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Voldriem comenqar assenyalant que el treball que presentem consta de dife- 
rents parts, cadascuna de les quals és responsabilitat d'un dels autors. Pretenem en 
conjunt acostar-nos a la realitat adolescent des d'una perspectiva psicosocial no 
unithria, sinó conformada per factors, que diferenciem en apartats del treball, rela- 
tivament autbnoms , malgrat que, com s'observarh, tenen inter-influkncies mútues, 
ja que l'objectiu de tots ells són els adolescents i10 joves. 

Sota el títol general "ADOLESCENCIA, ASPECTES PSICGSOCIALS", tro- 
barh el lector un treball d'equip, coordinat per un de nosaltres, que consta d'aques- 
ta presentació i quatre capítols anomenats respectivament: Adolesckncia i Societat 
(Elvira Ruiz), L'adolescent i la família (Fklix Alvarez), La transició a la vida 
activa (Josep Artigas) i finalment: Els trastorns psíquics en l'adolesckncia (Toni 
Saurina) . 

Voldriem advertir que entenem el nostre treball com a parcial ja que l'objecte 
d'estudi és inabastable en un treball d'aquestes característiques. El nostre esforq, 
coneixements i informacions són limitats. s'observarh una millor atenció cap els 
aspectes dels que hem trobat informació escrita anterior, potser motivada en part 
per l'interks creixent i actual envers la joventut, així com pel fet d'haver-se cele- 
brat el 1986 1'Any Internacional de la Joventut, sense massa transcendkncia, tot 
cal dir-ho. 

Una paradoxa que ens sembla observar de l'actualitat envers al fenomen 
"etern" de la joventut, és l'expressió quasi manifesta d'ambivalkncia. Per un cantó 
podria dir-se que en les societats modernes o postindustrials (postmoderpes?) s'ob- 
serva, com potser mai, que el model, els valors, l'estktica, són joves. Es quasi un 
delit col.lectiu la recerca permanent de joventut física, esportiva, d'estil de vida, 
i en matkria de moda (vestit, música, etc.). Alhora que, com es pot observar en el 
curs del treball que presentem, els joves, els adolescents no són gaire ben tractats 
per aquesta mateixa societat: oblit dels joves, desconsideració en la integració en 
el món adult i laboral, i fins i tot un cert sentiment "paranoic" envers els més joves 
en tant que "perill". Sentiments que no sempre amaguen del tot l'enveja adulta. 
Aixb sense desqualificar allb que de realitat "desequilibrada" i per tant problemhti- 
ca pugui tenir la joventut. 

Podria criticar-se en el nostre treball aquesta desviació cap els aspectes més 
inquietants que té la temhtica de l'adolesckncia. Podríem justificar-nos dient que 
no ens passa a nosaltres sols, sinó també a les fonts d'informació. També hem 
pensat que aquest fenomen no deu ser atzarós. Alhora que pensem que potser 



respon als estereotips sobre els joves i adolescents. Almenys constatem que els 
temes problemhtics es venen bé. 

Amb tot, per sentit d'equitat, no voldríem acabar aquesta presentació sense 
tomar a subratllar la parcialitat del nostre treball, en la mesura en qub reflecteix 
millor les deficibncies i conflictes de la Societat envers la joventut, i d'aquesta 
mateixa com a adolescbncia, més que no pas els aspectes creatius, feliqos, genero- 
sos i saludables que aquesta mateixa joventut i10 adolescbncia posseeix. 

2. ADOLESC&NCZA I SOCIETAT 

2.1. Una visió panordmica dels moviments joves 

L'adolescent es planteja qüestions que van més enllh de les seves inquietuds 
personals i posa en qüestió aquells conceptes sobre família, societat, religió, poli- 
tica, etc., que fins aquell moment li havien semblat immutables. 

El jove pren conscibncia de la realitat de les concepcions ideolbgiques i adop- 
ta enfront a elles una postura personal, que el situa en relació amb els demés i que 
el diferencia, alhora, d'ells. Ara pot criticar els pensaments dels demés (tant de 
pares, mestres o amics) i es nega a un tracte que no sigui de persona a persona, 
cada una propiethria de les seves idees (Blaya, F.). 

A l'adolescent no li agrada ser com els adults; no sap massa bé qub vol, perb 
sí sap que no vol ser com els adults. Aixi doncs, elegeix el seu ideal, manifestant 
una actitud crítica davant el món extern dels adults en general. Els adolescents 
formen un grup amb idees prbpies i "renovadores". 

Els adolescents respondran enfront dels valors i pautes del sistema establert, 
a través d'organitzacions de diferents moviments, tendbncies o subgrups culturals. 
La protesta. ofereix un panorama ambigu i no sempre ben definit que combina 
creativitat i reivindicacions amb postures nihilistes aparentment poc constructives 
(Calvo, Ma. J.). 

Si fem un breu recorregut histbric, podem observar que s'ha passat d'una 
situació en qub la joventut no representava res, sinó Únicament <<una nova etapa 
d'aprenentatge de l'edat adulta, un continu esforq per semblar-se als més grans i 
imitar els seus models>>, a un procés d'adquisició de la identitat prbpia que s'ha 
intentat controlar des del món adult. 

Des de la segona meitat del s. XIX comenqa un interbs per part dels adults 
d'enquadrar els joves en organitzacions per tal d'impedir que el seu comportament 
resulti conflictiu. Aixi neixen les associacions per a joves treballadors, les associa- 
cions per a l'apostolat entre la joventut agrícola, obrera i estudiantil, el moviment 
scout, els moviments entorn a projectes pedagbgics de signe laic. 

Als anys 30, aquestes organitzacions, impulsades per adults, cauen en crisi, 
es comenqa a imposar l'autogestió juvenil i s'inicia un procés d'ascendent protago- 
nisme infantil (Calvo, Ma. J.). 

A partir sobretot de la Segona Guerra Mundial, junt a l'acceleració politico- 
tecnolbgica en el ritme de canvi de la societat industrial, el creixement i la implan- 
tació de la societat urbana i el desenvolupament dels mitjans de comunicació, <rels 
joves de tots els paisos comparteixen un tipus d'experibncies que cap dels seus 
majors no va tenir, iniciant-se la "mundialització" de la mobilització juvenil en 
ruptura amb el món adult>>: 

<<Els joves en un context econbmic de molta feina i capacitat adquisitiva as- 
cendent, dediquen el seu temps lliure i la seva capacitat de consum a la "producció 
col-lectiva de la seva prbpia posada en escena, en simbblica ruptura, progressiva- 



ment radicalitzada i manifesta". Neix una nova música, unes noves formes, nous 
valors, enfrontats a la rigidesa del món adult establert. I els diferents moviments 
juvenils que sorgeixen en diferents hmbits de la societat occidental, es van trans- 
metent d'uns pai'sos a altres, adquirint les característiques prbpies del medi en que 
es desenvolupen>> (Calvo, Ma. J.). 

Cap a finals dels anys cinquanta apareixen els primers moviments juvenils. 
Els "Teddy Boys" anglesos, els "Blousons Noirs" francesos, els "Halbestarke" 
alemanys, els "Vitelloni" italians, els "Angry Men" anglesos o els "Beat" ameri- 
cans. Significaren manifestacions d'evasió i de rebel.lia contra una societat autori- 
tkia i jerarquitzada que, durant els anys seixanta, adquireix un carhcter de contes- 
tació cultural, una de les alternatives a la cultura dominant, que es manifestava 
com un estil de vida radicalment nou i que arriba a la seva mhxima expressió en 
l'explosió juvenil del maig del 68, i en el moviment hippy. 

A partir dels anys setanta el moviment de contestació juvenil, sempre en 
ruptura amb les institucions establertes, adquireix un nou significat: produint la 
seva música, les seves formes de vestir i de ballar, les seves formes d'expressivitat 
i relació, les seves regles d'amistat i amor, la invenció de viatges i noves formes 
d'ocupació. 

El pas per l'adolescbncia, és una etapa de transició a la vida adulta. Al jove 
se li obre un nou món que ha de conquerir independentment del marc familiar, car 
se li han ampliat les possibilitats de llibertat personal. Es produeix en aquesta 
etapa una crisi vital i existencial, en la qual la pbrdua de seguretat en un mateix, 
la inquietud i el desconcert són els trets més característics. A l'adolescent ja no li 
serveixen les respostes de la infantesa i el món que s'obre als seus ulls es presenta 
com una gran incbgnita. Enmig d'un nou sistema de relació personal a través de 
manifestacions de conducta de tot tipus, per enfrontar-se al món dels adults que ni 
entenen ni comparteixen. 

A més del problemes que puguin produir-se a nivell de relacions familiars 
(noves exigbncies.. .), i problemes sobre la personalitat (identitat, inseguretat,. . .) 
la societat li ofereix un panorama general de crisi econbmica i desestabilització 
internacional. Una societat amb una pbrdua aparent del sentit dels vells valors, 
amb el fantasma de l'atur juvenil, i sense respostes per part dels adults a les 
preocupacions dels joves. Enfront d'aquesta problemhtica situació, l'adolescent 
respondra contra el món adult mitjanqant la desídia o la contestació radical, la 
qual cosa abocarh a l'abandó i a la institucionalització del carrer com un medi nou 
de socialització, en el qual el grup d'iguals juga un paper important en la recerca 
de mecanismes d'identificació. 

Les contradiccions del sistema augmenten el desconcert en el procés de tran- 
sició que viuen. Es troben davant una societat que per un cantó els ofereix la 
possibilitat d'accedir a un gran nombre d'oportunitats, i que per l'altre crea unes 
condicions que limiten al mhxim aquestes possibilitats i els impedeixen accedir a 
elles; aquest fet condueix a una situació de passivitat o contestació no sense contra- 
diccions, que els aboquen de forma conscient o inconscient a situacions de margi- 
nació social o de participació en manifestacions culturals específicament juvenils 
en les quals poden iniciar-se des dels primers anys de l'adolescbncia; manifesta- 
cions subculturals, contraculturals o marginals, que el sistema tolera, perb que 
reprimeix o desautoritza quan perd la seva capacitat de control (Calvo, Ma. J.). 

Els grups subculturals que actualment tenen més incidkncia entre els joves i 
adolescents són els heavys, punkies i skinheads. El sentit de les manifestacions 



d'aquests moviments tenen un carhcter de reivindicació social i cultural i només en 
alguns casos pot parlar-se d'un cert rerafons de contestació estrictament polític, de 
diferent signe, perseguida pels sectors més conscienciats o de més edat. 

Són grups, que en principi els ofereixen la possibilitat de buscar signes 
d'identitat personal que els diferencien d'aquest món adult que no els proposa 
gaire respostes a les seves angoixes o inquietuds, a través d'una estktica determina- 
da i d'unes actituds manifestes contra allb establert, i que els permet adoptar com- 
portaments reivindicatius contra el sistema o un simple quedar-se al marge i inten- 
tar <<viure la seva vida>> (Calvo, Ma. J.). 

En aquest moviment les actituds davant el món adult contenen un rebuig a la 
forma de vida establerta. Practiquen un realisme que els permet reflexionar sobre 
la societat que no els interessa, i mantenen actituds tolerants amb ella, mentre no 
els provoquin o intentin canviar els seus esquemes o formes d'expressió. Conside- 
ren que els adults no els entenen, perb ells tampoc no entenen els adults encara 
que no els preocupa gaire perquk consideren que sempre ha estat així. 

Generalment, les actituds conscients en contra d'allb establert apareixen més 
tard o no apareixen. En principi la identificació amb un determinat moviment ve 
impulsat simplement pel desig de compartir una estktica i una música que en un 
moment donat pot satisfer la necessitat d'identificació personal. 

La música adquireix un especial significat, en constituir el principal element 
aglutinant, i en ser el medi de transmissió del "missatge" i del contingut mitjanqant 
les seves lletres, la qual cosa provoca un sentiment de llibertat individual que va 
lligat a la sensació de vinculació comunithria o de grup. <(Música dura, lletres amb 
contingut, no en va són el producte urbh d'una societat en la que difícilment es pot 
cantar a les flors, a allb bucblic, a una natura en contínua degradació. Aleshores 
s'expressa amb tota la crueltat que provoca el seu realisme, deixant veure la deses- 
peració i al final la desinhibició>> (Calvo, Ma. J.). 

