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Els joves han resultat ser des de sempre un grup social objec te de preocupació per al 
món adu lt, que es veu refl ec tit com en un mirall que e ls retorna una imatge no sempre 
agradable. Els joves són, de fet, objec te d 'exaltac ió i preocupació alhora, i en aquesta 
paradoxa radica precisament la c lau que fa de la joventut una categori a soc ialment 
constru'ida que sintetitza les contradiccions de la mirada adulta. Sovint les noies estan 
absents d 'aquests estudis o, en tot cas, e l seu paper es tipifica com a secundario passiu 
o complementari al de is seu s iguals masculins. 
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.... Adolescencia en situació de risc: 
un problema masculí? 

No es qüestiona 
perqué aquesta 

joventut, 
socialment 

definida com a 
problema tíca , és 

en realitat 
majoritariament 

masculina 
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La percepció social de l'adolescencia i la joventut com un problema no és una 
novetat. EIs joves han esdev ingut des de sempre un grup social objecte de 
preocupac ió per al món adult, que s' hi veu refl ectit com en un mjrall que e ls 
retoma una imatge no sempre agradable, EIs joves són, de fet , objecte 
d 'exaltac ió i preocupació alhora, i en aquesta paradoxa rau precisament la clau 
que fa de la joventut una categori a socialment constru'¡'da que sintetitza les 
contradi ccions de la mirada adulta, 

Aquesta visió alannj sta deIs joves s' ha concretat els darrers anys en e l fet 
d ' identificar-Ios amb alguns deIs principals problemes soc ials percebuts des 
de la societat adulta: la de linqüencia juvenil , la vio lencia, tribus urbanes, 
drogoaddiccions, fracas escolar .. , Davant d 'aquesta realitat s'ex igeix una 
resposta, tant a escala política com pedagogica i socia l. Es formulen molts 
interrogants sobre que li passa a la joventut actual i que ha fallat socialment 
pero, en canvi, no es qüesti ona perque aquesta joventut, socialment definida 
com a problema tica, és en rea litat majoritari ament masculina, Aq uest és, a 
més, un fet que no es planteja ni en la majolia deIs estudi s sobre el tema ni en 
el di sseny de les intervencions soc ials, 

Certament, les dades ens mostren que les conductes violentes, dins i fora de 
les aules, estan protagon itzades fonamentalment per nois, Així mate ix, avui 
di a les noies no solament obtenen millors resultats academics que els seu s 
companys, sinó que ell s representen la majoria en els índexs de fracas esco lar2

, 

Quant a la delinqüencia juvenil , a Catalunya els darrers informes mOSlren que 
els nois representen e185 % del total d' ingressats en centres de juslíciaj uvenil J , 

AlIo més significatiu d ' aquestes dades és que, en proporcions molt si mi lars, 
es mantenen en tots els P<úsos occ identals4

, 

Pero són escassos els estudi s que intenten explicar aquesta realitat, aparentmenl 
tan reveladora, i en la majori a es continua parlant d 'adolescencia i joventut en 
risc, de forma generica, Aquest és un element signi ficaliu ates que, menll'e la 
majori a deIs estudi s soc io logics real i tzats sobre el tema destaquen la categoria 
soc ioeconomica com una variable estructural que determina els fac lors de ri sc 
social, no es té en compte que aq uests factors , ex perimentats per nois i noies, 
acaben produint respostes diferents, 

En aquest sentit, sovintles noies resten absents d 'aquests estudi s o, en to! cas, 
el seu paper es tipifica com a secundari , pass iu o complementari al deIs seus 
iguals masculins, Considero que aquesta absenc ia de les noies en els estudi s 
caldria anaJitzar-la amb deleniment perque pOI amagar una reaJilal que ens 
permeti preguntar- nos si, més que absents, les noies resten invisibles, atesos 
e ls parametres que s' han utilitzat per tal d ' estudiar la joventut des de les 
diferents perspecti ves d 'anali si, 
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Per exemple, els estudi s que s ' han centrat en el tema de les transicions a la vida 
adulta han definit els itinerari s de transició a partir d'uns models considerats 
nonnalitzats, que defineixen l' adultesa basicament a partir de la incorporació al 
món laboral, pero deixen de banda I' ambit fantiliar o domestico També les 
investigacions sobre les cultures juvenil s han focalitzat la seva atenció en 
aquelles manifestacions més especlaculars deis estils juvenil s, com les 
anomenades tribus urbanes, estudiades en els espais públics Així mateix , la 
majoria deis estudis de caire criminologic parlen de delinqüencia o violencia 
juvenils de manera generica o, sinó, donant per descomptat que són conductes 
masculines que s'expliquen a partir de causes d 'ordre físic o genetic. En un 
recent i celebrat estudi sobre joventut i conducta antisocial, un deis principals 
aspectes destacats com a causa de la delinqüencia juvenil és precisament el sexe, 
fins al punt d 'afirmar que "ser varón es uno de los predictores más fue rtes de 
la delincuencia que tenemos entre los atributos fácilmente mesurables"5. 

