

Taula 1. Activitats de crian~a. Participació relativa de mare, pare o altres persones 

Mare Altres Total 
Mare i pare Pare persones N=352 

A) 1. S'ocupa de la roba 90 8 - 2 100 
2. Prepara Apats 84 14 - 2 1 O0 

B1) 3. Lleva al mati 73 20 6 1 1 O0 
4. Porta al metge 73 26 1 - 1 O0 
5. Dóna les medicines 69 30 1 - 1 O0 
6. Pren la temperatura 68 29 3 - 1 O0 
7. Dóna les sopetes 68 31 - 1 1 O0 
8. Atén a la nit 64 28 9 - 1 O0 
9. Fa fer caca 62 34 1 3 100 

10. Dóna el biberó 63 34 1 1 1 O0 
1 1. Fa fer pipi 62 35 1 3 1 O0 

B2) 12. Canvia bolquers 55 43 - 1 1 O0 
13. Porta a dormir a la nit 55 39 5 - 100 
14. Banya 52 40 7 1 1 O0 
15. Fa gatejar, caminar 38 59 1 2 1 O0 
16. Consola 33 63 3 1 1 O0 
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Taula 1. (Continuació) 

Mare 
C) 17. Prohibeix, si cal 29 

18. Renya, si cal 27 
19. Parla amb la criatura 25 
20. Porta a passeig 24 
2 1. Juga amb la criatura 2 1 
22. Compra joguines 20 
23. Porta a avis o amics I7 - 

Mare 
i pare 
65 
69 
73 
69 
69 
7 1 
78 

Altres 
Pare persones 

6 - 

5 - 
1 1 
4 2 
7 3 
5 4 
3 2 

Total 
N = 352 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 

Rehció molt estreta de les posicions de gknere en el treball domkstic 
i en el treball de crian~a 

La primera comprovació és que la dedicació del pare, compartida amb la mare, 
en les tasques de criansa tendeix a ser superior a la que es mostrava en les acti- 
vitats de treball domkstic i de l'organització de la llar2. Ara bé, la lbgica que 
regeix la menor o major participació dels pares joves en la crian~a de llurs fills 
és molt similar a la lbgica vista en relació amb el treball domkstic i d'organit- 
zació familiar: els pares tendeixen a compartir molt més les tasques de criansa 
que tenen relació amb l'exterior de la llar (passeig, comprar joguines, visitar 
els avis), de la mateixa manera que també mostraven una participació més gran 
en tasques familiars externes (compres, bancs, escoles, lleure); mentre que la 
seva participació en les tasques internes, regulars, obligades i continues, de 
criansa o domkstiques, és molt menor o inexistent. Si bé el cbnjuge propor- 
ciona alguna ajuda en el treball familiar, l'organització i la dinhmica regular 
d'aquest treball continua sent responsabilitat fonamental de les dones. Una 
cosa molt semblant passa amb la feina. de criansa. 

Les dades de la taula anterior ens ofereixen evidkncia suficient per poder 
afirmar que ens trobem davant d'una, tendkncia de canvi dels rols parentals 
tradicionals de mare i pare, perb l'evidtncia també és suficient per afirmar que 
la participació relativa de cada cbnjuge manté una lbgica que depkn dels papers 
tradicionals de cada gknere. Els models socials de gknere, interioritzats des de 
la infancia, es mantenen amb forsa: alllb que és públic ((ha de ser)) l'hmbit fona- 
mental de Pacció masculina, mentre que allb privat ((ha de ser)) i 'hbi t  fonarnen- 
tal de l'acció femenina. En realitat, la presencia més gran del pare en les acti- 
vitats de criansa que tenen més relaciti amb l'exterior de casa permet reforsar 
el ((miratge)) o engany &aquells qui afirmen que avui els pares i les mares joves 
participen ja de la mateixa manera en tots els hmbits de la vida social. Caldrh 
reconkixer que, en efecte, en la vida ccyúblican de la família (mercats, passejos, 
transports, compres, etc.) el pare és avui molt més visible que en el passat, i 

2. El conjunt de la investigació compren dos focus centrals d'andisi: el treball remunerat i el 
trebaii familiar. Aquest últim és dimensiona-t en tres components principals: el treball domes- 
tic, el treball &organització de la vida familiar i el treball de crianga dels fills. 
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comparteix algunes activitats de criansa amb la mare; perb una altra cosa és la 
vida privada dins de casa. 