Les formes i signes que consumeixen es presenten com manifestacions cultu- 
rals que denoten una certa reivindicació de l'agressivitat, més acusada en uns 
moviments que en altres. Aquests moviments no signifiquen una resposta col.lecti- 
va enfront de res, sinó l'expressió d'altres formes de vida. Les formes de provoca- 
ció són agressives perb no violentes, és agressiva la seva imatge, la seva música i 
en el contingut de les lletres, són agressives les seves formes d'expressi6 oral. 
Provoquen amb les seves formes de fer-se notar, conscients de poder generar "por" 
en els adults, allb que els produeix satisfacció. D'aquesta manera responen al 
rebuig d'aquest món adult que no vol oposar-se a ells. 

Les diferbncies entre els diversos grups no tenen una clara base ideolbgica. 
Més aviat es pot parlar d'un intercanvi de signes externs i comportaments que 
unifica un desig comú de diferenciar-se dels adults, aquesta "marginalitat" que 
ostenten és una expressió del desig de ser "diferents". 

2.2. El grup d'iguals, "la colla" 

L'adolescent passa per un procés d'adquisició d'autonornia personal i inde- 
pendkncia social; és important l'emancipació de la familia, que no sempre s'esdevé 
sense problemes, ni sempre és total. La "colla" possibilita aquesta emancipació. 
La "colla" té importants funcions reguladores i en la definició de valors. Substi- 
tueix en aquest sentit les funcions que fins ara tenia la família (Fierro, 1985). 

El grup d'iguals contribueix privilegiadament a la socialització de l'adoles- 
cent. Esdevé "grup existencial" que tenyeix tot all6 que té relació amb la persona: 
valors, actituds davant els pares, concepció de la societat (Paunés, N.; Raya, J. Ma.). 



Com ja hem assenyalat abans, el grup a l'etapa adolescent, és clau per raons 
evolutives i de caire social. El grup ofereix un marc ideal per a la independització 
respecte a les insthncies familiars i escolars. Institucions que ja no serveixen a 
l'adolescent ja que els seus interessos estan molt lluny d'allb que l'escola i l'insti- 
tut li ofereixen. El grup cobreix les necessitats de trobar acceptació, aprovació i 
reconeixement en un marc que sent seu; aquesta necessitat d'acceptació obté més. 
forqa en aquesta edat pel procés de recerca de la prbpia identitat. El grup serh un 
dels factors més rellevants en l'adquisició de la identitat, entesa com allb que la 
persona és i se sent i que li serveix de targeta de presentació davant els demés (en 
aquest sentit ja hem parlat sobre la importhncia dels moviments subculturals). Una 
identitat que ho és més en la mesura en que esdevé identitat social. 

La identitat s'estableix com un joc que reflecteix les projeccions mútues de la 
imatge difosa del jo i que es veu reflectida en els altres. S'estableix la prbpia 
autoimatge i identitat. Dins el grup es construeix el grau d'autoestima, es contras- 
ten els dubtes, les angoixes i inseguretats prbpies del període adolescent. Alhora 
que s'aprkn a compartir interessos, tendkncies, estils de vida (Paunés, N.; Raya, 
J. Ma.). 

Aquesta forta cohesió del grup prové de la dificultat d'adequar-se als models 
ja coneguts del món infantil que ja no l'interessen, i als del món adult que encara 
no l'accepta i al qual no pot accedir. 

Els grups adolescents són grups naturals i varien segons el moment evolutiu; 
en els preadolescents acostumen a ser unisexuals. Encara que interactua amb altre 
sexe, perd té sempre com a base el propi grup. A partir d'aquí es configura un 
grup ampli hetereosexual, amb interaccions de major qualitat cada vegada que 
propicia la formació de petits grups heterosexuals. Encara que continuen sentint-se 
lligats al grup anterior unisexual. Aquest segueix el seu curs fins a formar grups 
més o menys grans en nombre, autbnticament heterosexuals i amb característiques 
prbpies molt marcades pel que fa a la seva configuració i "cultura". 

El grup de carrer esdevé per certs adolescents amb carkncies (sócio-familiars, 
escolars o d'altres tipus) l'eix del desenvolupament personal, espai d'aprenentatge, 
etcktera. 

3.  L 'ADOLESCENT I LA FAM~LZA 

Creiem que podem definir la familia com un organisme dinhmic amb una 
composició d'elements, que té la funció de garantir el desenvolupament bio-psico- 
social dels seus components, contribuint així, de manera natural, a la formació i 
evolució de la societat humana. 

Un autor com W. Rivers, a l'hora de definir la familia, considera que la seva 
característica més visible, sigui quina sigui la seva definició i la seva estructura, 
és la d'ésser un hmbit de solidaritat difosa i permanent entre un nombre limitat 
d'individus. I que en aquest h b i t  solidari adquireixen personalitat prbpia les rela- 
cions afectives entre els diversos membres del grup familiar (De Tejada). 

Per a d'altres autors (B. Amor, T. Marqubs, etc.) la familia és un <<sistema 
actiu de transformació constant>>, que permet dues funcions paralel.les. Una la del 
seu desenvolupament com a conjunt i una altra la d'assegurar la diferenciació dels 
seus membres. Aquest és per a ells un sistema que respon a un requeriment extern 
(acomodació a una cultura i transmissió d'aquesta) i a un altre intern (diferenciació 
de cadascun dels seus membres a partir d'un procés d'individualització). 

Partint d'aquests autors, tenim un plantejament que passa per considerar 
aquest procés humh d'individualització a través de dues constants. Una seria el 



sentit de la identitat (sentit de pertlnyer a una familia específica) i una altra el 
sentit de separació (a part de la familia, el sentit de ser un mateix). 

Alguns autors han descrit en el procés d'individualització la progressió d'un 
estat de funció-separació a un estat de diferenciació-separació. 

De totes formes aquest procés no esta determinat per estímuls biolbgics o pel 
lligam fill-mare, sinó per un conjunt de processos d'interacció d'un sistema de 
referbncia més ampli, al qual ens referim en els propers capítols. 

3.1 Període de 1 'adolesc2ncia 

L'adolescbncia es pot considerar un període llarg i gens homogeni, durant el 
qual cal solucionar una skrie de problemes decisius per al jove. 

Gran part de la preparació per a l'adolesckncia té lloc durant el període de 
latkncia (dels 6 anys fins a la pubertat), quan el nen comenqa a moure's més enlll 
del límits de la familia. 6 s  quan es converteix en un membre d'un grup d'iguals, 
dins del qual ja és jutjat com un individu, i és integrat en el sistema social escolar, 
en el qual se'l jutja cada vegada més sobre la base de les seves realitzacions, i no 
per adscripció. 

En aquesta bpoca, estableix a més una bona amistat amb un altre nen del 
mateix sexe; aixb implica la seva primera inversió afectiva important en una altra 
persona que no pertany a la familia. 

A partir d'aquí disminueix l'orientació centrada en la familia, i comenqa 
l'assimilació de valors i judicis morals del grup d'iguals. Sense aquest inici d'in- 
grés en grups d'iguals en l'escola i en els jocs és probable que es presentin serioses 
dificultats en l'adolesckncia. Encara que durant aquest període de latbncia la rela- 
ció afectiva familiar és forta i el nen té la seguretat i l'acceptació per adscripció en 
el marc familiar (Blaya, Guillen, et al.). 

Tot l'equilibri establert entre el nen i la seva familia durant el període de 
latbncia és trastocat pels esdeveniments de la pubertat, i moltes de les dificultats 
provenen del fet que el nen ha de sortir de la contenció de la familia, de la que 
fins ara depenia la seva seguretat bhsica; i es distancia dels pares, que han estat les 
seves principals relacions interpersonals. 

Els primers canvis de l'adolesckncia imposen, per un seguit de causes, una 
reorientació de les relacions del nen amb la seva familia. 

El rlpid creixement físic prepuberal, obliga el nen a orientar-se respecte del 
seu cos i dels demés. Quan el seu físic comenqa a aproximar-se al dels adults no 
pot seguir relacionant-se amb ells com si fos un nen. 

Posteriorment es preocupa de l'aparició de la sexualitat genital, amb les seves 
sensacions i impulsos que l'obliguen a forqar els controls del seu jo, per tal de 
contenir-10s. 

La capacitat de control per part del jo dels impulsos del sexe es veu augmen- 
tada pels canvis qualitatius de les facultats cognitives, que permeten al jove con- 
ceptualitzar. Aquests canvis intel-lectuals reforcen la capacitat del jo per a l'auto- 
govern. 

El super-jo de l'adolescent es transforma a mesura que aquest deixa de depen- 
dre de les ordres dels pares i es basa més en els seus propis conceptes i en les 
ideologies que adopta. 

Aquí cal incorporar la influkncia del context social. Els seus companys, l'es- 
cola, els mitjans de comunicació i els estereotips de moda, seran elements que 
aniran caracteritzant el tipus de comportament d'aquest vers la seva familia. 



3.2. Identitat i conflicte 

Hem de considerar que és normal que en el nucli familiar es generin tota una 
sbrie de conflictes, quan es produeix la transició de l'adolescbncia en el jove. 

Els problemes essencials, tant del jove com dels pares, deriven del fet que 
aquest ha de superar la seva dependkncia paterna i contenir i reorientar els seus 
impulsos deslligant-10s de les persones que han estat objectes primaris de la seva 
adhesió afectiva. 

Solament després de realitzar aquestes tasques, podrh consolidar les seves 
identificacions i models per integrar-se com un adult, trobar una identitat prbpia i 
combinar els seus impulsos sexuals i afectuosos en una intima interrelació (Freud, 
A., Lidz, T. et al.). 

Anna Freud va plantejar el fet, que si bé l'adolescent podia viure una situació 
de conflicte interior, també ha de concedir atenció als pares. Donat que, segons 
ella, el jove amb temps pot anar solucionant les seves dificultats i en canvi són els 
pares aquells que necessiten realment un ajut i10 orientació, per tal de poder afron- 
tar i tolerar que el fill adolescent intenti alliberar-se. 

En realitat aquesta kpoca pot representar per als pares una difícil prova. En 
veure com són qüestionats en les seves creences i en els valors que han trambs a 
l'adolescent, poden tenir l'actitud de replegar-se, de tornar-se més tancats o radi- 
cals en les seves posicions. Aixb pot accentuar més les diferbncies i ampliar més 
una distancia que impossibiliti el necessari dihleg i la comprensió mútua. 

Segons T. Lidz, s'ha de reconkixer que es pot plantejar una situació difícil 
per als pares, que aquests poden necessitar recolzament i orientació (com planteja 
també 1'Anna Freud), perd considera que la psicologia ha de donar especial atenció 
als adolescents, perquk és en l'adolesckncia on els problemes mentals són nombro- 
sos i a vegades sense un tractament poden derivar en desajusts psicolbgics impor- 
tants (op. cit.). 

Hi ha autors com Ernest Jones, que consideren l'adolescbncia com un replan- 
tejament de la problemhtica edipica. 

<<Qualsevol fase evolutiva es basa en la resolució dels problemes dels perio- 
des procedents. Els impulsos sexuals de l'adolescbncia tendeixen a basar-se 
en lligams anteriors, en la seva recerca de desfogament, i es fa necessari 
reelaborar i tornar a resoldre les configuracions edipiques>>. 

Aixb no obstant, cada període del desenvolupament presenta els seus propis 
problemes i accions particulars. 

A vegades s'esdevé que un adolescent es mostra igualment tranquil i respec- 
tuós vers els seus pares sense ser patolbgic, perb generalment l'adolescbncia és 
una bpoca de rebel.lió i disconformitat. Tanmateix, la violbncia reflecteix tot so- 
vint l'esfor~ necessari per superar els lligams que uneixen el jove amb els pares de 
la infantesa i no una indicació de l'hostilitat d'aquest cap aquests. 

Alguns autors consideren que és millor per a l'adolescent el fet que, especial- 
ment en la fase mitja de l'adolescbncia, els pares adoptin una posició ferma, com 
si fos l'enemic contra el qual cal lluitar i que constitueixi una diana adequada per 
la seva rebelalió. Pot afectar molt a l'adolescent el fet que els pares no estableixin 
límits. L'adolescent pot interpretar la complacbncia dels pares i la seva bona dispo- 
sició a accedir als seus desitjos com una falta d'interks per ells. 

En estudis realitzats sobre adolescents sociophtics, s'han trobat molts casos 
d'adolescents que s'han sentit oblidats, quan se'ls ha permks de fer lliurement 
segons els seus desitjos. Tant si es tractava de pares que temien que el seu fill es 
tornés tan hostil a ells, com ho havien estat ells en relació als seus propis pares, 
com de pares que gaudien amb els comportaments que reprenien. 



En aquesta etapa, l'adolescent es vol convbncer i preté de convbncer als seus 
pares que ja no els necessita, i que tant ell com ells són diferents de com eren, 
quan ell era simplement un nen. 