Els darrers anys diferents veus han ev idenciat aquest sil enci, en alguns casos 
atribu"lt simplement a la novetat de is can vis en els models de conducta de les 
noies, que des de fa un temps estan actuant de manera cada cop més assimilable 
als nois o, en canvi , explicat pel dominant biaix masculí deis investigadors en 
temes de joventut , que qüesti ona com s' han definit els objectes d 'estudi . Si 
partim del principi que res no és tan revelador des d ' un punt de vista soc iologic 
com interrogar-nos per allo que donem per descomptat, per les ev idencies 
socialment compartides, haurem de qüestionar-nos aquestes defini cions oficials 
de la realitat per tal de desemmascarar que s' hi amaga al darrere. Així podem 
afirmar que e l que ha estat majoritiíriament estudiat no és tant la joventut, sinó 
el problema social. En conseqüencia, e ls noi s han esdevingut els protagoni stes 
de les recerques mentre les noies, en canvi , han esdev ingut invisibles. La 
soc iologia feminista ha buscat una explicació a aquesta invisibilitat (tant en els 
estudi s criminologics , com en e ls de les subcultures juvenil s o transic ions) 
basada en arguments que transcendissin la dimensió biologica i geneti ca, i 
intentant trobar una resposta a partir de les referencies culturals i de la 
soc ialitzac ió. Com van destacar Garber i McRobbie6 en el seu anide ja dassic 
sobre les noies i les subcultures, la qüesti ó no és tan sois la presencia o absencia 
de les noies en les cultures juvenil s, definides en termes androcentrics, com les 
formes que elles utilitzen per interactuar entre elles i amb els altres per tal de 
negociar el seu propi espai , construint formes culturals específiques de 
resposta i resistencia. 

Aquesta ponencia neix d ' una recerca més amplia que pro posa una mirada des 
d ' una perspectiva de genere als processos descrits com de risc en adolescents 
i joves. A partir d 'entrev istes en profunditat a professionals del camp socia l 
que treballen amb adolescents en situació de risc s'analitzen les diferenc ies en 
les respostes i formes d 'expressió que nois i noies manifesten davant les 
condicions soc ials desfavorables en les que viuen, així com entorn als 
di scursos que es construeixen per exp li car-les7 
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Una perspectiva de genere 

Com ha succe"ll e n altres arees de la soc iologia. la definició i eSLUdi de les 
problematiques d ' excl usió soc ial s' ha desenvol upat, majoritari ament , almarge 
d ' un de is e ixos d ' estructuració soc ia l com són les des igualtats de genere. 
Aquesta ana li si obre un ampli camp d ' invesligació que pOI desenvo lupar-se 
en diferents línies de treball. D' una banda, I'estudi de la inlerre lació entre la 
c lasse soc ial i e l gene re pOI desvetllar quins són e ls efectes que les 
transformac ions del contexl soc ioeconom ic genera en les pos ic ions que no is 
i noies ocupen en re lac ió amb les condicions de ri sc social. Seguint aquesla 
premjssa, que ha estat la línia de recerca més estudiada fins ara. sembla 
constatar-se que avui di a les dones són un co l·lectiu especialment afectal per 
les noves desigualtats generades en el context de la societat informacional. Les 

dones constitueixen un de is protagoni stes de les noves formes de pobresa, fins 
al punt que ellerme " feminització de la pobresa" ha servil a alguns organi smes 
internacionals, com les Nac ions Unides, per a denunciar que, actualment. la 
pobresa mundial té rostre femenÍ. Així mate ix, en e ls darrers anys alguns 
estudi s s' han interessal per les diferents repercuss ions que, per als nois i no ies. 
suposa afrontar aquest nou escenari soc ioeconomic. En aq uest senti!. Andy 
Furlong en un recenl eSludi sobre les transic ions juvenil s. conclou que les 
no ies joves d ' entorns socials desfavorits constilueixen un grup espec ialmenl 
vu lnerable a la nostra soc ietat8. 

Aquesta via d 'ana li si, que sovint s ' haconsiderat comla mostra de la inlroducció 
d ' una perspecti va de genere en els estudi s sobre joventut, presenta nois i no ies 
en dos grups separats, confonent el que implica una perspectiva de genere amb 
I'estudi de la situac ió de les dones com a co l·lec tiu . Sens dubte. aquesta és una 
anali si necessari a, sobretol per la infonnac ió que ens aporta sobre les 
conseqüenc ies d 'aquest model soc ial i economic per a les dones. Així i to!. e l 
punl de partida d ' aquest treball és un altre: una perspectiva de genere apli cada 
a l' anal isi de is processos de ri sc social a l' ado lescencia no signi li ca únicament 
estudiar o visibi I itzar les noies, apl icant e ls mate i xos parametres . sinó ana l itzar 
fins a quin punt e ls processos d 'adaptació i resposta de is joves davant les 
condic ion: mate ri als de vida estan transve rsa lment condicionats per la 

soc ialitzac ió diferencial de genere. 

En aquest sentit , entenem el genere com una categoria re lac ional que. tol i tenir 
les noies com a protagonistes de I' anali si, no pretén tant estudi ar- les com a 
grup sinó comprendre. com diu María Jesús Izquierdo, que el que els passa a 
les dones ho és e n relac ió amb e l que e ls passa als homes9

. Ens referim al 
genere com la construcc ió psico logica. soc ial i cu ltural de les caraclerístiques 
considerades femen ines o masc ulines que s'atribueixen als membres de cada 
sexe. Aquesta és, de fet, una constTucc ió cultural i historica que pot canviar 
d'una soc ie tat a una altra, d ' una cultura a una allra lo. 

En aquest sentit. entenem que els rol s de gene re es construeixen en la relació 
entre homes i dones, una relac ió que. en una soc ielal patriarca l, es basa en una 
relac ió jerarquica de dependenc ia . Els ro ls de genere. per tanl, no són 
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compleme ntari s s inó que impliquen re lac ions de poder (e l domini del genere 
masculí sobre el femení). 

