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Introducció 

 

La natalitat a Espanya continua caient any rere any. La xifra de naixements al país ha baixat gairebé un 

30% en l'última dècada (comptabilitzant el període entre 2009 i 2019), fins a 359.770 persones. Segons 

les dades de l’INE aquest descens es deu, en part, a la disminució del nombre de fills per dona i també 

a la reducció en el nombre de dones en edat de ser mare. Per altra banda, l’edat de les mares per tenir el 

primer fill s'ha retardat fins als 31 de mitjana a Espanya, una dècima més que l'any anterior. El 2011 es 

va superar la barrera dels 30 anys. L'any 2000, la dels 29 anys. El 1994, la dels 28 anys ... El 1980, la 

mitjana de les mares primerenques era a 25 anys. Si analitzem les dades de l’INE veiem com les dones 

cada vegada arriben més tard a la maternitat i alhora tenen menys fills. Hi ha un problema de fertilitat 

evident que ha generat una demanda de criatures.  

Si fem el recorregut històric veiem com les dones han passat d’afrontar la maternitat com un camí 

d’obligatorietat a afrontar-la com una decisió individual. No obstant, ens trobem amb la contradicció 

de que quan aquestes decideixen tenir fills, no poden tenir-los. És a dir, tens fills quan els vols tenir, 

però quan vols tenir-los, no pots. Aquesta transformació de la maternitat ha deliberat en una societat 

amb poques criatures, però  molt desitjades.  

Tradicionalment, la maternitat no ha sigut un objecte d’interès per a les ciències socials, i per el general, 

ha sigut una qüestió ignorada pel món acadèmic ja que s’ha donat per fet que era una experiència natural, 

individual, privada i exclusiva de la dona. A l’hora d’investigar els factors responsables d’aquest 

fenomen ens trobem amb aquells factors socioeconòmics i materials com serien la inseguretat laboral, 

els alts nivells de desocupació i en definitiva, la inestabilitat econòmica els quals són assenyalats com 

a principals responsables de la tardança de les dones a l’hora de tenir fills. Per altra banda, ens trobem 

amb que el model de polítiques familiars  a Espanya no promou la conciliació laboral i familiar. 

Antigament, la família era una unitat econòmica en la que els fills quan tenien autosuficiència aportaven 

els recursos als pares, s’incorporaven aviat al mercat laboral, i quan rebien un salari ajudaven a la unitat 

familiar. Actualment i davant la crisi de natalitat, tenir un fill s’ha convertit en una despesa a fons perdut 

i per tant, en un privilegi. Per altra banda, el model de criança també ha patit un canvi substancial, cada 

vegada s’està homogeneïtzant més un model de criança basat en una atenció excessiva cap als fills, el 

model de criança tradicional ha passat a l’ombra i ha sorgit el que Eva Millet anomena com la 

“hiperpaternitat”.   

Entenem la reificació de la maternitat com  aquell procés de transformació en el que la maternitat passa 

a tractar-se com un acte no conscient ni lliure. La reificació o la cosificació de les relacions humanes i 

socials, son aquelles que es transformarien en meres relacions de consum d’unes persones respecte a 

altres.   

La nostra investigació parteix de l’ambició de voler anar més enllà, davant d’aquest context, i tenint en 

compte els factors socioeconòmics que dificulten i procrastinen el fet de tenir fills, volem analitzar 

aquells factors socioculturals que han format part d’aquesta reificació, ens preguntem doncs: Quins són 

els elements socioculturals que ha causat en els últims anys una reificació de la maternitat?   
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Marc teòric 

El caràcter històric i polisèmic de la maternitat 

 

Els referents històrics, ens mostren que la paraula maternitat no ha existit sempre, un exemple d’aquest 

fet, n’és com no es té cap registre en el grec ni el llatí tot i ser-hi present en les mitologies. El terme 

maternitas apareix al segle XII creat pels clergues, amb la intenció de caracteritzar la funció de 

l’església i potenciar el culte marià des d’una dimensió espiritual de la maternitat. (Sanchez Rivera, 

2016)  

 

Bolufer (2006) fa una revisió dels models de maternitat i les seves transformacions al llarg dels segles 

XV i XIX, l’autora relata com en uns inicis, la figura materna es concebia com una figura auxiliar al 

pare en la procreació i educació dels fills, ens trobàvem davant d’una absència “d’amor matern”, el qual 

entendríem avui dia com l’amor maternal. Bolufer fa referència al “vincle invisible” mare-fill, per a 

destacar la importància que se li concedia a la paternitat, ja que era la via principal de transmissió de 

filiació i llinatge. Al llarg del segle XVIII i a través de l’impuls de la família moderna mitjançant les 

idees de Rosseau, es cristal·litzen noves idees del pensament liberal burgès. És a partir de la Il·lustració 

i la Revolució Francesa i en ple creixement contextual de la separació de les esferes públic i privat, 

producció i reproducció, quan es donen lloc les primeres idees d’una maternitat com a eix identitari de 

l’essència femenina.  

 

En aquest moment històric, i impulsant-se un nou model de família basat en l’amor maternal, la funció 

maternal absorbeix tota la individualitat de la dona, aquesta, passa de ser una reproductora a una 

amorosa (Lozano, 2001). Es crea un model terrenal de la “bona mare”, submisa al pare, però amb un 

valor excepcional per a la criança dels fills. El paper de mare passa a estar per sobre del d’esposa i 

aquesta, passa a transformar-se en l’heroïna regeneradora de la societat mitjançant la seva capacitat per 

a mantenir les relacions familiars. L’herència d’aquestes idees segueixen present en l’actualitat, Bolufer 

entendria la maternitat avui dia com una construcció social que va transformant  en funció de l’època i 

el context social en el que ens trobem.  

 

La criança física i l’educació moral i sentimental dels fills han de ser les tasques principals de la mare, 

la qual s’ha d’entregar en cos i ànima. Aquella dona que no complís amb el cànon establert, era entesa 

i representada com una dona “desnaturalitzada”. La maternitat apareix com el destí al que s’encaminava 

la naturalesa física de les dones, l’objectiu que marcava totes les característiques del seu organisme i la 

raó última de la seva peculiar naturalesa moral que els feia esdevenir sensibles i compassives. La 

glorificació de l’amor matern va seguir desenvolupant-se durant tot el segle XIX, arribant fins als anys 

setanta del segle XX.  

 

En contraposició al vincle paternal, s’interpreta l’afecte matern cap als fills com un sentiment natural, 

corrent i gairebé animal. “L'amor maternal es considerava així, com la passió amorosa, un afecte 

instintiu i gairebé animal, que mostra com les dones són menys capaces que els homes de controlar i 

racionalitzar els seus impulsos "(Bolufer, 2006: 67) 

Badinter (1981) fa una revisió històrica de les mares franceses del segle XVII al segle XX i troba que 

al llarg d’aquests quatre segles, la corba que ella denomina “la corba de l’amor” a França té diferents 

alts i baixos. Per a l’autora el concepte de mare en el sentit corrent del terme (és a dir, una dona casada 

amb fills legítims), és un personatge tridimensional i relatiu. Relatiu perquè no es concep, sinó la relació 
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amb el pare i el fill, i tri-dimensional, perquè a part d’aquesta doble relació, la mare és també una dona 

en la seva individualitat:  un ser específic dotat d’aspiracions pròpies, que sovint no tenen res a veure 

amb les del seu marit ni amb els desitjos del seu fill. Per a l’autora aquestes variants, tenen un efecte 

directe sobre les conductes maternals. Badinter, posa sobre la taula com les respectives funcions de 

pare, mare i fill, són determinades per les necessitats i els valors dominants de la societat donada.  

<<Quan el far ideològic il·lumina només al home-pare i li otorga tot el poder, la mare passa a la 

sombra i la seva condició s’associa a la del fill. En canvi, quan la societat s’interessa en el nen, en la 

seva supervivència i en la seva educació, el far enfoca a la mare que es converteix en el personatge 

essencial en detriment del pare.>>  (Badinter, 1981:16)  

A partir d’aquestes idees veiem que la maternitat s’entén d’una manera diferent en funció del context 

social  en el que ens trobem, el que ens porta a deduir Badinter del seu anàlisi, es que la dona i en 

conseqüència la mare, cobra importància en funció de la importància que la societat dona a les criatures. 

El paper de cuidadora passa a ser el focus d’atenció, i aquesta és legitimada sota la premissa de que les 

criatures ho mereixen tot. Les investigacions de Badinter (1984), ofereixen una labor important en la 

desmitificació de l’amor maternal, ja que ressalta que la maternitat és un sentiment variable en funció 

de la mare i el seu context històric i social. El far ideològic del que ens parla Badinter actualment 

il·lumina als fills, doncs ho veiem demostrat en les reformes de la llei de la infància, en les especialitats 

infantils de l’àmbit de la salut, i en com, ningú és qüestiona la responsabilitat de cura i atenció cap als  

nens.  

Els primers passos del feminisme en la maternitat  

 

Segons Bock (1992) fins a la Primera Guerra Mundial, les feministes de l’època, amb independència 

del seu origen social o la seva adscripció política, compartien la idea de que el treball domèstic era una 

tasca de dones. Les feministes exigien la igualtat amb els homes amb el reconeixement de la maternitat 

com un treball que havia de ser retribuït per a l'Estat per a garantir el benestar i la dignitat de les mares. 

El pagament per al treball domèstic, l’assegurança per maternitat i el salari per la criança i la cura dels 

fills, son alguns dels objectius que van sorgir en els moviments occidentals de l’època.  

 

Davant del declivi de la maternitat ocasionat per la guerra, les polítiques pronatalistes dels Estats, tot i 

ser distants a les motivacions feministes -centrades en el valor dels fills com a béns de l’Estat i no en 

els drets de les dones- coincideixen en la necessitat de millorar les condicions de les mares per evitar la 

mortalitat infantil. Entren en conflicte els interessos econòmics del govern i les reivindicacions socials 

de les dones, i es porten a terme iniciatives com les “vagues de ventres” o “les vagues de parts”. 

Aquestes protestes es plantejaven com una vaga en el seu sentit obrer tradicional, és a dir, no abandonar 

per complet el treball de la reproducció, sinó mantenir-lo en suspens amb el fi de millorar el nivell 

d’ingressos i les condicions de treball. (Lozano:220).   

 

Simone de Beauvoir (1949), és la primera feminista en reaccionar contra les polítiques natalistes 

franceses. En la seva obra El Segundo sexo aporta a la teoria feminista la categoria analítica de la 

alteritat. En aquest sentit, Beauvoir, recalca el caràcter cultural i social de la maternitat, com un fet no 

natural, sinó social i polític. Beauvoir com a màxima representant del feminisme de la igualtat, 

considera la maternitat com a un obstacle que impedeix a les dones la seva realització personal i 

intel·lectual. Aquesta, dificultava l’accés al treball remunerat i per tant els privava a les dones dels seus 
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propis drets com a ciutadanes. L’autora, concep la maternitat com un encadenament de les dones a les 

normes socials establertes, la mare era una presonera d’un cos que menstrua, procrea, s’embarassa i 

pareix, un cos que en definitiva, la traïciona, mentre que l’home queda lliure d’aquest destí, ja que els 

seus atributs genitals no obstaculitzen la seva experiència individual. Al mateix temps, l’autora nega 

rotundament l’existència de l’instint maternal.  