Tant l'alliberament de la dependbncia dels pares, com la modificació del su- 
per-jo per adequar-10 a la vida adulta, són tasques intrapsíquiques, que es realitzen 
mitjanqant alteracions en el comportament cap els pares. 

Així, les normes, valors i preocupacions dels pares són rebutjades per consi- 
derar-les anticuades, estúpides i poc raonables. 

També la desvalorització dels mateixos pares possibilita encara més conflictes 
familiars. En la seva recerca d'una major llibertat d'acció per a sí mateix l'adoles- 
cent troba defectes en la conducta i en la personalitat dels seus pares, especialment 
pel que fa a les seves accions i normes btiques. 

Tota aquesta situació es pot complicar encara més quan l'adolescent se sent 
culpable a conseqübncia de la seva hostilitat cap els seus pares, tem les represhlies 
d'aquests i es sent ansiós per la seva incapacitat d'obtenir la independbncia que 
busca. La rebelalió deixa pas a manifestacions d'afecte i a assaigs regressius de 
renovar la dependbncia. Aquestes oscil-lacions en la conducta i les actituds solen 
deixar perplexos als pares. També confonen a l'adolescent, que intenta en aquest 
cas superar les ambivalbncies demostrant que no vol allb que vol, i a través d'un 
afany de contradicció que impedeix als pares oferir-10s-hi el recolzament que ell 
necessita i que voldria poder acceptar (op. cit.). 

Tot sovint, l'adolescent insegur d'ell mateix i amb manca de valors internalit- 
zats propis es gira cap a la cultura juvenil i es lliura a les seves normes. Modifica 
el super-jo assimilant les ideologies d'aquells que idealitza, mestres o altres líders 
adults, i també l'admirat líder de la colla, que sol ser admirat perqub és aquell que 
es mostra més desafiant davant els valors adults. 

A vegades, l'adolescent obté una victbria pírrica que fa trontollar la imatge 
dels pares, perb pertorba a la vegada el seu propi progrés cap a la integració. Li 
caldrh restaurar la imatge dels pares fins al punt de poder-la utilitzar novament 
com a una guia internalitzada per a les relacions futures. 

Si no es permet a un adolescent exercir un rol instrumental en la familia pot 
crear-se una font de conflictes. Dins de la familia poden ser assajats adequadament 
els rols adults, i l'assumpció d'un rol instrumental és un aspecte important del 
procés de transformació en adult. 

Molts dels conflictes que es centren entorn de qüestions d'obedibncia filial i 
de constriccions paternes, provenen en gran mesura del fet que no s'ha donat a 
l'adolescent l'adequada llibertat per a l'exercici de funcions instrumentals dins del 
marc familiar. 

Tan aviat com el jove en la darrera fase de l'adolescbncia s'adona que l'bpoca 
dels assaigs s'acaba i que ha de trobar un mode de vida propi, la seva visió del 
món es fa menys egocbntrica i comenqa a veure els seus pares com individus amb 
vides prbpies i amb altres funcions a més de la paternitat. Comenqa a comprendre 
que estan lligats als seus propis destins i que no han tingut llibertat per realitzar les 
seves aspiracions i expectatives. El món es converteix en un gran lloc que pot 
arribar a ser molt solitari sense una familia. L'adolescent s'adona del fet que 
actuar en la realitat no és tan senzill com en la fantasia. Decideix fer-se responsa- 
ble per ell mateix, i sense voler aviat adopta els modes de ser adults. 

Aixb no obstant, per poder sortir de l'adolescbncia i adquirir una identitat 
prbpia, a pesar de la seva rebelalió contra la familia i de la seva necessitat de 
trencar els vincles que l'uneixen a ella, el jove necessita una imatge positiva dels 
pares i de la seva relació mútua. Encara que necessiti menysprear-les, no desitja 
destruir-les. 



La seva auto-estima esta estretament relacionada amb l'estima que pugui tenir 
als seus pares. Necessita superar la imatge infantil que té d'aquests, quan els 
pintava com omniscients i perfectes, perb continua necessitant uns pares amb els 
quals identificar-se, uns pares més reals amb els quals pugui mantenir relacions 
afectives, etc. 

3 .3 .  Les opinions sobre la família dels joves gironins 

Segons un estudi realitzat a les Comarques Gironines, els diferents models de 
relació intrafarniliar són també un factor determinant del prisma del jove, quan 
aquest observa el món adult. Aixi, aquest estudi planteja com a partir dels diferents 
models de relació intrafamiliar, on transcorre la seqükncia de l'adoleschncia, l'ado- 
lescent pren en general una imatge dels adults, que més tard es traduira en una 
crítica més o menys dura de la societat en la qual es troba (Font: Servei Gironí de 
Pedagogia Social). 

Recollint l'opinió dels adolescents, segons els resultats d'enquestes realitza- 
des per lYInstitut Gallup, tenim dades sobre l'acceptació del model de funciona- 
ment familiar, el nivell de confianqa en els pares i el grau d'acord. Ens ha semblat 
d'interks incorporar algunes d'aquestes dades en aquesta part del treball, perquk és 
important l'opinió viva de l'adolescent i perquh són actuals. 

L'adolescent que pertany a l'status alt té una escassa tendhncia a rebutjar 
frontalment el model patern. En canvi, els adolescents de l'status baix presenten 
més sovint posicions radicalment oposades. 

També la identificació amb el model patern és més elevada entre els adoles- 
cents que defineixen la seva familia com "molt unida". Aixi, si disminueix la 
cohesió del nucli familiar, el rebuig al model que presenten els pares creix. 

Un altre fet que també es constata a partir de les dades, és que els adolescents 
valoren molt millor els pares (llurs actituds, conductes, objectius, etc.) que han 
afrontat la separació que no els pares que conviuen en la mateixa casa i creen 
cotidianament situacions de conflictes entre ells. 

La situació sbcio-econbmica influeix moltíssim. Aixi, enquestes realitzades 
demostren que el nivell de confianqa dels joves amb els pares, es planteja en un 
81 % en casos de familia de situació "bona", i en casos de familia de situació 
"dolenta" aquest índex baixa fins a un 28 %. 

En general, els adolescents afirmen que els pares són un bon exemple per a 
algunes coses. Encara que, en certa mesura, l'autoritat i el prestigi patern tradicio- 
nal són qüestionats sense arribar, perb, a significar una ruptura autkntica amb el 
model (De Tejada, op. cit.). Cal afegir el fet que les noies, tot i el seu major 
conservadurisme ideolbgic, són les que manifesten més crítica. En aquest sentit 
les possibles causes són: 

- La percepció juvenil del sistema de relacions imperant. 
- Les limitacions en l'autonomia personal. 
- Un control més fort per part dels pares sobre la conducta d'aquestes. 
També s'observa que la majoria d'adolescents que tenen confianqa en el futur, 

són els que consideren al mateix temps que els seus pares han aconseguit una 
acceptable situació sbcio-econbmica. 

Aquest optimisme decreix en les classes altes i en les baixes, en comparació 
a les classes mitjanes. La situació d'atur és un fenomen que augmenta la desmora- 
lització i el desinim entre els joves afectats directament per aquest problema. 

Per altra banda, també es constata el fet que dins la classe alta els adolescents 
senten més amenaqada la seva continultat en la posició social que gaudeixen gri- 
cies a la seva familia. Aquest temor pot contribuir a explicar la seva posició 



majorithriament conservadora en la política i fins i tot l'kxit relatiu de les ideolo- 
gies ultra-dretanes entre elles. 

La majoria dels adolescents enquestats a Catalunya, opinen que els seus pares 
ho han tingut més fhcil que ells (expectatives de futur). 

En l'actualitat a Catalunya, una majoria d'adolescents reconeix que la seva 
família no és o no ha estat rígida en la seva educació. Pel que fa a horaris com a 
fbrmula de mesures, solament un 36 % dels nois afirmen que els seus pares els 
han marcat una línia d'horari per tornar a casa seva al vespre. Malgrat tot en les 
noies s'arriba a un 72 %, de famílies que continuen marcant uns límits d'horaris. 

Les famílies de classe alta i baixa són les que concedeixen menys llibertat 
d'horari. 

Segons dades estadístiques a Catalunya, sols el 23 % dels adolescents reco- 
neix tenir "tota la confian~a" per parlar amb el seu pare de qualsevol problema. 
Aquest percentatge puja al 34 % quan es tracta de la mare. 

El fet que la vinculació afectiva dels fills (tant nois com noies) amb la mare 
sigui més elevada, es relaciona amb les tesis sociolbgiques que fan referkncia al 
subgrup (mare-fills), caracteritzat per l'existkncia de llaqos emocionalment forts. 

Pel que fa a la qüestió de l'acord entre pares i fills, les enquestes indiquen 
que un 59 % dels joves (entre 15-17 anys) estan d'acord amb els plantejaments 
ideolbgics dels seus pares i que només un 22 % estan totalment en contra dels 
plantejaments dels pares. 

En els temes que hi ha una major discrephncia són els relacionats amb la 
sexualitat i les relacions amoroses. Encara que la discrephncia d'opinions decreix 
successivament en els temes que fan referkncia als fenbmens polítics i la importh- 
cia concedida al treball i als estudis. 

L'atur és el tema que genera menys desacord entre els adolescents i els pares, 
amb tan sols un 9 % de discrepants. 

Així, el grau més alt d'acord entre pares i fills es dóna en qüestions de tipus 
estructural, tals com el problema de l'atur, el valor dels estudis, la importhncia del 
treball, seguits d'aquells factors que no impliquen canvis substancials en la manera 
d'enfrontar el món (perqub tenen unes dimensions d'actualitat com a esdeveni- 
ments presents i concrets que no comprometen les actituds més globals de l'adoles- 
cent davant la vida) per exemple l'amistat, el terrorisme, els sindicats, les nuclears, 
etcktera. 

Les qüestions sobre les que hi ha un desacord més alt són precisament aque- 
lles que les noves generacions han anat incorporant al seu bagatge cultural al llarg 
de les dues darreres dkades (maig-68 i moviments culturals posteriors) i que no 
han estat heretades, sinó originades en el mateix si d'aquestes generacions (De 
Tejada, op. cit.). 

El socibleg Joaquim Casal, han plantejat que el conflicte generacional i fami- 
liar ha disminui't considerablement a Catalunya en aquests darrers anys en l'anhlisi 
de les problemhtiques juvenils i no pel fet que hagi perdut incidkncia objectiva en 
els joves i en els pares, sinó per la sobtada rellevhncia que han assolit diverses 
qüestions relacionades directament o indirecta amb la crisi econbrnica iniciada a 
mitjans de la dbcada dels 70 (atur, delinqübncia, drogues, sistema educatiu, etc.). 

Aquest autor considera que el mencionat desplaqament s'explica per la capaci- 
tat social d'integrar el conflicte. La societat ha assimilat l'existkncia d'una crisi en 
el sistema de relacions familiars, sobretot un cop superats els primers moments 
d'estupor i desconcert provocats pels anys 60 (De Tejada, op. cit.). 



4. LA TRANSICI~ DE L'ESCOLA A LA VIDA ACTIVA 

fis tan absurd pretendre que el que el sistema escolar resolgui el conjunt de 
problemes que avui es planteja a la nostra societat en general o als joves en parti- 
cular, com defensar que el sistema escolar es mantingui insensible i impermeable 
als problemes de la societat i, especialment, al de les noves generacions. 

A partir d'aquesta afirmació, potser banal perb sovint ignorada, voldríem 
presentar un seguit d'anhlisis i suggeriments amb la intenció d'ajudar a situar el 
paper de l'escola, especialment la secundaria, en la cooperació per facilitar la 
inserció professional i social dels joves. 

4.1. La importuncia de 1 'escola com a punt de partenGa per a la transició 

Evidentment s'entén per transició el pas d'una situació a una altra diferent 
sense talls radicals. 

Per6 darrerament es parla molt sovint de la <<transició de l'escola a la vida 
adulta>> (Welberg, 1984 i 1985), fins al punt que en determinats contextos s'empra 
simplement el mot <<Transició>> per a designar aquest passatge. 

Per qub se'n parla tant? Es que abans aquesta "transició" no es produi'a? 
Avui, aquesta transició és presentada per a una gran part dels joves com un període 
de temps sovint llarg, conflictiu i de resultat incert. 

De fet s'ha comenqat a parlar de "transició" quan aquesta és conflictiva, quan 
la inserció professional i social dels joves esdevé un dels principals problemes 
socials per al nostre món, aquell que anomenem de capitalisme avanqat. 

- L'escola s'ha convertit en l'actualitat en un element clau de la nostra socie- 
tat, i contribueix decisivament a estructurar-la i cohesionar-la; a nivell individual 
ha esdevingut una de les experibncies més decisives en la vida del ciutadh (M. 
Subirats, 1980). 