La dindmica de la tranSfOrmació dels rols parentals 

Vegem més detalladament les dades de la taula. Seguint l'ordre de participació 
relativa de mare i pare, en resulten tres grans arees &activitat: 

A )  Activitats &atenció dombtica 
B )  Activitats de maternatge 

B1) Regulació del son, atenció a la salut, alimentació i regulació fisico- 
funcional basica (biberó, pipi, caca) 

B2) Activitats que faciliten relacions lúdiques amb la criatura 
C )  Activitats de socialització: relació amb I'exterior de la llar i imposició de les 

normes socials 

Les activitats A )  i B) estan molt vinculades al rol femenílmaternal tradi- 
cional; integren el model de maternatge dominant en les societats industrials 
modernes i són components fonamentals del model de domesticitat femeni- 
na definit i construi't com a ideal al llarg dels segles xrx i XX, fins al punt que la 
identitat femenina i materna solament prenia la seva legitimitat en la mesura 
que aquestes activitats eren (o són) realitzades per la prbpia mare. El cert és 
que aquestes activitats comporten relacions de tendresa i &atenció continues 
vers la criatura, i són absolutament necessaries per a aquesta. En canvi, les acti- 
vitats del bloc C) han estat histbricament molt més vinculades al rol patern 
masculí per la relació directa amb l'aprenentatge de les normes socials i, enca- 
ra que també són absolutament necessaries per al desenvolupament social dels 
fills i les filles, impliquen més opcionalitat, tant en els continguts com en la 
intensitat o regularitat de l'acció adulta. Vegem amb més de detall cada bloc 
&activitats. 

Bloc A)  Les feines doml.stiques a la llar continuen sent a les mans 
i al cap de les dones joves 

La lbgica del rol femenílmaternal continua sent essencialment domtstic: en 
l'extrem superior de l'escala de dedicació exclusiva de les mares hi trobem de nou 
la cura de la roba de la criatura (90%) i la preparació dels aliments (84%), tas- 
ques que, malgrat que són fetes per terceres persones en un 2% de les llars, no 
hi ha ni un sol pare que les faci en exclusiva. Cal tenir present que un 29% de 
les mares entrevistades fa treball remunerat a temps complet. 

Ja es comenta en un altre lloc3 la importancia simbblica del fet que sempre 
siguin les dones les qui s'ocupen de ((netejar la roba bruta dels altres per tor- 

3. Faig referitncia al subcapitol4.2 de la meva tesi doctoral: Andlisi de lbrganitzacid i reparti- 
ment del treballfamiliar i el treball remunerat entre parelles joves amb criatures petites. UAB, 
Departament de Sociologia, 1996. 
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nar-la a posar a punt i que pugui ser feta servir una altra vegada)), activitat o 
procés en el qual els homes es resisteixen fortament a participar. No és ara el 
moment d'ampliar el comentari sobre les fortes implicacions practiques i 
simbbliques d'aquesta identificació social persistent de les dones amb la nete- 
ja i l'alimentació (implicacions que {estenen més enlla de la llar). Perb el pro- 
cés d'alimentació té connotacions mollt més positives: ((proporcionar aliment 
a algú perque creixi)). 

Doncs bé, ara interessa prendre nota que un 8% de pares comparteixen la 
cura de la roba del fill o la filla amb la mare, i un 14% comparteixen l'elabo- 
ració d'aliments (la qual cosa coincidehr amb les dades de participació al treball 
domestic que s'han comprovat anteriorment). Per tant, apareix una fissura 
feble en l'estereotip femení que assenyala les dones com les úniques responsa- 
bles de la higiene i l'alimentació en la llar. 

Bloc B l )  Maternatge tradicional: algunspares s'hi animen 
quan les mares fdn treball remunerat a temps complet 

Les activitats de regulació del son, atenció a la salut, alimentació i funcions 
fisicofuncionals bisiques són fetes en exclusiva per una majoria important de 
mares (entre el 62% i el 73%). Perb la presencia del pare en la satisfacció 
d'aquestes necessitats de la criatura comenqa a ser notable: fixem-nos que un 
25%-35% de pares hi participen, i hi lla una proporció similar de percentatge 
de mares que fan treball remunerat a temps complet (29%). Així, doncs, sem- 
bla que és cert que el pare assumeix activitats de maternatge tradicional, sia en 
absencia de la mare, sia perqui: aquestal no exerceix de mare excloent. 

