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ta d'especificar-hi les característiques de la vida ur-

bana com a mode de vida. Una metròpolis, segons Wirth,

pot definir-se, des d'un punt de vista sociològic, com

una població relativament gran, densa i permanent, for-
22mada per individus socialment heterogenis . Doncs bé,

tant la grandària i la densitat com l'heterogeneïtat d'u-

na població són factors que faciliten el sorgiment de la

privacitat. El volum i l'extensió d'una ciutat, per exem-

ple, creen una potencialitat de diferenciació, la impos-

sibilitat del coneixement personal dels seus membres,

fan que les relacions humanes se segmentin, que els con-

tactes secundaris predominin sobre els primaris, que les

comunicacions es realitzin a través de mitjans indirec-

tes, la qual cosa facilita l'aparició de la delegació i

la representació així com el naixement i la proliferació

de les corporacions basades en relacions utilitàries.

Com ja havien assenyalat Durkheim i Darwin,

l'augment de la densitat tendeix a produir diferencia-

ció i especialització. Així mateix, com ja havia obser-

vat Simmel en el seu assaig citat anteriorment, els nos-

tres contactes físics són pròxims, però els nostres con-
23

tactes socials són distants . La ciutat tendeix a as-

semblar-se a un mosaic de móns socials, la qual cosa

produeix una perspectiva relativista, una tolerància de

les diferències, requisits de la racionalitat i de la

secularització.

La gran ciutat, però, suposa un contacte fí-

sic proper, el qual, aparellat amb una gran distància

social, accentua la reserva dels individus que, si.no

és compensada per altres oportunitats de resposta, dóna

origen a la solitud i pot produir la fricció i la irri-

tació a causa del congestionament urbà.24



-150-

Com podem veure, doncs, els clàssics de la So-

ciologia urbana han estat conscients d'aquesta potencia-

litat de vida privada que es dóna en la metròpolis, on,

d'altra banda, trobem la manifestació de tendències am-

bivalents envers la llibertat i la individualitat, però

també l'aïllament i la solitud.

4.2. L'estrany com a desconegut i com a foraster.

Si la ciutat és la font d'anonimat, si en la

gran urbs, com veurem en el capítol següent, sorgeix el

cosmopolitisme, també és només en ella on trobem un ti-

pus social totalment nou i relativament inconegut en la

comunitat local: l'estrany. Ha estat Sennett qui ha res-

saltat la importància de l'estrany per al naixement d'u-
25na vida publica . Però anem per passos.

Sennett comença definint la ciutat precisament

com a un mitjà on és probable que els estranys entrin en

relació. Però Sennett distingeix dues menes diferents

d'estrany. Una de les formes és aquella en què l'estrany

es diferencia en una comunitat per una sèrie de carac-

terístiques externes com el color de la pell, la llen-

gua, els costums, la religió, etc., que el diferencien

de la majoria d'habitants del lloc. Si aquest estrany

crida l'atenció és perquè posseeix un estigma, en el
o ¿r

sentit de Goffman . Sennett anomena foraster aquest ti-

pus d'estrany. Es el cas típic d'un estranger en un país

culturalment homogeni, o el d'un individu amb uns trets

ètnics o racials determinats que, per exemple, en una

ciutat com Nova York, s'equivoca de barri o de ghetto.

Aquest tipus d'estrany no presenta problemes perquè ca-

da societat o subgrup cultural té les seves normes ba-



f
í

-151-

sades en el prejudici que indiquen com cal tractar-lo.

No cal dir que el tracte que rep és generalment discri-

minatori .

Existeix, però, segons Sennett, un segon ti-

pus d'estrany. L'estrany com a desconegut sorgeix quan

les normes sobre la identitat social no són clares com

a resultat de la gestació de noves classes o grups so-

cials. El que passa en aquest cas és que els individus

ens resulten desconeguts perquè no presenten signes ex-

terns que ens permetin de situar-los socialment i, per

tant, no sabem quines regles de tracte cal aplicar-los-

les. Aquesta figura de l'estrany com a desconegut apa-

reix quan "anà. nueva c.la¿e. ¿>oc.Á,at, todavía amonta, ¿e

halla in notado de. ge.otac.tan (...) y ta, ctadad ko, oiga-

ntza alne.d<¿doJi de. e.¿te. gsiapo ¿oc.-La.Ji. Tal. ¿ue e.1 ca¿o in

y en Londtm& en <¿l ¿tglo X I / Ï Í I . La. nueva c.la¿e.
27eia la bu/tgue-ó-ta meican;t,c£"

La presència d'estranys d'aquesta mena en una

ciutat planteja, en conseqüència, el problema de quin

tracte cal donar a aquests desconeguts, ja que no exis-

teixen normes tradicionals d'interacció que determinin

com cal establir-hi relacions. Cal, doncs, elaborar de

bell nou aquestes convencions. A més:

"En un m<¿d¿o de. e.x.tiaño¿> üa& g<¿ntz¿ que.
nue^-tia-á accxlone^, de.c.tasLac.¿oní¿ y ptio{í<¿¿>¿on<¿¿¡ ,

habA.taa.lme.nte. cíe-ó conocen nu.e4^A.a k^to^iÁ.a y no ¿-tenen ex-
pe^xlenc^a ¿ob té accxlone-ó, cíec-ta/tac/one-ó y p^o^e^-cone^ ¿>¿-
n\¿ta.?t<¿¿, en nae.¿tx.o pagado; poh. to tanto, ¿e. \mmt\m dt-
^JLctt .patia <L^t<i. pábttdo jazgax., meicecí a an modulo ex-
te.sino de. e.x.pe.si¿e.nc.¿a con ana piuona en pasit^zalax., í¡¿
4 e no4 puado, o no ciee/i en ana ¿>¿tu.ac.A.ón. de.t2.im¿nada. El
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c.0 no c.¿m¿e.nta ¿ofa- te <¿t c.aat 4 e puede. b¿ua/i ta. cA.eenc.-ta

<¿¿>tá. con¿¿nado at waA.co do, ta. -6 ¿tü.a.c.A.6 'n ¿nme.d¿ata . Et

de-ópe-t/taA de. ta. c A e e. n e -¿o. depende., pon. to tanto , de ta

manila en que. ano 4 e componte, ¿egún £a4 conve^-oacxone-

ge4-£o4, wo v¿mxlen.£o.á y ue^íZmen^o.^ díntx.0 de ta

m¿¿ma ( . . . ) La ciudad e-ó un í¿>tabt<¿c.¿m¿e,nto en cae

p/r.0 btíma¿ de ac.tuac.-co" n -í-tenen ana mayoiï. ptiobabtttdad de

como ana cue-ó-éxlán de 28"

Sennett ve a dir que el comportament teatral

i convencional te mes probabilitat de sorgir en una ciu-

tat d'estranys que arreu, perquè en aquest marc cal és-

ser convincent, cal persuadir de la veracitat (o, mi-

llor, de la plausibilitat) de les nostres intencions a

persones que ens desconeixen. És així com es forma una

vida pública i, paral·lelament, encara que Sennett no

ho digui, com neix la possibilitat d'una vida privada.

Car no es pot concebre una vida privada sense una vida

pública, ni al contrari. La ciutat, que com hem vist en

l'apartat anterior ens forneix l'estat de l'anonimat,

una de les precondicions de la privacitat, també des

d'un angle diferent possibilita que brolli una vida pú-

blica, sense la qual l'escisió de la vida social en dues

esferes no tindria sentit.

L'anàlisi de Sennett és interessant; però, en

la meva opinió, és incompleta. Sennett considera que la

presencia d'estranys en un marc urbà sense identitats

clarament definibles, és ja causa determinant de la nai-

xença d'una esfera pública i, afegeixo jo, doncs, pri-

vada. Crec que són precises altres condicions, d'índo-

le cultural, perquè es doni una vida pública. La si-

tuació que Sennett descriu és inèdita, però no ens diu

per què. Al creixement de les grans ciutats a causa de
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1'afluencia d'estranys que constitueixen la nova classe

de la burgesia mercantil, cal agregar un tercer factor.

En un moment donat, les relacions entre aquests estranys

es començaren a establir en pla impersonal. Altrament

dit, els desconeguts començaren d'entaular tractes di-

rectament.

La figura de l'estrany com a desconegut no era

nova en el món rural i pre-industrial. En els mercats,

sobretot agrícoles, en les ciutats medievals, l'estrany

no foraster no és inconegut. Però en aquestes societats

les relacions tendeixen a establir-se no de manera direc-

ta, sinó a traves d'uns intermediaris, en els quals els

interessats a concloure un tracte hi tenen confiança. Es

el cas dels matrimoniers que intervenien en l'arranja-

ment de matrimonis i en la redacció de capítols matri-

monials a Catalunya; dels rectors de poble que facili-

taven informacions i, en general, de tots els mitjancers

que posaven en contacte les persones o tercerejaven en

les disputes de tot ordre. En les societats de l'Europa

meridional i, encara mes, en els països en vies de des-

envolupament, és proverbial la importància que tenen els

amics, i els amics dels amics, en l'obtenció de favors

i en la resolució d'afers burocràtics. Ja se sap que, en

molts països, sense "endoll" i sense amistats no es va

enlloc.

Aquesta digressió ve a tomb perquè, sota el

meu punt de vista, una de les característiques de la vi-

da pública urbana és la seva impersonalitat. En la me-

tròpoli els estranys entren en contacte directament, sen-

se necessitat d'intermediaris que els presentin ni que

siguin presents en llurs transaccions. La impersonali-

tat en la interacció social, que Sennett menysté preci-
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sament com un dels factors conformadors de les relacions

privades, n'es, al meu entendre, un dels seus elements
29més característics

4.3. Urbanitat, ruralitat i privacitat.

En aquest apartat voldria tractar una sèrie de

factors tots ells més o menys relacionats amb la urba-

nització i les seves conseqüències, que constitueixen els

suports ecològics de la privacitat.

En primer lloc, els processos de mobilitat so-

cial horitzontal. La millora dels mitjans de comunicació

i de transport, aparellada amb l'atracció dels pols in-

dustrials i la centralització administrativa, va deter-

minar, a partir del segle XVIII, la formació de ciutats

d'unes dimensions sense parangó amb les d'èpoques ante-

riors. Els progressos assolits en la sanitat féu dismi-

nuir la mortalitat i, sobretot, la mortalitat infantil,

amb què aviat es formaren concentracions humanes de vas-

tes proporcions. Si bé en el món occidental s'observa

en l'actualitat una estabilització en la grandària de

les ciutats, deguda en gran part al descens de la nata-

litat i al cessament dels grans transvasos de població

del camp a la ciutat que suposaren les migracions mas-

sives de l'era industrial, això no vol dir que s'hagin

deturat els processos continus de mobilitat territorial.