Per reforqar aquesta afirmació, d'altra banda prou evident, repassem algunes 
dades quantitatives del que hom ha anomenat <<escola de masses,, al nostre país: 

a) Agafant el conjunt de la població adulta de l'any 1970, la mitjana d'esco- 
laritat al nostre país era ja de 5'1 anys i sens dubte avui s'ha incrementat. 

b) L'escola té unes dimensions enormes, és la institució pública que vincula 
directament un percentatge més gran de la població: < c . .  .en España, en números 
redondos, la cuarta parte de la población est6 directamente vinculada al sistema 
educativo: de cada 100 españoles uno trabaja como profesor y 23 como alumnos 
en alguno de 10s centros docentes repartidos por todo el país, que se cuentan, a su 
vez, por decenas de miles>> (J. R. Figuera, 1983). 

c) L'actual sistema escolar enquadra una part important de la població infantil 
de menys de 6 anys, té una etapa obligatbria que dura 8 anys (dels 6 als 14) i que 
tendeix a ampliar-se. Acull a prop del 85 % de la població que en edat correspon 
als primers cursos de l'ensenyament secundari (J. Planas, 1985), i és cada vegada 
més alta la taxa d'escolarització en els darrers cursos i nivells de l'ensenyament 
secundari i superior (J. Castillo, 1983). 

Simulthniament al seu engrandiment, el sistema escolar s'ha anat fent més 
complex i ha augmentat l'abast de la seva presbncia social. 

Pel que fa a la seva complexitat aquesta no és només conseqübncia de la seva 
grandiria que, per ella mateixa, ja implica un increment de la complexitat en 
qualsevol sistema, a més és també conseqübncia del fet que s'adreqa a "tota la 
població", i per tant a tots els tipus de població (grups i classes socials) i encara 
més la seva complexitat resideix en la prbpia complexitat de nivells educatius, 
especialitats, cicles, modalitats d'ensenyament, vies i requisits d'accés d'uns punts 



a d'altres del sistema, etc., com a conseqükncia de: a) haver de donar resposta a 
les demandes d'una societat cada vegada més complexa i, b) de la prbpia d inh ica  
interna (J. R. Figuera, 1983 i G. Franchi, 1984). D'altra banda, l'increment de la 
seva preskncia social deriva de la importhncia de les funcions socials assignades o 
assolides pel sistema d'escolaritat i titulacions de masses. 

El nivell d'estudis i10 de títol ha esdevingut una de les informacions base de 
l'estadística, junt amb el sexe, l'edat i l'estat civil, i aixb indica que és un dels 
instruments bhsics de la classificació social. Perb tornant a les seves funcions 
socials, podem afirmar que el sistema escolar juga un important paper en la socie- 
tat i per a tots els individus que la formen, a tres nivells o en tres hmbits. 
a) Transmissió de la cultura. Entesa com el conjunt de coneixements, actituds, 
valors i capacitats que van lligades a la socialització en una societat concreta i a 
les seves necessitats productives. 
b) Mecanisme bhsic-de la jerarquització social. La relació del sistema escolar 
(tipus d'escola, títols, nombre d'anys d'escolaritat, etc.) amb l'adjudicació de llocs 
de treball ha passat a fer funcions de mecanisme bhsic de jerarquia social i de 
justificació de les diferkncies (M. Subirats, 1980, J. Planas, 1983). 

Aquesta tasca de classificar la població i de legitimar "acadbmicament" aques- 
ta classificació és especialment eficaq i "útil" donat l'abast de l'escola actual per- 
qub el fet de ser masses li permet classificar el conjunt de la població. 

D'entre els mecanismes socials bhsics de jerarquització que l'escola contri- 
bueix a reforqar i legitimar volem destacar, per la seva transcendkncia, la divisió 
jerhrquica entre treball intelelectual i manual. 
c) Productor d'expectatives: l'escola juga a nivell individual, perb per a tots els 
individus, un paper forqa important en la construcció de la <<imatge de si mateix>> 
(M. Hutean). 

Durant el pas per l'escola, l'individu es va creant una imatge d'allb a qui: pot 
aspirar a ser "quan sigui gran". fis veritat que aquesta feina no és exclusiva de 
l'escola i que la família i el medi en general juguen també un paper important en 
la construcció d'aquestes expectatives. Perb l'escola és el lloc on l'individu mesura 
les seves capacitats (de manera "objectiva" i "científica") en una etapa decisiva de 
la construcció de la prbpia personalitat. No cal gaire imaginació per veure la im- 
porthncia que tenen en aquest sentit els anomenats "kxit" i "frachs" escolar, com a 
premonició de l'bxit o el frachs social i en l'ampliació o autorestricció d'expectati- 
ves a l'hora de plantejar-se el propi futur com adult (G. Franchi, 1984). 

- Del que hem dit en l'apartat anterior se'n desprkn que els trajectes o histo- 
rials escolars dels diversos individus durant la seva joventut són diferents. Veiem 
en primer lloc quines són les causes i en segon lloc els aspectes principals d'aques- 
ta diferenciació i la lbgica en quk estan basats. 

Pel que fa als motius d'aquestes trajectbries diferents en quantitat i qualitat 
d'educació s'ha polemitzat molt perb, a grans trets, podem dir que dues n'han 
estat les teories principals: la "Teoria de la igualtat d'oportunitats" i la "Teoria de 
la reproducció". 

De manera esquemhtica podem dir que la primera vol explicar aquestes trajec- 
tbries diferents en base, principalment, a les capacitats intel.lectuals i a l'esforq 
(mkrit) de cada individu. Per als que han mantingut aquesta explicació, d'altra 
banda molt difosa en les societats basades en la competitivitat, l'escola ofereix un 
camp de proves on, amb els corresponents correctius (beques, etc.), progressa el 
més capacitat i aquell que més s'esforqa. 

No és difícil veure la importhncia d'una teoria d'aquest tipus per justificar les 
desigualtats socials legitimant-les, a més, a través d'un instrument "neutre" i "cien- 



tífic" com és l'escola, segons ells instrument bhsic de la igualtat d'oportunitats 
socials. 

També de manera esquemhtica direm que la "Teoria de la reproducció" explica 
els diferents curriculums i historials escolars en base a l'origen social de les perso- 
nes. Per als que mantenen aquesta teoria, l'escolaritat diferent dels diversos indivi- 
dus tendeix a reforsar i a reproduir les diferbncies d'origen social, cultural, etc. 
Així, segons aquesta teoria el paper del sistema escolar ben lluny de garantir la 
igualtat d'oportunitats, sota aquesta experikncia, reforsaria la desigualtat prbvia de 
les classes i grups socials, oferint més i "tractant" millor a aquells que socialment 
són privilegiats i a l'invers pels més explotats (C. Bandelot i R. Establet, 1967). 

Respecte a les trajectbries diverses i en referbncia a les dues teories esmenta- 
des pensem que avui es pot afirmar, sense por d'equivocar-se, i amb l'aval de 
múltiples recerques al respecte (J. Carabaña, H. Cintis i S. Bowles; F. S. Coppe- 
110, 1982; P. Bourdieu i J. C. Passeron, 1970, i altres) almenys tres coses: 
a) que les institucions escolars no són mitificadores, sinó que tendeixen a reforqar 
la diversitat: <<las instituciones escolares carecen de unidad, estan concebidas no 
para promover un nivel cultural homogéneo en la población, sinó al contrario, 
para diferenciarla según cualificaciones diversas>> (M. Subirats, 1980). 
b) que tot i amb matisos de les dues teories la que millor explica allb que passa a 
la realitat és la "teoria de la reproducció". 
c) que malgrat tot, dins la societat capitalista és més igualitiriament repartida 
l'educació que la riquesa, és a dir, que malgrat el carhcter reproductor del sistema 
escolar l'escola és més democratitzada que l'economia en general i la producció. 

<<En l'actualitat es pot dir que les desigualtats en el terreny educatiu són 
sensiblement més petites que les que subsisteixen en el terreny econbmic. Per 
exemple hi ha molt poca diferkncia en les oportunitats que s'ofereixen a ambdós 
sexes dins l'ensenyament, perb amb un mateix nivell educatiu, el sou d'una dona 
correspondrh aproximadament a 314 del d'un home. Si comparem en termes d'in- 
versió educativa el 20 % més privilegiat de la població amb el 20 % d'ingressos 
més baixos observarem només una diferbncia de 2 a 1. Naturalment la diferkncia 
radica en qub els més beneficiats han rebut una major (més llarga) educació i han 
estudiat en escoles més cares. Si comparem aquests dos mateixos nivells en termes 
d'ingressos econbmics, la diferbncia és aproximadament de 10 a 1. Finalment, en 
termes de riquesa i de béns la diferkncia és astronbmica: el 20 % superior de la 
població és prhcticament el propietari de tota la riquesa dels U.S.A.>> (H. Levin, 
1985). 

Áixb significa que l'escola juga entre d'altres un paper important en la selec- 
tivitat social, de tal manera que malgrat que l'escolaritat estigui més democratitza- 
da que el món econbmic, es troba molt lluny de satisfer els principis ideolbgics de 
la "teoria de la igualtat d'oportunitats" a que abans hem fet referkncia. 

Són molts els factors que tendeixen a condicionar el curriculum escolar d'un 
infant i, posteriorment, d'un jove. Aquí ens limitarem a fer referbncia als més 
evidents, que són: 1) la classe, 2) el sexe, 3) el nivell d'estudis dels pares i, 4) el 
lloc de residkncia. 

Són moltes les combinacions possibles d'aquestes quatre variables, perb resul- 
ta evident que ser dona, néixer en una família socialment i econbmica de nivell 
baix, amb uns pares que tenen també un nivell baix d'estudis, o simplement "no 
tenen estudis", i viure en una zona rural o suburbana on els estímuls i la qualitat 
del medi és baixa, si no negativa, són factors que condicionen objectivament i, el 
que és pitjor, subjectivament, l'historial escolar dels infants i joves. 

Les dades que ens permeten fer tals afirmacions són múltiples i algunes forsa 
conegudes. D'una banda ens remetem a les referkncies fetes respecte de la teoria 



de la reproducció, d'altra a informes com el publicat per M. Subirats (1983) sobre 
l'escola rural a Catalunya, i el realitzat per M. Ludevid (1985) sobre el nivell 
d'escolaritat dels joves per banis a la ciutat de Barcelona, i finalment la comunica- 
ció de M. Subirats a les jornades "Joventut a debat" sobre les discriminacions per 
raó del sexe a l'interior de l'escola. 

Aquesta selecció escolar, que té com a darrer origen les diferbncies socials, 
es fa a través de dos tipus de mecanismes. Hi ha un tipus de mecanismes més 
evidents, fins i tot podriem dir més grollers, de tipus econbmic, de baixa qualitat 
de l'oferta pública, especialment pel que fa a recursos econbmics (veure memorial 
de greuges presentat a la Generalitat pel Secretariat per a la defensa de l'escola 
pública com a resposta al decret del CEDIP), de poc ajut als sectors més pobres 
en els nivells no obligatoris, especialment al preescolar, etc. 

Hi ha, d'altra banda, un mecanisme de selecció escolar mepys aparent, perb 
molt potent i difícil de combatre, que és el model cultural. Es evident que el 
sistema escolar, quan avalua els alumnes, només valora un tipus de capacitats, 
actituds i coneixements que de forma molt simple podríem definir com: mascles, 
urbans i teoricistes (F. Caivano, 1985). 

De tal manera que si suposem una hipotbtica igualtat d'oportunitats respecte 
a l'oferta de places escolars per a tothom, amb un mínim de condicions (de la 
qual encara estem lluny en el nostre país), no hauríem aconseguit una veritable 
democratització de l'escola, perqub a la democratització dels recursos és impres- 
cindible d'afegir-hi la democratització cultural. El model cultural en qub es basa 
el sistema escolar avui exclou els valors i les capacitats de certs grups i classes 
socials fent-10s fracassar en el terreny escolar que presenten com a neutral i irnmu- 
table. 

Podríem posar molts exemples per ilalustrar el que diem, perb potser el més 
colpidor és el de les reformes educatives que no han abordat el tema de la democra- 
tització del model cultural de l'escola, i que obliguen amb la democratització de 
les places escolars a jugar "en terreny contrari" als grups socials que accedeixen al 
sistema escolar, o a nous nivells, per primera vegada; i a més són sempre els que 
de partenqa són més perjudicats socialment. Podem concretar-ho amb l'experibncia 
dels laboristes anglesos en la postguerra, que va motivar, entre d'altres, els treballs 
de B. Bernstein, i preocupa que no s'estiguin produint fets d'aquest tipus en les 
reformes educatives en curs actualment, quasi exclusivament centrades en la reor- 
denació interna i el perfeccionisme didhctic, fomentant d'aquesta manera que les 
inbrcies de la institució escolar en forma de "matbries", "nivells", "cursos", etc. 
transformin qualsevol intent d'innovació educativa en un: "canviar-ho tot perqub 
res no canvi'i". 

