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Resum executiu 

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació s’ha realitzat entorn l’anàlisi de la natalitat en el context 

actual. Ens trobem doncs, davant d’una crisi de natalitat; un context en el que cada vegada hi ha 

menys criatures i són molt desitjades. En primera instància,  s’assenyalen els principals factors 

estructurals  i materials responsables de la tardança en la maternitat, i es posen sobre la taula 

aquells altres factors que a primera vista no es conceben. Arran del recorregut històric per les 

teories feministes i les teories de la natalitat, s’ha pogut identificar com la maternitat té un caràcter 

sociocultural i històric determinant a l’hora de definir i entendre en quin punt ens trobem en 

l’actualitat i com hi hem arribat. Autores com Badinter (1981) i Bolufer (2006) fan una revisió 

dels models de maternitat i les seves transformacions  fins al segle XX, les quals ens ajuden a 

entendre que la maternitat per se no té sentit si no s’analitza en un context històric i social 

determinat. Es gràcies a les aportacions de les teories feministes que posem en dubte que els 

fenòmens materials i estructurals siguin els únics responsables en la reificació de la maternitat, en 

aquest punt doncs, es comencen a buscar els primers elements socioculturals per anar més enllà 

dels factors donats per descomptat. Des de les aportacions de Beauvoir (1949) fins a les 

aportacions de Vivas (2019) com a representant del feminisme maternal, es qüestiona el pes del 

patriarcat, com uns valors que pressionen a la dona per a no només esdevenir mare, sinó per a 

convertir-se en la mare que la societat espera que siguis.  

S’identifica per altra banda, arran de realitzar una lectura sobre les teories de la natalitat de Becker 

(1987) i Leibenstein (1957), com en el passat s’havia analitzat des d’una mirada economicista la 

utilitat de tenir fills. Entre elles, s’hi plantejava la idea te tenir fills com a be de consum. Es gràcies 

a aquest plantejament, que es busca en la societat de consum i en l’auge de la postmodernitat, 

altres elements socioculturals més enllà del patriarcat que hagin tingut una incidència en la 

reificació de la maternitat. L’hedonisme i l’individualisme, com a valors principals, es traspassen 

a les maneres que tenim de relacionar-nos, entendre i construir les relacions, fins i tot sobreposant-

se a la maternitat. Mitjançant les aportacions de Lipovetsky (1987) identifiquem el que  

anomenem una “objectivització dels fills”, un procés pel qual l’individu passa a desitjar i a 

experimentar al fill com qualsevol altre objecte de consum amb la finalitat d’obtenir plaer efímer, 

i omplir així, la sensació de buidor característica de la societat consumista.  

Mitjançant l’aplicació d’entrevistes, es comprova que no només els fenòmens materials tenen un 

impacte en la reificació de la maternitat, sinó que existeixen uns valors patriarcals i uns valors 

naixents amb la societat de consum, que s’han impregnat en la maternitat. S’ha pogut comprovar 

a partir d’una petita mostra, com aquests elements s’han inculcat de manera diferenciada a les 

dones de classe treballadora en comparació a les dones de classe mitjana assalariada -
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concretament a les dones funcionaries- tenint d’aquesta manera un impacte més fort en les 

primeres.   

 

 

 

 

 

 

 