Els desplaçaments sobre el territori ara tendeixen a te-

nir un caràcter més personal, selectiu, i semblen obeir

a interessos professionals, a diferència de les migra-

cions que acompanyaren l'èxode rural i que afectaren a

pobles i regions sencers.
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La mobilitat geogràfica és important en l'es-

tructuració de la privacitat perquè erosiona l'estabi-

litat de la comunitat local, sigui aquesta el poble o

el barri, tot fent que les persones que integren un veï-

nat dins d'una ciutat tinguin menys probabilitats de co-

nèixer-se.

De tota manera, cal veure els processos con-

tinuats de mobilitat geogràfica intraurbana i interur-

bana en conjunció amb un altre fenomen que també toca

la privacitat. Em refereixo a la segregació funcional

de l'espai urbà. El fet que cada àrea de la ciutat s'es-

pecialitzi en una funció determinada: espectacles, tre-

ball, residència, etc., fa que augmenti la manca de vi-

sibilitat dels individus i reforci el seu anonimat. La

proliferació de les ciutats-dormitori, de les zones re-

sidencials, dels -ó ubuAbxla anglosaxons amb el c.ommu.t.A.¥iQ

que comporten (anar a treballar al centre de la gran

urbs) significa que l'individu no "viu" al seu barri

sinó que n'és un simple "estadant". Si al fet que els

habitants dels barris residencials només hi reposen hi

afegim que, donat el progrés de la motorització, molts

d'ells passen els caps de setmana fora de la ciutat o a

llurs residències secundàries, tindrem que el nombre

d'hores que passen en llurs estatges és mínim.

La segregació dels barris de les ciutats per

zones funcionals, afavoridora de la privacitat, no ens

ha d'impedir de constatar altres tendències que contra-

resten la que acabo d'esmentar. En ciutats poliètniques

és coneguda de tothom una altra mena de segregació que

s'estableix en funció de la raça i de l'ètnia: és la

segregació del ghetto. Però sense anar tan lluny és pos-

sible que la segregació no tingui cap base ètnica sinó
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de classe (gairebé sempre ambdós factors se superposen

o es combinen): és el cas de la marginació dels habi-

tants dels anomenats cinturons industrials. En altres

contextos, la revifalla de la vida de barri pot conduir

als mateixos resultats. Aquests factors i tendències

socials tenen un pes ambivalent pel que fa a la privaci-

tat. Es evident que els barris tradicionals o que els

moviments de tornada a la Geme-tn-aa/ia^-t en barris no tan

tradicionals van en detriment de la privacitat cLtn4 de

cada zona urbana; però també és veritat que un parell

de parades de metro poden restituir l'anonimat d'aquells

qui volen fugir de l'opressió comunitària.

Així, cal matisar quan hom parla de dissolu-

ció de la comunitat. D'una banda, és cert que hom assis-

teix a un procés de desintegració de les comunitats lo-

cals en les zones rurals a causa dels progressos de la

urbanització i a causa de les migracions, però, d'altra

banda, tenim un procés invers o, almenys, paral·lel, de

reconstitucio de comunitats dins de les zones urbanes.

Ara bé, aquestes dues tendències són compensades per

factors que les neutralitzen i que, a la llarga, juguen

a favor de la privacitat. Com ja he dit, en les ciutats,

el transport públic o privat permet el desplaçament rà-

pid dins d'elles, amb què la comunitat de barri adqui-

reix un sentit molt diferent de la comunitat rural tra-

dicional. Però també aquest tipus de comunitat està en

vies de desaparició, donada la progressió de la motorit-

zació privada. Amb l'automòbil, els desplaçaments fora

dels pobles són ràpids i, encara més important, difícils

de controlar, la qual cosa hi augmenta el grau de la pri-

vacitat teòricament permissible.
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En aquesta secció hem intentat d'aïllar, a ni-

vell analític, fenòmens relacionats amb l'ecologia de

la privacitat: el mitjà urbà. És fàcil de copsar que

aquesta distinció es purament expositiva, puix que els

processos d'urbanització no es donen sols, sinó que,

normalment -però no sempre-, acompanyen d'altres forces

de la vida social. En la propera secció consideraré, per

tant, una segona dimensió que facilita també les rela-

cions de privacitat: la industrialització i les seves

conseqüències.

5. La divisió del treball.

En l'apartat anterior hem vist ja algunes ca-

racterístiques de les ciutats, producte de l'especialit-

zació de funcions. Quan parlàvem de la separació entre

el lloc de treball i de residencia, o de la diferencia-

ció dels barris segons llurs funcions, fèiem al·lusió a

una de les conseqüències de la divisió del treball tí-

piques de l'era industrial. A un progrés de la divisió

del treball, com Durkheim va mostrar molt bé, correspon

un augment de la diferenciació social i un avenç en la

individuació. Això significa, però, no solament que ca-

da cop els individus són més diversos entre ells pel fet

d'exercir funcions diferents, sinó també que cada indi-

vidu, en la seva vida quotidiana, té més possibilitats

d'interactuar amb un nombre major d'individus, la rela-

ció amb els quals s'estableix no tant en funció de llur

personalitat, sinó de la tasca que exerceixen, o sigui,

de llur rol. A més, si establim una relació instrumen-

tal amb un individu, o sia, si el que ens interessa d'ell



-158-

és el rol que acompleix i el servei que ens pot oferir,

aquesta relació se sol entaular de forma impersonal. Pe-

rò no solament existeix una diferenciació interna de la

societat -altrament dit, hi ha una multiplicitat de rols-,

sinó que nosaltres tendim també a exercir nombrosos rols.

És el que hom ha anomenat la fragmentació de la persona-

litat.

• Per tal d'aclarir aquestes nocions tractem de

reconstruir la rutina diària d'un individu mitjà en una

societat industrial i urbana. Quan el treballador surt

de casa seva de bon matí, va a comprar el diari al quiosc

de la cantonada, on la relació que estableix amb el ve-

nedor és purament instrumental. L'únic que el treballa-

dor pretén del venedor és que aquest li doni el diari

a canvi del seu preu. L'encontre diari amb el venedor

pot fer que hi hagi un intercanvi amable sobre el temps

o qualsevol altre fotesa, però en tot cas el treballador

només coneix la faceta de la personalitat del venedor

com a venedor (en el rol de venedor) i no està interes-

sat en d'altres aspectes de la seva personalitat, tais

com la seva vida privada. Quan agafa el metro o l'auto-

bús es repeteix la mateixa operació, amb l'agreujament

que en aquest cas no és segur que 1'individu amb qui in-

teractua per a comprar el bitllet sigui sempre el mateix.

En aquest cas, la relació de rol a rol és encara més pa-

lesa.

Quan arriba a l'empresa on treballa, la situa-

ció és diferent. Encara que l'empresa sigui una gran or-

ganització burocràtica i la diferenciació de rols, impor-

tant, el treballador estableix relacions de grup prima-

ri amb els seus companys de feina. Però segons l'escala

de l'organització no és infreqüent que algunes de les re-
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lacions de la seva rutina diària siguin impersonals,

amb desconeguts. Si el treballador ha d'atendre el pú-

blic, aquesta proporció s'accentuarà, però, en canvi,

si treballa en una petita empresa o en un petit equip,

es natural que hi predominin les relacions de grup pri-

mari. En tots els casos esmentats, però, el nostre hon-

rat treballador pot conservar -i de fet conserva- una

parcel·la de la seva personalitat que és totalment des-

coneguda per als seus companys. Alguns companys poden

ésser simples col·legues de treball, d'altres poden és-

ser coneguts, d'altres poden integrar el seu grup pri-

mari de treball, i, per últim, uns pocs poden ésser amics

seus i conèixer altres facetes de la seva personalitat.
/

Però, fins i tot en aquest últim cas, és difícil que co-

neguin la totalitat de la seva personalitat o la seva

vida de família. Altrament dit, és improbable que els

companys de treball coneguin la seva vida privada. La

relació que s'estableix, doncs, en el context laboral,

és una relació privada, en el sentit que hem donat a

aquesta expressió.

Quan el treballador torna a casa seva, pot lla-

vors establir amb els membres de la seva família d'orien-

tació o procreació una relació que és plenament personal

i no-privada. Però encara cal fer una precisió. És veri-

tat que, en família, en l'estructuració de la seva re-

lació, els subjectes que hi participen prenen en consi-

deració la totalitat de la seva experiència, més que no

pas l'-ó-tcutcU que ocupen ; però és probable que els mem-

bres d'una família ignorin mútuament molts aspectes de

llur personalitat. Els adults és molt possible que des-

coneguin mútuament les facetes de llur personalitat en

el treball i, així mateix, els pares poden ignorar quin



-160-

és el comportament del seus fills a l'escola o amb els

companys de la seva colla. La divisió del treball, l'es-

pecialització de funcions, la diferenciació de les ins-

titucions, contribueixen, com acabem de veure, a l'erec-

ció de barreres que limiten la visibilitat entre les

persones. Mentre que en una societat primitiva la trans-

parència és força gran i tothom coneix mes o menys la

vida i miracles dels altres -no solament la totalitat

de la personalitat present, sinó el passat de cadascú,

i probablement ei curs del seu futur-, en la societat

moderna, la majoria de les persones amb. que hom entra

en relació només coneixen una petita parcel·la de la per-

sonalitat de cadascú així fragmentada.

Si tractéssim de fer la descripció de la ruti-

na diària de l'home primitiu o bé de l'home que habita

en una societat rural o urbana preindustrial, veuríem

que com a norma general no existeix la separació entre

la llar i el lloc on es desenvolupa el treball, carac-

terística de la societat moderna. Cada família és una

unitat autosuficient i el treball es desenvolupa en el

seu si o en.el seu habitacle. I en els casos en que exis-

teix una distància entre el lloc de residencia i el lloc

on es desenvolupa l'activitat econòmica (per exemple, en

un poble caçador), les relacions de treball són tais que

és molt probable que els individus que hi participen si-

guin els mateixos que formen part més o menys de la uni-

tat familiar àmplia. Així, les relacions socials en la

societat primitiva són el que M. Gluckman ha anomenat

múltiples, i els rols, el que T. Parsons ha anomenat di-

fusos ..