A través del procés de socialitzac ió ens constru'lm com a persones, creant la 
nostra identitat, i com a éssers soc ials, aprenent a ser membres actius de la 
nostra soc ietat" · És a paJ1ir d ' aquest procés que, sobre la base de les diferencies 
bio logiques propies deis nostres atributs sexual s, assignats per naixement, es 
construe ix la nostra identitat de genere. Com apunta Brull et ' 2, a través de la 
socialitzac ió diferencial de genere els homes i les dones interi oritzem les 
normes i valors "adequats al nostre sexe" en el context específic de la societat 
on vivim . Aprenem, per tant, a ser homes i dones. 

Així, segons Bourdieu13
, a través de la soc ialització es transmeten e ls ro ls 

sexuals i la dominac ió masculina es leg itima perque es naturalitza, es dóna per 
descomptada. Les conseqüencies d 'aquesta soc ialitzac ió di fe renc ial, que 
atribue ix un paper dominant al genere masculí, acaben sent perj udicials a dues 
bandes, ja que es tendeix a sobrevalorar, sobreexigir i infraprotegir e ls no is, 
mentre es tende ix a infravalorar, infraestimular i sobreprotegir les dones '4. 

Així, una perspecti va de genere aplicada a l' estudi deis processos de ri sc social 
a I' ado lescenc ia ens ha de permetre visibilitzar les no ies. D' una banda, 
explican! e l perque de la seva posició secundari a i minori taria en aque l les 
manifestacions definides com a "conductes de ri sc" ; en aquest cas, ens 
preocuparem d 'analitzar com, a partir de la socialitzac ió di fere ncial de genere, 
nois i no ies que viuen sota condic ions socials similars, aprenen formes 
difere nc ials d ' express ió. De I' altra, ca ldra interrogar-nos per aquestes 
definic ions, que parteixen d ' una mirada esbiaixada de la realitatque emmascaJ'a 
les parti cu lars formes fe menines d ' ex press ió. 

El per que de la invisibilitat 

Una de les conclusions més interessants ex tretes a paJ1ir de les entrev istes és 
queen moltscasosels professionals no dubten a constatar importants diferencies 
en les conductes i formes d 'expressió de nois i no ies amb els que treballen 
pero, alhora, admeten que aquesta és una qüesti ó per la que no s ' han intelTogat 
abans. Aquestes dife rencies, per tant, es perceben com a naturalitzades i, per 
tant, no es problematitzen. Aquest és, almeu parer, un deis te mes fo namentals 
per a comprendre la invisibilitat de les noies en e ls estud is i també en les 
interve nc ions soc ials, i que reprendré al final de la ponencia. 

Qüestió d'hormones? 

"a ver ... yo creo que hay un facto r, aunque bueno, 110 lo tengo muy claro, 
pero muchas veces es cierto que todo hace pensar que sí ¿ 110 ?, que es que 
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hay ul/a variable, yo creo, de carácter genético. En el sentido que los 
chicos parece que tienen U/1 impulso más... más agresivo ¿ no ? y están 
más pel/diel1les de la actividad, de la actuación, f rente a una chica. 
Entonces este componente agresivo, que //lu chas estudios así lo validan, 
es posible que provoque que el chico responda delante de la misma 
situación manifestal/do más agresividad. He visto actuaciones que, 
hablando de actos delictivos, que comportan más actos delictivos frente 
a la chica que tendría un comportamiento más retraído, ¿ no? sería más 
de carácter ... un trastorno más mental, o un trastorno emocional" 

(educador centre protecc ió de menors) 

Les raons biologiques són encara un deis arguments als quals els profess ionals, 
amb una certa timidesa, recorren per ex plicar el que e ll s identifiquen com a 
diferenc ie fonamenta ls entre les característiques de noies i nois. 

Les explicacions de caracter biologic continuen sent encara bona pan de la 
visió soc ial dominant sobre les diferencies en les expressions entre sexes. Més 
enll a d 'a ltres tipus de consideracions, ca l destacar que des d 'aquestes postures 
es confon totalment e l sexe amb el gel/ere, ates que s' identi fiquen les 
diferencies biologiques (sexe) amb les carac terístiques soc ials, culturals i 
psicolog iques que cada soc ietat atribueix a cadascun de is sexes (genere). A 
escala de teories criminolog iques, aquest ha estat un argument dominant 
durant molt temps, ja des de les tesis de Lombroso i l' anomenada "dona 
delinqüent", a la que considerava signe d ' una doble anormalitat: per la seva 
condició de delinqüent i lransgressora de la norma soc ial i, alhora, per la seva 
condició de dona "biolog icament contra- natura", és a dir, lransgressora amb 
el que s'espera del seu ge nere . 