La fissura dels rols tradicionals de nnare i pare en la crianqa es posa més en 
relleu pel fet que en un 6% de famílie!j és el pare qui lleva el nen o la nena als 
matins, o pel fet que en un 9% del ca:jos és ell qui l'atén a les nits. Molt pro- 
bablement, aquests pares són aquells qui estan a l'atur (7%), la qual cosa no 
impedeix d'afirmar que el ccnaturalisrne)) dels models de genere en la crianqa 
queda en dubte: si cal, el pare té cura dels nens i en satisfa les necessitats basi- 
ques, encara que aixb s'esdevé per la seva disponibilitat no habitual cap al tre- 
ball familiar pel fet d'estar a l'atur. 

Bloc B2) Les activitats de canvi en el rol delpare 
amb tendincia a consolidar-se 

Els canvis més consolidats en les practiques tradicionals de pare i mare són les 
que apareixen sovint en les famílies sense que calgui que la mare faci treball 
remunerat a temps complet. S'hi poden incloure, segons les nostres dades, les 
activitats que faciliten relacions de tendresa i relacions lúdiques amb la cria- 
tura (canvi de bolquers, bany, fer gatejar i caminar, consolar). Són activitats 
que tradicionalment han estat de respo:nsabilitat femenina exclusiva i que, avui, 
són exercides per un bon nombre de pares joves. 

En la taula podem observar que si bé el 55% de mares s'ocupa en exclusiva 
del canvi de bolquers, del bany i de la dormida de la nit (percentatge que coin- 
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cideix amb el de les mares en atur o mestresses de casa), en canvi en un 40%- 
60% de les llars, mare i pare comparteixen aquestes activitats encara que no 
sigui de manera equitativa. Cevidencia és clara: les relacions actuals dels pares 
joves amb llurs fills i filles tendeixen a ser més properes i expressives que en el 
passat immediat. 

En efecte, si havíem comprovat anteriorment que els cbnjuges de les mares 
que fan treball remunerat a temps parcial o variable no participaven en el tre- 
ball familiar en les seves dimensions de treball domtstic i d'organització, en 
canvi participen més en la criansa i I'atenció dels fills petits. En aquest sentit, 
els homes, que han estat exclosos per la tradició d'unes de les dimensions més 
gratificants del treball familiar, davant de la necessitat de repartiment de la 
massa de treball (remunerat i familiar) entre la parella mostren una disposició 
((natural)) a tenir cura dels fills, mentre que la seva disposició a ocupar-se de 
les feines de casa és molt redui'da, per no dir inexistent. És obvi, per tant, que 
les activitats que més assumeixen els pares joves a casa són les més gratificants, 
mentre que aquelles més fatigants, regulars, que comporten un fer i desfer 
constants són les que les mares joves continuen assumint, sigui quina sigui la 
seva posici6 en el mercat de treball. 

Bloc C) La no-exist2ncia d'un pe$l espec@ delpare a casa 
malgrat la persist2ncia del pe61 de g2nere masculi 

Simbblicament, el pare sempre ha estat identificat amb la llei i l'ordre fami- 
liar i social. Una representació extrema &aquesta figura és la del patriarca que, 
en la practica, exerceix un paper decisori sobre la vida de les dones i els fills. 
Doncs bé, en la línia del que deia Bimbi, sembla que la figura del pare que 
imposa la llei i actua com a agent principal d'orientació de valors en la família 
esta molt debilitada, mentre que es dóna pas a una autoritat familiar més com- 
partida entre mare i pare. Les activitats d'inducció a la sociabilitat i a l'apre- 
nentatge de les normes socials en el món extern tendeixen a ser responsabilitat 
avui dels dos progenitors. Perb, tot i tenir en compte que la informació s'ha 
obtingut de les mares, el que sembla més significatiu és que aquestes activitats 
siguin de tan escassa especificitat paterna. Fins i tot apareix un nombre nota- 
blement més gran de mares que exerceixen en exclusiva la responsabilitat de 
l'educació social de fills i filles, enfront d'un grup molt redui't de pares que 
apareixen com a representants de la primera autoritat familiar. (Val la pena 
avanCar que els resultats diferencials &aquestes activitats referides a l'aprenen- 
tatge de la socialització són, per raó de classe, molt notables. Hem comprovat 
que aquestes prktiques tendeixen a ser molt més compartides en les zones de 
més acumulació de capital cultural, professional i econbmic, mentre que ten- 
deixen a ser més exclusives de la mare en les zones de component obrer net, 
on, en canvi, apareixen algunes famílies en les quals el pare és qui clarament 
marca la llei i l'ordre.) 
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4. Reflexions finals 