Max Gluckman, tractant d'explicar l'alt grau

de ritualització de la societat primitiva, proposa la
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hipòtesi que aquest es funció de la segregació de rols

que hom hi observa, que a la vegada deriva del fet que

cada individu representa rols molt diferents amb el ma-

teix conjunt d'individus. L'única manera de separar la

multiplicitat de rols indiferenciats i superposats que

cada individu representa, són certs actes d'etiqueta o

cerimonial que distingeixen el rol que acompleix en ca-

da moment. En la societat industrial, en canvi, "c.on&<L-

de-tado. en contsiaát amb La. ¿oc¿e.tat tti<ibaL, <¿L¿>

de. La majora d ' Á,nd¿.v¿du.¿> ¿on ¿<¿gsiígat¿

<¿t qa<¿ ¿on ti<ipn.£&<LYitat& en

T aquiatzA d¿v <¿/i¿> e.-í> act¿v '¿.tatú

companya "

(...)

amb

"EL dompo/itamznt d'an nen a L' í¿c.oLa o d'an
t fi z b aLL ad o ti a La {¡abfi¿(ia, vio a^<¿c,ta dxlAecíawen^: A. ¿mme.-
d¿ata L<L& Ji<¿Lao.Á,on¿> ^amÁ.L¿ati¿> , encaba que , aL cap L a

La {>¿, ko pot fie.*.: h¿ ka &&afi<¿acÁ.ó cíe x.oL¿> L
di 32"

"EL n¿taaL , í {>¿n-í> <L tot <¿.L czsiA.mon¿aL, t<¿vi-
d<¿¿x. a caatie. en cíe-áú-ó en La ¿¿tuac¿ó asibana modísina, on

La facete ma£<¿si¿aL d<¿ La v¿da ¿ La d/iagme.ntac¿ó di n.oL¿> ¿

actÁ.v¿tat¿> , pz.fi <¿LL<L¿> maíexlxe-i 4eg^.egaen e£
( . . . ) En La ¿>oc¿<¿tat moderna no ¿oLamant ¿ón ¿><iQfi<¿Qat¿>

tambí íL con^L^ctí <¿n.tfi<¿ <¿L& 3 3
"

"La ¿>oc,Le,tat moderna tí con{<¡L¿ctí<i> de t¿
¿><¿mbLaYit aL¿ de La Aoc-ittat tfiLbaL, pztid n&taYí d<L¿,p(¿?i-

de

La d^tiA.bü.cÁ.6 de -

. La

. iconm-cA , com
, no .¿tisiampe.Lx.iin en

ó de
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di

com ¿>e.gSie.ga e.t¿ siot¿. En una ¿oc.te.tat de. pe.ttta <L&-

c.ata, un px.obte.ma pot c.on¿tttutSL a ta vegada una c.fit¿>t
34de, dtme.n¿to n-ó dom^.¿ttque,¿, e.c.ondmtque.-í> t pottttque.¿"

El contrast entre les condicions prevalents a

les societats tribals i industrialitzades, pot ésser .útil

perquè il·lumina molts factors que fan possible el sorgi-

ment de la privacitat en les segones i que, en canvi, po-

sen traves en les primeres. En les societats tribals les

relacions són múltiples, segons l'expressió de Gluckman,

0 sigui que tendeixen a servir diversos fins i propòsits

1 els rols se situen vers el pol de la difusitat en la

patte.sin vasitabte. de Parsons, és a dir, que el conjunt

d'activitats prescrites és molt ampli en cada relació i,

per tant, difícil de destriar. En la societat moderna,

d'altra banda, els rols són específics, o, sia, que es-

tan centrats en un aspecte molt concret i donen origen

a relacions especialitzades. El fet que en les nostres

societats els rols típics siguin específics i la majo-

ria de les relacions, especialitzades, fa que el nivell

d'observabilitat entre les persones sigui molt més baix

que en d'altres societats.

Ha estat R. K. Merton qui ha desenvolupat la

noció d'observabilitat en diversos escrits que penso ex-

plorar uns breus moments per les implicacions que tenen

per a la privacitat . En paraules del propi Merton:

" (Pe.si ob¿e.SLvabttttat, una c.onc.e.pc.tó que. he.

mantte.vat de. Stmme.t t tractat de. de.&e.YívoLupasi, encenc

ta me.¿usia en què te,¿> noA.m2.-6 ¿oc.tat¿ t te.¿ tnte.sipsie.ta-

de.t¿ siot¿> poden {¡ac.tlme.nt ¿ááe.1 c.one.gude-í> pe.fi at-

de.t ,,36
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L'article de Merton d'on he extret aquesta ci-

tació, escrit originalment el 1957, és instructiu en di-

versos aspectes sobre la qüestió de la privacitat, i per

això val la pena de detenir-s'hi uns instants. En aquest

article, Merton fa una aportació important a la teoria

de rols amb el seu concepte nou de camp de rols (fiotu-

¿e.t) , però a la vegada fa un repàs d'altres nocions ja

consolidades que poden ésser d'utilitat per a una teo-

ria de la privacitat.

Cal diferenciar el concepte de camp de rols

del de feix de rols (ma¿.t¿p£e. tiotz.*,} , o conjunt de rols

que un individu ostenta simultàniament en un particular

moment de la seva vida. El terme "feix de rois" (maJLtÁ.-

p-te. fiote.¿) no es refereix al complex de rols associats

amb un sol ¿tatuA social, sinó amb els diferents ¿tatu¿>

socials (sovint en diferents esferes institucionals) que

els individus ocupen. Els problemes d'estructuració de

la privacitat que hem explorat amb el nostre exemple de

la ronda diària del treballador i el contrast entre la

societat tribal i la moderna estan relacionats amb els

feixos de rols que tenen els individus. Ara bé, el con-

cepte de camp de rols dóna origen a problemes diferents.

Què és per a Merton un camp de rols?

"Cada. status ¿oo.Á.at ¿mp&A.ca no án.¿c.am<Lnt an

¿oi >iot a¿¿oc.-Lat, ¿¿no an conjunt de. noLt>, (...) po.fi an

c.amp de. tioLí> e.nte.nc, donc.¿, aqae.il- c.omp£e.me.n£ de. ¿e.¿ ste.-

Lac.Á.on¿ fiotau e.n qa& pasit¿c¿pe.n ¿e.¿ p e.x.¿ o n e.¿ pe.1 ^ít
d' oc.apa.fi avi status ¿oc.¿a¿ pa/it¿c.a£ax."

Altrament dit, i posant exemples ja clàssics,

quan parlem de camp de rols no ens referim, per tant,

als diversos rols que un individu pot exercir en tant
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que titular dels diferents ¿>tatu.¿ de pare, militant d'un

partit polític, sindicalista, membre d'un club de fut-

bol i professor universitari, sinó, seguint amb aquest

darrer ¿ta.tu¿> i rol associat mencionats, a tot aquell

conjunt de rols que hi entren en relació per la situa-

ció estructural dels seus 4io.-tu.-o associats com els al-

tres professors col·legues, el director del departament,

el degà de la Facultat, els diversos membres del perso-

nal no docent, els alumnes i els diversos titulars dels

òrgans de l'opinió pública i/o dels grups de pressió in-

teressats en l'ensenyament universitari. Del conjunt de

tots aquests átatu¿ , Merton en diu camp d'¿tatu-í> (¿ta.-

En l'article que comentem, Merton s'interessa

pels conflictes que poden sorgir entre els- membres d'un

camp de rols i pels mecanismes que poden contrarestar

la seva inestabilitat essencial. Car pot succeir -i de

fet succeeix- que els diferents membfces d'un camp de

rols tinguin diferents expectatives pel que fa a la ma-

nera en que cal acomplir un determinat rol. Quines són

les fórmules i procediments d'articulació d'aquestes ex-

pectatives conflictives dels diversos titulars d'¿ta.tu.¿

en un camp de rols? Merton en distingeix sis: la impor-

tància relativa dels diversos &ta£ua , les diferencies de

poder entre els membres del camp de rols, el suport so-

cial mutu entre els titulars d' ¿£atu.¿ , el retallament

del camp de rols, l'aïllament de les activitats rolars

de 1 'observabilitat per part dels membres del camp de

rols i 1 ' observabilitat de les demandes conflictives per

part dels membres d'un camp de rols. Aquests dos últims

són mecanismes socials d'articulació del camp de rols que

ens interessen particularment quant a la privacitat.
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El penúltim mecanisme permet un comportament

rolar que es contradiu amb les expectatives d'un o d'al-

guns membres del camp de rols, mentre que l'últim men-

cionat es refereix més aviat a la possibilitat que un o

alguns dels membres del camp de rols ignorin feliçment

que llurs demandes sobre els titulars d'un í>tata.¿> són

incompatibles, amb el resultat que cadascú insisteixi

en la seva demanda.

Les implicacions que 1'observabilitat de l'ac-

tivitat rolar te per a la privacitat són òbvies. Aquells

membres del camp de rols que són més directament obser-

vables, són també més fàcilment controlables pels altres

membres del camp de rols, els quals els poden assetjar

amb pressions contradictòries i, per tant, la privaci-

tat de què gaudeixen es més minsa. Al contrari, aquells

que treballen sols o amb la presencia de pocs especta-

dors, tenen un marge més gran de privacitat. És veritat,

com diu Merton, que V-ó fizqazfizlx. u·n C-Z^-t gx.au. d'ob&zfi-

vabllltat di ta. lntzfipfiztao.10 tiota.fi pzft paftt dzl¿ mzm-

bfizA d<¿t camp dz fíale, í,l <L¿> qui hom vol ¿atl¿ fizfi zl fiz-

qu.dsiA.mznt ¿acial lndl¿pzn¿ablz d'un mínim d<¿ fLZ¿pon¿a-
3 8bllltat" , però també, d'altra banda, "í>l tot-ò

de. tz¿ c.ondu.c.tí¿ Á, c.SLze.nc.z¿ de. c.a.da.¿c.ú ^o^^A.n

a. q u.at¿ zv o i, iz¿> <i¿>t?iu.c.tu.x.z¿> í,oc.ta.Lí> no po-
39ku.Yic.Á.0Yia.fi" , afirmació que ens remet a la ronda-

lla d'en Jeroni Baltrons del principi del primer capí-

tol. Merton segueix dient:

"El quz ¿>o\)A.Yit hom qaal^.^c.a. dz 'la. nzc.e.A¿¿-

ta.t dz psi¿va.c.¿ta.t'- -o &Á.O., t' a!¿lla.mznt dz IZA ae,c.¿on¿>

-i cA.eenc.e¿ dz la v A. g ¿là. n c. A. a dzl& altsizA- c.on¿t¿tu.z.ix. la

c.on.tfiapafitA.da Individual dzl fizquzsilmznt funcional dz

t'zAtfiu.ctu.fia &oc.lal qaz zxlútzlxl an c.ztit gfiau. d'exemp-
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C.Á.Ó de. V ob&<¿fi\}abttttat ptína [de la conducta} . La

vac.¿tat' no &¿> an-Lc.ame.nt ana pfie.d-it<¿dc.<Lo pe.ti&onat, bí

que. també, ko pagat é-ó-óe-t. t¿> un >ie.que.x.¿me.nt de.¿¿ ¿>¿¿te.~

me4 ¿oc.tat¿ que. han de. ^oftyitn. ana me.Ausia-, com dtue.n a

Fsianç.a, de. quant-à-soi, ana poñctó de.t jo que. í¿> man-

tinguda a paït ¿ ¿mmune. de. ¿' ob¿e.sivac.¿ó a¿tfte.¿ ,,40

El que Merton no diu és que aquest requeri-

ment dels sistemes socials és històricament i cultural-

ment condicionat, i que, per tant, la mesura d'observa-

bilitat pot ésser molt gran o molt petita, segons els

sistemes socials. La més aviat escassa privacitat en les

societats primitives s'aconsegueix mitjançant rituals

molt estrictes -regles d'evitació-, mentre que l'estruc-

tura de la societat moderna permet teòricament un grau

molt més gran de privacitat.