Una igualtat d'oportunitats per a tota la població infantil i juvenil que es 
limiti a les places escolars i no arribi a democratitzar el model cultural en qub es 
basa l'escola pot tenir (sovint ha tingut) un efecte oposat al pretbs, ja que imposant 
un model que correspon als sectors socials privilegiats, dins i fora de l'escola es 
provoca el frachs d'aquells sectors més desfavorits que, com tothom sap, són els 
que més suspenen. Així, la igualtat d'oportunitats entesa exclusivament com a 
places pot tenir l'efecte de legitimar la desigualtat social demostrant que els rics 
ho són perqui: són llestos i els pobres són pobres perqub són menys llestos. Abun- 
dant en els exemples per il.lustrar aquest raonament, hi ha una frase que sovint 
diuen els pares dels alumnes que van a inscriure al seu fill a la formació professio- 
nal: <<el meu fill és llest perd no serveix per estudiar,,, aquesta frase ha servit per 
exemplificar la separació entre el "currículum" i la "vital" (F. Caivano, 1985). 

Per últim, per tancar aquest apartat hauríem de fer un parell de referbncies 



respecte a com un currículum escolar condiciona el futur social, especialment en 
la seva vessant feina. 

Respecte al Mercat de Treball: un currículum, historial o trajectbria esco- 
lar situa els joves en condicions ben diferents entre ells, en el mercat de treball. Si 
bé els estudis i especialment el títol ja no té el valor de mercat que tenia fa uns 
anys, ja no és garantia d'ocupació qualificada, no és veritat que no tingui impor- 
thncia a l'hora de trobar feina o tingui una influbncia negativa com alguns pretenen 
defensar. 

Avui es pot continuar afirmant que estudiar ajuda a trobar feina, a poder 
tenir immediatament o a la llarga una feina millor, que com més alt és el nivell 
d'estudis major és l'estabilitat en el treball, i que la subocupació és quelcom que 
només afecta els joves amb nivells alts d'estudis, perqub als nivells baixos no 
existeix la possibilitat de subocupació i el dilema és tenir feina o no, vist així, i 
especialment en una etapa de crisi econbmica, la subocupació no deixa de ser un 
privilegi dels que tenen nivells alts d'estudis (J. Planas, 1983). 

Respecte a les expectatives generades per l'autoconcepte o imatge d'un ma- 
teix: l'escola, o millor dit el pas per l'escola influeix de forma decisiva en la 
construcció de l'autoconcepte i conseqüentment de les expectatives, situant allb 
que el jove segons les seves capacitats pot aspirar a ser en la seva vida adulta. 
Així l'kxit o el frachs escolar, el "servir per estudiar" o no, no té exclusivament 
un valor acadbmic sinó que s'interioritza i es projecta cap al futur constituint una 
veritable autoselecció molt més important que totes les proves i "ajuts" d'orienta- 
ció escolar i professional formals. 

4.2. Situació i perspectives dels diferents grups de joves respecte a la seva inser- 
ció professional i social: l'escola i les necessitats dels joves per a la transi- 
ció 

En aquest apartat voldríem esbossar quins són els terrenys en que es concreta 
la "transició" o dit d'una altra manera les necessitats dels joves en deixar l'escola. 
Calen ara unes puntualitzacions prbvies: 
a) La informació disponible sobre aquest tema és molt desigual, la que disposem 
encara ho és més i aixb quedar& reflectit en la nostra exposició. 
b) Els temes que intentarem abordar són tractats bastant esquemhticament per tal 
de donar entrada al punt següent que és el que prbpiament interessa en aquesta 
hrea temhtica: "La resposta del sistema educatiu a les necessitats de la transició". 
c) Sovint parlarem dels joves en general, la qual cosa esdevé una generalització 
poc rigorosa i que porta a confusió, perd sovint el nivell d'esquematització i la 
poca informació disponible no ens permeten altra cosa. 
d) Quan hom parla de les necessitats dels joves i la seva relació amb l'educació 
és tan absurd pretendre que l'escola, ella sola, les resolgui o satisfaci com pensar 
que no hi té res a fer. La resposta a aquests problemes ha de ser l'esfor~ combinat 
dels diversos agents de socialització dels infants i dels joves i,  entre ells, l'escola. 

Fetes aquestes puntualitzacions prbvies entrem doncs a intentar definir les 
"necessitats" dels joves de cara a la transició. Aquestes necessitats es poden agru- 
par en quatre hees: a) l'ocupació, b) els estudis, c) la inserció política i cultural, 
i d) l'esfera personal. Aquestes quatre &rees temhtiques poden ser tractades a tres 
nivells: el de les necessitats subjectives o aspiracions, el de la situació actual i el 
de les exigbncies socials vistes com a tendbncia. 



L'actitud dels joves davant del treball: 

El trobar feina, el realitzar un treball remunerat continua essent malgrat tots 
els discursos sobre l'oci una necessitat essencial dels joves i especialment d'aquells 
més pobres (M. Ludevid, 1985). 

De tota manera sembla que el paper del treball en l'escala de valors s'esth 
modificant per a alguns sectors de joves (V. Lonisel, 1982), i segons B. Schwartz 
els joves <<no refusen el treball perb el desacralitzem (B. Schwartz, 1982). Amb 
tots els matisos que es vulgui sembla evident que el treball juga un paper determi- 
nant en l'adquisició dels status d'adult, segons els models culturals dominants i 
difosos i que junt amb el sou que l'acompanyen és un factor, podríem dir previ, 
per a la inserció social adulta a tots els nivells>> (M. Fernández Enguita, 1985). 

Trets principals de l'atur juvenil a Catalunya ( M .  Ludevid, 1983 - J .  Planas, 
1985) 

Recollim aquí els aspectes principals de l'atur a Catalunya tot i que com a 
característiques són semblants, almenys, a les dels pai'sos de la C.E.E. 
A grans trets podem dir: 
1) Un de cada dos aturats és jove: el 49'7 % dels aturats (EPA, 1982) té entre 16 

i 24 anys. Aquesta proporció és encara més greu si tenim en compte que una 
part important dels joves es troba fora del mercat del treball, per altre cantó les 
dones joves pressionen més en el mercat de treball que les de més de 24 anys. 

2) Quasi un de cada dos joves que vol treball no en té: al voltant del 42 % dels 
joves actius esta aturat (EPA-82). 

3) Les dones ho tenen pitjor: d'una banda el percentatge d'atur sobre les dones 
actives és lleugerament més alt que el dels homes (EPA-82), perb a més, en el 
cas de les dones, l'atur juvenil representa el 63 % del total d'atur femení, 
mentre que les dones joves són tan sols el 17'8 % del total de la població 
activa femenina. 

4) Com més jove pitjor: Si els joves suporten una part desproporciona1 de l'atur 
aquesta no esta homogbniament distribui'da entre els grups d'edat 16-24, ja que 
es carrega sobretot en els grups d'edat més joves. Segons el "Full Mensual 
d'Ocupaci6" del Departament de Treball de la Generalitat de gener de 1984, el 
grup d'edat 16-19 anys suporta el 28 % de l'atur global. Cal fer atenció que els 
aturats han de ser actius, i per tant els actius de 16-19 anys són els que tenen 
un nivell d'escolaritat més baix. 

Qu2 demana el sistema productiu? 

A part del fet que, com hem vist en l'apartat anterior, el sistema productiu 
demana i ofereix poc a les noves generacions, quan demana quelcom aquesta 
demanda ve configurada per (M. Ludevid, 1985 i H. Levin, 1985): 
- Si abans es solia estudiar una sola cosa per fer un Únic treball d'ara endavant 
s'hauran d'estudiar diverses coses perqub durant la nostra vida laboral realitzarem 
diferents treballs. La formació es configura com un procés permanent. 
- La rapidesa amb qub canvien els perfils professionals fa que les especialitzacions 
professionals esdevinguin obsoletes rhpidament. Aquest fet obliga d'una banda a 
reforqar una formació bhsica i sblida que capaciti per a la polivalbncia i d'altra 
banda a garantir una oferta d'estudis especialitzats, flexible i revisable segons les 
necessitats del mercat de treball. 
- La relació de la formació amb l'ocupació s'ha limitat a formar per al treball 
assalariat, quan sembla que gran part del treball possible encara és per crear i 



possiblement dins allb que hom anomena "economia social", que implica incloure 
en la formació pel treball d'educació per emprendre iniciatives, la mentalitat i la 
capacitat emprenedores (M. Ludevid, 1985 i A. Serra, 1985). 
- La relació entre introducció de noves tecnologies i qualificació o desqualificació 
del treball depkn basicament de decisions de política empresarial, especialment 
referents a l'organització del treball (J. R. Figuera, 1984) i aixb té relació amb una 
major o menor productivitat: <<Hemos realizado estudios sociométricos sobre la 
industria de telecomunicación y hemos observado que cuando hay una subutiliza- 
ción de la educación de 10s obreros en su trabajo el rendimiento de la industria es 
menor>> (H. Levin, 1985). 
- L'escola hauria de preparar per a les noves formes d'organització del treball, 
sobretot des de la practica quotidiana escolar, que fins avui reprodueix el model 
taylorista tradicional, fins i tot quan a vegades s'expliquen tebricament aquestes 
noves formes d'organització del treball (P. Montobbio, 1984). 
- <<En el pasado la discusión sobre educación y productividad estaba enfocada 
únicamente hacia un aumento constante de la educación de la gente y no en la 
utilización de esta educación. Esto significa un gran cambio en el análisis porque 
hoy en vez de hablar de sobreeducación se habla de subutilización de la educación 
en nuestra sociedad, en gran parte atribuible a 10s sistemas tradicionales de gestión 
y control capitalista>> (H. Levin, 1985). 
- <<En el plano de la educación se vuelven más importantes 10s factores de comuni- 
cación y razonamiento. La participación (de les noves formes d'organització del 
treball) requiere un dominio de la comunicación y el procedimiento de datos, y su 
posterior utilización requiere asimismo elementos de razonamiento. Estos dos ele- 
mentos (comunicación-razonamiento) están lejos de las preocupaciones y expecta- 
tivas normales de una educación tradicional>> (H. Levin, 1985). 
- En la necesskia formació professional, entesa en sentit ample, per a tothom és 
cada cop més urgent el contacte entre l'ensenyament mitja i l'empresa. <ciQué 
clase de polivalencia puede ser ésta en que falta la formación en el trabajo?,, (M. 
Fernández Enguita, 1985). 
- L'educació és cada vegada menys tasca exclusiva de l'escola, cal pensar en 
establir una forta coordinació i unificació d'esforqos entre les empreses, les comu- 
nitats locals, els pares, els mitjans de comunicació social i les escoles per respon- 
dre a les complexes exigkncies de la inserció professional dels joves, avui. 

Exig2ncies educatives de la transició al treball 

Quan parlem de transició avui, com hem dit abans, ens referim al fet que el 
pas de l'escola al treball avui ja no és automatic (G. Welbers, 1985); el futur 
ocupacional de molts joves es presenta incert, complex i inestable per un període 
sovint llarg. 

En aquest context l'educació per a l'ocupació ha d'incloure aquells coneixe- 
ments, capacitats i actituds que permetin moure's dins del mercat de treball exis- 
tent o plantejar-se l'auto-treball o el treball associat. 

Els joves han de conkixer els complicats i sovint foscos mecanismes del mer- 
cat de treball: Com i on demanar feina, conkixer la legislació que regula l'oferta 
de treball i el treball a compte d'un mateix, han de sentir-se segurs d'ells mateixos 
i del que ofereixen en cercar feina, han de sentir-se capaqos d'aprendre coses 
noves i afrontar situacions imprevistes, etc. 

Els estudis 

L'actitud dels joves davant dels estudis és forqa diversa i depkn de factors 



ben distints, sense pretendre ésser exhaustius direm que els principals són: a) la 
imatge d'un mateix (autoconcepte), b) la imatge del valor dels estudis, c) el medi 
sbcio-cultural, i d) l'oferta educativa i les seves condicions (econbmiques, acadb- 
miques, d'horari, etc.). 

D'aquests quatre factors només té una certa autonomia el quart, doncs els tres 
primers sovint van molt lligats. 