Sobre els processos de canvi de les identilrats parentals, 
la posició dels g2neres i la reducció del nombre de fills 

La realització per part de les mares de treball remunerat ((obliga)) a una partici- 
pació més gran del pare en les tasques maternals de criansa. Perb és necessiria 
una participació forta de la mare en el mercat de treball perque aixb succeeixi, 
i gairebé sempre sota la fórmula de responsabilitat compartida. Sembla, en canvi, 
que el treball a temps parcial o variable de les mares incideix molt menys en un 
apropament més gran del pare a les activitats de crianqa dels fills. 

El procés de més proximitat del pare vers els fills en els tres primers anys 
implica, alhora, una participació més notable de la mare en el conjunt de la 
socialització normativa, més participació que fins i tot pot arribar a la substi- 
tució o a l'anul-laci6 del paper &un pa,re que, en aquest cas, podríem suposar 
absent en la criansa, tot i compartir la Illar. Per aixb cal ser prudents a no inter- 
pretar activitats de criansa compartides per mare i pare, amb responsabilitat 
equitativa o simetrica. Perque, tot i en cel cas que la mare faci jornada de treball 
remunerat a temps complet i que el pare comparteixi algunes activitats, el més 
probable és que sigui ella qui assumeixi la responsabilitat del conjunt de la 
criansa. No obstant aixb, és indiscutible que avui hi ha una tendencia a un 
apropament més gran del pare a les tasques tradicionalment exclusives de la 
mare. 

Tanmateix, quan es dóna el procés &apropament mutu dels rols parentals, 
el que apareix més rellevant és la reducció del paper específic del pare en la 
criansa dels fills i les filles. Mentrestant, el paper de la mare en la dinimica 
familiar manté l'especificitat tradicionatl i fins i tot, malgrat la participació més 
gran del pare en les tasques de crianp, la mare adquireix més pes general, ja 
que assumeix també, de manera compartida o prioritiria, funcions que anti- 
gament eren obertament específiques del pare, com ara la construcció de la 
norma i la moral social. 

Ara bé, el rol masculí del pare dins de la família ha estat sempre més simbb- 
lic que prictic o, dit &una altra manera, el pare ha estat puntualment present 
o ha estat puntualment utilitzat per imposar l'autoritat sobre els fills; per6 la seva 
presencia en la dinimica quotidiana cle casa ha estat molt més escassa que la 
de la mare o altres dones de la família. L'acció quotidiana de la mare o altres 
dones en la criansa implicava també regulacions normatives que, tanmateix, 
eren de caricter menys públic i més properes a l'aprenentatge de les relacions 
afectives i ~ersonals. No és estrany, per tant, que els nostres indicadors, molt afer- 
rats a la quotidianitat i als primers tres anys de la vida del fill o de la filla, no 
mostren una imatge precisa i específica del pare en la criansa. 

4. Fóra tema per a un altre article aprofundir en la relació que hi pot haver entre aquesta per- 
dua de competencies del pare en I'imbit privat, avui, i la perdua de competencies que per 
al paterfamilias comporti el desenvolupament de 1'Estat modern i, més recentment, de 
1'Estat de benestar, a I'efecte de la relació cada vegada més directa entre I'Estat i I'individu. 



Practiques de crianga i identitats parentals Papers 5 1, 1997 167 

Malgrat tot, creiem que és possible afirmar que el paper actual del pare a 
casa ha redui't competencies específiques de tipus tradicional4, tot i que les 
dades que es presenten aquí no poden mostrar per si soles fins a quin punt la 
seva autoritat com a marit i pare regeix o no, finalment, la dinimica familiar 
si s'analitza des d'una perspectiva menys quotidiana i més estrategica. El que sí 
que podem fer és relacionar les activitats de criansa amb les de treball domtstic 
i amb les de treball remunerat de cada cbnjuge. I quan s'estableix aquesta rela- 
ció apareix que la lbgica estrategica de les relacions de gtnere, dins de la famí- 
lia, es continua sostenint en el fet que els homes han d'estar més disponibles 
per al treball remunerat que no pas per al treball familiar. 