La noció seminal de Merton de camp de rols i

els seus mecanismes d'articulació, ha generat una mul-

tiplicitat d'estudis empírics. A nosaltres ens interes-

sen sobretot els relatius a 1'observabilitat de la con-

ducta dels membres d'un camp de rols per les implica-

cions que té per a la privacitat. En mencionarem sola-

ment dos. Ja hem fet referència al de Bàrbara Laslett

(1973) , _ que aprofundirem més endavant. Voldria dedi-

car uns paràgrafs al de Rose Laub Coser (1961) sobre les

conseqüències de la limitació o aïllament de 1'observa-

bilitat per a la conformitat social.

Encara que el principal interès de Coser és

la limitació de 1'observabilitat en les organitzacions

burocràtiques, els resultats a què arriba tenen impli-

cacions socials més amplies. Aplicant la distinció de

Merton entre conformitat actitudinal, conductual i doc-

trinal, Coser estudia quatre possibilitats, construïdes
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precisament a base de creuar dos dels mecanismes d'ar-

ticulació del camp de rols de Merton: l'autoritat i

l'observabilitat. Segons si el titular d'un ¿ta.tu¿ està

en una situació d'observabilitat directa per part dels

seus superiors, de restricció de 1'observabilitat per

part també dels seus superiors, d'observabilitat directa

per part dels seus subordinats o de restricció de 1'ob-

servabilitat per part dels seus subordinats, tendirà a

mostrar un tipus o un altre de conformitat conductual o

actitudinal (la conformitat doctrinal o ritual queda

descartada perquè només té sentit de manifestar-la en

actes públics). Segons les professions, segons el càr-

rec, segons la posició que hom ocupa en l'escala jeràr-

quica, el tipus d'observabilitat a què estarà sotmès

serà diferent. Com afirma Coser:

"Et que. pode.m oc.utta.fi ¿ fie.ve.ta.fL te.git-tmame.nt

a. a.que.tt& amb e.t¿¡ qua.t¿> tfie.ba.tte.rn Á. aompafit-tm ta¿que.¿ Á.

ta. p e. fi tin e. n ç. a a un mate.ix. e.quip' de. tfLe.ba.tt, e.n¿

molt ¿obfLe. ta. d-iatlc.tic.0. ¿oc.-ta,i má-ó ge.ne.fio.1 de. ta.
41\}a.c.-Lta.t i £'accá¿"

Però una vegada més cal reiterar que, en la

societat moderna, a cada ¿tatuà li correspon un camp de

rols i que el problema es planteja aquí dins d'un camp

de rols i no entre els membres dels diferents camps de

rols a què una persona pot pertànyer, amb què la seva

"invisibilitat" augmenta incommensurablement.

Fins ara val a dir que, en l'examen de les no-

cions de feix de rols i camp de rols, hem considerat no-

més l'aspecte sincrònic de l'activitat rolar i llurs

contribucions als condicionaments estructurals de la

privacitat en el món modern. Però, per a acabar, po-
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dríem ampliar aquesta qüestió tenint en compte també la

dimensió diacrònica d'aquestes nocions. Com observa el

propi Merton:

"Et¿ c.onc.ipti¿ di camp di iot¿ -i di camp d'sta-

tus ¿on i¿tx.uctux.at¿ À. i¿ n.i^itiiÁ.'x.in a ti¿ pasit¿ d'una

i¿ttiuc.tu.tia ¿oc.¿at en un temps determinat. Con¿¿ditiat¿

com a c.anv¿ant¿ in it dic.ux.¿ dit timp¿, ta ¿uc.c.i¿<ió d'sta-

tus qui i¿di\>í amb una ^n.iqu'inc.A.a ¿u^tc-tint com pitL a í¿-

¿itt ttiQulada ¿oc.¿atmint, í¿ di¿¿gnada amb it nom di ¿i-

qaZnc.¿a d'status (status-sequence), com in it c.a¿,

iximpti, dit¿ status qui oc.upa ¿uc.c.i¿¿¿vamint un

En it matiÂ.x. ¿intuit podim ob&itivan seqüències de camps
42d'4-£a;£a.ó i camps de rols"

Doncs bé, aquestes seqüències de camps de rols

i d1 ¿tatuA , que moltes vegades impliquen desplaçaments

espacials i canvis d'ambient, són també condicionants es-

tructurals de la privacitat . En la mesura en què les se-

qüències de rols d'una societat suposen una reducció de

la visibilitat temporal dels individus, augmentarà el

grau de privacitat teòricament permissible en aquesta

societat. Recordem que quan Goffman parlava de la segre-

gació d'auditoris, deia que tothom procurava excloure

del públic aquelles persones davant de les quals en el

passat havia representat interpretacions incongruents

amb la que té lloc en aquell moment. I afegia: " Ltí, piU-

4one4 qui han pa¿¿>at piiï. un ^ont. ptioc.it> di mobi.LA.tat a-6 -

andint o diáandint ho ¿aben ^ih. molt bí, tinent caA.a

in matizan, dit ttoc. d'ox.¿gin "

Així, no solament la segregació s 'escenaris,

com vèiem abans, sinó també la segregació d'auditoris,
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proporciona'una nova base a l'assentament de la priva-

citat en la nostra societat.

En tot aquest capítol he parlat de possibili-

tat estructural de la privacitat, qualificant-la a ve-

gades de teòricament possible. En efecte, l'estructura-

ció de la societat industrial moderna permet, en prin-

cipi, el sorgiment del sentiment i de la relació priva-

des, però no el determina mecànicament. Per a esbrinar

la segona dimensió que complementa aquesta possibilitat

estructural, caldrà endinsar-se en una sèrie de trets

culturals , alguns d'ells sens dubte així mateix es-

tructuralment condicionats, propis de la societat occi-

dental. Aquesta serà la tasca que deixarem per al capí-

tol següent.
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Fins ara, en aquest intent d'esbossar una teo-

ria que expliques la gènesi de la privacitat, he estat

passant revista a dos blocs de factors, relacionats amb

la urbanització i la divisió del treball, la progressió

de les quals ha estat ininterrompuda sota la dinàmica del

capitalisme i de la societat industrial en general. No

sabem encara si assistirem al retorn d'un urbanisme ba-

sat en una concepció de la ciutat com a un agregat de

dimensions més "humanes" -tendència que es dibuixa en al-

guns països d'Occident en contraposició amb l'expansió

caòtica de les ciutats del Tercer Món a causa del creixe-

ment demogràfic i de l'èxode rural-, però en tot cas la

base de l'anonimat i la privacitat queda ben establerta.

Pel que fa a la divisió del treball, val a dir que tot

fa pensar en el seu avenç sense treva -sobretot en el

sector de serveis- si mes no sota les condicions impe-

rants del model de societat en què vivim.

Els factors l'estudi dels quals inicio en aquest

capítol són de tractament més difícil. Mentre que en el

cas dels factors ecològics de la industrialització dèiem

que aquests eren pressupòsits de la relació privada de

la qual constituïen el suport sense que per això deter-

minessin automàticament la seva aparició, amb la intro-

versió i l'extraversió d'interessos -objecte del present

capítol- estem aproximant-nos al mateix nucli de la pri-

vacitat ., Així , l'estatut epistemològic que aquests fac-

tors ocupen en la meva teoria és diferent que el de les

condicions anteriors. Es diferent també en el sentit que
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els factors del capítol precedent, en ésser d'ordre es-

tructural i acompanyar llur progressió i afermament el

mateix desenvolupament de la societat capitalista occi-

dental, a partir d'un cert estadi del procés d'urbanit-

zació i d'industrialització, la base infraestructural de

la relació privada quedava garantida i això ens dispen-

sava de fer referencia a llur història. Els factors que

començaré a examinar dins d'una estona, en canvi, són

d'índole més cultural i ideològica, encara que inevita-

blement siguin condicionats per les condicions estruc-

turals prevalents. Em sembla que, en aquest cas, és molt

més imperatiu de fer obligada referència al moment his-

tòric en què les idees o els conceptes sorgiren, i a les

vicissituds per les quals passaren en el temps. Altrament

jo mateix podria ésser acusat del retret d'a-historicitat

que imputo a certs autors en el capítol 2. Això no vol

dir, cosa que també vaig deixar ben clara a la part de

la tesi dedicada a la metodologia, que aquest capítol

esdevingui una crònica de la naixença i desenvolupament

del sentiment privat. Una teoria exigeix sempre un cert

distanciament de la realitat, sigui històrica o social,

per la via de l'abstracció, perquè altrament no seria

teoria, sinó narració o descripció. La vella polèmica

encetada per Windelband sobre les ciències nomotètiques

i ideogràfiques és avui totalment superada i ningú no

creu en la possibilitat i la legitimitat d'una "ciència"

ideográfica.

Fetes aquestes precisions preliminars, el lec-

tor permetrà que faci un breu resum de 1'argument del

present capítol. El naixement de la privacitat acompanya

el procés de tancament de la llar sobre si mateixa, que

jo anomeno d'introversió d'interessos. Als inicis de la
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Revolució Industrial els individus de les classes domi-

nants començaren a valorar positivament la família i la

domesticitat, i s'hi reclogueren probablement com a de-

fensa contra l'ordre caòtic que imposava el capitalisme.

Aquest isolament de la família de la resta de la socie-

tat obeïa també al desenvolupament de certs valors -l'o-

rigen dels quals corre paral·lel al de l'individualisme

occidental- com l'amor romàntic i el descobriment del

nen. Tot aquest síndrome configura el que hom ha anome-

nat la família nuclear, la definició de la qual sols en

termes de grandària i composició es manifestament insu-

ficient. Així, podem dir que el sentiment de privacitat,

almenys en un cert sentit, és generat pel sentit de do-

mesticitat que acompanya la implantació i la consolida-

ció de la família nuclear com a ideal en el món occiden-

tal.