Betty Friedan, i seguint la línia de Beauvoir, fa una de les aportacions més importants per al pensament 

feminista del segle XX. Amb la seva obra “La mísitica de la feminidad” sorgeix l’anomenada “segona 

onada” del feminisme. Juntament amb “El Segundo sexo” les seves influències segueixen vigents sobre 

les dones de l’actualitat. L’obra de Friedan, es basa en l’anàlisi de les insatisfacció de les dones nord-

americanes amb si mateixes i les seves vides. Esdevé una obra revolucionària ja que l’autora posa sobre 

la taula com la insatisfacció de les dones es tradueix en problemes personals i patologies 

autodestructives: ansietat, depressió, alcoholisme…, es tractava d’una problemàtica que s’havia 

mantingut a l’ombra i cap feminista fins al moment havia denunciat.  “La mística de la feminidad” que 

critica Friedan, identifica a la dona com a mare i esposa exclusivament, una conseqüència de la reacció 

patriarcal contra el sufragisme i la incorporació de les dones a l’esfera pública durant la Segona Guerra 

Mundial. La domesticitat de la que parla Friedan, nega a les mares el seu potencial com a dones, 

aquestes, han de ser felices vivint per i per als demés, i se’ls impedeix tota possibilitat de realització 

personal o projectes propis.   

 Les trajectòries d’aquestes dues autores van ser un exemple de com els èxits de les dones depenien i 

s’articulaven al voltant del rebuig a la maternitat biològica, les seves obres van obrir múltiples vies de 

discussió dins del moviment feminista. Posteriorment, autores rellevants del feminisme radical com 

Millet i Firestone (Suárez, 2009) van tornar a insistir en el caràcter del constructe social de la maternitat 

i de les pròpies dones com a obstacle per al seu alliberament, denunciant que tant la sexualitat com la 

maternitat formaven part de les estratègies de dominació dels homes i, al seu torn, oferint les seves 

propostes feministes emancipadores.  Tant autores com Friedan, Bouvair, Millet i Firestone , farien un 

anàlisi de l’actualitat en el que dirien que el patriarcat és el subjecte de dominació que portaria a les 

dones a creure que l’acte de ser mare i decidir com exercir la maternitat és un acte de lliure elecció, però 

en realitat, el feminisme radical es qüestionaria coses com: Per què les dones preferirien escollir una 

excedència que les deixa sense ingressos? Per què preferirien demanar una reducció de la jornada, un 

fet que les situa camí de la precarietat? Per què tolerarien el repartiment desigual de les tasques a la llar? 

La resposta de les autores, seria que en realitat no existeix cap lliure elecció, sinó que ser mares no és 

res més que un producte del patriarcat que les fa creure que si no tenen fills seran dones insatisfetes 

eternament.   

Traslladant aquestes aportacions a la nostra investigació, ens donem compte de que malgrat els avenços 

en matèria de drets, una major regulació i control de la sexualitat, i el disseny d’agendes polítiques 

feministes, no hi ha hagut una disminució de la pressió social per esdevenir mare. El patriarcat encara 

pesa, i tot i que les arrels històriques ens permetin explicar com aquest ha condicionat i ens ha impregnat 

en tots els aspectes de les nostres vides, aquest segueix vigent.  

Desig i maternitat: els impediments materials de l’actualitat.  

A Espanya, hi ha una falca evident entre desig i maternitat, segons un estudi de l’INE més del 70% de 

les dones volen arribar a tenir almenys 2 fills, no obstant les que tenen el segon fill no arriben al 30%. 

Tal i com diu Esping Andersen, la dificultat principal que han d’afrontar les dones espanyoles, no és la 

maternitat en si, sinó la progressió més enllà del primer fill.  
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En l’estudi es posen sobre la taula les principals qüestions que tenen un efecte directe en la taxa de 

natalitat. Entre ells trobem els nivells de desocupació, doncs no és una novetat que el context laboral té 

un paper de primer ordre a l’hora de promoure o frenar la natalitat. Així doncs, l’autor apunta que els 

nivells de desocupació persistentment elevats d’Espanya, juntament amb una inseguretat laboral 

generalitzada –sobretot entre els treballadors joves–, constitueixen barreres importants per a la formació 

de famílies. (Esping Andersen, 2013) 

La lògica és simple, tant la inseguretat laboral com l’atur ajornen el pas del sistema educatiu, universitari 

o superior a una feina estable, la qual cosa, retarda la independència econòmica i la decisió de tenir fills, 

una decisió que sempre ha estat estretament vinculada a la seguretat econòmica. Andersen (2013) 

destaca com les dones espanyoles s’enfronten a dificultats que les dones d’altres països desconeixen, ja 

que les jornades laborals són molt més llargues i gens favorables a la conciliació familiar exceptuant de 

les que estan al servei públic, tot i que aquestes també han de fer front a llocs de treballs temporals i 

molt precaris.  

Després de l’enorme rellevància de les aportacions de les feministes que van problematitzar la 

maternitat trencant amb la seva romantització, comença a donar-se una nova visió d’aquesta. Adrienne 

Rich (1976) proposa una redefinició de la maternitat com un espai de poder femení. La seva gran 

aportació es basava en fer una distinció de dos significats superposats de la maternitat: d’una banda, la 

“institució maternal”, generadora de submissió amb la finalitat de mantenir el control masculí, i per 

altra banda “l'experiència maternal” de qualsevol dona que es converteix en mare. Aquest desafiament 

comportava acabar amb la primera i alliberar la segona, ja que el problema no era la maternitat per se, 

sinó el sentit que la defineix, la imposa i restringeix el patriarcat.   

L'emergent multiplicitat  d’experiències maternals comença a oferir la possibilitat d’iniciar canvis en la 

maternitat com institució, és a partir d’aquestes experiències, quan sorgeix el que s’anomena els nous 

models emergents de maternitat. Aquest model es veu reflectit en autores com Ester Vives, la qual en 

el seu assaig anomenat “Mamá desobediente”, planteja una maternitat insubmisa, que trenca amb els 

estereotips que s’han imposat al llarg de la història  i que ha tancat a les mares a la llar i ha infravalorat 

el treball de cures.  Seguint la línia de Adrienne Rich, Esther Vivas posa sobre la taula com el feminisme 

ha d’incorporar la visió maternal en la seva agenda i com la maternitat i la criança han de passar a ser 

un assumpte públic.  

<<El auge de la nueva ola feminista que estamos viviendo es una oportunidad para sacar a la luz 

pública todas las opresiones, violencias y desigualdades que sufrimos las mujeres, y la maternidad, 

como analizo en estas páginas, es un campo plagado de discriminaciones. Necesitamos un feminismo 

que incorpore la maternidad a su agenda.>>  (Vivas, 2019:107) 

També assenyala al sistema capitalista del responsable de la baixa fertilitat d’algunes dones, així doncs, 

la precarietat laboral, el preu dels habitatges o les dificultats econòmiques son uns dels principals 

conductors dels problemes de fertilitat, ja que es posterga el fet de tenir fills.  

<<Pensamos que podemos escoger qué maternidad vivir pero es falso, porque viene muy determinada 

por el contexto socioeconómico, y éste es hostil a todo aquello que tiene que ver con el embarazo, el 

parto, el puerperio, la lactancia materna y la crianza.>>  (Vivas, 2019: 53) 

El que ens vol fer entendre Vivas, es que existeix una separació entre la maternitat patriarcal i 

l’experiència materna. El fet d’exigir el dret a ser mare, passa per reivindicar una societat que permet-

hi ser-ho, que valori aquest treball i que no redueixi a la dona al fet de ser mare. Recollint tot el que 
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hem esmentat anteriorment, podem observar com  les dones en l’actualitat decideixen tenir fills quan 

elles ho consideren, no com en el passat en el que una gran majoria de dones es quedava embarassada 

sense desitjar-ho. Podríem doncs, pensar que les dones d’avui dia són més lliures per decidir quan es 

vol ser mare, no obstant, ens trobem que quan aquestes decideixen que és el moment oportú per ser-ho, 

hi ha un ampli ventall de factors que els hi impedeix. Aquests impediments segons Andersen (2013) 

són principalment el model de polítiques familiars, i la inseguretat laboral.   

 Teories de la fecunditat 

A l’inici de la dècada dels 60 a l’escola de Chicago a l’escola microeconomia, es sustenten les bases 

del que s’anomenaria la “nova economia domèstica” Becker (1987), pioner d’aquesta escola, parteix de 

la consideració de que una vegada la informació sobre el control de natalitat hagi arribat per igual a tots 

els grups de població, l’actitud de les famílies davant les seves expectatives de fecunditat serà idèntica 

a les de qualsevol altre be de consum. Així les pautes de consum (tant de mercaderies com de nens) 

seran directament proporcionals a la renta disponible. Però com és lògic, tant les mercaderies com els 

nens no son considerades només des del punt de vista de la quantitat, sinó també des de la qualitat.  

 Des d’un punt de vista economicista, Becker, analitza la variació de les taxes de fecunditat basant-se 

en la utilitat. La idea principal de la seva teoria, és que els individus prenen la decisió de tenir o no tenir 

fills en funció d’una racionalitat utilitària, és a dir, actuen segons un càlcul racional de cost-benefici. 

Segons aquesta lògica, se suposa que els individus prenen decisions per a millorar la seva situació 

actual, segons l’autor, el càlcul es realitza majoritàriament segons uns costos directes com serien els 

aliments, la vestimenta, l’educació… i uns costos indirectes que equivaldria a allò a què es renuncia per 

dedicar temps a la criança.  Becker explica el progressiu descens de la fecunditat com a producte de 

l’augment del cost d’oportunitat que suposa per a les mares tenir un fill, és a dir, la preferència de la 

qualitat sobre la quantitat en la reproducció. 

Per altra banda, i seguint amb la lògica economicista de Becker, trobem a Leibestein, el qual va estudiar 

el per què uns països es desenvolupaven més ràpid que altres. Leibestein pensava que les motivacions 

sobre la mida de la família eren racionals, és a dir, els pares desitjaven tenir un fill addicional si la 

satisfacció que els proporcionava tenir-lo era major que els costos, però a diferencia de Becker, va 

determinar tres formes d’utilitat o satisfacció per les quals s’opta per la decisió de tenir un fill més enllà 

dels costos directes o indirectes que aquest menciona  (Leibenstein, 1957:161)  

1. La d'un fill com bé de consum, en tant que és font de satisfacció personal (o plaer) per als pares. 

2. La d'un fill com a agent productiu, ja que en algun moment entra a formar part de la força de treball 

i contribueix a l'ingrés de la família.  

3. La del fill potencial com a font de seguretat en la vellesa o en una altra etapa de la vida. 

Pel que fa a les dues últimes consideracions, podem trobar-ne l’exemple en aquelles economies 

agrícoles amb un baix nivell de desenvolupament, on hi predominava un sistema precari (o inexistent) 

sistema de seguretat social i dèbils programes d’ajuda a les persones grans. L’anàlisi d’aquests dos 

autors, en primera instància s’allunya de l’enfocament sociocultural al qual està destinat la present 

recerca, no obstant, és gràcies a les aportacions de Liebestein, concretament a la primera forma d’utilitat 

(la qual concep el fill com un bé de consum, en tant que és una font de satisfacció personal) que obtenim 

una primera mirada holística sobre com el sistema econòmic es sobreposa a la decisió de tenir fills. Es 
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a partir d’endinsar-nos en la mirada economicista, que comencem a buscar explicacions socioculturals 

en la societat de consum.  

La idea dels fills com a béns de consum 

 

Fa més de quaranta anys el sociòleg francès Gilles Lipovetsky va analizar els canvis de la societat 

contemporània en obres com “La era del vacío” i “El imperio de lo efímero”. En ambdues adverteix 

sobre les contradiccions d’un món individualista on pondera l’hedonisme.  