De fet, en les dades sobre el treball dombtic, vam poder ((veures una imat- 
ge ((en negatiun del pare, imatge que també podríem analitzar ara: el treball 
domestic i la criansa no són coses d'homes (tot i que ajudin avui més que ahir). 
Eis el treball remunerat el que configura i estructura la seva vida quotidiana de 
manera prioritiria. Aixb s'endevina rere les nostres dades i és el que ens per- 
met posar en dubte la profunditat dels canvis en les relacions de genere entre 
les famílies joves d'avui. Perb afirmar la persisttncia d'aquest constructe no ens 
obliga a afirmar que aquest sigui hegembnic ni que no tingui fissures. S'han 
vist molts elements de canvi dels patrons tradicionals al llarg de la investiga- 
ció: la gran majoria de mares joves fan o volen fer treball remunerat per tenir 
autonomia econbmica i personal; bastants mares joves consideren que el pare 
hauria de reduir la jornada de treball remunerat per ocupar-se dels fills, com fan 
elles mateixes. I, com acabem de veure, alguns pares joves comencen a participar 
en les activitats regulars i quotidianes de la criansa dels fills i el funcionament 
diari de la família, tot i que la seva participació sempre sigui compartida i sense 
que les dones puguin deixar de ser les principals responsables de la dinhica quo- 
tidiana de la llar. 

Ens trobem, en efecte, davant d'una situació complexa: avui es pot parlar 
d'una certa tendencia de canvi del perfil del pare jove, que passa sobretot per 
l'apropament relacional vers els fills, perb molt menys per l'adquisici6 de noves 
habilitats i disposicions per al treball a casa. De fet, per a la gran majoria de 
pares joves el seu paper amb relació al treball domtstic a casa és el mateix que 
tenien els seus propis pares i avis: esperar a ser servits. I aixb malgrat que com- 
parteixin molt més que aquests les activitats de criansa amb la seva dona i fills. 
És a dir, se segueixen en aquest sentit les pautes tradicionals, la qual cosa signi- 
fica que les mares joves, tot i que els seus nivells educatius i de formació són 
molt equivalents als dels pares joves, frenen o veuen frenades les seves poten- 
cialitats professionals, mentre que els pares joves poden, grhcies a la responsabilitat 
més gran de les seves dones en la llar, acumular més capital professional, econb- 
mic i social. 

En conseqükncia, com dtiem al comensament d'aquest article, s'ha gene- 
ralitzat el fet que la majoria de dones prenen la decisió (de cap manera consi- 
derada com a ideal per elles mateixes, tal com es comprova en un altre moment 
d'aquesta investigació) de tenir molt pocs fills, si no cap, mentre no tinguin 
assegurat un compromís més gran de la societat que faciliti la combinació de 
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treball remunerat i treball familiar; i mentre no puguin experimentar una par- 
ticipació més plena i equitativa de llurs cbnjuges en les feines de casa i en la 
criansa dels fills. Cal tenir present, tanmateix, que aquesta dinamica no es 
mostra de la mateixa manera ni en la, mateixa intensitat en totes les classes 
socials, la qual cosa fa que la probleml~tica dels canvis de relacions de gtnere i 
dels models de parentalitat sigui complexa i diversa per raó de classe social5. 

Sobre els processos de canvi de les identitats parentah 
i la possible absPncia delpare en la crianga d e h j l h  

Perb hi ha una qüestió molt important, ja apuntada, associada a la transfor- 
mació de les relacions de ghnere. Els canvis estan implicant un procés dificil 
de redefinició de papers, ja que si bé l'apropament del pare a les tasques de 
maternatge és gairebé sempre vist com un canvi positiu amb poques conse- 
qütncies negatives; per contra, la reducció del seu paper en la imposició de la 
norma sovint és vista com una ptrdua &autoritat generalitzada de pare i mare 
sobre els fills. 

Les relacions tradicionals de tipus patriarcal en la família identificaven l'au- 
toritat amb rúnica llei del pare, mentre que la informació obtinguda ens diu 
que les mares joves tendeixen a identificar autoritat familiar amb autoritat 
compartida entre pare i mare. Doncs Ibé, certes veus conservadores advoquen 
amb impacitncia per la tornada a l'autoritat tradicional del pare sobre la famí- 
lia, ja que atribueixen tots els mals de la societat actual al procés &apropament 
dels rols parentals. Aquesta visió del pi:oblema de la necessaria redefinició dels 
rols parentals esta molt allunyada de la que es té aquí, ja que considerem que 
els canvis, que no són en tot ni clars ni encertats, formen part &un procés irre- 
versible i positiu de creixement de la igualtat entre dones i homes. 