D'altra banda, paral·lelament al procés de la

nuclearització que acabo de descriure, es perfila un pro-

cés invers, que contribueix igualment a'l'emergència de

la privacitat en reforçar el sentit de domesticitat. Com

a conseqüència del procés d'urbanització i del de l'ero-

sió de la comunitat local, examinats en el capítol ante-

rior, sorgeix el valor del cosmopolitisme en oposició al

localisme de societats anteriors. El cosmopolita no és

solament aquell individu que es mou còmodament entre es-

tranys, sinó també aquell els interessos del qual ultra-

passen els límits de la comunitat local i s'inscriuen en

un marc molt més ample: el nacional i, fins i tot, l'in-

ternacional. La xafarderia, d'aquesta manera, no desapa-

reix, 'sinó que amplia el seu àmbit en detriment dels in-

teressos més propers i immediats. Així, per força haurem

de fer referència al desenvolupament dels mitjans de ço-
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municació de massa, responsables en gran part d'aquest

procés, que han vingut a suplir en la societat moderna

algunes de les funcions de la xafarderia en la tradicio-

nal. Aquest procés l'anomenarem, per pura convenció,

d'extraversió d'interessos fora de la comunitat.

La confluència d'ambdós processos -la intro-

versió i l'extraversió d'interessos- explica, al meu en-

tendre, l'aparició de la relació privada en la societat

moderna. Però potser ja és hora que comenci a fer dis-

tincions i a emprar l'aparell conceptual que vaig desen-

volupar en el capítol 3. Segons els termes de la defi-

nició que oferia, "la privacitat és una relació buida en-

tre dos ¿yid¿v¿du-í¡ o glupA . .. " . Fins ara no he distingit

si quan parlàvem de privacitat ens referíem a subjectes

individuals o col·lectius, però ja que encetem el tema

de la família nuclear, arribat és el moment de fer-ho.

En referir-nos a la privacitat, hom pot estar pensant

en el subjecte individual com ego o subjecte positiu de

la relació o, al contrari, és possible de concebre la

llar com a subjecte col·lectiu positiu de la relació

privada. Aquests dos tipus de relació són, en la meva

opinió, complementaris i se superposen. Com més desen-

volupat estigui el sentit de la privacitat a nivell per-

sonal v-C¿-(i-v¿¿ de la majoria d'individus externs a la

llar, més fort serà aquest mateix sentit de privacitat

de la llar com a grup enfront de les altres llars i in-

dividus .

Si la privacitat com a relació individual rep

la seva saba de dos valors prominents de la civilitza-

ció occidental com són l'individualisme i la llibertat

negativa, la relació privada familiar es fonamenta en

la família nuclear com a ideal, una altra de les pedres
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angulars del món occidental. És evident que els factors

que estudiàrem en el capítol anterior expliquen més aviat

la relació privada individual -o, millor dir, constitu-

eixen el suport en el qual aquesta recolza. Els factors

explicatius d'introversió i extraversió d'interessos,

en canvi, estan relacionats en més gran mesura amb la

privacitat com a relació col·lectiva l'ego positiu de la

qual és el grup familiar. Nogensmenys, aquell que cregui

que aquests dos aspectes de la privacitat constitueixen

dues realitats diferents des del punt de vista concep-

tual i fenomenología, va ben errat. La veritat és que un

no s'explica sense 1'altre i que el sentiment privat en

el pla individual beu precisament la deu que brolla del

síndrome de la família nuclear. En efecte, com veurem

més endavant, un dels components centrals de l'indivi-

dualisme es l'amor romàntic, el sentit exclusiu de pa-

rella, en contraposició amb l'e-óp^Xé di co^p-ó clànic ca-

racterístic de les societats basades en la força dels

lligams de parentiu.

La introversió d'interessos dins la llar.

Una de les condicions perquè neixin els valors

que donin lloc a la relació privada és el tancament de

la llar i la concentració dels interessos bàsics de llurs

membres dins ella. En la Introducció a un estudi recent

sobre la família a l'Ancien Rég-twe, un autor ha pogut

afirmar:

"Com pot, doneu, un k¿¿ t o fijado H. atZYit a.L& C.OH-

¿eu. timpA d<L&¿.nt<L>i<¿.&.&a.}L-&<L. dz La.
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Amb motto. mí¿> tac ¿¿ t<¿n¿m e.n compte, que, ta.

unta <L e.t px.¿va.t ¿ e.t púbt¿c., uona.me.ntat en t<¿¿>

no¿tsie.¿ ¿>oc.¿<¿tat¿> t-ib e.·tat-ò , é.¿> poc. pe.x.t¿ne.nt pe.fi a t' a->

de. L<L¿> ¿>oc.¿e.tat¿ monatLqu.¿qu.e.¿ . La ¿n.¿>tÁ.tu.c.¿o fia-

te.n¿a e.n aqu.e.¿te.¿ ¿oc.¿e.tat¿> c.atiac.te.x. d ' ¿nátttu-

púbt¿c.a ¿ t<¿.& Jie.ta.c¿on¿ de. pax.e.nt¿u. ¿>e.x.v¿e.n de. mo-

de.t <¿n. a. £e.¿ n.e.tac.Á.0 n¿ ¿oc.¿at& -L "

Aquesta afirmació, referida a les societats

monàrquiques absolutistes, es podria predicar perfecta-

ment de totes les societats tradicionals. En aqueixes

societats, les relacions de parentiu constitueixen la

trama de la vida social i, en conseqüència, la seva im-

portància es molt més prominent que en les nostres so-

cietats. No és, com alguns creuen, que el grup que cons-

titueix la família nuclear i les relacions que li donen

vida no tinguin existència en les societats tradicionals,

Els vincles entre marit i muller i entre pares i fills

existeixen en totes les societats. El que passa és que

en les societats tradicionals a voltes la família nu-

clear no hi existeix com a unitat residencial i, quan

hi existeix, les lleialtats de llinatge predominen so-

bre les conjugals. Altrament dit, pot ésser perfectament

que en una societat de caçadors hom hi constati la pre-

sencia física de llars familiars, però això no vol dir

que la família nuclear constitueixi un ideal que inspi-

ra altres valors i normes. En aquest sentit, els estu-

dis de Peter Laslett en els quals demostra de forma con-

cloent que en els països de l'Europa nordoccidental la

forma preponderant d'organització familiar abans de la

Revolució Industrial era la llar nuclear, no ens diuen

gaire o potser res sobre el context social en què s'in-

serien aquests grups i quins eren els valors familiars
2

que presidien l'actuació dels seus membres .
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En certa manera, la història del progrés de la

divisió del treball corre paral·lela al procés de l 'aflui-

xament dels lligams de parentiu. Engels fou el primer en

constatar aquesta important llei de l'evolució social:

" Le-ó ¿n¿>t¿.tac.¿on.¿i ¿oc.¿at-í> ¿ota te.¿ qaat¿> z.L¿>

komíú d' ana época k¿¿tdx.¿ca. À. d'an pa¿¿ de.t2.tim-Ln.at v¿ae.n

e.¿tan c.ond¿c.¿onadz¿ pe£-ó do¿> t¿pa¿ d<¿ psiodacc¿ó •• pel V e-á-

tadÁ, dit di¿ invotapamint dit t^iibatt, d' ana banda, Á. de.

La. ^amít-ia, d<¿ faitea. Com miny¿ i¿ta diAinvotapat it

ttiibaLL L com mí¿ Ltmttat ÍÁ <¿t vo-tam di La psioduc.c.¿á L,

en c.on¿<Lqalnc.¿a, La x.¿qa<¿¿a cíe La ¿oc.¿ítat, amb mé-ò g^tan

^o^tca £ ' oidtii &o(L¿at zata dominât pz.L¿> u¿nc£e^s de conáan-

ga¿n¿tat. ( . . . ) Apa/texlx ana nova ¿oc.¿e.tat, c.on¿t¿ta!ida

en E¿tat, L<¿¿> an¿tat¿ ¿núe.x.¿oJiÁ d<¿ ta qaat ja no ¿>ón gsiap¿

ba¿at¿> en e£4 uxlnc£e4 cíe con¿>aga¿n¿tat ¿¿no" guapa te.JUi¿-

ton,tat¿> , ana ¿oc.¿e.tat en qaí <¿.L ¿t¿t<¿ma ^am^ttah. é¿ do-

minât e.nt<LX.ame.nt pit ¿¿¿tima de. pfioptitat ( . "

Paradoxalment, el teòric que desenvoluparia de

forma plena el sentit i les implicacions d'aquesta pro-

posició gairebé setanta-cinc anys més tard, fou un per-

sonatge que moltes vegades és considerat com la mateixa

encarnació de l'antítesi del marxisme. Cap als anys cin-

quanta, Parsons, en el seu esforç gegantí de bastir una

teoria de l'acció social, i ja començat a interessar per

la revifalla de la teoria evolucionista, formulà les se-
4

ves teories sobre la família . Les teories de Parsons se

situen dins la línia de les teories funcionalistes de la

modernització. A mesura que evolucionen les societats,

sofreixen un procés de diferenciació estructural . En el

transcurs d'aquest procés, la institució familiar esde-

vé cada cop més diferenciada i acompleix funcions més

especialitzades .
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Però encara que la família perdi funcions en

detriment de l'Estat -funcions educatives, d '"assistèn-

cia social", etc.- no resta sense funcions. Les dues fun-

cions bàsiques que té encara encomanades són la socialit-

zació dels nens i el suport emocional dels membres adults

de la societat. Aquesta pèrdua parcial de funcions i aques-

ta assumpció de funcions més especialitzades fan que la

família esdevingui mes independent de la resta de la so-

cietat. La llar queda separada del lloc de treball, amb

què es produeix un isolament relatiu de la família nu-

clear .

Els crítics de Parsons han observat que en la

societat industrial no es cert que la família industrial

estigui aïllada, com ho prova la interacció constant, l'a-

jut i l'assistència entre els parents propers que els es-

tudis empírics revelen. Crec que la resposta de Parsons

és força encertada, ja que no es tracta de negar les re-

lacions d'intercanvi entre parents sinó d'afirmar la for-

ça ideal que la família nuclear té en la nostra societat.

En paraules del propi Parsons :

"En general, tanmati^x., a mibufia qui it¿> no¿-

d <¿ pobtac.¿.6 ¿'a£l.u.nyin dada. cop mí¿> d' am-

de.