 

Lipovetsky en la seva obra “La era del vacío” (1983), fa una crítica a la construcció de l’home 

postmodern, aquell home occidental, hegemònic i narcisista. L’home de la societat postmoderna concep 

el plaer i la satisfacció com a últims objectius i la recerca de la llibertat i la felicitat és de lluny efímera, 

momentània i superficial. L’autor considera que en aquesta societat hi ha una falsa consciència de 

llibertat; les persones no som lliures, sinó més aviat el contrari, vivim en una era en la que gairebé res 

ens pertany a nosaltres mateixos, recorrem al plaer efímer per a trobar el que anomenem felicitat i 

l’individualisme hedonista s’ha convertit en una doctrina ètica a seguir. Lipovetsky apunta que som 

testimonis d’uns canvis en els estils de vida que van de la ma de la revolució del consum. No per tenir 

més opcions som més lliures, sinó més aviat ens trobem davant d’una societat manipulada pel consum 

que ens fa somiar amb coses a les que no podrem aspirar ni comprar. És aquí, doncs, on els individus 

es frustren i viuen insatisfets.  

 

La societat moderna va arrasar amb moltes de les idees i la cosmovisió que es tenia del procés evolutiu 

de l’home en comunitat, va construir necessitats paral·leles a les necessitats de per si eren generades 

materialment, la necessitat que ha predominat per excel·lència els nostres temps, és la necessitat 

d’omplir aquest “buit” que anomena Lipovetsky, la qual ha impregnat gairebé tots els espais de les 

nostres vides. Es tracta doncs, d’un conjunt de valors, creences o idees que afecten fins i tot en la decisió 

de tenir fills. Certament, l’experiència materna, es converteix en una necessitat que segons el patriarcat 

omplirà les nostres carències afectives, (entenent la necessitat de voler tenir fills com a aquella 

experiència que omple  les carències afectives que el sistema imposa). Norbert Elias (1987) ja deia en 

la seva obra “El proceso de la civilización” que la felicitat es diversifica segons els estereotips socials i 

culturals que es mostren a través de les accions que cada persona desenvolupa. D’aquesta manera es 

porta a terme un estil de vida,  un rols que es constitueixen en models de família feliç, un model que ha 

arribat a imposar-se de tal manera que és capaç d’opacar els anhels individuals de les pròpies dones les 

quals  deixen de banda els seus èxits personals per a convertir-se en mares. Perquè el model de família 

nuclear, encara des de la crítica, segueix constituint el referent obligat com a última instancia. Així 

doncs, tenir fills, es converteix en un procés que s’objectivitza, de la mateixa manera en la que 

Lipovetsky parla en la seva obra “El imperio de lo efímero” de com la moda és el reflex d’una societat 

on predomina el canvi continu, la novetat i el present, aquest fet, es tradueix en un sistema de relacions 

socials que afecta a la relació que es té amb el fet de tenir fills. Avui dia, els fills s’entenen com a béns 

de consum, des d’una postura hedonista experimentem els fills com a mercaderies que un cop adquirides 

generen una satisfacció, un plaer i una felicitat, que ens transporten a un sentiment de plenitud. En 

primera instància les mares conceben una etapa d’eufòria i il·lusió que les porta a posar les vides dels 

seus fills en primer pla i les seves pròpies vides deixen de ser una prioritat, s’hi dedica tota la plena 

atenció i es porten a terme moltes conductes de sobreprotecció cap a l’infant. No obstant, amb el pas 

del temps, aquesta eufòria disminueix, tal i com passa amb els objectes de consum, amb aquell mòbil o 

amb aquella peça de roba, la il·lusió i conseqüentment l’atenció ja no és la mateixa que a l’inici, les 
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tasques comencen a assumir-se com a una càrrega i una responsabilitat. És en aquest punt, on el 

sentiment de buidor apareix de nou, retroalimentant així, la roda de la societat consumista.  

Objecte d’estudi  

 

La construcció del nostre objecte d’estudi s’ha vist indubtablement marcada per una reflexió constant 

sobre el mateix. Un cop fet el recorregut històric de les diferents mirades de la concepció de la maternitat 

al llarg dels anys i posades sobre la taula les problemàtiques actuals, podem extreure unes primeres 

idees per a resoldre quins han estat els elements socioculturals que n’han causat la seva reificació. Abans 

d’endinsar-nos a investigar sobre la reificació per se, volem posar l’accent a la importància d’entendre 

que  la maternitat és un fenomen que no s’entén si no es tenen en compte les circumstàncies 

contextuals que l’envolten i la configuren. A partir de les aportacions de Badinter (1981) i Bolufer 

(2006) podem deduir com la importància que se li ha anat donat a la maternitat al llarg de les èpoques 

no ha estat casualitat, la mare i en conseqüència la dona, cobra importància en funció de la importància 

que la societat dona a les criatures, la figura de la dona per se, no té cap  importància individual més 

enllà de fer de reproductora i assegurar les cures i el manteniment de la llar. En aquests termes, Badinter 

(1981) ens parla del far ideològic, com aquells valors dominants d’una societat donada, així doncs, 

quan el far ideològic il·lumina als fills, el paper de la dona es veu legitimat arran de la necessitat 

de venerar la mare.  

Des de la teoria feminista, la maternitat és una construcció social en tant que el valor que se li dona a 

aquesta varia en funció de l’època, el context i el poder que tinguin les institucions en un moment 

concret. La pregunta "per què tens fills?" és una pregunta rarament formulada; hi ha una suposició que 

la maternitat / reproducció és inevitable, "natural" i com a tal no està subjecta a posar-se en dubte. De 

fet, és una pregunta comuna que sorgeix en una conversa casual: Estàs casada? quants fills tens? I quan 

s'expressa que no es té cap fill a una edat especialment adulta, sorgeix un silenci i un esforç per 

reencausar el diàleg. Es vulgui o no, les dones que no tenen fills o que no volen ser mares són encara 

etiquetades com rares. Aquestes idees estigmatitzadores es tornen anacròniques i injustificades en els 

temps postmoderns que corren. Es arran d’aquestes situacions que autores com  Friedan, Beauvoir, 

Millet i Firestone, considerarien que el fet de ser mare sorgeix de la pressió social per ser-ho, és a 

dir, un producte d’una societat patriarcal que impregna a les dones amb l’obligació moral d’encarregar-

se (de manera gratuïta i sense qüestionar-ne l’obligació) del treball domèstic i de cures. “La mística de 

la feminidad” de Friedan, malgrat ser una obra escrita als anys 60, comparteix amb l’actualitat una 

problemàtica important com és la problemàtica de la insatisfacció de les dones, quan s’identifica a la 

dona i se la valora només pel seu potencial com a mare, aquesta es sent reduïda, objectivitzada i 

renegada a unes funcions concretes adscrites al seu rol. El que podem extreure de les crítiques de les 

feministes radicals i la seva negació davant la maternitat, és que la pressió social per esdevenir mare 

no ha disminuït, malgrat l’avenç en matèria de drets, el control de la sexualitat, i l’avenç del feminisme, 

el patriarcat encara pesa, encara hi ha un rol que portem adherit totes les dones des del moment en que 

se’ns identifica com a tal, un rol que segons la societat ens farà felices i ens aportarà tot allò que 

necessitem. Es doncs gràcies a les feministes, que no només sabem que la pressió per encaixar dins 

d’aquest rol segueix existint, sinó que segueix pesant i impregnant en tots els aspectes les nostres 

vides.  

Per altra banda, creiem interessant analitzar quin és el discurs d’aquells nous models de maternitat 

emergents que a diferència de les feministes radicals consideren la maternitat com un acte polític. El 

discurs d’Ester Vivas, assenyala al sistema capitalista de la baixa fertilitat de les dones, l’autora ens fa 
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reflexionar sobre la fal·làcia de pensar que les dones en l’actualitat som lliures de decidir quan 

volem tenir fills, per que malgrat s’hagi avançat per estar cada vegada més a prop de ser les úniques 

responsables dels nostres cossos i les nostres decisions, hi ha un sistema opressor que ens condiciona i 

ens impedeix gaudir la maternitat en el moment en el que ens agradaria fer-ho.  

Aterrant aquestes aportacions teòriques a l’actualitat, ens trobem amb que en el context actual hi ha uns 

elements estructurals i materials que procrastinen el fet de tenir fills, com bé hem esmentat aquests 

serien: la manca de polítiques públiques conciliadores, un mercat laboral que retrassa la emancipació 

econòmica de les dones i uns alts nivells de desocupació que farien que les dones tinguessin fills més 

tard, i que en conseqüència la seva fertilitat disminuís. Davant de la impossibilitat o la dificultat de tenir 

fills en aquesta situació, el desig de ser mares, (un desig irreal tal i com apunten les feministes basat en 

una construcció social de l’ideal de maternitat), augmenta. Així doncs, podem afirmar que partim d’un 

punt en el que els fills són més desitjats a causa del retràs en la maternitat. L’augment del desig, es 

converteix en un dels principals responsables de la reificació de la maternitat, és a dir, s’objectivitza 

als fills i se’ls entén, se’ls desitja i se’ls experimenta com un be de consum. Leibeinstein (1957) ja 

aportava aquesta idea en una de les formes d’utilitat a l’hora de decidir si tenir o no tenir fills. No 

obstant, amb l’ajuda de les teories de la sociologia del consum hi ha un canvi del paradigma que ens fa 

descartar la decisió de tenir fills com un fet racional.  

Així doncs, i tal i com hem esmentat, els fills són desitjats com un be de consum, però alhora també 

s’experimenten com a tal. Les aportacions de Lipovetsky  (1983) ens ajuden a donar un sentit teòric a 

allò que anomenem “l’objectivització dels fills”, aquest autor ens parla de l’estil de vida de la societat 

postmoderna,  una societat en la que regna el plaer efímer i l’individualisme hedonista s’ha convertit en 

una doctrina ètica a seguir. Els models de consum s’han extrapolat a la nostra manera de viure la vida, 

construïm relacions efímeres des de la falsa creença de que la eufòria del desig serà eterna, les exprimim 

al màxim fins que normalitzem la situació i en conseqüència l’anhel desapareix. És en aquest punt, on 

observem com el comportament de la societat de consum, en el que aquell cotxe, aquell mòbil o un 

tipus de vestimenta, són productes molt desitjats en un moment puntual, al cap d’un temps es 

converteixen en quelcom que ja no satisfà les “necessitats” del present, “La sociedad del vacío” 

exemplifica molt bé com les mares senten una plenitud enorme a l’hora de ser mares, però amb el temps 

arriba un buit que els fa qüestionar la seva pròpia identitat.    

La hiperpaternitat, tal i com explica Eva Millet, és una conseqüència d’aquest fet, els infants cada 

vegada reben més atenció i se’ls idealitza fins al punt convertir-se en el rei de la casa, se’ls hi resol tots 

els problemes i per consegüent no es promou la seva autonomia. No obstant això, en el moment en el 

que aquests requereixen d’una atenció més específica, o d’una responsabilitat emocional o econòmica 

més gran, els pares decideixen delegar aquest exercici a tercers, com per exemple, en comptes de dedicar 

temps a fer els deures amb els fills, aquests contracten a un professor de repàs, la hiperpaternitat doncs, 

seria la conjunció de l’hedonisme i l’individualisme traslladat a un model de criança. 