Ara bé, de la mateixa manera que les pensadores feministes dels anys sei- 
xanta interposaren el dubte i la sospita al suposat equilibri i consens en la divi- 
sió sexual dels rols familiars de mares i pares, avui podem mantenir una certa 
sospita sobre I'absoluta bondat del procés actual. En efecte, malgrat que ens 
trobem molt lluny de qui pugui considerar la necessitat d'una tornada als 
papers parentals tradicionals, ens preguntem fins a quin punt la sdeslegitima- 
ció de l'autoritat patriarcaln (necessaria en el procés &eliminació de les desi- 
gualtats) no esta donant lloc a una freqüent c(des1egitimació del pate)) quant a 
l'altre adult, diferent de la mare, que en el procés de crian~a dels fills sembla bo 
que tingui un paper equitatiu, no menor, al de la mare. I ens preguntem fins 
a quin punt aquest procés té a veure amb la cohertncia, la qualitat, els con- 
tinguts i els límits de les normes i dels valors transmesos als fills. Sospitem, en 
definitiva, que avui les dificultats de la crian~a dels fills són més grans que en 
el passat immediat, tant en els aspectles materials com en els aspectes simbb- 

5.  Hem comprovat que les parelles obreres de doble sou comparteixen més les activitats de 
treball domkstic que no pas les parelles d.e classe mitjana de doble sou; aquestes darreres 
comparteixen més la crian~a dels fills que no pas les primeres. 
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lics, i que les mares i els pares necessiten no solament recursos econbmics sblids, 
sinó també forts recursos morals per ser capasos de construir un projecte fami- 
liar que, sense renunciar a elements bisics dels exits cap a la igualtat d'homes 
i dones, asseguri la coherencia, la cohesió i la tolerbcia mútua en els criteris de 
criansa. 

Chodorow advocava per un apropament més gran del pare a les tasques 
maternals perque aixb implicaria una reducció important de les relacions 
jerarquiques de genere. En part, aixb ja esta passant entre alguns grups socials, 
perb alhora sembla donar-se una perdua &especificitat de la funció paternal, 
mentre que queda reforsada la funció maternal. L'apropament més gran del 
pare a les tasques de crianp es produeix quan creix l'autonomia, I'autoritat i I'au- 
toestimació personal de la mare, i llavors és d'una lbgica evident que les mares 
amplii'n la seva autoritat dins de l'espai familiar. I és Ibgic, per aixb, que les 
relacions entre home i dona i de tots dos amb llurs fills necessitin una redefi- 
nició, respecte dels models tradicionals, de llurs posicions i papers a casa; rede- 
finició que manté en discussió la tensió entre igualtat i diferencia, ja que mare 
i pare són adults portadors d'una diferencia sexual que no pot ser negada. En 
efecte, hem comprovat, com Bimbi al nord d'It?llia, que la diferencia es manté 
a la llar per mitja d'una diferenciació nítida de practiques de genere en les acti- 
vitats de treball familiar més relacionades amb les feines domestiques i d'or- 
ganització, diferenciació que, tot i que també es redueix a mesura que les dones 
s'incorporen al treball remunerat, mostra una relació no equitativa i subordi- 
nada de la mare, la qual manté fonamentalment el seu paper de servei a casa. 

Les parelles joves amb fills petits necessiten avui una bona quantitat d'energia 
i de recursos propis (i aliens) de tot tipus per intentar redefinir els espais de 
mare i pare a la llar. Les dones i homes joves que avui formen família tenen 
una tasca comuna dificil en la qual el paper més dur correspon a la mare, espe- 
cialment quan ha de combinar el trebaii remunerat i el treball h i l i a r  en les con- 
dicions actuals de vida. Perb el paper més difícil el té ara com ara el pare a 
causa de la indefinició del seu paper específic en els processos de transforma- 
ció dels perfils de genere. 

Aquest debat i la investigació al voltant dels processos de diferenciació o 
indiferenciació de la funció materna i paterna són d'una importancia cabdal 
avui per poder comprendre la significació i els valors implícits que poden com- 
portar a llarg termini per al conjunt de la nostra societat. 
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