-n¿ zn <¿L

dit d'

en e£

no fioimin un¿tat¿> dit ¿¿¿tima ¿oc.¿aí

No ¿>ón anótate e.c.ondm¿qu<L¿ o

d' unitat A di consum Á. encaba

di pA.ociac.cxU- n.¿ ¿>on

en qui ko han z¿tat en

¿, H¿ ttiobim ¿obsiítot do¿

en ttuu ti<¿tac.Á.OYi¿> amb ¿a ¿>am¿¿.La nudíasi. En

ttod, en <¿t mayitín¿mint di t<L¿> A.e£acxlon-ó c o A. A. e n .£4 ,
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que, ¿zmbta a.ve,Ji-k¿ una dua.ua. pn.¿.on.¿tat <¿¿> mem-

da t<¿¿ úam¿¿¿e.¿ d ' oi¿e,ntac.¿ó d'ambdós &épo¿o¿ (...)

e.x.¿¿>te.¿x. una pronunciada qua£¿tat optativa de£ &¿¿>t<¿ma

d' zx.p<¿c.£at¿vz¿ (...) [En segon lloc}, it& pa-tení-ó ex¿en-

404, <¿&pi¿(L<Latm<¿ft.t e£4 memb/t.e4 de ¿a ^amít-ia. d' osi¿e.ntac.¿ó

no &otame.nt e£¿4 ¿>e.fiv<¿¿x.e.n com una ' fit&<¿.?i\ja' cí'ex-

de

en px.ac.t¿c.a que. poden

-i bona

en

cíe

de

Smelser ha tractat d'aplicar la teoria de Par-

sons de la diferenciació estructural a l'estudi de l'es-

tructura industrial i de l'economia familiar de la clas-

se obrera en la indústria del cotó al comtat de Lancashi-

re (Anglaterra) entre 1770 i 1850 . Per a Smelser, un es-

tat de tensió pot iniciar una sèrie d'adaptacions que

provoquen la diferenciació de les unitats socials en no-

ves unitats, el funcionament de les quals és mes adaptat

a les noves condicions. Smelser il·lustra aquestes trans-

formacions mostrant les conseqüències de les innovacions

tecnològiques en la indústria de filats i en el creixe-

ment fabril per a la separació de la família i del tre-

ball, i del control i vigilància dels nens des del lloc

de treball.

La teoria de Parsons-Smelser de la diferencia-

ció estructural té rellevància per a l'estudi de la pri-

vacitat perquè il·lumina el procés pel qual s'ha produït

la separació entre la llar i el lloc de treball, d'una

banda, i perquè mostra igualment com la família nuclear,

a la societat industrial, en especialitzar-se en les fun-

cions de socialització i d'estabilització de la persona-

litat dels adults, s'aïlla de la resta de la societat i,

en particular, de la xarxa de parents.
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Quines son les causes i les conseqüències d'a-

quest aïllament? Crec que cal atribuir les causes de l'i-

solament de la família nuclear al que normalment es con-

sideren els "mals" del capitalisme i la industrialitza-

ció. ¿Com és que en un moment determinat de la història

els homes començaren a valorar les relacions familiars

i a tancar-se dins la llar? El capitalisme, en institu-

cionalitzar el canvi social, amb les seves crisis i trans-

formacions internes constants, fa que els individus, co-

mençant pels mateixos burgesos, cerquin en la llar un in-

dret on trobar-se segurs i a recer. Davant l'agressivi-

tat i l'hostilitat del món exterior, l'home necessita

un refugi on protegir-se. Si en les relacions dels mem-

bres de la família amb el món exterior aquest es viscut

com a hostil, es perquè, com hem mostrat en el capítol

anterior, en la societat industrial els tractes són im-

personals. El que, per una part, pot ésser considerat

com una virtut, en la mesura-en què l'anonimat 1 la in-

diferència permeten l'alliberament de la rigidesa de les

estrictes normes comunitàries, per altra part, pot es-

devenir un jou i una servitud en fragmentar-se la per-

sonalitat de l'individu en innombrables facetes en les

seves relacions amb els altres i no ésser valorat glo-

balment-. En el vincle típic del món industrial -la rela-

ció instrumental- hi trobem a la vegada el germen de la

possibilitat de la privacitat i l'embrió de la seva cau-

sació: l'home, en ésser tractat més com a mitjà que com

a fi, necessita arrecerar-se en una balma en què sigui

avaluat i apreciat en el seu conjunt, no en cada un de

la multiplicitat de segments en què esclata la seva per-

sonalitat com a conseqüència de la divisió del treball.

Aquesta valoració global, a més, té un caràcter moral en
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lloc de tècnic, que és l'únic aplicable a la relació ins-

trumental segmentaria.

Tot això no vol dir que no existeixi competi-

tivitat en la Ge.me.A.n.ac.ka.dt, de la mateixa manera que en

aquesta les relacions no sempre són harmòniques. Igual-

ment el món exterior a la família nuclear en la societat

industrial pot ésser molt "dur" objectivament, molt més

dur que la societat tradicional. Però aquesta duresa hi

és mitigada per la mateixa limitació d'horitzons i, so-

bretot, per la inserció de l'individu dins una Geme.xln-

-óc¿io.f)-£ extensa, sigui aquesta el clan, el llinatge, la

tribu o la comunitat local. En la societat moderna, en

canvi, la família nuclear esdevé una institució especia-

litzada precisament en les relacions gíme.'in^c.ha^ttA.c.kíf

davant la reculada de la comunitat local, arran del pro-

cés de diferenciació estructural.

Mentre que en la societat tradicional hom pot

dir, a grans trets, que existeix una dispersió afectiva,

la societat capitalista moderna es caracteritza per una

concentració afectiva. En les societats primitives i pre-

industrials, els individus parteixen les seves lleial-

tats emocionals entre instàncies diverses, sobretot pa-

rents, situades fora de la família nuclear, amb què els

lligams d'afectivitat conjugal en constitueixen només

una petita part. En canvi, en la societat moderna, i amb

l'excepció dels amics íntims que solen ésser pocs en nom-

bre, el pes de les. lleialtats emocionals cau dins de la

família nuclear i bàsicament aquestes es concreten en la

relació conjugal i paterno-filial. (Més endavant veurem

que en la societat industrial sorgeix una nova lleial-

tat: el nacionalisme; però que aquesta no és d'índole
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af activa sinó emocional, altrament dit, no recolza en

una relació d'interacció cara a cara) .

Potser ha estat Bott qui ha explicitat millor

les causes de la concentració afectiva amb la seva teo-
7

ria de les xarxes . Bë que la teoria de Bott pretengui

explicar les causes del que ella anomena el grau de se-

gregació dels rols conjugals partint de la inserció de

la parella en el context ambiental, crec que és perti-

nent perquè aclareix quines poden ésser les forces que

impel·leixen cap a la concentració afectiva en la socie-

tat industrial. Bott formula la seva hipòtesi de la ma-

nera següent:

"Et Qn.au. de. ¿e.gJie.gac.sLó da La. x,e.tac¿ó notan. do,

t' home. i. La. dona vax.¿a d¿Jie.c.tame.nt e.n paneta di ta con-
o

ne.K¿tat di ¿a xa/ixo. ¿oc.¿at di La

Així, com més connexa esdevé la xarxa, o sia,

com més es coneixen i tracten entre ells els membres de

la xarxa amb independència de llurs relacions a través

de l'ego (que en aquest cas és la parella conjugal) més

probabilitat hi ha que els rols del marit i la muller si-

guin "tradicionals". I, al contrari, com més inconnexa

sigui la xarxa, altrament dit, com més independents en-

tre si siguin els membres de la xarxa de la parella, els

rols dels dos membres d'aquesta més "moderns" seran.

Segons Bott, això succeeix perquè "quan ¿a

x.a de. ta pe/t-óono. ¿4 connexa, LLu.fi¿> me.mbJie.¿ te.nd2.txe.yi a

an c.on¿>e.n¿> ¿obtie. te-í> non.me.-i> À. a e.xe.n.c.tn. anà

x.mat constant e.ntx.e. <¿LL& pe.si tat qae. a¿áe.nte.¿xA.n

a aqaé.¿te.¿> nox.me.-i> , qae. <L¿> mant¿nga¿n in contacte, mata L
Q

qae,f e.n ca¿> de. ne.c.e.¿¿¿tat, ¿>'ajad¿n" .
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Si tant el marit com la muller quan es casen

tenen xarxes connexes, el matrimoni quedarà superposat

sobre aquestes relacions ja existents i ambdós esposos

seran reclamats a participar en activitats amb indivi-

dus situats fora de llur pròpia família elemental de pro-

creació. Com que cadascú obtindrà una certa satisfacció

emocional d'aquestes relacions externes, en conseqüèn-

cia, exigirà menys del cònjuge. La separació rígida de

rols conjugals serà possible perquè cada cònjuge podrà

obtenir ajut de gent aliens a la parella. Però, en can-

vi :

"Quan La. majosL-ia de. L<¿¿> pei-óone-ó qui atgú co-

nexlx no ¿n t <iiac. t u in e.ntn.0, ¿¿, axlxd ¿4, quan La. ¿>nva xa-t-

xa $,& ¿axa, é"4 we"-ó pA.obab.£e que. e-á <¿e-oenvo.tu.pxl anà ma-

j'osi vaft4.cnc-L6 de. no^me-ó en ta. xaA.xa, pe.n. La. quat co4a <¿.L

¿ontsiol. AOcÀ.a.1 À. L ' a.¿¿¿¿t$.nc.¿a mútua. ¿e.sian mí¿ ^agme.n-

ta,t¿> Á. me.ny¿ c.on¿tant¿, 5x1 tant <¿L masi¿t com ¿a mu.LLí>i

<¿¿> ca-óen amb aque.¿t t¿pu¿ de. x.ax.x.e.¿ o &Á, t<¿& c.ond¿c,¿on¿

éón tat¿> que. JLtun.& x.ax.x.i¿¿> e.¿de.ve.ne.n xln.connexg.-o de.¿px.e.¿

díí. matn.¿mon¿, caldca que. c.e.x.qu¿n L ' un e.n faitee. a.tgu-

ne.¿> de. íe.¿ ¿at¿¿ {,ac.c.¿on¿ e.moc¿ona¿¿ ¿ ajut en te.¿ ta¿>-

que.-í> ^amÁ.tA.a^t-i> que. t<¿¿> pa^.e,í.t<¿Á amb xaA.xe-6 connexes po-

den obte.n¿l de. ge.nt de. ^on.a., L ' ox.gan¿tzac.¿ó conjunta e-ó-

cíeué ££avoAxS wé4 nece4¿^^xla pe.fi a £'$.x.¿t de. La.

com a empA.e4a «10

Aquesta es la familia típica de classe mitja-

na d'un medi urbà on és possible que la gent no es co-

neguin i on per força els parents i amics viuen espar-

sos per tota la geografia urbana. A diferència de la fa-

mília ubicada en un medi tradicional -en un poble, en un

barri obrer amb poca mobilitat social- on preval la se-

gregació de rols no solament dins la família de procrea-
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ció, sinó en tota la comunitat (els homes solen desple-

gar la major part de llurs activitats amb homes i les

dones amb dones) i on la relació de parella pròpiament

dita no existeix, els membres de la parella moderna per

força han de concentrar-se en llur relació amb que els

rols tendeixen a esdevenir mes igualitaris i les rela-

cions emocionals més fortes.

Les conseqüències de l'aïllament relatiu de la

família nuclear són òbvies: la concentració afectiva o,

com l'he anomenada jo, la introversió d'interessos dins

la llar. Ara be: jo no he dit que la família sigui en la

societat industrial aquest refugi que tothom cerca ni

que la relació absorbent de parella sigui en molts ca-

sos realment satisfactòria. Només he volgut assenyalar

que certes forces o tendències de la nostra societat fan

que hom tracti de buscar desesperadament en la família

nuclear les satisfaccions emocionals que li són negades

en d'altres àmbits de la vida social -a vegades en va-.