 Quan parlem dels elements socioculturals que han causat la reificació de la maternitat, estem parlant 

també d’aquells elements estructurals que han portat a que el desig de ser mare hagi augmentat en els 

últims temps, parlem doncs, de com el patriarcat en totes les seves formes ha tingut al llarg de la història 

el control de la natalitat. Al mateix temps, ens trobem davant d’una clara expressió de com el sistema 

de producció capitalista i en conseqüència la societat de consum, ha impregnat la vida dels individus 

fins al punt de reificar aspectes de la vida humana tant importants com l’experiència materna. Així 

doncs, la pressió social tal i com esmenten les feministes, la importància social que se’ls hi dona als 

infants en un context determinat, i els valors consumistes sobreposats en l’experiència materna, 
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serien els principals factors socioculturals causants de la reificació de la maternitat. Aquests factors es 

retroalimenten, donant lloc a una societat en la que cada vegada hi ha menys fills on són més desitjats.   

Proposta metodològica 

 

El disseny metodològic d’aquesta recerca s’insereix en el marc general d’una estratègia qualitativa que 

té la finalitat de comprovar si la pressió social per ser mare segueix existent i si els valors de la societat 

consumista permeen  en la maternitat. Per tal d’explorar les concepcions, preocupacions i plans arran 

la maternitat, es realitzaran quatre entrevistes semiestructurades que es desenvoluparan a partir de temes 

generals plantejats a través d’una estructura general i ampliada en la mesura que la entrevista vagi 

avançant. Partim del marc teòric per orientar la tria de les unitats i dels factors més importants. És a dir, 

que la selecció de les unitats d’anàlisi l’hem fet a partir de la combinació de les diferents variables 

rellevants per a la recerca. La variable principal d’aquest estudi és el gènere i la maternitat, per tant, les 

entrevistes només es realitzaran a dones que hagin sigut mares. No obstant, per a obtenir major 

representativitat, hem fet una tria dels perfils segons dos eixos: la classe social i el cicle de vida, a 

continuació fem una definició d’aquests i n’expliquem la seva utilitat.  

 

La definició de classe social pot portar a un llarg debat el qual s’allunya de l’objecte d’estudi, no obstant,  

pel que fa aquest treball entenem la classe social com un grup social que basa les oportunitats i els 

privilegis en el rol o la posició que ocupa en el procés de producció i que és caracteritzat per uns 

interessos comuns. La propietat, la riquesa i l'ocupació són els principals criteris per a definir la situació 

de classe en una societat capitalista, un fet que es tradueix en una forma d’estratificació social i acaba 

conduint a conflictes de poder i recursos. És important destacar l’aportació de Subirats, López i Sánchez 

(2010) que posen en debat i actualitzen el model de classes socials de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Per a la construcció de la classe social  identifiquen tres grans classes característiques de 

l’estructura social de Catalunya i l’estructura de la majoria de societats actuals: la classe mitjana 

propietària, la classe mitjana assalariada i la classe treballadora. És una categorització –com la resta de 

categoritzacions d’aquest tipus– que no abasta la classe dominant. La classe dominant és aquella que 

reuneix les posicions de més poder en l’estructura social, i queda opaca en totes les investigacions de 

caràcter empíric quantitatiu –malgrat la seva gran importància– a causa del seu poc pes estadístic. 

(Sánchez i Quintana, 2005; Subirats, Sánchez i López, 2010), per tal d’aconseguir la major 

representació possible hem considerat pertinent entrevistar com a mínim a una dona de cada classe 

social diferent, per d’aquesta manera, observar si els valors de la societat consumista i la pressió social 

per ser mare s’impregna de forma diferenciada en les dones en funció de la seva classe social.  

En segon lloc i pel que fa al cicle de vida, fem referència a totes aquelles característiques que 

construeixen el cicle vital en el que es troba la dona i que tenen un impacte en les càrregues de cura. La 

nostra intenció no era fer un filtratge de diferents característiques en el cicle de vida, sinó observar si 

entorn questes categories hi ha alguna diferència o similitud que tingui un impacte en la reificació de la 

maternitat. Pel que fa als fills, hem decidit establir un criteri que estableixi que la franja d’edat dels fills 

o filles sigui a partir d’un any. El fet de que l’entrevistada pogués tractar-se d’una mare primerenca 

podria dificultar o sesgar la seva capacitat d’anàlisi respecte l’experiència viscuda en un període 

excessivament curt. Establir aproximadament el primer any com a edat mínima, quan la criatura no 

requereix de tanta dependència com en els primers mesos, ens permetrà ganarntitzar un període de 

temps suficient en el que la mare hagi reflexionat i valorat les vivències amb una major perspectiva.  

També hem cregut oportú que l’entrevistada convisqués amb el seu fill, per a concebre la relació filial 

des d’una major proximitat.  
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Graella tipológica 

 Classe social Cicle de vida 

Perfil 1 Classe mitjana assalariada Convivència familiar amb 

parella i fills 

Perfil 2  Classe mitjana assalariada Convivècia familiar amb 

parella i fills. 

Perfil 3 Classe mitjana treballadora Convivència familiar amb 

parella i fills. 

Perfil 4 Classe mitjana treballadora  Convivència familiar amb 

parella i fills.  

 

En total, s’han seleccionat 4 dones participants, tenint en compte diferents criteris o variables, que 

finalment han conformat el perfil de mostra.  

Anàlisi de les entrevistes.   

Tal i com s’ha definit a la graella tipológica, els perfils de les entrevistades es diferencien mitjançant la 

classe social ja que totes elles es troben en la mateixa situació de convivència: viuen amb l’actual pare 

dels seus fills. Ens hem trobat doncs, que el perfil de les dones de classe mitjana assalariada coincideix 

en que ambdues són treballadors del sector públic, concretament mestres. Aquest apunt ens portarà a 

generalitzar i comparar les seves respostes per tal de trobar-hi similituds i diferències en relació al sector 

del funcionariat.  

 El primer aspecte que podem destacar de l’anàlisi de les entrevistes, són les idees, les creences i els 

sentiments que les entrevistades han experimentant arran de l’experiència de ser mares. Felicitat i 

plenitud, són dos conceptes que com a mínim un d’ells apareix en cada una de les entrevistes per tal de 

reflectir el que ha suposat per elles ser mare. Així doncs, podem deduir  que independentment de la 

classe social, les dones han obtingut un sentiment de satisfacció i gratificació després de tenir un fill. 

Quan analitzem el desig, veiem que totes elles en el moment en el que són conscients que ser mare entra 

dins del seu projecte de vida, tenen un desig molt fort, aquest desig, en ambdós perfils de classe 

treballadora, és un desig que s’arrossega des de la infància, o des del moment en el que es té us de la 

raó, en el cas de la Tremayna, aquest desig també es veu influenciat per part de l’entorn familiar, el que 

posa pressió i estigmatitza al perfil de dona que decideix no ser mare.  

“Desde que era una niña yo sabia que queria ser mama, no se,  supongo que por como me educaron, 

crecí sabiendo que ese era uno de mis sueños en la vida.” 
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Tots els perfils entrevistats són conscients de que les dones que decideixen no tenir fills pateixen algun 

tipus d’estigmatització, la majoria d’elles parlen de la “no autorealització personal” com un dels 

estereotips que se’ls adjudica a les dones que decideixen continuar el seu camí soles. Malgrat ser 

conscient d’aquesta pressió social, sovint perpetuada per l’estructura familiar, totes consideren la 

maternitat com la seva prioritat en les seves vides. Tanmateix, quan se’ls hi pregunta si no ser mare 

afecta al desenvolupament personal, totes opinen que no. A continuació ho podem analitzar en la 

resposta de la Mariona:  

“Penso que per res afecta al desenvolupament i que es pot viure amb plenitud sense optar per tenir 

fills. Es pot aprendre, experimentar i comprometre’s amb moltes altres coses.” 

 

Aquesta cita, entra en contradicció amb les respostes de les entrevistades, les quals consideren que l’acte 

de convertir-se en mares, ha estat el que més plenitud els hi ha donat. Un altre tret en comú que tenen 

totes les entrevistades, es que consideren l’arribada dels seus fills com l’esdeveniment més important 

de les seves vides, utilitzen el concepte “amor” i “enamorament” per fer referència a aquell sentiment 

en el que totes coincideixen que mai havien experimentat amb anterioritat, dels perfils de classe mitjana 

assalariada coincideixen amb que ha estat una experiència transformadora i de descobriment personal, 

valorant-la així, com una experiència d’aprenentatge.   

Quan preguntem pels aspectes negatius que ha comportat la maternitat s’observa una clara diferència 

entre les dones de classe mitjana i les de classe mitjana assalariada, doncs la Tremayna, explica el seu 

cas en el que ser mare ha comportat una reducció de les seves oportunitats laborals, la Laia en canvi, 

perfil de classe mitjana assalariada ens diu que malgrat ha hagut de fer un esforç per tal d’avançar en 

l’àmbit laboral, les seves majors fites les ha aconseguit sent mare.  

“De aspectos no tan positivos, te diria que el que mas ansiedad y estrés me ha generado ha sido mi 

relación con el mundo laboral [...] si ya cuesta encotrar un trabajo de lo tuyo siendo joven, imagínate 

siendo joven y mama. Teniendo una carrera universitaria me dedicaba a limpiar casas, despues al 

ahorrar ya pude hacer un master de lo mio, pero al tener mi tercera hija  el cicló empezó de nuevo.” 

Amb aquest anàlisi podem observar com les dones de classe treballadora tenen més risc de perdre els 

seus llocs de feina  o de no poder accedir a noves oportunitats laborals un cop han sigut mares. No 

obstant això, tot i coneixent aquest risc tal i com veiem en les seves respostes, aquestes prenen la decisió  

de ser mares en el moment en el que elles ho desitjen i ho consideren, la Roser, per exemple, perfil de 

classe treballadora, esmenta que la primera vegada que va ser mare va decidir ser-ho sense pensar en 

les conseqüències econòmiques. En canvi la Mariona, perfil de classe mitjana asalariada, comenta que 

el seu anhel era ser mare als 28 anys, però que per les circumstàncies econòmiques i personals van 

decidir retrassar-ho. És a dir, podríem analitzar que en les mares de classe treballadora, preval la 

necessitat i la  voluntat per ser mare per davant de les seves condicions materials. Les dones de classe 

mitjana es veuen molt més condicionades a l’hora de ser mare i comenten i responen que si no hahués 

sigut per la condició socioeconómica haguessin tingut fills abans.  

Per entendre la objectivització dels fills i la hipermaternitat com un resultat d’aquesta, podem analitzar 

com les dones senten una necessitat de tenir un segon fill arran del naixement del primer fill.  

“Just al veure-li la careta al meu fill, me’n vaig adonar que allò m’havia canviat la vida i que mai res 

ni ningú trencaria aquella màgia i que per suposat repetiria, i no un sinó dos més.”  
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Aquesta cita, es podria extrapolar a qualsevol acte de consum que genera una satisfacció inmediata i 

que alhora genera una voluntat de repetició o fins i tot una addicció. Pel que fa a l’aparició de la 

hipermaternitat, no hem considerat que cap aspecte fos el suficient representatiu per a corroborar 

l’existència d’aquesta, ja que en dos entrevistes el fill es massa petit com per realitzar extraesolars o 

anar a un profesor de repàs i en les dos restants, ens hem donat compte de que les respostes no han sigut 

suficientment significatives. Així doncs, no s’ha pogut identificar  quins aspectes de la criança es 

deleguen per eludir part de les responsabilitats que dóna un fill. No obstant, si analitzem l’entrevista de 

la Tremayna, observem que la seva necessitat de tenir una tercera filla, ve lligada per dos motius 

principals: per una banda, ella esmenta que volia omplir el buit que va deixar el seu divorci, lligat al fet 

de que les seves filles són grans i tenen vides independents de la seva, i la necessitat de crear una familia 

amb la seva actual parella. Aquesta situació, exemplificaria aquells valors hedonistes que et fan viure 

en una constant sensació de buit, una sensació que segons Lipovetsky  només s’omplirà consumint 

objectes, persones, serveis… que tenen la funció d’oferir un plaer temporal.  