Una ex plicac ió molt més comuna, segurament pel pes de la psico log ia en els 
plans d 'estudi s deis profess ionals de I'educac ió, és la re ferida a les diferenc ies 
e n les caraclerístiques psíquiques (madurac ió, re fl ex ivitat, autocontro l. .. ) 
pero enteses com a causa, i no com a conseqüencia deis diferents rols que no is 
i noies desenvolupen en soc ietat. Així explicac ions del tipus: 

"les noies sempre són II/olt més madures que els nois, aixo sí que és una 
tonica general, eh? O sigui, a la mateixa edal /lna noia és //I és madura 
que un noi i, a més, fís icalllent estan moll més desenvolupades" 

(educadora soc ial) 

La socialització de genere 

Molts deis profess ionals entrev istals identi fiq uen els mode ls i expectati ves 
fam iliars diferencials, així com al paper de la coll a d' amics en la soc ialitzac ió 
durant l' ado lescencia, com alguns de is arguments més reClJn'enlS per a 
explicar les diferencies en les formes d 'expressió de no is i noies davant les 
condicions de ri sc soc ial. 
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El pape l' cl au de la família com a princ ipal agent de soc ialitzac ió es correspon , 
també, amb la seva funció com a primera transmissora deis rols de genere. És 
important, per tant, analitzar la re lac ió entre la soc ialitzac ió en el marc familiar 
i e ls itineraris diferencials de noi s i noies en situac ió de ri sc soc ia l. Un e lement 
recurre nt en els estudi s sobre el tema és 1 'argument sobre e l paper de la família 
com a limitador de les possibilitats de transgressió de les noies, ates el major 
control i protecció que els pares i mares exerceixen sobre les seves fili es , en 
relació amb els seus germans (Iímit de diners , horari s, contro l ami stats ... ). Les 

diferencies, per exemple, en I' assignació de responsabilitats en les tasques 
domestiques fa n que a ls no is e n contex tos de c lasse tre ba ll ado ra , 
tradicionalment, se' ls ha deixat més lIibertat per a sortir al carrer, re lacionant
se amb el seu grup d 'amics i que hagin hagut d ' aprendre abans a defensar-se 
sois, de manera que també tenen més possibilitats d 'acabar desenvo lupant un 
rol ac tiu l5. En aquest sentit, la soc ialitzac ió de genere en el marc fa mili ar actua 
com a "control soc ial informal"16, garantint la interioritzac ió de les noies del 
seu rol femení tradi cional. 

"hay veces que la responsabilidad que se les otorga te produce angustia. 
como el papel de protectora de la hermana mayor hacia los nii'ios, hacer 
de rnadre ¿ no ? nii'ias de J 2 aFias que buello ... que han cambiado pai'iales, 
han dado de comer, y bueno, incluso estar el educador con su hermanito 
y venir ella a controlar que lo estés haciendo como ella piensa que se 
tiene que hacer, como que se siente responsable de sus hermanos. ¿ 110 ?; 
esto no se nota tan.to con los hermanos ... no, no se les pide, no se tiene la 
expectativa de que tengan este tipo de conducta " 

(educadora soc ial) 

Cel1ament, aq uesta diferenc ia en la socialització fa mili ar és el res ultat d ' unes 
ex pectatives paternes influenciades pels estereotips de genere. En una enquesta 
realitzada pel CIS 17 sobre la percepció socia l de is ri scos, on es preguntava a 
pares i mares sobre els ri scos percebuts com a més preocupants per als seus 
fill s, es re fl ecteix , de manera signi ficati va. com les expectatives adultes 
canvien en funció del genere. En el cas de is pares de nois, e l ri sc que e ls seus 
fills cometessin un delic te era un dei s més preocupants, mentre que en e l cas 
de les noies aq uest era, precisament, e l que ocupava el darrer lIoc. Contrilliament, 
per als pares de no ies adolescents e l ri sc de ser víctimes d 'a lgun delicte o el 
fet d ' implicar-se en un embaras no desitj at era percebut com a preocupacions 
mo lt més importants que per als pares de is nois. 

Fi ns on arriba el ri sc rea l i o n comen~a la construcc ió social? Quines són les 
conseqüencies que aquestes ex pectat ives paternes generen en les condueles 
dei s adolescents? O 'acord amb e l principi , c lassic en soc iologia , de W. 
Thomas, tota situació definida com a rea l és rea l en les seves conseqüencies 
i, per tanl, les imatges que una determinada societat presenta sobre els 
problemes soc ials i e ls riscos són construcc ions soc ials que es donen per 
descomptat (existeixin o no realment) i que generen processos que acaben 
imposant-se, en aq uest cas entre els adolescents. Les expectatives de pares, 
mestres, educadors ... estan influenciades pels estereotips de genere i tenen , 
finalment, conseqüencies en I'educació deis nois i noies: no s'espera que les 
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noies siguin un problema (a casa, a I 'escola ... ) i, en conseqüencia, no són vistes 
com a tal. 

En aquest sentit, podem destacar que mol tes vegades aquesta transmi ssió de 
rols. encara que és reconeguda teori cament pels professionals com una 
construcció social, difícilment es relaciona amb la propia prac ti ca. Un professor 
de secundari a ho expressava en aquests termes: 

.. realment els xavals aClUen com nosaltres esperel71 que aetuiil i aixo I"nolta 
gent no se n 'adona, pero és així. Si tens un alulI/lle a c/asse i esperes que 
es porti malament, el xaval el més probable és que es porti l1Ialamellf. Si 
tu tens un xaval que esta catalogat com a co/!/7ictill i tu esperes que no 
sigui conflictiu té més probabil itals de l/O ser- f¡o. COIII que la 110ia. fi l/s a 
cer! punt, eSTa mal vist que sigui cOl~f7icti va, perque a dife rel/cia deIs 
nois, l/O guanyaria punls en el seu grup d 'iguals, la seva cOI/duela realll/el/I 
no ho és" 

Aix í, els estudis de les cultures juveni Is que, com hem vist, estan fonamenta lment 
protagonitzats per nois, han tendit a prioritzar I'esfera pública com a ambit 
d' anali si, posant major emfasi en el paper socialitzador del grup d' igual s que 
en el de la família . 