Car la mateixa compulsió que impel·leix la gent a enco-

furnar-se dins la família pot ésser fatal. L'home pot

ésser llavors víctima de la percaça inútil de la rela-

ció íntima, dimensió que, com hem vist, Sennett ha ex-

plorat en profunditat. Aquest és el drama de la família

moderna.

Fins ara he examinat diverses teories que trac-

ten d'explicar com és que en la societat moderna exis-

teix un replegament de la família sobre si mateixa. De

fet, la teoria de la diferenciació estructural, la de

la família-refugi, la de la segregació de rols en fun-

ció de la connexitat de la xarxa, i la de la concentra-

ció/dispersió afectiva, ajuden a comprendre com certs

factors d'índole estructural contribueixen a aquest tan-
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cament. Però potser seria bo, per a acabar de completar

el quadre, de mostrar quins són els valors específics

integrants del que jo anomeno el síndrome de la família

nuclear i estudiar les circumstàncies històriques en que

sorgiren. En la meva opinió, els components d'aquest sín-

drome són bàsicament dos: l'amor romàntic i el naixement

del sentiment paternal i maternal. Aquests dos components

complementen aquest vast procés de retracció de la comu-

nitat que acabem d'estudiar i que un autor ha anomenat

la "domesticitat". En paraules de Shorter:

"En e.t C.U.SIA de. ta. mode,x.nttzac.tó, Lu {¡amttt<¿¿>
de.c.tde.tx.e.n de. ne.pte.aan.-t> e. de. ¿tuft. tnte.vi¿>a pan.ttc.tpac.to
e.n ta. vtda da ¿a. c.omu.nttat c.tn.c.umdant, bo À, pagant e.t
pn.e.m apfioptat (pn.au. de. ^e-ó-te-á c.omunttan.te,& -i company-La) ,
de. ta. mate.tx.a mane-ía que. també catgué. pagan. pA.eu.-o e.n te.-&
attn.e.¿> due.¿ c.ate.Qon,te.¿> de.t ¿e.nttme.nt (jL'amor romàntic i
l 'amor maternalj . Et ¿>e.nt¿me.nt de. ta ttati ¿¿gnt^tca e.t
tsitomfi de. ta pnA.vac.ttat t ta tnttmttat ¿>obti<¿. t'tmmt&ct-
me.nt tx.adtc.tonat e.n te.¿ vtde.¿ de.t¿
fie.n.a ztá fitne-AtionA tanc.at¿> pe.>l at¿ d
de. ta ^amttta ¿,tte.n at vottant d'e.tt¿ mate.tx,o¿ aque.¿ta
te-Jianytna de. 4 e.nttme.nt a qué e.t¿> ^anc.e.^o¿ at.tu.de.tx.e.n
amb t'<¿x.ptie.&¿>t6 de. chacun chez soi t que. no¿attJie.¿> ano-
me.nax.e.m ta 'dome.Attc.ttat'"

El primer dels elements del síndrome de la fa-
12mília nuclear es 1'amor romàntic . Denis de Rougement

situa l'origen del mite de l'amor romàntic en la llegen-

da de Tristany i Iseu . En tot cas, la idea d'amor ro-

màntic es desenvolupa sobretot en les corts europees dels

segles XI i XII on es reunien els nobles i trobadors per

a cantar 1'amor a llurs dames.
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Rougement, amb gran encert, identifica l'amor

romàntic com un dels valors cabdals d'Occident. El fet

que 1'amor romàntic constitueix una de les pedres angu-

lars de la mentalitat occidental no vol dir que l'amor-

passiô no existeixi en d'altres societats. Goode, en un

article sobre les repercussions que l'amor te en 1"es-

tructura social, distingeix entre pauta amorosa i com-
14plex de l'amor romàntic . Segons Goode cal abandonar la

dicotomia entre "amor romàntic/no amor romàntic" a fa-

vor d'un cont-inLLiim en un pol del qual es trobarien aque-

lles societats en què una forta atracció amorosa seria

considerada aberrant o ridícula i en 1"altre aquelles

societats en què casar-se sense estar enamorat és lleu-

ment reprovable o vergonyós. La pauta amorosa se situa-

ria al centre del aont-inaum i es donaria en les moltes

societats en què l'amor és un preludi permès i esperat

al matrimoni i un element corrent del prometatge. En

canvi, el complex de l'amor romàntic, situat al pol d'al-

ta institucionalització de l'amor, es troba només en es-

casses societats . Per a Goode, aquest complex (situat

en un dels pols del c.ont¿nuu.m) , inclou, a més dels ele-

ments de la pauta amorosa, una prescripció ideològica en

el sentit que l'enamorament constitueix un requisit molt

desitjable per al prometatge i el matrimoni. En aquestes

cultures, l'amor es troba fortament institucionalitzat.

Entès d'aquesta forma el concepte d'amor ro-

màntic, queda notablement aclarit. Quan es parla de l'a-

mor romàntic a Occident, no es tracta d'afirmar que els

occidentals visquin com a herois de novel·la i que per

a ells el romanç amorós sigui la norma de vida, sinó que

repugna a la seva consciència qualsevol interferència so-

cial en l'elecció de parella -per part de pares i altres
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parents-, que els aspectes patrimonials passen a segon

pla, que els matrimonis arranjats cada dia són més in-

concebibles i que, per últim, un matrimoni sense amor

és considerat exòtic o, si més no, aberrant. Una altra

qüestió totalment diferent és que el factor classe i el

factor cultural comptin molt en l'elecció de la parella.

Però els pares normalment no posen el veto a cap possi-

ble enllaç que es contregui amb una persona que formi

part del grup d' ¿tatúa apropiat.

Shorter aporta més precisions al concepte d'a-

mor romàntic. En les seves pròpies paraules:

"Vi^-in^stí t' am o i siomanttc. com ta. c.apac.¿tat
d ' íàpontaniZtat L impatta in una ttilac.¿ó istdt-ica. L ' s -ó-
pontamlitat í¿> ¿mpofttant pilqué stipttiAinta il stibutg d<¿

tttad¿c¿o nal¿ , ¿mpo¿>adi¿> pit la comunitat ¿o-
?i¿> -¿nte.sip<¿SL¿onal-íi . PÍX. a la padilla, e.1 n,o-

manç. ¿¿ un vzk¿c.le. d ' auto<¿x.plox.ac.¿ó Ji au.todzAinvolu.pa-
mznt. ( . . . ) Q.ue d¿úe.x.e.nt í¿ a¿x.d dzl c.owpox.tame.nt d<¿ la
pastilla a l'Antic. R(Lg¿m, quan ( . . . ) e.1 coAtum e-ó c A. /¿u ¿a
<¿l d¿alzg , ¿ la pastilla ¿><¿gu¿a &ostme.¿ que. un gu¿ó
most¿al hav¿a ¿mpo&at d<¿¿> di t<Lmp¿ qui 2.4 d¿lu£a <¿n

L1 impat¿a, la c.apac.¿tat di po¿>aft-¿><i in il lloc.
di l'altsti, compta piStqutL ttipstiáinta la d¿¿¿oluc¿a dil-f>
n.ol¿ ¿ix.ual¿. LÍA e.x.px.i¿'¿¿on¿ com la ' ¿>¿mpat¿a' , la
' c.ompstin¿<ió ' , la ' comun¿c.ac.¿ó ' , ¿.matgiú di {,ondsti'¿> l'un
in altsti ( . . . ) písttanyin al dom¿n¿ di I' impat¿a"

Com fou possible històricament l'adveniment de

l'amor romàntic? Braun, en un estudi ja clàssic sobre la

industrialització en la regió de Zurich al segle XVIII,

indica com amb l'expansió de la indústria de putting -out
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començaren a contreure's matrimonis que, abans, sense el

suport econòmic de la terra, haurien estat impossibles

Amb anterioritat a la proliferació de la cottage. ¿ndu¿-

ttiij calia esperar la mort del pare i l'heretatge d'un

tros de terra suficient per tal de poder fundar una llar.

Encara que la manufactura casolana fos una ocupació sub-

sidiària per a molts pagesos, constituïa el fonament i

condició dels seus matrimonis, ja que llur supervivèn-

cia hauria estat impossible amb unes terres fracciona-

ries. A més, aquests matrimonis tenien lloc més aviat,

ja que els contraents no necessitaven esperar el dot o

l'herència. Com a conseqüència, neix una nova actitud

davant el matrimoni. Uns capítols matrimonials ja no cons-

titueixen un tractat que determini el fat d'una comunitat

humana i econòmica fins a l'últim detall. Els factors per-

sonals cobren més de relleu, i el matrimoni queda envolu-

pat en- una aura més íntima. Com observa Braun:

"La ¿ndú¿tsi¿a de. putting-out ^o^inL at¿ no¿¿ ¿

a IZA note-ò e.¿¿> sie.qu¿¿¿t-í> mate.si¿a¿¿ de.t matsi¿mon¿, ¿ aquie-

ta. poá¿¿b¿<IL<¿tat e.-t-¿m¿na tot dubte, o t<¿mon. que. <¿t¿> JO\J<L¿

po gue.'í-íítn te.n¿ti ¿obste. £¿uJi p/to^ancíxl-ízacxló e.n V i¿¿>tÁ.mcíc.¿.ó

mútua. Amb La. de.¿a.pa.fiÁ,c.¿6 de. &'ob¿tac.ie. que. ¿upc-óaven

¿ mate.SL¿a£.¿, <¿tia. po&-í>¿b£e. n.e.Y\.d¿.?i-¿>e. a t'a-
1 8de. V alt^e. "

Shorter estaria d'acord amb l'opinió expres-

sada per Braun, puix que afirma que l'avantguarda de la

revolució sexual foren els proletaris del segle XVIII,

els primers que es varen veure atrapats en l'economia de

mercat. En quin sentit el capitalisme contribueix a la

revolució del sentiment als inicis de l'Era Industrial?

Si a partir de 1750 es produí un important ascens en la
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taxa d1il.legitimitat i de la natalitat de fills conce-

buts abans del matrimoni, fou perquè a partir d,'aquesta

'data augmentà considerablement la participació dels jo-

ves, especialment de les dones, en el mercat lliure de

treball. Segons Shorter, "pe-t a.Lí> /ove-ó de. t'Euiopa de.

6¿na.£¿ de.1 ¿e.gte. Xl/III, e.t de.¿¿g ¿íx.uat L e.mo C.Â.O nat d'é.A-
194 ni tt¿u.Jte.¿, ph.oc.e.d4. dit me.sic.at c.ap¿£at¿¿ta" . Aquest

desig d'ésser lliures, en el domini de les relacions ho-

me-dona, s'expressa com a amor romàntic.