Discussió dels resultats 

 

Pel que fa a les limitacions de la recerca, cal esmentar que un major nombre de perfils entrevistats 

hagués donat més riquesa a la investigació, però per qüestió de disponibilitat, no s’ha pogut arribar a 

aquesta informació. La finalitat de portar a terme mètodes d’estudi qualitatius com les entrevistes, era 

poder comprovar la fiabilitat del nostre objecte d’estudi i en conseqüència donar resposta a la nostra 

pregunta de recerca: Quins són els elements socioculturals que han causat la reificació de la maternitat?  

 

Partim d’un context en el qual la natalitat ha patit una davallada, d’aquesta manera, ens trobem en una 

societat en la que cada vegada hi ha menys fills i són molt desitjats. Mitjançant la realització de les 

entrevistes, hem pogut comprovar, que tal i com sabíem i indicaven nombrosos estudis, hi ha una 

correlació directa entre les condicions socioeconòmiques i la fertilitat de les dones. Fer un repàs 

d’aquesta evidència ens ha servit per identificar altres aspectes estructurals que tenen una incidència 

directa a la procrastinació de la maternitat, aquests aspectes són: la manca de polítiques públiques 

conciliadores, un mercat laboral que retrassa la emancipació econòmica de les dones i uns alts nivells 

de desocupació. Aquests elements tenen un impacte més gran en les dones de classe treballadora, les 

quals han de pal·liar amb feines precàries i sovint temporals, un fet que no es veu tan accentuat amb les 

mares funcionàries o treballadores del sector públic. Seguint aquesta lògica, i traslladant aquests 

impediments a la decisió de tenir fills, podem comprovar que les mares de classe treballadora, són les 

que malgrat siguin conscients de que hauran de fer front a moltes més adversitats per tal de tirar 

endavant amb una criatura, malgrat saber que s’exposaran al risc de ser acomiadades, i malgrat siguin 

conscients de que les seves oportunitats laborals disminuiran, són les que no dubtaran en tenir un fill si 

la situació personal i emocional ho desitja. A diferència de les mares de classe mitjana assalariada, les 

quals procastinaran el fet de tenir fills, fins a que el moment personal i econòmic ho permeti.  

 

Aquest fenomen, forma part dels elements socioculturals que han causat la reificació de la maternitat. 

Es tracta de la pressió social per ser mare i el pes del patriarcat. Si alguna cosa ens han ensenyat les 

autores feministes mencionades en aquesta recerca és que el patriarcat encara pesa, i aquest és un fet 

que podem corroborar veient com totes les entrevistades utilitzen les paraules: plenitud, satisfacció, 

gratificació i enamorament per descriure l’experiència materna, tot i ser conscients de que al convertir-

se en mares, elles mateixes han deixat de ser la seva  pròpia prioritat i que a més a més, han hagut de 

fer front a situacions doloroses tan físiques com emocionalment. Aquesta pressió social, té una arran 

històrica i contextual, cada vegada hi ha més pressió per convertir-se en aquell ideal de bona mare que 
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se’ns imposa hegemònicament, no obstant això, s’exigirà en major o menor mesura a les mares en 

funció de la importància que la societat doni als fills. Es des d’aquesta mirada, des d’on podem entendre 

un dels grans pilars de la construcció social de la maternitat, la pressió social per ser mare variarà en 

funció del context social en el que ens trobem. En el cas de les nostres entrevistades, veiem com 

clarament el patriarcat segueix latent.  

 

La nostra recerca no es queda en aquest punt, un dels altres objectius de les entrevistes era comprovar 

com els valors de la societat de consum es sobreposen a la maternitat, i com sovint, la decisió de tenir 

fills es porta a terme com una decisió de consum. Aquest aspecte sorgeix arran d’uns valors hedonistes 

i individualistes que formen part de la societat postmoderna,  una societat que es caracteritza per tenir 

necessitats paral·leles a les necessitats que de per si es generen materialment, la necessitat que ha 

predominat per excel·lència en els nostres temps, és la necessitat d’omplir “el buit” que anomena 

Lipovetsky en la seva obra “La sociedad del vacío”(1983). Així doncs, un cop utilitzada l’estructura 

patriarcal per donar explicacions al desig de ser mare, considerem pertinent i no d’un pes menys 

determinant, afegir-hi la pressió que sorgeix arran dels valors de la societat de consum. Tal i com hem 

observat en el cas d’una de les entrevistades, quan l’experiència materna perd la seva intensitat, és a dir, 

els fills es fan grans, creen independència de la mare, i en definitiva, ja no depenen d’ella. Aquesta, 

torna a sentir la necessitat de reviure l’experiència, perquè tal i com passa amb els béns de consum, els 

plaers efímers i intensos són els que ens generen allò que anomenem “felicitat”.  Del que realment es 

tracta és d’un sentiment d’eufòria temporal que amb el temps es transformarà en un tipus d’estima. Una 

de les conseqüències d’aquest fenomen, és la hipermaternitat tat, el qual va ser un aspecte a identificar 

en les relacions entre les entrevistades i els seus fills. Tot i realitzar un seguit de preguntes que en 

primera instància pensàvem que podrien donar-nos la resposta que esperàvem, hem comprovat la 

hipermaternitat és un fenòmen que s’hauria d’analitzar realitzant unes preguntes entorn la criança que 

s’allunyaven de l’objecte d’estudi. Tanmateix, també hem deduït que la major manera per a identificar 

si aquesta es porta a terme, és mitjançant tècniques d’observació, o altres mètodes etnogràfics.  

 

Conclusions 

 

Com a tall de conclusió, trobem diferents aspectes per concloure la recerca. A través de les idees 

plantejades en el marc teòric, es faran diferents crítiques i desconstruccions. En primer lloc, és important 

destacar que la investigació i els resultats d’aquesta recerca no tenen en cap cas la intenció de qüestionar 

l’experiència materna de cap dona ni tampoc posar en valor les emocions que aquesta experiència hagi 

pogut causar. 

 

Ser mare, acostuma a ser l’esdeveniment més important al llarg de la vida de moltes dones, pel que fa 

a les nostres entrevistades, s’ha vist clar com elles han definit aquesta experiència com la més gratificant 

i satisfactòria de les seves vides. Tal i com hem esmentat a l’inici de la recerca, la maternitat no ha sigut 

un objecte d’interès per a les ciències socials, i per el general, ha sigut una qüestió ignorada pel món 

acadèmic ja que s’ha donat per fet que era una experiència natural, individual, privada i exclusiva de la 

dona. Considero que la intenció d’aquesta investigació ha estat reflexionar entorn la reificació de la 

maternitat més enllà d’aquelles dades que senyalen les condicions materials i personals de les dones 

com a principals responsables d’aquesta transformació. Hem decidit doncs, anar més enllà, i  comprovar 

com els elements socioculturals tenen una incidència directa en la decisió de ser mares i quan ser mares.  
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Gràcies a les entrevistes, hem pogut observar una diferència de classe social -que en primera instancia 

no contemplavem- a l’hora d’analitzar el desig per ser mare i portar a terme aquesta decisió. S’ha pogut 

observar com les dones de classe treballadora reflexionen menys abans de prendre la decisió final de 

ser mares en comparació a les dones de classe mitjana asalariada. Aquesta diferència, no es pot 

extrapolar a tota la societat ni a tot el conjunt de dones de classe mitjana asalariada, no obstant, si que 

tindríem una aproximació mes acurada a aquell conjunt de dones que treballen al sector públic, és a dir, 

les dones funcionaries. Aquest fet ens porta a pensar que el patriarcat i en conseqüència la pressió social, 

s’impregna d’una manera més contundent a les dones de classe treballadora. Tanmateix, aquest fet no 

absenta a les dones de classe asalariada de tenir interioritzades les idees hegemòniques sobre el 

significat de la maternitat, tal i com hem pogut comprovar a les entrevistes.   

 

Hem desxifrat doncs, dos elements socioculturals principals responsables de la reificació de la 

maternitat: la pressió social originària de l’estructura patriarcal i els valors de la societat de consum 

sobreposats en la maternitat. Pel que fa a la pressió social, considero que les idees de les autores 

feministes com Friedan, Bouvair, Millet i Fireston compten amb una limitació contextual, si bé és cert 

que les idees d’Ester Vivas fan una crítica sistèmica i reivindica la falta de llibertat per decidir quan es 

vol ser mares, aquesta no analitza l’origen del per què les dones senten una necessitat socialment 

definida com “innata” per convertir-se en tal. Una aportació que afegiria a aquestes idees i  que 

considero que podria reforçar les teories feministes, és entendre com els discursos que defienixen a les 

dones sense fills com inferiors o com a dones incompletes, tenen una funció política, i es que aquests 

acaben construint una imatge negativa de les dones que no són mares, generant així una influència 

insconscient en totes les dones que dubten de si escollir o no aquest camí.  

 

 Una altre consideració que vull afegir, en aquest cas entorn als valors de la societat de consum, es que 

tal i com he esmentat abans, la maternitat és només un aspecte de la societat en el que aquests valors es 

supediten, no obstant, aquests valors s’extrapolen a molts altres tipus de relacions interpersonals, en el 

nostre cas, crèiem interessant analitzar com de la relació de criança, en sorgeix la hipermaternitat com 

a resultat de la conjunció d’aquests, finalment no hem pogut fer una comprovació científica d’aquest 

fet, però tanmateix, tenim la convicció de que els valors de la societat de consum permeen en qualsevol 

tipus de relació social, ja sigui una relació de parella, una relació de criança, una relació d’amistat, 

laboral i un llarg etcètera.  

 

Finalment i per acabar, considero interessant destacar la gran força que té la maternitat a l’hora de crear 

identitat, fins al punt, de definir-se una mateixa, pel fet de ser la mare d’algú. En totes les entrevistes ha 

quedat palès que totes les dones que s’han convertit en mare cap n’ha quedat indiferent. Sinó més aviat 

el contrari, han experimentat el canvi més radical de les seves vides el qual ha comportat la creació 

d’una nova identitat que les acompanyarà per la resta de les seves vides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Webgrafia  

 

Asi se ha retrasado la edad para ser madre en España. ABC, sociedad. Data de consulta: desembre 17, 

2020 

https://www.abc.es/sociedad/abci-retrasado-edad-para-madre-espana-201906191438_noticia.html 

 

Bibliografia 

 

Badinter, E. (1981) ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX. Paidós-

Pomaire Colección padres e hijos. Barcelona.  

 

Becker, G. (1987). Tratado sobre la familia (Vol. 491). Alianza Editorial. Madrid. 
 

Bock, G. (1992). Beyond Equality and Difference Citizenship, Feminist Politics and Female 

Subjectivity (1.a ed.). Routledge. 

 

Bolufer, P.M. (2006). “Formas de ser madre: los modelos de maternidad y sus transformaciones (siglo 

XVI-XX)” 

 

De Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Catedra. Madrid.  

 

Sánchez Rivera, M. (2016). Construcción social de la maternidad: el papel de las mujeres en la 

sociedad. Redalyc, 32. Redalyc, 32, 921–953. 

 

Elias, N (1987). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: 

FCE. 

 

Esping-Andersen, G. (2013). El dèficit de natalitat a Europa La singularitat del cas espanyol (N.o 36). 

Obra Social ”la  Caixa”. 

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol36_ca.pdf/d0ee1f94-aa35-4392-8910-

b9d85bd5172c 

 

Friedan, B. (1963). La mística de la feminidad. Catedra. 