Certament, parlar d' adolescencia implica necessari ament referir-nos a les 
relac ions de grupo Són molts els estudis que han destacat la importancia que, 
en I'etapa adolescent, adquireix la co lla d'amics com a espai on I' adolescent 
es refu gia davant la sentida incomprensió deis adults i la seva necessi tat 
d' experimentar una identitat propia. O'altra banda, en contex tos marcats per 
la precarietat i la marginalitat, davant la fragilitat que sovint adquireixen alu'es 
agents de socialització com la família o I'escola, el grup d'amics constitueix 
un marc clau que s' ha relacionat directament amb la iniciac ió en les conductes 
de ri sc i les carreres de li c ti vesl ~ . Pero, sovint, no s' ha tingut en compte per a 
ex plicar aquestes conductes la incidencia de la vari ab le genere. 

CeJ1ament, el grup és I'espai pri vilegiat per a I'experimentac ió de la identitat 
de genere durant l' adolescencia. Els rol s es construeixen en la relació amb els 
iguals del mateix sexe i, per suposat, en el joc de mirall s que su posa la 
interacc ió en els grups mi xtos. Així, la demoslrac ió de virilitat que els 
adolescents d' aquests contextos socioeconomics han d'adoptar per tal 
d' integrar-se al grup d'amics, i com a escenificació davant les noies, ha 
ex plicat, per a molts autors, la relac ió entre masculinitat i delinqüencia o entre 
masculinitat i refús a I 'escola 19 . En contex tos de grup els nois han de respondre 
a les expectati ves que es deri ven del seu rol masculí demostrant valenti a, ri sc, 
fors;a ... i els dubtes sobre la seva virilitat poden ser el pitjor insult. En el cas del 
fracas escolar alguns professors entrevistats destaquen la importancia del grup 
d' iguals en determinats contex tos en els que estudiar és "una cosa de noies": 

"te pongo un ejemplo, yo lenía un alumllo muy del barrio, Ul/ ehavalll/uy 
majo; en el instituto l/O había problemas CO II él, pero era un chaFal 
cOl/siderado como un delincuente. Yo le decía siell/pre: 'Jose, Iráeme los 
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libros' 'l/O, porque es que a mí /'l/e da vergüenza ir con los libros por la 
calle', porque su grupo de iguales no ve bien que él vaya ni con un 
bolígr(ifo. Es decir, a mí me da vergüenza ir hasta con un bolígrafo por la 
calle. Entonces yo pienso que es la clave, la influencia del grupo de iguales, 
es lI1/1y d({ícil salirse del grupo y crear tu propia identidad, tu propia 
personalidad, que se irá haciendo con el tiempo. Pero el grupo de iguales 
les da seguridad y entonces muchas veces es difIcil opinar en contra de lo 
que opilla el grupo, porque la propia seguridad del adolescente está ahí, 
en sentirse protegido y sentirse avalado por ellos" 

El paper de les noies, en aquests contex tos, acostuma a retlectir-se en els 
estudi s com a secundari o complementari al deis nois, limitant-se sov int a ser 
espectadores deis grups masculins violents. També els professionals ens 
expliq uen aq uestes dinallliques grupal s on els rols estan molt marcats : 

"el chico por defin ición tiene que ser machi/o, tiene que ser valieme y si 
se tiene que partir la cara con quien haga fa lta o si le ha pegado a dos 
'polis' esto es mejor que si no, y si ha tenido que huir con la Guardia 
Civil detrás con Ul/ coche pues mejor todavía, esto es un valor, las chicas 
también lo admiran, y entre los chicos esto es admirable. En cambio las 
chicas tienen otro rol, el rol femen ino /IIás pasivo, o sea, el esquema 
tradicional de chica que admira a su héroe y está en casa sumisa y 
obediente y tal; éste es el esquema, desde mi experiencia, de los que han 
acabado en estas historias " 

(ed ucador centre de justícia juvenil) 

En canvi considero que, si com diu Bourdieu20, " la dona participa de les 
categories dOlllinants i, per aixo, és la primera que rec lama que I'home ocupi 
la posició que Ji correspon" o, en paraules de María Jesús lzquierdo"l

, "al 
costat d ' homes fascinats per la violencia hi ha dones fasc inades per homes 
vio lents", aq uest paper, encara que puguem definir-lo com a complementari 
no deixa de ser determinant pel seu poder en e l joc de representacions, 
constru'¡"des sobre la base d'una re lac ió en la que cadascú atorga la Iegitimitat 
del seu paper a l' altre. 

Contrari ament a la meya prev isió inicial, e ls profess ionals no han refon~;a t amb 
les se ves respostes la visió dominant sobre la pass ivi tat, doc ilitat i submi ssió 
femenines . Les se ves respostes, fruit d ' una Il arga experiencia de treba ll amb 
adolescents i e l seu paper d'observadors qualificats, desvetll en una rea litat 
mo lt clara: les no ies també són transgressores, encara que puguin expressar
ho d ' una alu'a manera. 