L'bxit o el fracris escolar condicionen molt les expectatives (legal i psicolbgi- 
cament) del jove de cara a continuar o no estudiant i de fer-ho en un tipus $'estudis 
o altres. L'bxit o el fracris escolar van molt lligats a l'origen sbcio-cultural de 
l'alurnne, i ,  tot plegat, condiciona fortament el valor que s'otorga als estudis. 

Un mateix historial acadbmic pot ésser avaluat com un bxit o un fracris segons 
si el jove forma part d'un medi sbcio-cultural o altre. fis clar que hi ha famílies on 
"el mínim" és tenir estudis superiors mentre d'altres consideren un "bxit" que el 
seu fill faci la Formació Professional de segon grau. 

Hom pot dir, perb, que les actituds més generalitzades són: a) que estudiar és 
avorrit, b) que és important de cara al futur o millor dit <<sense estudis no es fa 
res>> (M. Ludevid, 1985 a) i aquestes dues es donen a vegades juntes, a vegades 
per separat. 

Perb parlar avui de l'actitud dels joves davant l'educació és parlar d'una cosa 
canviant i que exigeix molts matisos segons els tipus de joves i les circumstrincies 
econbmiques i socials que els envolten. 

<<Les actituds de les actuals generacions de joves en relació a l'ensenyament 
s'han configurat a partir dels fenbmens contradictoris assenyalats fins ara. Res no 
té d'estrany que l'avaluació que fan de l'educació sigui també ambivalent i contra- 
dictbria, i que se'n derivin l'interbs pels estudis i, alhora, l'alt percentatge d'aban- 
dó abans del terme>> (M. Subirats, 1983). 

<<Les actituds vigents en els anys seixanta i principis dels setanta de contesta- 
ció dels continguts i de l'ordenació educativa, és a dir, les actituds actives quant a 
l'orientació de l'educació mateixa han desaparegut. En el seu lloc apareixen acti- 
tuds passives que es resoldran de dues maneres: per l'acceptació total de les formes 
educatives o per l'abandó dels cicles abans de terme>>. 

La transició dels "estudis " als "estudis " 

L'ensenyament es troba organitzat de tal manera que domina la lbgica dels 
nivells superiors sobre els inferiors. Així s'organitza des de la universitat cap 
enrera. El batxillerat s'organitza seguint el model universitari on és més important 
la "Cibncia" en forma de "matbries", i s'assembla forqa a una suma de llicenciatu- 
res en petit. L'alumne, la persona, ha d'adaptar-se a aquesta "cii?ncia" i a les seves 
formes "acadbmiques" o no serveix per estudiar. El batxillerat, a la vegada, imposa 
aquest model a la segona etapa o cicle superior d'EGB, i la Formació Professional 
és per a aquells que "no serveixen per estudiar". 

Segons aquesta lbgica podríem dir que als onze anys la població escolar co- 
menqa a preparar-se per anar a la universitat, tot i que la immensa majoria no s'hi 
matricularri mai. La preocupació central del cicle superior és lade preparar bé els 
alumnes per al BUP, malgrat que molts professors d'instutut es sentin quasi obli- 
gats a dir que van mal preparats un cura rera l'altre,, i el BUP-COU té com a 
preocupació central la de preparar per a la Universitat, malgrat que també molts 
professors d'universitat repeteixen any rera any que els alumnes arriben molt mal 
preparats, i tant els de BUP com els d'universitat justifiquen les seves avaluacions 
en base als temibles nivells. Per qub no se sent mai a parlar a EGB o a BUP de si 



els alumnes van ben preparats per a la Formació Profesional, o per a qualsevol 
altre tipus d'estudis reglats o no? 

De fet, millor o pitjor, la transició dels estudis als estudis entesos com a 
cicles que preparen per a la universitat és una de les preocupacions centrals del 
Sistema d'ensenyarnent, tan central que a voltes sembla l'única. 

La inserció política de les noves generacions. Participació democrhtica 
i exigbncies formatives: teoria i prhctica 

L'actitud dels joves: hom parla molt sovint del "passotisme" dels joves, del 
seu desinterks per a la participació política, d'entrada voldríem dir dues coses 
sobre aquest punt: a) sembla que l'absentisme dels joves no és molt diferent del de 
la població en general, per tant, caldrh cercar els motius en algun altre factor 
diferent del juvenil (M. Planellas, 1983), b) sovint els professors que eren estu- 
diants en l'kpoca franquista no acaben d'entendre la poca motivació i la poca 
activitat que tenen els nostres estudiants d'avui. 

Sense que aixb serveixi per explicar-ho tot, creiem que moltes vegades obli- 
dem que els nostres estudiants i els joves en general s'han socialitzat dins la demo- 
crhcia i reben la histbria que nosaltres transmetem sobre la dictadura, de manera 
semblant a com nosaltres rebíem les histbries de la guerra civil dels nostres pares. 

Aquest fet, és a dir, no haver viscut de jove una dictadura, implica necesshria- 
ment actituds respecte a la participació. Per a nosaltres, enfront de la dictadura, la 
participació era un valor per ell mateix; per a una joventut socialitzada dins la 
democrhcia cal omplir-la de contingut. 

En el terreny polític, les dificultats en l'inseriment social i professional dels 
joves comporta sovint un desarrelament que sens dubte pot dificultar la identifica- 
ció de parts importants de les noves generacions amb la política en general i amb 
la problemhtica nacional catalana i les seves institucions que esdevenen ineficients 
per donar resposta als seus problemes bhsics d'inserció social. 

L'escola: educar per a la democrhcia és una qüestió 
primordialment prhctica 

En l'actual situació abordar l'educació per a la democrhcia implica segons B. 
Schwartz: <<involucrar els joves en totes les decisions que afecten a la societat,, (B. 
Schwartz, 1982). En el seu informe diu: <<comptar amb la participació dels joves 
exigeix acceptar que qualsevol iniciativa que proposem només tindrh credibilitat 
en la mesura en que estem disposats a que ells la modifiquin, replantegin o amplii'n 
immediatament,,. 

A l'escola cal evitar dos possibles errors: <<per una banda, recordar poc la 
histhria i les nostres lleis bhsiques, no "vacunar" els alumnes perquk siguin capaqos 
de defensar la democrhcia i no comportar-se passivament quan aquesta sigui ame- 
naqada. De l'altra, el risc de fer-ho malament, convertint l'ensenyament dels va- 
lors democrhtics en una relació de recitals memorístics dels diferents articles de la 
Constitució o l'Estatut, a l'estil de les antigues "maries" del franquisme,, (M. 
Planellas, 1983). 

Si donem un pas més, en esskncia, l'educació per a la democrhcia és una 
qüestió primordialment prhctica, el jove estudiant es prepara per a la participació: 
participa emprant de manera regular i quotidiana els principis i l'organització de- 
mocrhtics, fent referkncia als aspectes fonamentals, per a ell, de la seva activitat 
escolar i sobre els temes que siguin de real importincia, és a dir, el que es fa a 
classe, els continguts i els mktodes de les assignatures, l'avaluació, etc. (Informe 
Final Projectes Transició de la CEE-1983). 



L'esfera personal i l'educació 

En aquest terreny les necessitats dels joves són, sens dubte, moltes; van des 
la sexualitat fins a l'alimentació i el consum, passant per l'ús del telbfon, enviar 
una carta i conbixer el sistema dels xecs, lletres de canvi, etc. Sense oblidar tot el 
que implica la construcció de la prbpia personalitat. 

Són tan hmplies les possibilitats i necessitats com minsa és la resposta de 
l'escola. Podem dir que amb molt poques excepcions és una hrea de la transició 
abandonada pel sistema educatiu i en contraposició molt present en el jove que ha 
de plantejar-se la seva vida adulta. 

El fet que posem juntes tantes coses i tan diverses dins d'un paquet etiquetat 
"l'esfera personal", indica les deficibncies en l'anhlisi d'aquesta temhtica. Aques- 
tes deficibncies en l'anhlisi s'incrementen si contemplem la manca quasi total de 
resposta del sistema escolar. 

4.3. La resposta del sistema escolar: Sistema educatiu i sistema escolar. 

Efichcia i eficibncia del sistema escolar en la resposta a les necessitats plante- 
jades. 

L'escola no és més que una de les institucions que intervenen en la socialitza- 
ció d: l'infant i del jove. 

Es veritat que l'experikncia escolar, com vbiem en el primer apartat, és una 
experibncia d'importhncia decisiva en la preparació per la "transició", donada la 
seva massivitat, la seva durada, el seu valor simbblic i el seu paper en la construc- 
ció d'expectatives. 

Perb també és veritat que si no situem l'escola dins del conjunt d'institucions 
i factors educatius difícilment podrem resituar el seu paper en una societat canviant 
i, en conseqükncia, difícilment entendrem quina és la seva funció en la tasca 
compartida de facilitar i fer més eficaq la inserció professional i social de les noves 
generacions. 

Difícilment entendrem el paper real que juga l'escola en la nostra societat si 
no fem un plantejament més global de l'educació com a tasca compartida per 
institucions com la família, l'església, l'administració pública, etc., els mitjans de 
comunicació i el que s'ha anomenat "ensenyament informal" o "no reglat" que en 
forma de cursos (idiomes, informhtica, gestió, cerhica ,  cuina, etc.) o altres esth 
adquirint una importhncia molt gran en el curriculum formatiu com a diversificador 
de curricula o nivells d'escolaritat molt difosos dins l'actual escola de masses (G. 
Franchi, 1984 i 1985). 

Tampoc entendrem gran cosa sobre la resposta que l'escola dóna als requeri- 
ments de socialització de les noves generacions si no tenim en compte que esta 
sotmesa a una doble dinhica:  a) la social, representada per les demandes de la 
societat en general, expressada sovint en termes polítics, i els seus usuaris més 
immediats i, b) una d inh ica  institucional que sovint (com a totes les institucions) 
tendeix a pervertir i contradir els seus objectius aparents (C. Offe, 1977). 

Aquesta segona dinhmica és la que porta a G. Franchi a parlar d'c<Una funció 
paradoxal de la política escolar: la de contradir els prppis objectius i crear conflic- 
tes allh on pretenia resoldreYls)> (G. Franchi, 1984). Es indubtable que en totes les 
institucions la prbpia dinhmica institucional, en forma d'inkrcies i resistkncies al 
canvi, acaba creant una dinimica en elles; les institucions deixen de ser instru- 
ments per ser finalitat. Aixb sens dubte es produeix encara amb més forqa en el 
sistema escolar. 

Fetes aquestes precisions resulta més clara la necessitat de diferbncies en 
l'anhlisi del sistema escolar, d'una banda la seva eficacia, entesa com la correspon- 



dkncia entre els seus objectius i les necessitats socials i la seva eficidncia, entesa 
com a resposta de la institució escolar als propis objectius fixats, al marge del fet 
que aquests siguin o no funcionals a la demanda social, podríem dir que l'eficikn- 
cia seria com l'eficlcia interna de la institució; com assoleix els objectius que s'ha 
fixat. 

Pel que fa al tema de la "transició", tal com l'hem caracteritzat en l'apartat 
anterior podem dir que en termes d'efichcia el sistema escolar especialment en 
l'ensenyament, esta centrat en una part d'un dels quatre aspectes que assenyald- 
vern: la transició de l'escola en la seva branca BUP-COU-Universitat. Deixant en 
un paper molt poc rellevant la transició a la branca FP i a les altres transicions no 
escolars: el treball, a la participació democratica i a l'esfera personal. 

fis veritat que dins del sistema escolar hi ha la Formarció Personal, perb en 
la mateixa Llei General d'EducaciÓ (1970) aquesta era situada fora de l'apartat de 
"niveles educativos" i, de fet, en la seva implantació ha seguit una lbgica o dinarni- 
ca completament separada de treball, configurant-se en la practica com un tipus 
d'ensenyament de segona categoria desvinculat del mercat de treball (J. Planas, 
1985 b). 

fis veritat també, que encara que en els nivells d'EGB, BUP i COU no es faci 
menció explícita ni preocupi la funcionalitat del que s'aprkn respecte al mercat de 
treball, si que s'aprenen maneres de fer, actituds i formes de relació que serveixen 
per al treball, perb el fet no de plantejar-s'ho pot fer que aquestes es transmetin de 
forma acrítica i segons models conservadors i sovint obsolets (veure l'apartat sobre 
la transició de l'escola al treball). També té l'escola una funció classificadora 
jerkquica que és utilitzada en el mercat de treball i dins les relacions de producció 
(veure el primer apartat). Pel que fa al camp de les transicions cap a la participació 
democratica i l'esfera personal, podem dir el mateix; quasi no esta present explici- 
tament perb l'escola, de fet, socialitza en ambdós terrenys, i aixb pot suposar en 
general la transmissió "espontania" de models consolidats socialment de forma 
acrítica. 

Així doncs, respecte a l'efichcia del sistema escolar en referkncia al tema de 
la "transició" podem dir que és molt esbiaixada i que en gran part és "inconscient" 
o almenys no explícita, i per tant, absent en els debats, reformes i replantejaments 
que l'escola fa d'ella mateixa. 

5. ELS TRASTORNS PS~QUZCS EN L~ADOLESC~?NCZA 

5.1 Introducció 

Potser en cap altre apartat com en aquest es fa tan explícit el que dkiem en la 
presentació. Molts dels tbpics sobre l'adolesckncia: desequilibri, drogaaddicció, 
comportaments antisocials, conformen probablement l'estereotip "jove" i són alho- 
ra trastorns psíquics; així mateix molts dels prejudicis envers els "adolescents" 
tindrien cabuda en aquest capítol. Amb el greuge sancionador, de fer-ho aquí sota 
l'etiqueta de la clínica, és a dir amb el suport ideolbgic, tot sovint alienant, que 
prendre aquesta posició pot tenir quan és expressió d'una realitat social que atri- 
bueix "poders especials" als clínics. 

Més enlli voldríem afirmar que pel risc d'aquests perills no considerem im- 
possible l'existkncia d'una aproximació clínica que sigui alhora crítica i psicoso- 
cial, sinó tot al contrari, la reivindiquem. Rebutjant-ne els plantejaments ernrnasca- 
radors que permeten la conflictiva social i interpersonal com a qüestió psicologista 
o psiquihtrica; com també les contrhies sociologistes. 



El que trobareu a continuació en aquest apartat no és tota la realitat ni la de 
tots els adolescents, perd són realitats, comentades sovint superficialment, que no 
es poden deixar de banda. 

Finalment voldria incidir en una posició que podria induir a error: l'adolescbn- 
cia és un període de conflicte psicolbgic (com segurament tots els altres) perd 
potser amb una específica intensitat tant qualitativa com quantitativa. Aixi doncs, 
hi ha "trastorns" observables en tots els adolescents, i resultaria estrany que no fos 
així, en conseqübncia ens preocuparia aleshores aquell cas concret. Aixi demana- 
rem un esforq de comprensió i tolerhncia cap allb que denominem "trastorns lleus" 
o a les manifestacions "psicop~tiques" o actuacions que són indestriables del fet de 
ser adolescent amb les seves necessitats emocionals d'independbncia i autoafinna- 
ció, que impliquen una crítica i una oposició envers els pares i el món dels adults 
i del propi món de la infantesa. Sense que aixb, cal repetir-ho, tingui cap connota- 
ció patolbgica negativa, sinó tot el contrari, com manifestacions incipients d'una 
nova identitat jove, que necessita elaborar una nova conceptualització del món 
(ideologia) de la prbpia existbncia. 

Discriminar el que de normal i10 patolbgic tenen les nostres relacions, i en 
conseqübncia el capteniment humh, és una de les característiques de la salut mental 
de la comunitat. 

5.2. Trastorns lleus 

Com assenyala Porot (1977) els trastorns de conducta lleus <<es presenten amb 
freqübncia en aquestes edats, i no són més que l'expressió exagerada de l'evolució 
psicolbgica descrita anteriorment>>. 

Alguns d'aquests trastorns lleus són les freqüents modificacions de l'humor, 
estats de tristor, tendbncies cap a l'alllament, la introversió o l'autisme, i estats de 
fantasia amb aspiracions indeterminades, les quals porten a un fervor místic o a 
explosions sentimentals inesperades. 

En resum, aquests trastorns lleus poden ser qualificats de transitoris, i el 
pronbstic és majoritkiament favorable. 

5.3. Trastorns de caracter 

Els trets més característics pel que fa a la caracteriologia en la psicopatologia 
de l'adolesc&ncia són (Tejedor a Abella, 1981): <<baix nivell d'ansietat davant les 
conductes desviades, pobresa de judici i de valoració de la realitat i capacitat 
limitada per preveure les conseqübncies de llurs actes>>. Aquestes bases caracterio- 
lbgiques són les que porten, més sovint en l'adolescbncia masculina, cap a uns 
determinats trastorns de la conducta: Inhibició i alllament social; desviacions de la 
conducta sexual; conductes destructives i d'agressió, com són la delinqübncia o la 
drogaaddicció . 

5.4. Els trastorns neurdtics, psicdtics i psico-somatics 

Els trastorns neurbtics més importants en aquesta edat són les depressions 
neurbtiques, tant per la seva freqübncia com perqub presenten com a principal 
complicació la temptativa de sui'cidi. 

Entre els trastorns psicbtics, el més greu és l'esquizofrbnia. Aquesta és pro- 
dui'da, en aquells individus amb una personalitat predisposada, en el moment en 
qub es produeix la necessitat d'independbncia que el creixement comporta. 

Les psicosis afectives, tant la maniaco-depressiva com la depressió psicbtica 
són molt poc freqüents en l'adolescbncia. 



Els trastorns psico-somhtics més significatius són l'acné, l'obesitat i l'anorb- 
xia nerviosa, i són deguts generalment a situacions de "stress" provocades pels 
canvis fisiolbgics, emocionals i socials de l'edat. 

5.5. El sui'cidi 

Sobre aquest tema s'ha fet recentment un interessant estudi ("AVUI", 25-4- 
87) per part de la doctora Blanca Sarró, organitzadora de les 11 Jornades de Sui'ci- 
diologia, les conclusions més importants del qual són: 

- El sui'cidi és la tercera causa de mort entre els joves de Barcelona (caldria 
afegir que aquesta dada es pot generalitzar a Catalunya) de 15 a 25 anys. 

- La diferent freqübncia de sui'cidis entre Barcelona i altres ciutats (10,6 
sui'cidis per cent mil habitants a Barcelona, 3 a 5 per 100.000 habitants a 1'Estat 
espanyol) no és real sinó fruit de l'ocultisme que hi ha a l'hora de fer sortir les 
dades a la llum pública. La població en general considera el sui'cidi un acte íntim 
i personal, un tema tabú, quan és un aspecte més de la conducta humana. 

Segons un treball realitzat pel departament de sui'cidiologia de 1'Hospital Clí- 
nic de Barcelona (únic de 1'Estat espanyol) (departament creat l'any 1978) l'edat 
més critica pel que fa al sui'cidi és la de 18 anys. 

Els motius del desig de mort són diversos, hi ha un cúmul de factors: atur, 
solitud, alcoholisme, depressió, etc. 

Segons Tejedor (1981, p. 478) el sui'cidi és la tercera causa de mortalitat 
entre joves de 16 a 19 anys. Cal pensar perb que podria ger la segona, ja que 
segons estudis del Centre de Prevenció del sui'cidi de Los Angeles un 50 % dels 
sui'cidis reals són disfressats sota la denominació d'accident. 

En l'adolescbncia solen ser desencadenants del sui'cidi la mort d'un progeni- 
tor, els conflictes familiars, les frustracions sentimentals o la pkrdua d'un ésser 
estimat. 

Quan en una persona s'instaura la idea de mort hi ha el greu perill que acabi 
sui'cidant-se. D'aqui la importhncia de descobrir el més aviat possible els simpto- 
mes i posar en prhctica immediatament les mesures necesskies de prevenció. Des 
del moment en que sorgeix en l ' h im d'una persona la idea del sui'cidi fins que es 
produeix en ella la decisió de treure's la vida, transcorre un període de temps 
durant el qual es planteja tota una sbrie de dubtes respecte l'acte que pretén realit- 
zar (Cervera i Zapata, 1982). 

Una referbncia al fracds escolar 

Aquest és un tema que no pot ignorar cap estudi mínimament exhaustiu sobre 
la problemhtica de l'adolescbncia i encara més si tenim en compte el seu nivell a 
Catalunya que es calcula al voltant del 40 %. (Xifra d'altra banda que es presenta 
també en altres nacions europees). 

Les conseqübncies del frachs escolar són més marcades en el noi, donat que 
en la societat encara tan masclista en la que vivim, les expectatives posades en el 
baró són sempre majors que en la noia. 

Les conseqübncies del frachs escolar en l'escola, són bhsicament tres, i depe- 
nen de la capacitat resolutiva per part del subjecte davant les situacions confiic- 
tives: 
- Fbbia escolar. Impediment psíquic insuperable d'anar a l'escola. 
- Afeccions somhtiques sense causa orginica. 
- Absentisme escolar programat, substitució de l'escola pel carrer. 



Les repercussions que el frachs escolar té en els adolescents són, a grans trets: 
- Canvis en la prbpia valoració i en la dels altres. Infravaloració personal i sobre- 
valoració dels companys. 
- Mentida. Utilitzada com a sortida momenthnia en les situacions conflictives. 
- Treure valor als objectius d'aprenentatge de l'escola. Constitueix una manera de 
justificar el frachs escolar i disminuir l'angoixa. 
- Insuficibncia de coneixements i habilitats a partir dels quals poder obtenir una 
preparació laboral. 

Aquestes són les principals idees sobre el frachs escolar extretes de les aporta- 
cions realitzades per diversos professionals en les setenes Jornades del GREDJ. 

5.6. Tractament i assist2ncia psicolbgica 

L'índex de trastorns psíquics en l'adolescbncia és lleugerament superior a 
l'índex dels altres grups d'edats. Paradoxalment, el nombre d'adolescents que de- 
manen ajut psicolbgic és proporcionalment inferior i aquells que ho fan no actuen 
per iniciativa prbpia en la majoria dels casos. 

La baixa demanda d'assistbncia per part dels adolescents té el seu origen, 
segons Tejedor (p. 480), en tres causes: 
- La dificultat de l'adolescent per verbalitzar els seus conflictes i el seu malestar, 
sumada a l'escassa comun'fcació amb els pares. 
- Els pares i els educadors no sempre discriminen adequadament les alteracions 
psicolbgiques adolescents. 
- L'absbncia de dispositius assistencials en la comunitat als quals pugui acudir 
l'adolescent . 

En la labor psicoterapkutica cal guanyar-se la confianqa de l'adolescent, ga- 
rantint el secret de les seves confidbncies i persuadint-10 de la importhncia de la 
seva cooperació responsable en el tractament. 

Tal i com afirma Tejedor: 
Els objectius terapbutics pretenen que l'adolescent integri una identitat del seu Jo 
real amb una continui'tat temporal, que valori les seves actituds i la seva conducta 
i que sigui capaq de modificar-les per ell mateix, a fi que pugui relacionar-se 
adequadament amb el seu medi social (p. 480). 

La realitat actual de l'assistbncia psiquihtrica a l'adolescent és brillantment 
expressada en les paraules de Tejedor (p. 481): 

L'augment demogrhfic de la població adolescent (113 de la població mundial es 
troba en edats compreses entre el 12 i els 24 anys), la més gran durada de l'adoles- 
cbncia en la societat industrial i l'increment de la morbilitat psiquihtrica adolescent 
fan imprescindible l'assistbncia suficient i adequada a les necessitats adolescents. 
L'esquema organitzatiu consta d'unitats d'internament, residbncies, institucions 
psicopedagbgiques, centres de rehabilitació (toxicomanies, delinqiibncia), una ex- 
tensa xarxa de consulta ambulatbria, centres d'higiene mental, tallers protegits, 
clubs juvenils, etc. La psiquiatria en la comunitat preveu la col.laboraciÓ terapbu- 
tica i la prevenció de la salut mental en la família, les escoles, la universitat i els 
llocs de treball. 
Els estudis de control i revisió a llarg termini d'adolescents tractats en centres es- 
pecialitzats (Gosset i altres, 1973) són encoratjadors i evidencien que el pronbstic 
i la qualitat dels resultats terapbutics milloren dins un marc assistencial adequat. 
fis de lamentar, en el nostre país, l'abdncia d'una planificació de l'assistbncia 
psiquiitrica a l'adolescbncia i la falta absoluta de centres especialitzats. En espera 
que aixb sigui una realitat, alguns psiquiatres tracten els adolescents, bé en els 
dispositius assistencials d'adults, bé en els de nens. 



5.7. La drogaaddicció en l'adolescdncia 

5.7.1. Introducció: la droga al nostre país 

Per tal de situar el tema, i donar una idea del seu abast pel que fa al nombre 
de consumidors, donarem les xifres estimades de consumidors a Catalunya, segons 
edat i tipus de droga: 

DROGA 12-15 anys 16-25 anys 

Tabac 
Derivats del c h e m  
Alelucinbgens (LSD) 
Inhalants 
Alcohol 
Tranquilalitzants 
Amfetamines 
Cocalna 
Derivats de l'opi 

- -- - - 

Font: Del Hoyo, 1985) (x) consum esporhdic 

5.7.2. El perqub del problema 

Més endavant s'analitzari la problemhtica social que la drogaaddicció crea. 
D'entrada és gairebé obligat citar, encara que breument, les causes per les quals el 
consum habitual de drogues genera problemes, tant físics com psíquics, en el 
consumidor. 
a) Qub és una droga? 

Seguint Del Hoyo (1985), podem definir la droga com la substancia que, 
introduida en l'organisme, actua sobre el sistema nerviós central, és capas de 
generar una modificació del comportament del consumidor i, en més temps o 
menys, una dependkncia de l'individu a l'ds d'aquesta substincia. 
b) La tolerhncia 

A mesura que es produeix el consum d'una droga, el seu consumidor necessi- 
ta augmentar progressivament la seva dosi per tal d'obtenir el mateix efecte. 
c) Dependbncia 

El drogaaddicte ho és quan arriba a un punt en el qual ja no pot deixar de 
prendre la droga. Quan ho fa és inca pa^ de desenvolupar una vida normal, i es 
presenta en casos greus la síndrome d'abstinbncia. 

Es distingeixen dos tipus de dependbncia: la física, quan el cos troba a faltar 
la droga, i la psíquica, quan l'intelelecte, no l'organisme, no en pot prescindir. 

5.7.3. Qui és toxicdman? 

Com afirma Jervis (1977) els límits d'allb que s'entén habitualment per toxi- 
comania són molt costosos. Segons aquest autor la utilització esporhdica de subs- 
thcies tbxiques amb finalitat plaent no constitueix toxicomania. Malgrat tot, el 
pas de l'ds esporhdic a l'habitual, és a dir, a la toxicomania, és en general incons- 
cient, gradual i fhcil. Forma part de la psicologia del toxicbman la creensa que pot 
interrompre el consum habitual tan sols amb la seva forsa de voluntat, quan en 
realitat només en casos molt incipients la desintoxicació és possible sense ajut 



extern. Si ja des de diversos punts de vista s'ha posat en dubte l'existbncia del 
lliure albir humh, tal com sosté per exemple la teoria del determinisme psíquic, el 
que sembla encara més universalment acceptat és que aquell que es troba sota la 
dependbncia d'una droga té un poder de voluntat gairebé nul. 

Tornant altra vegada a Jervis, aquesta és una altra de les seves afirmacions: 
En el comportament del toxicbman és possible verificar amb especial claredat 
l'existbncia d'un problema psicolbgic que constitueix un dels enigmes fona- 
mentals de la psiquiatria: la tendbncia a tornar a repetir moltes vegades esque- 
mes de comportament clarament frustrats (p. 395). 

5.7.4. El perqub del consum 

Els factors que indueixen una persona a esdevenir drogaaddicte es podrien 
resumir, segons Del Hoyo (1985), en tres: 

a) Les caracteristiques personals de l'individu. 
b) Les motivacions que el medi social exerceix sobre seu. 
c) Les caracteristiques especials de la droga i la seva accessibilitat. 

a) Pel que fa a les caracteristiques personals de l'individu, podem parlar d'una 
certa predisposició d'algunes persones al consum excessiu de drogues. Es tracta de 
persones que no toleren les frustracions, que tenen conflictes interns importants, 
amb tendbncies reprimides, depressius o immadurs. 
b) L'ambient social condiciona l'individu, el pressiona. Aquesta pressió angoixant 
pot portar a la dependkncia. 
c) No totes les drogues tenen les mateixes caracteristiques. bbviament n'hi ha 
algunes que porten més rhpidament a la dependbncia que d'altres. La seva accessi- 
bilitat és un altre factor decisiu. Cal no oblidar que les drogues que tenen més 
consumidors són precisament les legals, presumiblement per la seva fhcil accessi- 
bilitat i també per la seva acceptació social. 

Els motius del consumidor 

Tal i com recull 'Montejo (1986), les raons addui'des pels drogaaddictes sobre 
el consum de drogues són, bhsicament, les següents: 
- Calmar els nervis, dormir millor (consumidors de tranquilalitzants i hipnbtics). 
- Per sentir plaer i animació (consumidors d'heroi'na, alalucinbgens, cocai'na, can- 
nabis i inhalants). 
- Curiositat; experimentar sensacions noves (cocai'na, al-lucinbgens i heroi'na). 
- Per abolir la passivitat. 
- Per estar en consonhncia amb les normes socials (amfetamines, cocai'na i canna- 
bis). 
- Per hnsia de llibertat, fer el que és prohibit. 
- Fugida davant la societat i els problemes personals. 

5.7.5. El tractament 

Si en alguna cosa coincideixen totes les postures pel que fa a la possibilitat 
de rehabilitació del toxicbman és en la necessitat de la voluntat inequívoca del 
subjecte d'abandonar el consum. 

En aquest sentit, igual que hem citat els principals motius pel consum, també 
citarem els principals motius que porten a la voluntat de deixar la droga: 
- Cansament i dificultats de la vida de l'addicte. 
- Efectes adversos de les drogues (malalties.. .). 
- Una oportunitat de treball. 



- Relació sexual amb parella no addicta. 
- Pressions familiars i d'amics. 
- Tractament hospitalari llarg. 

Cal dir que no sempre aquell qui demana tractament busca realment la desin- 
toxicació. En gairebé la meitat dels casos hi ha causes externes a l'individu. 

Actualment, en parlar de tractament rehabilitatori, tenim tendkncia a pensar 
immediatament en toxicbmans addictes als opiacis i concretament a l'heroi'na. Cer- 
tament és aquesta droga la que més dificultats presenta pel que fa a la rehabilitació. 
Perb aixb no ha de fer oblidar que encara és l'alcoholisme el que, amb molta 
diferbncia, presenta quantitativament el major problema. Potser la relació entre 
consum de drogues "dures" i ilalegals i delinqükncia, degut a l'elevat preu de 
mercat, fa que socialment es doni més relleu a aquestes drogues que no a l'alcohol. 

Una qüestió que cal tenir en compte d'entrada a l'hora d'enfocar el tractament 
dels toxicbmans és que no cal considerar-10 com un viciós sinó com una persona 
malalta. El drogaaddicte és un malalt social. 

5.7.6. La prevenció 

Hi ha tres nivells de prevenció: 
- Primhia. Pretbn evitar les causes de la drogaaddicció. 
- Secundhria. Busca detectar rhpidament la drogaaddicció. 
- Tercihia. Vol millorar les condicions i les possibilitats de reinserció social 

dels ex-drogaaddictes . 
Com assenyala Del Hoyo (1985) <<com més aviat sigui diagnosticada i tracta- 

da una drogaaddicció, més ficil serh evitar mals socials i personals. En aquest 
sentit, l'entorn familiar en l'addicte pot exercir un paper important, tot valorant i 
interpretant uns canvis determinats que l'afecten amb una determinada freqübn- 
cia>>. <<Sovint, aquests canvis són difícils d'avaluar perqub l'adolescbncia i la pu- 
bertat, les edats en que se sol tenir el primer contacte amb la droga, es caracteritzen 
també pel fer de ser inestables>>. 

Les dificultats de la prevenció 

Respecte a la possibilitat de erevenció a través de les iniciatives estatals, 
Jervis és especialment pessimista: <<Es molt difícil, si no impossible, en una socie- 
tat en qub, a través de la televisió, l'espectacle, la publicitat de begudes alcohbli- 
ques i la promoció de psicofmacs i altres substhncies, facilita activament totes 
les formes possibles d'evasió individual i d'autointoxicació, encara que després en 
castigui algunes d'una manera bastant irracional,,. Segons aquest autor, i molts 
d'altres, l'estat capitalista, molt lluny de voler acabar amb el trhfic d'estupefaents 
(el govern nord-americh n'és un exemple paradigmhtic) el que fa és, d'una banda 
promoure el consum de les drogues legals, i d'altra banda passa per alt les arrels 
del problema quan es tracta de drogues il-legals. En aquest sentit, a ningú no 
sorprenen ja els freqüents casos de corrupció entre la policia, justament l'instru- 
ment més important de l'estat en la lluita contra el trhfic. 

La crítica de Jervis no acaba aquí. Denuncia també la utilització de les dro- 
gues com a pretext del poder establert per arrestar i desqualificar davant l'opinió 
pública joves concrets o ambients específics considerats dissidents, a més de crear 
campanyes alarmistes útils per atorgar majors poders a la policia. Certament Jervis 
no va en absolut desencaminat. Recentment s'ha pogut constatar a Euskadi un 



augment considerablement sospitós del consum de drogues en un sector de la 
joventut basca, "casualment" el més actiu políticament, i per aixb, el més molest 
per al govern espanyol. 

Les mesures preventives Útils 

Una de les maneres més vhlides per tal de prevenir el consum de drogues és 
justament reduir-ne la demanda. Aixb es pot aconseguir segons Repetto (a Monte- 
jo, 1986), amb diverses accions: 

- Suprimir la incitació al consum de drogues, especialment la publicitat. 
- Transformar les situacions socials, familiars o individuals que porten a l'in- 

dividu al risc de drogar-se. 
- Educar les persones per tal d'arribar a un auto-control en relació al consum 

de drogues. 
- Promoure 1'6s de productes alternatius a les drogues o a la realització d'ac- 

tivitats substitutbries. 
- Disminuir el dany causat pel consum de drogues als propis usuaris i a 

d'altres membres de la comunitat (per exemples, fumadors passius). 
- Disminuir la marginació social que pateixen certs tipus de drogodepen- 

dents. 
- Promoure en la població la presa de conscikncia col-lectiva dels factors 

causants de les drogodependkncies i l'adopció de postures favorables a la solució 
del problema. 

En resum aquest autor proposa una revolució social. Aquesta aportació de 
Repetto és completada lúcidament per Montejo: 

Les accions han d'anar cap a tota la població, a grups de risc (joves en atur, 
marginats, individus amb certs problemes de salut mental, etc.), a col-lectius 
que poden actuar com a agents de salut o tinguin alguna responsabilitat amb 
els addictes (professionals de la salut, professors, policia, periodistes, entre 
d'altres). Aquests agents de la salut han de rebre una correcta educació sobre 
drogues. Quan parlem d'educació no ens referim exclusivament a la informa- 
ció, que, encara que és necesshria, resulta insuficient; una informació sobre 
drogues no implica un menor consum. L'educació implica a l'individu sencer 
amb els seus aspectes cognoscitius, afectius, actituds i hhbits (p. 172). 

5.7.7. La relació droga-delinqüdncia juvenil 

Aquest tema es podria resumir breument perd suficient dient que: 
- Si bé en la majoria dels casos és l'elevat preu de les drogues ilalegals el 

que porta l'individu a la necessitat de delinquir per obtenir-les, també és cert que, 
inversament, aquell que es mou en ambients delictius té més accés a tot tipus de 
drogues i per tant més possibilitats de convertir-se en consumidor habitual. 

- Com afirmen Cantón i Cortés (1986): <<la drogaaddicció porta en si mateixa 
una dinimica que implica posseir una quantitat de diner que normalment no es té, 
de manera que el subjecte es veu abocat a una desenfrenada vida delictiva, accep- 
tant un risc que el porta a convertir aquest comportament en quelcom normal>>. 

Droga, trafic i legalitat 

Sobre la postura que ha de mantenir la llei pel que fa al trhfic de drogues, 
tema d'altra banda de la mixima vigkncia, dues són les posicions extremes, tal i 
com recull Castillo (1986): 

- La postura partidhria de la prohibició legal. 



Es basa en el principi que postula que l'ésser humh busca el premi i fuig del 
chstig. Per aquest motiu la por a la pena eliminarh o restringira el consum de 
drogues. 

- L'altra postura, de la qual és un destacat representant E. Lamo de Espinosa, 
sosté que la coacció penal no tan sols és inefica~ sinó que és contraproduent, 
perqub a més de no eliminar un tipus de delinqüents, en genera de nous, ampliant 
la delinqübncia. 

Aquest treball amb el seu conjunt de capítols ha pretbs ser un tast de les 
qüestions adolescents i no pas inventariar-les exhaustivament. Si ha despertat l'in- 
terbs cap els joves i els estudis a ells dedicats, ens considerem satisfets. 

Igualment, pensem que pot ser Útil a totes aquelles persones, especialistes o 
no, que s'interessin per aquesta qüestió, o es preocupin per ella; la bibliografia 
que ha estat emprada en aquest treball i que a continuació apareix ressenyada. 
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