 

Leibestein, H. A theory of economic-demographic development, Princeton, Princeton University Press, 

1954.  

 

Lipovetsky, G. (1986), La era del vacío, Barcelona, Anagrama. 

 

Lipovetsky, G. (1990), El imperio de lo efímero, Barcelona, Anagrama. 

 

Lozano, M. (2001). La construcción del imaginario de la maternidad en Occidente. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/4171#page=1 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-retrasado-edad-para-madre-espana-201906191438_noticia.html
https://www.tdx.cat/handle/10803/4171#page=1


19 
 

Rich, A. (1976). Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución. Traficantes de 

sueños. 

 

Suárez, Carmen. (2009). “Las maternidades y el pensamiento feminista. De Simone de Beauvoir a los 

feminismos de los años sesenta y setenta del siglo XX”. 

 

Subirats, López, i Sánchez (2010). «Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de 

Barcelona». Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament, [en línia], 

2010, Núm. 52, p. 8-37.  

 

Vivas, E. (2019). Mamá desobediente (7.a ed.). Capitán Swing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Agraïments 

Vull agrair al meu tutor Vicent Borràs pel suport i seguiment acadèmic que m’ha anat donant, per les 

seves aportacions i pel seu innovador punt de vista. A les dones que han dedicat una estona a respondre 

les entrevistes i compartir amb mi una experiència tan personal com n’és l’experiència materna. I 
finalment, a la meva família i a les meves amigues per tot el suport emocional que m’han aportat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ANNEXOS 

 

Guió d’entrevista 

 

Informació general:  

Nom: 

Edat: 

Estat civil: 

Convivència actual: 

Estat laboral actual:  

 

El significat de la maternitat 

 

Quan vas saber què volies ser mare?  

Què ha significat per tu ser mare?   

Si haguessis de dir-me quins aspectes positius o beneficis t’ha aportat i t’està aportant l’experiència de 

la maternitat, quins em diries?  

I pel que fa a aspectes menys positius, quins sentiments vas viure o vius a día d’avui? Conflictes, 

temors..  

En el teu entorn social hi ha altres dones que siguin mares i siguin més o menys de la teva edat? 

(amistats, família…) 

Et senties preparada en el moment de ser-ho?  

Creus que s’estigmatitza a les dones que decideixen no ser mares?  

Quin és l’impacte que va tenir en el teu entorn social ser mare?  

Consideres que no ser mare afecta el desenvolupament personal?  

Creus que has sigut mare en el moment en el que ho has desitjat? 

En cas d’haver-hi parella: La decisió i el moment per tenir el fill va ser de mutu acord?  

Tens pensat tenir un altre fill en un marge de cinc anys? Si es que si, en quin moment vas saber que 

voldries tenir un segon fill? 

 

La relació amb els fills 

 

Podries resumir en breus paraules com van ser els dies després de l’arribada del teu fill/a? Com et vas 

sentir emocionalment?  

Les necessitats del teu fill et van suposar un canvi en les teves prioritats?  

Els teus fills (si tenen l’edat) fan extraescolars? 

(Si tenen l’edat) Tens un personal extern contractat per a que ajudi als teus fills amb els deures? 

Tens algun servei de canguratge contractat? Si es així, quins en són els motius? Manca de conciliació 

laboral, delegar tasques per poder centrar-te en tu…  

En el teu  temps lliure, acostumes a realitzar activitats lúdiques amb el teu fill?  
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Entrevistes 

 

Nom: Mariona Pasies 

Edat: 31 anys 

Edat dels fills: 1 any i 9 mesos 

Estat civil: Soltera però amb una relació estable 

Convivència actual: Parella i fill 

Estat laboral actual: Treballadora del sector públic (Mestra) 

Classe social: Classe mitjana assalariada  

 

Quan vas saber què volies ser mare?  

 

Això és algo que crec que sempre he volgut des de que tinc ús de raó, suposo que també la meva 

professió de mestre i al estar en contacte amb nens també era una manera de complir amb aquests 

somni, perquè per mi quan faig de mestra es com si fossin els meus fills i ser mare per mi sempre havia 

sigut el somni de la meva vida, volia ser mare jove, però la vida va com va i no pots planificar les coses, 

però era algo que tenia molt clar. De fet a les meves relacions era una cosa que sempre plantejava, 

que si no compartien amb mi aquest projecte de vida, doncs jo preferia no tirar endavant aquelles 

relacions, perquè per mi aquest projecte passava per davant d’això. 

 

Què ha significat per tu ser mare?   

 

És una pregunta molt difícil perquè o encara no em sento com a mare tot i fer dos mesos que vaig parir 

al meu fill ni tan sols durant l’embaràs, ser mare pel que jo he viscut, es dubtar de tot el que fas, 

preocupar-te per si el que estàs fent és el correcte es tenir molta por també... perquè es ser responsable 

de la vida d’un esser totalment indefens i realment l’expectativa de ser mare al que ha estat realment 

és molt diferent. Després la maternitat pel que et venen a la tele o a les xarxes socials, sempre la mare 

i el fill somrient, com una cosa plàcida que t’omple d’amor i en cap cas és així. En el meu cas ha sigut, 

cansament, esgotament, dolor dels pits a l’hora de donar el pit, tristesa, rebuig en algun moment. Els 

primers dies de tenir el meu fill vaig qüestionar-me realment si volia ser mare o si ja no volia ser-ho, 

perquè realment el canvi de vida és molt impactant.  

 

Si haguessis de dir-me quins aspectes positius o beneficis t’ha aportat i t’està aportant l’experiència de 

la maternitat, quins em diries?  I pel que fa a aspectes menys positius, quins sentiments vas viure o vius 

a dia d’avui? Conflictes, temors..  

 

Com a aspectes negatius jo he de dir que he tingut un postpart una mica difícil sobretot els primers 

mesos ara ja començo a veure una mica més la llum, però com aspecte positiu et diria que es una 

transformació personal molt bèstia, la més bèstia que he tingut a la meva vida, és canviar el teu ser, 

les teves arrels gairebé, perquè tu des del moment que neix el teu fill, la Mariona desapareix, la 

Mariona ja no existeix aquesta dona perquè l’únic que existeix és aquell ésser que tu has de cuidar, 

llavors perds la identitat totalment, et sents molt desubicada però et provoca un canvi i una 

transformació constant que fa renéixer una nova persona, jo crec que tot això és un aspecte positiu 
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encara que ara no pugui veureu, crec que és la part més intensa de ser mare. Apart de que quan el 

nadó comença a créixer comença a connectar amb tu, et mira i riu, el que sents és una cosa que no has 

sentit mai és una cosa increïble de dir, això ho he fet jo, m’està mirant, m’està reconeixent, i això 

òbviament que t’omple. No és allò que diuen que a la que neix cau en un profund enamorament amb 

aquell ésser hi ha moltes dones que els hi passa, a mi no, sinó que poc a poc et va guanyant.  

Aspectes menys positius el que et deia, por, cansament... perquè quan et diuen no dormiràs, penses 

bueno a veure, o podràs suportar, però les primeres setmanes anar-se adaptant a aquell ritme, 

l’esgotament és d’un nivell extrem, perquè quan pots descansar estàs neguitosa perquè el nen dorm i 

vols mirar si està respirant , no se que, i estàs en una atenció constant que t’esgota molt fort, això et fa 

estar irritable, hi ha moments en que plora i no saps com satisfer les seves necessitats, el fet de no saber 

com calmar aquest plor, que ara em desespera una mica i em costa gestionar-ho, perquè ningú t’explica 

que això passa o t’ho expliquen poc a no ser que ho vagis compartint amb gent. Perquè les coses bones 

s’expliquen, però les coses no tan bones s’expliquen menys, i et sents molt sola, la veritat es que et sents 

molt sola.  

 

En el teu entorn social hi ha altres dones que siguin mares i siguin més o menys de la teva edat? 

(amistats, família…) 

 

Per sort si en el meu entorn tinc família tinc amigues que han sigut mare de forma recent i amb les que 

puc compartir aquests temors, el que passa es que no estic compartint el moment de la maternitat 

exacte, estic en un punt en el que elles ja han estat i no és el mateix moment, però si que em puc recolzar 

en un cercle de dones.  

 

Et senties preparada en el moment de ser-ho? 

 

Jo si que em sentia preparada per ser mare, però hi havia coses que no sabia, clar quan et quedes 

embarassada projectes moltes expectatives, però clar et prepares i et sents segura, però no saps com 

anirà fins que no tens el bebè.  

 

Creus que s’estigmatitza a les dones que decideixen no ser mares? 

 

Jo crec que si que s’estigmatitza a les dones que volen ser mares encara, es com que la societat no està 

preparada per entendre que hi hagi dones que no tinguin ganes de ser mares, que no sentin aquest 

instint, a vegades ens volen inculcar que ser mare és una necessitat i és la única manera de realitzar-

te com a dona, i no és gens així, tu has de ser mare perquè realment ho sents, et ve de gust i ho vols fer, 

no perquè sense això deixis de ser una dona menys vàlida que una dona que es mare. Sou dones iguals 

amb circumstàncies totalment diferents.  

 

Quin és l’impacte que va tenir en el teu entorn social ser mare?  

 

En el meu entorn social en general va ser rebut amb molta il·lusió perquè tothom sabia que que ja 

teníem ganes de ser pares i quan algú et diu que està embarassada sempre és una bona notícia. I molt 

bé, durant l’embaràs vaig sentir-me recolzada tot i les dificultats de la pandèmia que és un altre tema. 

I ara que tinc el meu fill, quan em trobo amb l’entorn social, doncs una mica aquest concepte de tribu, 

perquè el nen passa d’amiga a amiga.  

 

Consideres que no ser mare afecta el desenvolupament personal?  
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En absolut considero que no ser mare afecti en el teu desenvolupament personal, ja que és una cosa 

que ve afectat per qualsevol cosa que facis a la teva vida, i quan no ets mare et desenvolupes diferent 

perquè quan ets mare desenvolupes unes coses que no sent mare no desenvolupes i no crec que hagin 

d’estar en un grau de valor diferent.  

 

Creus que has sigut mare en el moment en el que ho has desitjat? 

 

Jo ja fa temps que volia ser mare, per mi va trigar massa ja que jo hagués volgut ser-ho abans però les 

meves circumstàncies personals doncs no ho afavorien ni econòmiques, jo hagués preferit ser mare una 

mica més jove que ara, als 28 anys més o menys,  però bueno, quan vaig veure que la meva actual 

relació anava bé i em vaig quedar embarassada ho vam fer.  

 

 

 

En cas d’haver-hi parella: La decisió i el moment per tenir el fill va ser de mutu acord? 

 

Amb la parella... va ser de mutu acord però es cert que jo vaig apretar més perquè ell ho tenia menys 

clar i jo ho tenia claríssim, i sabia que era el que volia i jo em sentia molt segura i si que vaig insistir 

una mica més, tot i que ell creia que era el moment de fer-ho per l’edat, situació i per tot.  

 

Tens pensat tenir un altre fill en un marge de cinc anys? Si es que si, en quin moment vas saber que 

voldries tenir un segon fill?  

 

Si que m’agradaria, jo sempre he dit que m’agradaria tenir mínim dos i màxim tres, si que es cert que 

quan va néixer el Kai, el primer més era com, ni hablar de tenir un altre fill, no podia assumir-ho 

perquè va ser tan dur que pensava que no seria capaç d’ensortir-me’n i tenir un altre fill ho veia com 

una bojeria, però ara que em vaig adaptant i tot si que m’agradaria tenir un altre en menys de 5 anys. 

 

Podries resumir en breus paraules com van ser els dies després de l’arribada del teu fill/a? Com et vas 

sentir emocionalment?  

 

Van ser una bojeria, i emocionalment estava totalement destirotada perque després del part vaig tenir 

una baixada hormonal brutal i el que deia, la privació de son, el cansament, el no saber que fer amb 

aquella personeta, els primers dies són molt desquiciants, jo vaig plorar molt, em sentia neguitosa, 

angoixada, sentia que tot ho estava fent malament, moltes pors, molts dubtes, molt questionar-me, fins 

al punt de que ara estic anant a una psicologa perinatal per a portar una mica millor el postpart. 

 

Les necessitats del teu fill et van suposar un canvi de les teves prioritats? 

 

Si, és el que deia abans, tu com a persona al principi desapareixes, la necessitat i la dependència que 

el nadó té amb tu, es tan brutal que no pots fer res més amb la teva vida, passés de només pensar en tu 

a només pensar en el teu fill, és una feina molt dura, estàs maternant, és algo molt exigent, però del 

nivell en el que jo els primers dies si tenia un minut per dutxar-me er auna alegria, menjava amb el nen 

al sofà a sobre la teta.  
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Informació general:  

 

Nom: Laia Casas Ezquerro 

Edat: 34 anys 

Edat dels fills: 6 i 13 anys.  

Estat civil: Soltera però amb una relació estable. 

Convivència actual: Parella i dos fills. 

Estat laboral actual: Treballadora del sector públic (Mestra) 

Classe social: Classe mitjana assalariada 

 

El significat de la maternitat 

 

Quan vas saber què volies ser mare?  

 

Vaig saber que volia ser mare cap els 25 anys aproximadament jo crec 

 

Què ha significat per tu ser mare?   

 

Ser mare per mi ha significat un canvi de vida important tant pel que fa als meus hàbits i 

responsabilitats com pel que fa als meus pensaments i opinions sobre moltes coses. Ha significat 

conèixer l’amor d’una manera molt intensa i diferent a com l’havia experimentat. Ha significat també 

conèixer-me més a mi, els meus punts forts i els meus límits.  

 

Si haguessis de dir-me quins aspectes positius o beneficis t’ha aportat i t’està aportant l’experiència de 

la maternitat, quins em diries?  

 

Com a aspectes positius de la maternitat destaco haver pogut experimentar aquest amor tan brutal. 

Valoro molt el vincle creat. Valoro en positiu haver pogut alletar els meus nens amb amor com a part 

de la construcció d’aquest vincle. La maternitat també m’ha permès aprendre a gaudir de cada moment 

i de la quotidianitat, de cada conversa amb els meus fills, dels jocs i moments divertits, dels moments 

d’intimitat i calma... Un altre aspecte que valoro com a positiu és l’orgull immens que sento vers els 

meus fills. L’orgull de veure cada avenç que fan i com es converteixen en persones amb criteri, amb 

sentit de l’humor i amb inquietuds i opinions pròpies. Aquesta experiència també m’ha permès haver 

fet una cura d’humilitat en el sentit d’haver après a no jutjar altres mares, i dones en general per molt 

que em puguin sobtar les decisions que prenguin. De fet, la maternitat m’ha permès crear vincles nous 

amb dones properes i amigues. Un altre aspecte que valoro com a benefici és haver-me conegut més a 

mi mateixa, tant per haver-me descobert com una persona més forta del que em pensava com per haver 

conegut els meus límits i punts febles.   

 

I pel que fa a aspectes menys positius, quins sentiments vas viure o vius a dia d’avui? Conflictes, 

temors..  

 

El postpart del meu primer fill va ser un bany de realitat. Va ser descobrir que la maternitat no és com 

te la venen. Perquè no, els nens i nenes acabades de néixer no dormen tota la nit, alguns ploren a 

tothora, els tens a sobre 24h i no tens temps per cuidar-te. Un dels moments més durs i tristos de la 

meva vida va ser, de fet, les setmanes i mesos posteriors al part. Mai m’havia sentit tant esgotada, trista 

i sola (malgrat tenir tanta gent al meu costat). Recordo aquests moments amb una barreja de tristesa i 

satisfacció de pensar que, per sort, tot va passar. Un cop em vaig ressituar i les hormones van deixar 
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de fer tant de les seve), vaig poder començar a gaudir del meu fill i de l’experiència. Penso que un altre 

aspecte negatiu de la maternitat per mi és el sentiment constant de culpa. Es tracta d’una culpa que no 

deixa mai de ser-hi: per no haver tingut prou paciència i haver alçat la veu als nens, per si la decisió 

que he pres pot afectar en negatiu al nen, per si he oblidat “X” cosa important, per si no passo prou 

temps amb els nens, per si no dedico prou temps a la feina, a les amigues, a la parella, a la família, a 

la casa, a mi mateixa o les coses que feia abans...  

 

Un altra aspecte negatiu és el cansament físic i mental que a èpoques pesa molt i que en alguns moments 

repercuteix negativament en el propi benestar i el benestar amb la parella. Perquè la relació de parella 

canvia molt, en moments crítics es tensa molt fins que es recobra un equilibri. 

Per últim, valoro negativament la pèrdua d’autonomia. En molts moments enyoro poder prendre 

decisions sobre què, com i quan vull fer una cosa sense haver de fer un puzle complicat. Per exemple, 

quan vull sortir a sopar amb les amigues.  

 

En el teu entorn social hi ha altres dones que siguin mares i siguin més o menys de la teva edat? 

(amistats, família…) 

 

Sí, tinc amigues i cosines que són mares.  

 

Et senties preparada en el moment de ser-ho?  

 

Si, m’hi sentia malgrat tots els dubtes i pors que podia tenir.  

 

Creus que s’estigmatitza a les dones que decideixen no ser mares? 

 

Si. Penso que encara no s’entén que una dona pot decidir què vol fer (i no fer) amb la seva vida. Penso 

que encara es considera que una dona que no vol ser mare és una raresa quasi contra natura o una 

persona egoista.  

  

Quin és l’impacte que va tenir en el teu entorn social ser mare?  

 

Penso que va ser un impacte positiu en general. La majoria d’amigues es van bolcar i es van implicar 

en la meva maternitat i amb els meus fills d’una manera preciosa. Amb respecte, amor i molts detalls 

bonics. Sempre diem que som tribu i m’han ajudat i acompanyat molt. Penso que també han gaudit de 

les estones i la relació amb els nens. Algunes altres van desaparèixer però és normal, vaig deixar de 

sortir de festa o de moure’m tant pels entorns militants...  

 

Consideres que no ser mare afecta el desenvolupament personal?  

 

No. Penso que ser mare és una experiència brutal, que a mi em fa aprendre molt i que a mi m’agrada 

haver-la viscut. Com a cosa que em fa feliç, tendeixo a pensar que això és el que pot fer feliç a altres 

dones. Però també penso que per res afecta al desenvolupament i que es pot viure amb plenitud sense 

optar per tenir fills. Es pot aprendre, experimentar i comprometre’s amb moltes altres coses.  

 

Creus que has sigut mare en el moment en el que ho has desitjat? 

 

Sí. Malgrat la precarietat laboral o ser de les primeres de l’entorn proper a ser mare.  
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En cas d’haver-hi parella: La decisió i el moment per tenir el fill va ser de mutu acord?  

 

Sí, ho va ser.  

 

Tens pensat tenir un altre fill en un marge de cinc anys? Si és que si, en quin moment vas saber que 

voldries tenir un segon fill? 

 

En tinc dos i a l’espera del tercer. Quan el gran tenia dos anys, més o menys, vaig començar a sentir 

que voldria tenir un segon fill. En el cas del nou embaràs, ha sigut de manera no planificada ni buscada. 

Ara sí que sabem que serà l’últim fill.  

 

La relació amb els fills 

 

Podries resumir en breus paraules com van ser els dies després de l’arribada del teu fill/a? Com et vas 

sentir emocionalment?  

 

Els dies posteriors al naixement del meu primer fill, i tal i com he explicat anteriorment, van ser uns 

dies difícils. Dies de tristesa, de sentir-me descol·locada, desenganyada, sola i esgotada. Tenia moltes 

ganes de plorar i d’estar sola i acompanyada a la vegada. El trauma d’un part complicat penso que 

també va afectar.En el cas del segon postpart va ser tot diferent. Em sentia feliç i amb energia des del 

primer moment.  

 

Les necessitats del teu fill et van suposar un canvi en les teves prioritats?  

 

En general si. Van suposar que les meves necessitats passessin a segon pla. També la implicació 

política va passar en segon terme. En canvi, en l’àmbit laboral he lluitat molt per no estancar-me i per 

avançar i millorar i, de fet, les meves grans fites les he aconseguit sent mare. Un altre aspecte que he 

procurat no abandonar són les amigues tot i que no ens veiem tant com abans ni de la mateixa manera.  

 

Els teus fills (si tenen l’edat) fan extraescolars? 

 

Si, el gran fa un dia a la setmana futbol.  

 

(Si tenen l’edat) Tens un personal extern contractat per a que ajudi als teus fills amb els deures? 

 

Si, el Pau, el germà gran va dos cops a la setmana a un professor de repàs. 

 

Tens algun servei de canguratge contractat? Si es així, quins en són els motius? Manca de conciliació 

laboral, delegar tasques per poder centrar-te en tu…  

 

Sí. La mare d’un company de classe dels meus fills ve cada matí a casa (amb el seu fill) per donar-los 

l’esmorzar i portar-los a l’escola. Ho fem per poder conciliar ja que hem de marxar aviat a la feina, a 

vegades quan volem temps per nosaltres li diem que vinguin a cuidar-los una noia de confiança que 

coneixem.  

 

En el teu  temps lliure, acostumes a realitzar activitats lúdiques amb el teu fill?  
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Quan no sóc a la feina o fent tasques de la llar, procuro sortir amb els nens i fer activitats, tot i que el 

gran cada vegada vol passar menys temps en família i suposo que prefereix tenir la seva autonomia i 

quedar amb els amics.  

 

Informació general:  

 

Nom:  Tremayna Castillo Paz 

Edat: 44  

Edat dels fills: 22, 17, i 6 anys.  

Estat civil: divorciada 

Convivència actual: Amb la filla petita i la parella  

Estat laboral: Contracte indefinit en una empresa de recursos humans. 

Classe social: Classe treballadora  

 

El significat de la maternitat 

 

Quan vas saber què volies ser mare?   

 

Desde que era una niña yo sabia que queria ser mama, no se, por supongo que por como me educaron, 

crecí sabiendo que ese era uno de mis sueños en la vida.  

 

 

Què ha significat per tu ser mare?  

 

La responsabilidad más bonita del mundo, una obligación que sabes que no puedes eludir, los desvelos 

mas anhelados, la oportunidad de ofrecer todo el amor que llevas guardado dentro y la maravillosa 

suerte de ser amada sin merecerlo, sin razón. 

 

Si haguessis de dir-me quins aspectes positius o beneficis t’ha aportat i t’està aportant l’experiència de 

la maternitat, quins em diries?  

 

Aspectos positivos muchos, es como sentirse elegida por alguien, que te mira y sabes que te quiere solo 

por ser su mama, que te perdona tus errores y te enseña muchisimas cosas. Tambien he sentido mucho 

orgullo, al verlas crecer, lograr sus objetivos y mejorar como personas. Es algo muy gratificante. De 

aspectos no tan positivos, te diria que el que mas ansiedad y estrés me ha generado ha sido mi relación 

con el mundo laboral, fui mamá muy joven y no tenia experiencia mas alla de recepcionista en un hotel. 

Tube que coinciliar mis estudios con ser madre y una vez los terminé, te puedes imaginar... si ya cuesta 

encotrar un trabajo de lo tuyo siendo joven, imagínate siendo joven y mama. Teniendo una carrera 

universitaria me dedicaba a limpiar casas, despues al ahorrar ya pude hacer un master de lo mio, pero 

al tener mi tercera hija mas mayor el ciclo volvió a empezar, al largo de mi vida he tenido muy pocos 

trabajos estables, ahora que mi hija ya tiene casi 9 años, creo que me va un poco major.  

 

 

En el teu entorn social hi ha altres dones que siguin mares i siguin més o menys de la teva edat? 

(amistats, família…) 

 

 Si, familiares y amigas, mi mejor amiga no es mamá, pero he creado un grupo de amigas que son las 

madres de las amiguitas de mi hija pequeña.  
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Et senties preparada en el moment de ser-ho?  

 

La primera vez que fui madre no me sentía preparada, fue con 21 años y mi pareja de entonces tenia 

10 años mas que yo, despues de dar a luz, sentí que nunca mas podría querer a alguien como la quise 

a ella, pero al final mira... ese amor se múltiplico por tres.  

 

Creus que s’estigmatitza a les dones que decideixen no ser mares? 

 

Si claro, des de pequeñita de dicen que tienes que ser mama, si ya tienes una edad y aun no has tenido 

hijos, te ponen presion, familia y amigos. Te preguntan, y la pareja? Y si tienes pareja te preguntan 

que cuando llegarán los hijos. Las muejeres que deciden no ser madres se las ve como raras y se pasa 

a cuestionar la estabilidad de su relacion si es que tienen, o la confianza en su pareja. No se... la gente 

piensa que estas incompleta si no eres madre.  

 

 

  

Quin és l’impacte que va tenir en el teu entorn social ser mare?  

 

Tube que renunciar a gran parte de mi juventud, mi primera hija la tube con 21 y la segunda con 23, 

hace 6 años con mi pareja actual que no es el padre de mis primeras dos hijas decidimos dar el paso 

de tener una hija, esto afecto en grandes aspectos ya que yo era mas mayor, no tenia un trabajo estable 

y eso me llevó a unos años de reducidas oportunidades laborales. También tube que cambiar de amigos 

al separarme de mi ex marido, y al nacer mi tercera hija mi entorno social cambió por completo.  

 

Consideres que no ser mare afecta el desenvolupament personal?  

 

No creo que afecte si no  te importa lo que piensan los demás de ti, a mi personalmente si que me afectó, 

mi tercera hija llenó el vació que había dejado mi divorcio y el echo de que mis hijas fueran mayores 

me hacia sentir que no habia podido aprovechar del todo la maternidad. Por eso decidimos tenerla, y 

para formar una familia con mi actual pareja claro.  

 

Creus que has sigut mare en el moment en el que ho has desitjat?  

 

Si, siempre ha sido mi sueño y no he tenido problemas de fertilidad para lograrlo.  

 

En cas d’haver-hi parella: La decisió i el moment per tenir el fill va ser de mutu acord?  

 

Si, las tres veces han sido acordadas con mis parejas.  

 

Tens pensat tenir un altre fill en un marge de cinc anys? Si es que si, en quin moment vas saber que 

voldries tenir un segon fill?  

 

No, ya tengo tres y no queremos mas.  

 

La relació amb els fills 
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Podries resumir en breus paraules com van ser els dies després de l’arribada del teu fill/a? Com et vas 

sentir emocionalment?  

 

Sentí que fue el dia mas feliz de mi vida, me senti completa, asustada, perdida y horrorizada a la vez, 

sobretodo en mis dos primeros partos en el que todo mundo me decía como tenía que criar a mis hijas. 

→ El patriarcat encara pesa 

 

Les necessitats del teu fill et van suposar un canvi de les teves prioritats?  

 

Si. Ellas siempre han sido siempre mi prioridad, todo lo que hago es por ellas y por su felicidad.  

 

Els teus fills fan extraescolars?  

 

Las mayores es que ya son muy mayores, tienen sus actividades pero las dos trabajan y estudian. La 

peque hace hipica los fines de semana.  

 

Tens un personal extern contractat per a que ajudi als teus fills amb els deures?  

 

No, siempre he intentado ser yo la que ayudara a mis hijas a sacar adelante sus estudios, así lo han 

hecho conmigo y así también lo he querido hacer con mis hijas. Y a las tres les ha ido muy bien siempre 

académicamente.  

 

En el teu  temps lliure, acostumes a realitzar activitats lúdiques amb el teu fill? 

 

Con las mayores ya no tanto, aveces vamos al cine o de compras o a comer, pero poco mas. Con Anaïs 

si que hacemos mas cosas, vamos de paseo, al parque, a la piscina...  

 

Informació general:  

 

Nom: Roser Baltà 

Edat: 34 

Edat dels fills: 2 anys i 8 mesos 

Estat civil: Casada 

Convivència actual: marit, fill i germana 

Estat laboral actual: Contracte temporal al CAP realitzant rastrejos.  

 

El significat de la maternitat 

 

Quan vas saber què volies ser mare?   

 

Sempre he sabut que volia ser mare, mai m’he plantejat no ser-ho, tot al contrari, em feia por no poder 

aconseguir ser mare per la gran dificultat que presenten moltes dones amb el problema de la fertilitat. 

 

Què ha significat per tu ser mare?  

 

Per mi ha significat sentir-te en plenitud màxima. Un abans i un després de la meva vida. Sóc mare i 

no tornaria endarrere, en cada etapa de la vida tenim diferent objectius, però aquesta, tot i ser dura ha 

sigut la més gratificant.  
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En el teu entorn social hi ha altres dones que siguin mares i siguin més o menys de la teva edat? 

(amistats, família…) 

 

Sí, tinc dues amigues que són mares i tenen nens d’una edat similar al meu fill.  

 

Et senties preparada en el moment de ser-ho?   

 

No, queva... les pors sempre t’envaeixen quan apareix una responsabilitat d’aquest tipus, crec que gran 

part de les dones quan han de tenir un nadó tenen aquesta sensació.  

 

Creus que s’estigmatitza a les dones que decideixen no ser mares?  

 

Sí, en l’actualitat encara no s’acaba d’entendre les mares que no vulguin tenir fills per decisió pròpia. 

Però, desprès d’haver sigut mare entenc les que no volen tenir fills, cal dir que abans no entenia aquest 

punt de vista, però després de veure el que s’ha de sacrificar i la responsabilitat que tens, comprenc 

els que no volen perdre aquest llibertat. Entre d’altres motius que pugui tenir cadascú individualment…

  

Quin és l’impacte que va tenir en el teu entorn social ser mare?  

 

Doncs, vaig reduir els contactes socials amb les meves amistats, en especial el primer any de vida del 

meu fill. Actualment he reprès aquest cercle, però de la mateixa forma, algunes de les amistats ja no hi 

són i n’han aparegut de noves. La relació amb la meva família, també a canviat, no puc preocupar-me 

tant per la resta de gent, perquè les energies van totes dirigides a la meva nova família. Bueno, 

bàsicament fas un canvi de prioritats, preocupant-me més d’allò que realment et necessita.  

 

Consideres que no ser mare afecta el desenvolupament personal? 

 

Crec que sí, en el moment que ets mare, afloren uns sentiments que mai abans no havies sentit, en 

especial el de protecció. Com a persona t’enriqueixes d’una forma molt intensa. Un altre moment en 

el qual pots obtenir un enriquiment és: durant la gestació és un moment màgic i també et fa viure i 

sentir… i això té una repercussió en el desenvolupament personal. A més a més, tot l’acompanyament 

que li fas al teu fill durant tota la vida també t’aporta unes certes virtuts d’enriquiment i autoreflexió 

personal. 

 

Creus que has sigut mare en el moment en el que ho has desitjat?  

 

Sí, se’ns dubte. En el moment que vam prendre al decisió de seguida es va complir el desig, no vam 

pensar gaire en les conseqüències econòmiques i logístiques, simplement vam considerar que a nivell 

emocional era el moment, i no tornaria enrere tot i els sotracs que hem patit.   

 

En cas d’haver-hi parella: La decisió i el moment per tenir el fill va ser de mutu acord? 

 

 Sí, sempre havíem parlat d’aquest moment, però quan vam prendre la decisió ferma va ser de amb 

consens.  

 

Tens pensat tenir un altre fill en un marge de cinc anys? Si es que sí, en quin moment vas saber que 

voldries tenir un segon fill?  
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M’encantaria i m’agradaria tenir una altre fill en breu. Però de vegades per la situació personal, 

familiar, econòmica, logística, laboral… No pot ser possible. Si et contesto amb el cor, et dic que sí ara 

mateix. Si penso amb la repercussió personal i la dificultat d’organització que tenim, perquè ell no 

quedi desatès i amb certes mancances et diria que en breu no serà. En el moment que vaig parir ja vaig 

saber que voldria repetir, just al veure-li la careta al meu fill, me’n vaig adonar que allò m’havia 

canviat la vida i que mai res ni ningú trencaria aquella màgia i que per suposat repetiria, i no un sinó 

dos més. Però quan passa el temps i te’n adones d’on vius quin ritme de vida es porta i quines 

possibilitats tens de poder criar a un nen, valores si aquesta experiència tant màgica la pots repetir o 

no, pensant amb el cap no.  

 

La relació amb els fills 

 

Podries resumir en breus paraules com van ser els dies després de l’arribada del teu fill/a?  

 

Van ser uns dies esgotadors i molt sacrificats, de patiment físic i emocional però de gran recompensa, 

uns dies de saturació de familiars i amistats que volien conèixer el nou vingut. Dies de poca 

tranquil·litat i poca calma. Molta ajuda dels familiars propers, que s’agraeix  però també molt d’estrès 

per part de tothom i de tota la situació. Cal dir, que tampoc vaig tenir facilitats amb la lactància 

materna i això ens preocupava molt, perquè el petitó, no estès desnodrit. 

 

Com et vas sentir emocionalment?  

 

Va ser una cascada d’emocions contraposades, la primera emoció va ser l’enamorament, i amb 

majúscules, una sensació d’alegria, plaer, estima… I poc després una sensació de cansament i també 

desvalguda. Vaig sentir el sentiment de tristor, però jo no el relaciono amb depressió sinó amb 

l’acumula de cansament que vaig patir i va desencadenar amb tristesa.  

 

Les necessitats del teu fill et van suposar un canvi de les teves prioritats? 

 

 Sí, ell sempre va ser el primer, jo no podia ni menjar ni dutxar-me a l’inici. Però per sort tot això va 

canviant i et vas adaptant a la nova situació i el nadó va creixent, això va millorant podent aconseguir 

cada vegada més llibertat i autonomia.  

 

Els teus fills fan extraescolars?  

 

De moment encara no, el meu fill té 2 anys i 8 mesos. De moment només va a la llar. Però quan faci 4 

anys, si ell vol, farà alguna extraescolar d’oci. 

 

Tens un personal extern contractat per a que ajudi als teus fills amb els deures? 

 

 No, de moment no. És petit i no necessita aquesta ajuda però la meva germana viu amb nosaltres per 

tant sempre m’està donant un cop de ma en aquells moments en els que jo no puc arribar.  

 

En el teu  temps lliure, acostumes a realitzar activitats lúdiques amb el teu fill?  
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Ocasionalment, en el caps de setmana especialment. Intentem diàriament dedicar un temps per estar 

junts i fer alguna coseta, llegar un llibre, pintar jugar, anar al parc… Per activitats lúdiques més 

específicament el cap de setmana.  
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