Així ho ex plica un educador amb experiencia e n cen tres de j ustíc ia juvenil: 

"había ulla diferen.cia muy grande en las dinámicas que se establecían 
en el grupo, siempre son dinámicas de poder. siempre; con los chicos era 
más explícito, era el que tenía los bíceps más grandes pues estaba claro 
quien mandaba .. .. En las chicas no era así, era quien tenía más capacidad 
para mover. pocas veces veías ellfrentamientos directos; con chicos sí, en 
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chicos liarse a ostias y ningún problema, en chicas no, en chicas era muv 
habitual que la que controlaba la situación manipulase la historia, de 
manera que parecía que quedaba al margen de todos los líos. estaba la 
que era más corta que era la que daba la cara fina llllente. Los roles. las 
dinámicas eran muy diferentes " 

En aquest sentit , un aspecte que resulta interessant abordar és, prec isament . les 

diferenc ies en les característiques i constitució deis grups femenins i masculins. 
Normalment, e ls grups femenins són més reduüs i estan fOlm ats per microgrups 
que s'atomitzen i es reestructuren cont ínuame nt. El tipus de relac ió es coneix 
com la diada f emenina , relac ions molt íntimes en les qual s I' amistat esta per 
damunt de tOI i e l que esta més mal vist és la falsedal i la infidelitat. Així, 
I' estructura i dinamica diferents deis grups ado lescents masc ulins i femenins, 
analitzats des del punt de vista de les diferencies de genere, és un element clau 

a tenir en compte per a comprendre perque no is i noies que viuen SOla 
condicions estructural s similars s'ex pressen de maneres tan diverses. 

L'expressió diferencial 

Els nens na piaren 

"me acuerdo de la primera que tu ve COI/ Ul/ adolescel1le que era chico ... 
tardó mucho en decirme que tenía novia en el cale, y lile acuerdo que le 
pregunté por qué, que era ul/a chica de su clase y que a todo el mUl/do le 
había gustado alguien a los quince o dieciséis WIOS, que era UHa cosa lIIuy 
normal. EllIonces él me e.J..plicó que la primera novia que tuvo lo dejó. y le 
duró dos semanas, que le supo muy mal. Cual/do lo explicó a los padres, su 
padre le dijo: '¡qué machote, has empezado a ligar al/tes que yo!', y el día 
que le dijo: "pues me ha dejado ... ' su padre le dio una bofetada slÍperfuerte 
y le dijo 'una mujer I/ul/ ca puede dejar a un hombre, y nunca se te ocurra 
volver a llorar por una mujer, ¡han de ser ellas que 1I0re/1 por ti!' Pero le 
clavó una bofetada bien Jilerte; te hablo de dejarle los dedos seí'ialados. Y 
claro, esto le quedó l1Iuy marcado y él pensaba que no quería volverse a 
enamorar porque / /0 sabía si soportaría que le volvieran a dejar, porql/e le 
verían COl1l0 una persona muy débil y él no quería que le viesen así. Claro, 
si una chica se pone a llorar o la dejan. pues lo tienen más asumido, ya lo 
mejor en casa no reciben U/1 castigo tan duro. Que el hombre /10 pueda 
llorar es m.uy duro, tienes que tragártelo todo ,. 

(educadora centre justícia juvenil ) 

La masculinitat és també, per suposat, una construcc ió soc ial que com la 
fe minitat vari a en funció de la classe social. Des de la famOia com a age nt de 
soc ialització primwia fon amental, passant per I' esco la o e l grup d ' iguals. ens 
constru'r'm com a homes i dones. 
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A partir de les entrev istes realitzades hem constatat que, en e ls contex tos 
cultura ls com els que analitze m, resulta una necess itat per a sobrev iure en e ls 
grups masculins demostrar valenti a, for~a, i e ls dubtes sobre la propia virilitat 
poden ser e l pitjor insult. En contex tos de grup, e ls nois han de respondre a les 
ex pectati ves que es deri ven del seu ro l masculí, i a ixo s igni fica que ex pressar 
sentiments d ' inseguretat , por o u'istesa, per exemple, no es considera apropiat 
pe ls companys de grup, pero no vol dir que aquests sentiments no ex isteix in . 
s inó que han estat invisualitzats. Anne Campbell 22 ha descrit aquesta situació 
a partir d ' un interessant concepte. Segons aquesta autora, podem parl ar 
"d 'ignorilllcia de la plura/itat" per a descriure aquesta pressió en grups 
masculins on cada membre creu que és I' úni c que viu aq uestes emoc ions. ates 
que no són considerades apropiades per a la di scussió en públic . 

Segons María Jesús lzqui erd023 , a partir de la socia lització dife rencia l de 
genere, a I'ho me se li censura la tendresa, mentre que a la dona se li nega la 
vio lencia física. Aquesta seri a, segons I' autora, I' ex plicac ió de que en mo lts 
casos la dona no renunci'f a aquesta vio lencia, sinó que la interi oritza, 
ex pressant-I a en forma d 'autoagress ió, menll'e q ue I' home la canalitza cap a 
I' exte ri o r. En aquest sentit , cap vio lenc ia és exclus iva deis homes, malgrat que 
es pugui afirm ar que la violencia física és un a conducta masc ulina (és a dir, 
propia de l genere mascul í) 

.. Y, por ejemplo, en las situaciones de peleas. los chicos desmontan. el 
centro, o sea, llegas a la habitación y piensas: ¡días mío! la sil/a, la mesa, 
bueno, patadas aquí, patadas allá ... yen cambio ellas en luga r de sacar 
la agresividad hacia f uera destruyendo como que lo interiorizan más, 
¿ no? en plan ... para mí más grave porque se autolesionan. Por ejemplo, 
las cuchillas de afeitar. de depilarte o de afeitarse los chicos la barba .. . 
eh .. . cuando ha habido algún conflicto entre chicas las tenemos que 
esconder, mucho más escondidas de dónde están porque se autolesionan 
con una carga de agresividad muy f uerte hacia ellas misil/as. Eso siempre 
/0 he visto, dijfcilmente hemos visto chicos lesionándose, aunque en la 
prisión sí que se lesionan v que e/1 centros de chicos se lesiollan, pero al 
menos en las instituciones donde he estado yo. ellos destrozaban el 
mobiliario y ellas ... una patada también, pero no de una forma tan ... 
Recuerdo, por ejemplo, una pelea de chicas que aprovecharon que la 
otra dormía y le cortaron el pelo con unas tijeras; quiero decir que ... .1'0/1 
aquell as cosas que di ces fís icament e no le hago daíio pero 
psicológicamente es ... son duras " 

(educadora centre de j ustíc ia j uvenil ) 

Les nenes no són bones 

Com defensa Do lores Juli an0 24
, les dones de sectors popul ars desenvolu pen 

diferents estrategies per a subvertir e ls mode ls do minants que les re leguen a 
una posic ió de debilitat i pass ivitat. Aquesta autora planteja que aquestes 
estrateg ies són invisibles pero, sov int, és aquesta mateixa in visibilitat la que 
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fac ilita la se va eficacia ja que "la societat patriarcal els pennet més facilment 
I' exercici de certes quotes de poder si aq uest es di sfressa de submi ss iÓ·'. 

A partir de les entrev istes amb profess ionals, aq uestes estrategies s' anaven 
desvetllant i considero que ens permeten posar en qliestió aquesta vis ió 
dicotómica entre I'activitat masculina i la victimització femenina. Les principals 
estrategies que apareixen com a rellevants estan en relació, d'una banda. amb 
la particular forma de I'agress ivitat femenina i, de I' altra, amb les estrategies 
i mecanismes de resolució deis conflictes o d 'evitac ió de les sancions: 

"Ias peleas que habían en el centro .. . por ejemplo, cua/1.do se peleaban 
dos chicos eh. .. como que se hacía una banda ¿l/o ?, como que tienen que 
demostrarse a sí mismos quién es el rnásfuerte y quiénll7anda, quién es el 
líder ¿ no ?, y realmel1fe se pegan.físicalllenle muy f uerte. qlliero decir que 
tiene que haber una intervención del educador porque sino ... no tiel/en 
medida, al mellas las peleas que yo he vivido, ¿ eh ? .. quiero decir sal/ 
peleas muy duras, muy duras ... Yo pie/1.so que las peleas que he presel/.ciado 
de chicas ... que no son tampoco muy suaves ¿eh ? pero es otra sutile::.a o 
sea más ... de tirarse de los pelos desde luego. no sé ... pero que sal/ CO II/.O 
más vengativas, en el sentido de que, por ej emplo. una ve::. el edllcador 
interviene y las separa has de tener //lucho cOl/trol sobre la situaciól/. 
porque a lo mejor aquel vestido que le gusta ralllo ponerse cual/do se 
I'aya de permiso pues le desaparece del armario .. . eh .. . ya sabes qllien lo 
tiene pero tienes que demostrar quien lo ha cogido, ¿ no ? Yo recllerdo //1/0 

situación en la que una chica iba a un bautizo y marchaba Ul/ fin de 
semana, pues estu vo agual1fando toda la semana sin dirigirle la palabra 
y el últirno día se le cargó un vestido y las medias, IOdo, IOdo, lodo, ¿ l/O 7, 

quiero decir que fís icamente por la júerza no lo consiguen pero ... son UI/ 

poco más sutiles" 
(educadora centre de menors) 

Alió rellevant d'aquestes formes de violencia (q ue algunes autores han qualificat 
d' indirecta, subtd o simbólica) poden ser tant o més dures que les agressions 
físiques i generadores d'un dany més profund en la identitat de I' agredit. Malgrat 
aixó, són menys detectables, menys espectac ulars i resulten més difícil s de 
castigar que les agressions físiques. En molts casos, els professionals. que 
coincidien en evidenciar-les, les explicaven simplement com a conseqliencia 
d'una patologia o del "caracter femení", més rebuscat i complex. 

Així mateix, ates el paternali sme que caracteritza les institucions, les transgressiolls 
femenines han estat subjectes a un menor control formal. La visió de la noia que 
necessita protecció, enfront del noi que necessita un castig, esta molt an'elada i és 
signe delmasclisme de les rorces de I'ordre, malgrat que en la practica i en algulls 
casos pugui ser beneficiosa per a la dona. Les noies aprenen també a utili tzar 
aquestes estrategies per a escapar del control jugal1l amb la seva feminitat: 

"ellas son muy monas, ya sabes. rubitas muy guapas, ojos azules ... sabel/ 
dar una buena apariencia. Cuando iban a comisaría siernpre han j llgado 
con el cuento, aquello de llorar y 'porfavor, no se lo digas a //Ii madre .... 
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Siempre les ha funcionado súper bien, se han quedado pasmadas de lo 
bien que les fu ncionaba, sí, sí echar cuatro lagrimitas, parpadear y el 
policía como si fuera su padre, llevarlas a casa .. ," 

(educadora de serveis soc ials) 

Implicacions 

Si mlre m úni ca me nt aquelles manifestac ions que són co ns ide rades 
problematiques des de les definicions oficials deIs problemes soc ials o des del 
que determina e l Codi Penal , bona part de les respostes transgressores 
protagonitzades per les noies restara invisible. D 'altra banda, aquesta invisibilitat 
pot compl ir una funció de "profec ia autocomplidora" en el sentit que l' exc l usi va 
atenció a les manifestac ions masculines no fa més que refon;:ar la imatge de l 
risc o e l conflicte social com a propi deIs no is. 

Paral ·lelament, desvetllar el fet que les noies resten en un pla secundari , perque 
no protagonitzen aquelles conductes socialment amena¡;:ants o problematiques, 
conuibueix al meu entendre a plantejar-nos el fet que la intervenció social esta 
dirigida, moll sov int, al conU·ol. El terme risc social contribueix a legitimar les 
intervencions sobre determjnats co l·lectius o situacions definides com a 
problematiques i esta molt connotat pel genere, Hauríem de considerar, per tant, 
en quins casos es considera que una situació és de risc en nois i en noies, i quines 
són les respostes socials que s'ofereixen. En el marc escolar, per exemple, es 
constata que els instituts reclamen ajuda als serveis socials quan es troben amb 
casos d 'alumnat que representa un problema a classe (conductes vio lentes, 
amenaces ... ), a la famíli a o al barri (absenti sme que genera desordres ... ), 
conductes protagonitzades de manera molt majoritaria per nois. En canvi els 
índexs d'absenti sme a secundaria, com demostren les dades15

, són més elevats 
entre les noies i no generen aquesta demanda perque no molesten al can·er. Com 
m'explicava una educadora deIs serveis socials d' atenció primaria: 

A veure, el normal és que l 'institw et passi un cas anomenat "de risc" si 
porta cOl~flicte al ' escola, Si no porta conjlicte, o sigui si aquel! noi esta a la 
cadira i és de risc i no fara res a la seva vida, pero no molesta, no le 'l passaran. 
/, gelleralment, els conjlictes que m 'han arribat són per nois (. .. ) L 'absentisme 
de les noies és molt més justificat que el dels nois, perque estan fen! alguna 
altra tasca en alguns moments com por ser tenir cura d 'una germana. 

D' altra banda, quan una noia transgredeix el seu rol de genere i es manifesta 
a partir de conductes considerades masculines l' alarma soc ial es dispara. Com 
ho exp lica una professora d ' institut: 

"davanr d'una conducra agressiva d 'una noia diríem que hi han d'haver 
molrs professionals, hi ha més professors que s 'escandalilzen perque una 
noia sigui així ... D 'un noi s'espera o és més normal, d'una noia costa 
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més de cretUOe, no ? Pero generalmelll els professors, quan una noia és fa l/ 
conflictiva , rapidament treuen la parl de la fa //lília CO/ll diel/t "és que la 
noia necessita 1Il.és prox ill1itatooo .. mentre que els I/ois selllbla que sigui 
més normal, i per aixv moltes vegades se 'ls dÓlla per perduts; que bé, 
com que un xaval ha de ser agressiu, doncs ja esta, és /IIolt norma' " 

Els models de socialització són cadacop més plurals i fl ex ibles i, en conseqüencia, 
els adolescents actuals han de decidir com construir la seva identitat entre 
múltiples formes poss ibles. Les opcions i, per tant, els processos de decisió i de 
negociació individuals són indiscutiblement majors que en aluoes generacions. 
Aixó no significa que desapareguin els condicionants socials sinó que, malgrat 
que aquests puguin ser tant o més determinants que abans. ex.isteix una major 
consciencia de que cada persona pot, d'alguna manera, escollir el seu propi 
itinerari i que no ex isteixen models únics que prefi gurin el seu cami. 

En relació amb les desigualtats de genere, Beck26 es refereix a la tranSfOI1l1ació de 
l' ordreestamental modeI1l sobreel quees basava lasocietat industrial (fonamentada 
no únicament en la di visió capitalista del uoebal l, sinó també en la di visió sexual 
del treball) vers un nou model en el qual les relacions de genere podrien ser cada 
cop més iguali mries. En aquest sentit, podem afirmar que s'estan produint 
importants canvisen els models de sociali tzacióde genere en les noves generacions. 
Uns canvis que, sobretot, estan protagoni tzant les noies. Les noies joves creixen 
amb una concepció de la realitat considerablement diferent a la que va viure la 
generació de les se ves mares i que es manifesta, per exemple, en un major ex it 
academic i una incorporació massiva al mercat laboral. 

Així mateix, molts es pregunten si aquesta igualac ió de rols no contribueix a que 
les manifes tacions transgressores siguin cada cop més similars, de manera que 
es produeixi una masculini tzac ió de les conductes de les adolescents: increment 
del consum de drogues, de la confl icti vitat a les aules, major índex de delinqüencia 
juvenil... Com ens deia un educador que treballa amb joves tox icómans: 

" .. ola igualación tiene 1117 coste y es para todo, tallto para la educación o 
el prestigio profesional como. para algul/as //lujeres, el crim el/ o la 
drogodependencia "o 

Caldria veure fin s a quin punt aquestes transformacions són tan decisives a la 
practica, i en quins ambits, així com analitzar fins a quin punt la transfonnació 
del rol de les noies joves té, i tindra, inevitables conseqüencies per als nois. 
D'entrada, si les noies adopten un paper cada cop més actiu inevilablement 
entra en cri si una determinada, fins ara hegemónica. d'entendre la masculinitat. 

És important que els professionals tinguin en compte el seu paper socialitzador, 
i qüestionar les categories de genere que totes i tots portem incorporades de 
manera molt profunda. 

Anna Berga i Timoneda 
Sociologao Professora de les Escoles Universitaries de Treball Social 
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