L'amor romàntic és, però, només una sola de

les cares de la medalla de la família nuclear. Perquè es

doni el sentiment de domesticitat cal encara un nou ele-

ment que atregui els pares cap a la llar. Però, si com

hem vist, l'amor romàntic sorgí entre els joves proleta-

ris que, deslligats de les traves comunitàries, foren

capaços d'experimentar sexualment gràcies a l'autonomia

que els conferia el mercat de treball, fou en la classe

burgesa on es desenvolupà el sentiment diferent, però

paral·lel, de l'amor maternal. Seria la confluència dels

dos sentiments -l'amor romàntic i l'amor maternal- la

que a la fi produiria la família nuclear tal com la co-

neixem avui.

Qui s'adonà primerament que era possible de fer

una història de la infància i que les categories d'edat

eren històricament i social condicionades, fou Philippe

Aries. En la seva obra mestra sobre la infancia i la vi-
20da familiar sota l'Antic Règim , mostra com la idea del

nen és una noció enterament moderna. En la societat me-

dieval la idea de la infància no existia. Cal prendre

aquesta afirmació en el sentit que a I1Edat Mitjana no

hi havia una diferenciació clara entre nens i adults.

Els infants, sense solució de continuïtat, i sense pas-
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sar per l'etapa de la infància, participaven plenament

en tota mena d'activitats dels adults i s'incorporaven

a la vida social a mesura que les seves forces els ho

permetien. A partir del segle XVII els nens -almenys els

pertanyents a les classes altes- comencen a ésser segre-

gats a base d'ésser vestits de manera diferent dels adults

Igualment, hom crea jocs i passatemps propis de la infàn-

cia, que així es diferencia de la resta de la societat.

En les noves condicions modernes, el nen ha d'ésser se-

parat, posat a part i protegit d'influencies nefastes,

sobretot insinuacions de tipus sexual. Paral·lelament a

aquests nous fenòmens, es crea l'escola com a institució

especialitzada per a l'educació de la infància. Amb el

desenvolupament de l'escolarització i els avenços del ca-

pitalisme, aquest nou tracte que rep el nen/ al princi-

pi reservat a les classes altes, s'estén progressivament

a la resta de la societat.

La família moderna comença a estar centrada en

el nen, que així adquireix una importància abans insos-

pitada. Shorter cita el desenvolupament de l'amor mater-

nal com un dels elements més importants en la " faotvma.o.A.6

cíe. ta. ' dom<¿¿£¿c¿ta.t ' -a.qm¿¿x.a. X.&SLX.O. cíe psi¿va.c.A.tat L
21"que. z.nc.e.ic.£a.. ta. £otat¿£at ai £0. ^am^-l¿a" . En la

relació entre la mare i el nadó intervé l'amor maternal

en el sentit d'espontaneïtat i empatia que hem vist apli-

cat a l'amor romàntic.

La indiferència tradicional envers els nadons,

en tots els segments de les classes populars i en tota

mena de comunitats, és substituïda per un interès crei-

xent. A partir de la segona meitat del segle XIX comen-

ça a declinar a França el nombre de nens abandonats per

cada cent infants nascuts, i al mateix temps hom consta-
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ta un ascens del nombre de nens legitimats per cada cent

infants il·legítims. Hom pot argüir que l'alta proporció

d'expòsits existent en la societat pre-industrial i dels

inicis de la industrialització era fruit de les dures

condicions econòmiques de l'època. En efecte, hom pot

observar una correlació entre les pujades dels preus i

l'augment de l'edat dels nens abandonats. Però la veri-

tat és que les classes altes tractaven també els nadons

:amb indiferència. Tanmateix, després de 1800 assistim a

un important descens de la pràctica d'enviar els nadons

a dides residents al camp, una constant de la història

social europea fins aquesta data. Naturalment, no tothom

podia permetre's el luxe de donar un infant a dida. No-

més les classes altes i la burgesia naixent ho podien fer

perquè les nodrisses eren cares; però, en tot cas, això

revela que en aquestes classes la maternitat era impopu-

lar i considerada una càrrega.

Cap a la mateixa època, les mares de la burge-

sia comencen a prendre un interès personal en el benes-

tar dels seus fills i comencen a alletar els nadons i a

tenir-ne cura.

Per què aquests canvis? Alguns han volgut ex-

plicar la manca d'amor maternal de les mares tradicio-

nals a causa de l'alta mortalitat infantil de l'època.

En opinió de Shorter, no obstant, aquesta explicació es

insuficient perquè precisament aquesta indiferència afec-

tiva era en part responsable d'aquesta elevada mortali-

tat infantil. D'altra banda, però, l'augment de la pros-

peritat material de què beneficiaren les classes altes

en les primeres fases del capitalisme permeté la millora

en la cura dels nens per part de les mares, quan aques-
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tes es veieren lliures de les traves que imposava el món

implacable de l'economia tradicional de subsistència. El

capitalisme també actuà en un altre sentit. Amb l'adve-

niment de les relacions capitalistes de producció i del

mercat lliure, començà el lent procés de desintegració

de la comunitat que cada cop era més incapaç de retenir

les lleialtats dels individus, els quals es reclogueren

en la llar com a conseqüència de l'estrebada produïda

pels nous valors de l'individualisme i 1'autogratifica-

ció, inculcats pel capitalisme. Com observa Shorter:

"Ex.Á.¿>te.¿x. ana fi<¿tac.¿ó sie.c.¿px.o ca e.ntsií t'anke.t

de, pftA.vacA.tat de. ta. fiam¿t¿a À. ta. ¿n¿¿¿¡t(Lnc.¿a. e.n ta vt-

g¿tanc¿a pe.si pasit di ta comu.nj.tat. k-Lx.4. com <¿t cap-Lta-

t¿¿me. acce.te.sta zt px.¿m<¿x. a ba¿<¿ d 1 apx.e,¿¿>asi t'e.go¿¿me.t
dA.¿m¿nu.¿ ta ¿e.gona, ¿gu.atme.nt a ba¿e. de. tattati ta tiama

22de.t¿ ttacoé de. ta comunitat"

L'explicació de Shorter que he anat espigolant

al llarg d'aquest "capítol, em sembla notòriament insu-

ficient, sobretot pel que fa a la part referent a l'a-

mor maternal. Shorter no acaba d'explicar-nos gaire bé

per què en un moment donat les mares comencen a interes-

sar-se directament en la cura dels fills. L'augment de

la prosperitat material conjuminada amb l'adquisició de

nous valors no acaba d'ésser totalment convincent, pel

fet que les mares de la noblesa de l'Edat Mitjana, exemp-

tes de problemes econòmics, no desenvoluparen aquesta

concentració afectiva en els fills. Al meu entendre, l'ex-

plicació ha d'incorporar diversos factors.

La dona burgesa que es queda a casa, ja que

l'empresa familiar no requereix els seus serveis, en

contrast amb la dona camperola, aclaparada de feina i



v
i,

-195-

que no té temps per a dedicar als fills, però que ocupa

un lloc important en el procés productiu, desenvolupa un

sentiment d'alienació social i econòmica. Aquesta alie-

nació és producte de la minva de la seva participació en

el procés econòmic de producció. Com a conseqüència, la

dona burgesa, confinada a la llar i isolada de la socie-

tat, tracta de compensar aquest sentiment d'aïllament a

base de concentrar-se en la maternitat i la cura dels

fills. A la seva vegada, tot i la mitificació que la so-

cietat burgesa fa de la maternitat, aquesta concentra-

ció, en suposar un tancament de la dona a la llar, en

lloc de compensar la seva alienació, no fa mes que accen-

tuar-la, amb la qual cosa es produeix un cercle viciós.

Ara bé: el que passa és que, en la societat burgesa emer-

gent en què la comunitat s'ha començat a dissoldre, la

mare es l'única que pot donar afecte als fills, ja que

aquests es veuen privats de les diverses lleialtats afec-

tives, abans disperses per tota la comunitat. Ha estat

Sennett, entre d'altres, qui ha proposat la teoria de

l'empobriment psíquic (p¿ych<Lc. £.044) com a resultat de
23la nuclearitzacio , que Laslett critica en base a les

seves recerques sobre l'existència de famílies nuclears

-des del punt de vista de llur composició- abans de la
24Revolució Industrial . A mi, em sembla que Laslett no

té raó, perquè si l'empobriment psíquic es dona, no és

solament per la reducció del nombre d'individus que com-

posen la llar -suposant que hagi existit tal reducció-,

sinó, sobretot, per la disgregació de la comunitat en la

societat burgesa i per la manca de participació social

tant del nen com de la mare en aquesta comunitat.

Per a acabar aquesta secció, cal encara trac-

tar un punt més. Fins ara hem estat parlant del naixe-
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ment de la privacitat de la llar com a grup v¿¿>-cL-\}¿¿¡ de

la resta d'individus que composen la societat. Però s'ha

produït també paral·lelament un augment de la privacitat

individual d¿n¿ la llar? La resposta que donem a aques-

ta qüestió es important, puix que, com he afirmat ante-

riorment, aquests dos aspectes de la privacitat van lli-

gats. És difícil, però, de donar una resposta contundent

i caldrà matisar l'argument amb precisions històriques.

La situació de la privacitat dins la llar en

la societat de l'Antic Règim es difícil de concebre des

de la nostra mentalitat actual. La manca de separació en-

tre la llar i el lloc de treball, el fàcil accés a la ca-

sa sense que hi existissin els cancells amb pany actuals,

la proliferació de servents i serventes, i això no sola-

ment a les cases nobles, l'escassa especialització fun-

cional de les diverses cambres dels habitacles, confor-

maven un panorama que avui no dubtaríem a qualificar de

promiscu. Unes quantes citacions d'historiadors de la

societat pre-industrial poden ajudar a expressar el que

vull dir. Com afirma Àries:

"La v¿da, in 2.1 pa¿¿at, {¡¿n¿ al -óegle. Xi/II,

e.n públtc.. (...) Ouxlna. ob/ecc¿<5 £a les intrusions

en la privacitat} pod¿a hav<LSi-k¿, ¿>¿ d<¿. &e.t la. pJi¿vac.¿-

tat a. pene.-6 ex-t-o-t-ta, quan ta gínt v¿v¿a aman togada, amo¿

¿ azx.ve.ntA, nzn¿ ¿ adulta, un ca-02.4 ob<¿site.¿ a to tía ko-

a L/LÍ) ¿nd¿&c.si<¿c.¿0n-t> dzl¿ v¿¿<itant¿? La de.n¿¿tat d<¿

la ¿oc.¿ztat no d<¿¿x.ava lloc. pin a la 2E>"

Als Estats Units, a l'època colonial, tot i que

sembla que la situació era millor que a Europa, segons

llegim en una obra sobre la història de la família:




