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El món deis adolescents: propostes 
per a observar i comprendre 

Alllarg de dos cursos (2002-2004) un grup de professionals implicats en la intervenció 
educativa i en la investigació va dur a terme la investigació-acció "El mó" deis 
adolescenls explica! per ells rnaleixos". Les pagines que segueixen són un petit resum 
d'a lguns deis seus capítols, fonamenta lment d ' aquells que plantegenuna altra manera de 
mirar-se i d 'entendre I'adolesd:ncia. L'estatus contradictori de I'adolescencia i les seves 
consideracions sobre la fe licitat condueixen al debat sobre la responsabililat. No té cap 
mena de sentit considerar I'adolescencia com un eSladi d ' irresponsabiLitat general. 
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Al Ilarg de dos cursos (2002-2004) un grup de profess ionals implicats en la 
intervenció educati va i en la recerca va dur a terme la investi gac ió-acc ió "El 
món dels adolescents explicOl per el/s mateixos" l. Les pagines que segueixen 
són un petit resum d 'alguns deis seus capíto ls, fonamentalment d ' aquell s que 
plantegen una altra forma de mirar-se i d 'entendre I'adolescencia. 

La perspectiva adoptada genera unes 
o altres adolescencies 

Una simple defini ció en termes estadístics ens pOI fer acceptar que els 
adolescents són uns personatges que eslan entre els 12- 13 i els 17- 18 anys i que 
ten en un conjunt de característiques soc ials i psicologiques similars. L'estudi 
de I' adolescencia passa a ser tan sois una tasca d ' identifi cació de com són 
algunes de les seves conductes, de les seves formes d ' actuac ió, de les seves 
opinions, formes de pensar o sentir, elc . Tanmate ix , aproximar-se als mons 
deis adolescents, sigui amb pretensions educatives sigui amb intencions de 
coneixer e l contingut de les seves realitats, requereix prendre consc ienc ia, que 
haurem d ' integrar Ires grans perspectives. 

L'adolescencia com a producte d'un context 

La primera consisteix en considerar les adolescencies, la condició adolescent. 
com a productes contextuals. La seva condició evoluti va pot servir, per 
exemple, per a una última explicació d' allo que viuen i senlen, pero la seva 
adolescencia sempre estara construYda a partir de materials i interacc ions d' un 
contex t que defineixen e l marc de les seves possibilitats i oportunitats 
adolescents. 

La condició adolescent és que lcom més que un grup d ' edats o unes 
característiques evoluti ves, el coneixement úlil dels seus móns comporla ten ir 
visions forr;;a més poliedriques. Les seves maneres de trobar sentit a la propia 
adolescencia i tot el que I'envolta, les seves formes d 'eslar en e ll a, d 'enlrar i 
de sortir, les se ves formes de ser adolescenl (d 'enlomar aquesta condició) són 
e l resultat de mol tes i complexes interacc ions: 

Són, en primer Il oc, el producte de temps concrets, de fraccions 
hi storiques molt breus en les que el que passa al seu voltan! (la quotidianitat 
mediati cament difosa) fa que les adolescencies siguin for~a diferents en 
períodes molt curts. 
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Es troben, a més, e n territo ri s, en espa is, e n e ntorns di versos 
condicionadors de les possibles fo rmes de ser adolescents. 

Finalment, interacc ionen amb uns o altres adults, amb uns o altres 
ado lescents i joves coetani s o de generac ions prox imes (formen així part d ' una 
generació adolescent). 

Com a resultat, com a suma de tot a ixo, viuen les seves ado lescencies en 
contextos di versificado rs (en una success ió de climes , ambients, re lac ions, 
di ve rsos i canviants) que resulta impresc indible cone ixer per a pode r 
cone ixe r-Ios . 

L'adolescencia és allb que veuen els adults 

La segona perspecti va ens obliga a recordar que l' ado lescencia no és, tan so is, 
un producte adolescent sinó el producte deis seus adults. L'adolescencia la 
confo rmen altres mirades o, si més no, resulta per a nosaltres en func ió de com 
la ve iem. Coneixer I'ado lescent signi fica tenir present que una part importQI1l 
de la realitat a coneLr:er está en les mirades de les persones adultes. Una 
recerca sobre els mons de is ado lescents necessi ta coneixer com són vistos, 
interpretats i viscuts, per les persones adultes. 

Podríem dir que no existe ix problema adolescent sinó problemes deIs adults 
amb els seus adolescents. O simplement destacar que les relac ions amb e ls 
adults que e ls envolten i les vivencies deri vades de la re lac ió, són bona part de l 
que són com adolescents. El pro fessorat, per exemple, se ' Is mira i els viu de 
d iferents maneres. Amb ell s i e ll es construeixen re lac ions generadores de 
con fi an~a , de tensió, d 'acumulac ió d 'experiencies pos iti ves o de bagatges 
vitals negatius. Tenir uns o altres profes suposara di stribuc ions diverses deis 
confl ictes adolescents inev itables . Tenir un o altre professorat signifi cara 
descobri r de diferents maneres, en d iferents moments, algunes qüestions 
vitals, algunes formes de ser ésser huma, unes o altres preocupac ions de 
I'ex istencia, unes o altres prioritats i valors per al moment adolescent. 

El grup fa mili ar, amb les seves caracterís tiques derivades de la condició social 
(economica, cultural, e tc.), aporta unes persones adultes que tenen des igual s 
i di fe rents possibilitats d 'entendre el que esta passant amb e ls seus fill s i filies, 
de fac ilitar- los di verses hipotesis perque entenguin I'etapa que estan viv int . 
Les relac ions dins del grup famjli ar (la composició de l grup, l' estil , els cl imes) 
condicionen encara més el repertori de conductes de confli cte i les seves 
poss ibilita ts d ' esdevenir probl emes ado lescents. Pero. espec ia lme nt, 
condicionaran la base de seguretat amb la que gesti onaran les cri sis que hauran 
de viure. 

Part de la seva seguretat i inseguretat, de la gestió deis riscos i les crisis 
depenen de is climes fa mjli ars. Part de les confiances en si mateixos depenen 
de les dosis de confi a n~a constru'ldes amb les persones adultes del grup 
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famili ar. Algunselements determinants de com es viuen i com fan d ' adolescents. 
espec ialment de com s' és adolescent noi o adolescent noia dependran d ' aquestes 
relacions amb el món adult. 

Mirades professionals contradictories 

Entre el professorat, entre e ls di ferents professionals que es relac ionen amb 
ell s, n' hi ha dues de mirades que tendeixen a frenarqualsevol altreconeixement 
deis adolescents que no sigui el que ja tenen prev ist les persones adultes . La 
primera esta representada per professional s que consideren que mirar e ls 
adolescents és menysprear e ls adults. Donar-los la veu, trobar explicac ió pel 
que fa n, acceptar els seus arguments és de ixar en mal ll oc (fora de ll oc?) e ls 
educadors. És un tipus de mi rada en la que s 'insisleix a negar la possibililal 
que I 'adolescenl !ingui formes de mirar elmón diglles de ser cOllsiderades. 
espec ialment si poden posar en cri si la visió que dóna el poder adult . 

L'a ltre grup de mirades contrari ades és representat per aque ll s que es neguen 
a acceptar que el món adolescent sigui com és, que imagina que és potser co m 
era abans o que no vo l ve ure o no sap veure la rea lilal ado lescent que I'envo lta. 
Diríem que es tracta de mirades que inlel11en espanrarfa ll1asmes adolescel/!s, 
que no poden accep!ar COl'/'I a normal el que realmel/! passa , que pOlser 
confo nen la pretensió d 'educar amb e l des ig que no apareguin ri scos i 
contradi cc ions. 

Exisleix, pero, un grup importanl amb una mirada posiliva i aCliva. És un 
conjunt de profess ionals molt implicat en la innovac ió educati va que fa del 
coneixement i de la prox imitat a I' ado lescent la c1au de la seva fo rma d 'educar 
i d 'ensenyar. És un grup sensible per a observar i descobri r. que té creali vilal 
i curiositat per a coneixer com van canviant, que e ls preocupa i inleressa e ls 
adolescents i les formes com viuen el món que els envo lta. És un grup que 
reclama fonamentalment dos tipus d ' ajuda: la difusió acti va d ' un di scurs 
positiu de I'adolescencia entre e lmón adult, comenºanl pe ls seus co l·legues: 
el suport permanent per a contrastar amb altra gent la comprensió d ' una 
realitat ado lescent que es modifica curs a curs i que obliga a adaplac ions i 
innovacions constants, el suport per a mantenir la prox imi tat a I'adolescent. 

Les angoixes i altres sentiments familiars 

Quelcom semblant al que estem comentant de is profess ionals pero amb unes 
perspecti ves forºa di fe rents (el professorat senl que té I'obligac ió d'ensenyar, 
e ls pares i mares tenen la necessi tat d'ango ixar-se) passa am b les persones 
adultes que troba I'ado lescent en e ls grups fa mili ars. Aquesl nou grup de 
mirades també és conformador del que I' adolescenl intenta ser, de com acaba 
actuan!. 
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Predomina un moderat desconeixement del que són i fan els 
adolescents. Els sentiments d' incomprensió. tot i ser un 1I0c comú i c1assic quan 
es parl a d' adolescencia, tenen també una base real deri vada d'unes mirades 
adultes que observen poc, que veuen poc, que s' assabenten de poc. Sovint no són 
mirades despreocupades sinó mirades a les que se' ls hi escapen aspectes 
impol1ants perque estan massa focalitzades en detelminats aspectes. També, a 
vegades, es tracta de punts joscos sobre els quals I' adolescent veta la mirada 
adulta (en el nostre treball , almenys un de cada quatre pares o mares reconeixia 
que de determinades qüestions no en parl aven mai i els eren desconegudes). 

Hi ha un grup en el que la mirada és desconcertada no tant pel 
desconeixement quant per I'absencia de perspectiva, per no saber com 
mirar-los. En les activitats d ' intercanvi que hem fet, almenys un de cada tres 
pares i mares tenia la sensac ió que abans, quan eren petits, tot era millor, sabien 
que fe r, sabien trobar-li sentit a la seva conducta. 

La mirada des del conflicte (al que aporten materi al s les dues parts) 
pot convertir-se en dominant si no ex isteix habilitat, capacitat o voluntat de 
s ituar-la en el seu Il oc . La di scussió permanent, sistemati ca i intensa afecta la 
majoria de les relac ions fami li ars i si no se li pot trobar una exp licació raonable 
acaba sent considerada una manera de serde I' ado lescent negati va i inacceptable 
(un grup significatiu de pares i mares diuen que el principal defecte de 
l' ado lescent té a veure amb e l seu caraeter. amb la se va forma de ser). Són 
mirades que passen amb facilitat de la visió d ' una situac ió confli cti va a la 
considerac ió d ' ado lescent com a subjecte confli cti u. 

És potser la mirada angoixada, la lectura del món ado lescent des de 
I'angoixa, la que aporta més elements a les visions de la majoria d 'adults. Els 
noi s i noies són vistos no com e l que són i fan, sinó com e l desastre que poden 
acabar sent. La majoria de les vegades aq uesta visió s'autolimita. pero en 
mol tes alt res pot arribar a precondicionar el que I'ado lescent acaba fent. 
acomplint la profecia o angoixant-se i trencant un procés de maduració 
autonoma. 

Sigui en el territori escolar o en I' espai famili ar resulta faeil que 
aparegui , en alguns moments, la mirada irritada. en tenirdavant un personatge 
autosuficient, que creu saber-ho tOl. Les mirades ad ultes sobre e l món 
ado lescent ob li guen a reubicar-se els adults, canviar la posic ió del saber, 
canviar la perspectiva. 

Incorporar les seves mirades 

Falta. pero, destacar una última perspecti va. que consisteix en recordar que no 
es tracta de saber com són ni de s istematitzar el que diuen, pensen o fan. AlI ó 
que rea lment importa és reco llir, tant com sigui possible, els seus arguments, 
les se ves form es de veure. sentir i interpretar el que estan vivint. Necess item 
detec tar com interpreten , com donen signifi cat a alió que segons nosa ltres 
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descriu la seva situació. Per aixo parlem d 'arguments adolescents, perque per 
saber el que són necessitem incorporar les seves mirades. 

No basta amb preguntar. Ni tan sois de fe r-ho de manera oberta i creati va. En 
I' experiencia a la que aqu í ens referim ha estat clau el debat, el retorn a la classe 
per a comentar les seves visions, les seves aportacions. En alguns casos ens 
pelmetien descobrir altres mati sos, altres tons emocionals, alu'es f0 l111eS de 
completar la lectura del que diuen o escriuen. Podem dir que les vivencies 
emocionals són claus a la seva vida pero queda més ciar amb les seves frases: 
"Els adolescents, quan estan tristos, ha estan més que un adult ... ". Podem 
descriure les seves practiques d' iniciac ió sexual, pero si volem influir cal 
escoltar arguments com ara aquest: "Un novio es una persona que te comprende ... 
La primera relación sexual ha de ser con el novio ... O con alguien que también 
quiera ... " . Una cosa és descliure les relacions difíc il s amb els pares, I' altra 
descobrir els components d'a llo que estan vivint en la relació, el que nosaltres 
hauríem de fer per entendre' ls: "No amenarar, explicar. Pressuposen que ha 
fa ras malament, que el deix in que ha aprenguis so/ ... " 

Sovint, els nois i no ies j a estan saturats de les nostres intervencions i recerques 
sobre els seus problemes. Moltes vegades tenen interes a cercar alu'es 
perspecti ves, a des tacar altres aspectes, a demostrar altres preocupacions ("Hi 
ha problemes que per a nosaltres són moll importants i que per a vosaltres, 
e/s grans, no ha són rant .. . .A vegades els adu/ts ens doneu llargues, 110 

conlesteu ... no sou sincers .. . "). Als estudi s hi ha elements que tan so is 
considerem com a variables signifi cati ves (estructura famili ar, ruptures. 
situac ió social, etc.), més o menys influents sobre la seva forma de ser o 
d ' actuar, pero també aquestes ten en interpretac ions i lectures que cal esco ltar. 
No és el mateix conviure tan sois amb la mare en un entol11 de di vorcis 
significatius que en un entorn de pobresa en el que la ruptura signi fica una gran 
perdua. No necess item saber si fuma porros o beu alcoho l. En tot cas ens 
resultara poc útil. Necess item descobri r, de manera dinamica, quins són els 
arguments vitals que hi ha darrere deis seus comportaments. Per fe r-ho cal 
destacar que fer recerca en el m.ón ado/escenl és sempre Irobar una fo rma 
d 'escoltar-los. 

Si el que es pretén és tenir capac itar per a influir en les seves vides, la fo rma 
d ' investi gar ha d ' intentar recollir els seus arguments i, a més, les interpretac ions 
que fan del seu món, les perspecti ves interpretati ves que tenen d 'allo que diuen 
i fan. Les recerques sobre ado lescencia han de part.ir sempre de I'assa.ig de 
formes ac ti ves d'escolta i de sistemes d ' observació dinamics que permetin 
actuali tzar el coneixe ment i el discurs sobre la se va rea lital. 



Educació Social 29 

Escenaris adolescents: diversitat d'actors, 
de dinamiques, de reaccions 

Alllarg de is anys, en el nostre treball professional hem pogut comprovar, i així 
ho hem descrit, que parlar d 'adolescencia, en singular únic, no tenia gaire 
sentit. Podíem parl ar de molts e lements comuns a tots i totes, de molts aspectes 
evolutius transversals que es troben a totes les formes de ser adolescenl, de 
molls components interns del procés de personalització. Pero sempre havíem 
de parlar de molles i di verses adolescencies. E l món adolescent sempre ha estat 
el món de la plurifonnitat. 

Com s'explica la diversitat? 

A I' activitat de la recerca en la que es basa aq uest text, després del treball a cada 
institut, teníem sempre la sensac ió d ' haver trobat una realitat diferent. No era 
tant la comprovació que, fins a cert punt, cada adolescent és un món, quan la 
percepció és que en bona part cada grup era una mena d ' uni vers adolescent 
únic, conformat amb personatges majoritari ament coneguts, pero amb unes 
proporc ions i interaccions que produ"ien resultats adolescenls diferents . Les 
re fl ex ions de I' equip i I' anali si de les dades i les notes d 'observac ió ens van 
conduir a parlar de contextos, a descobrir que lesformes de ser ado/escel1l, les 
formes d'exercir la condició adolescent depenien de com es conformaven 
contextos vitals, les se ves variables eren re lativament possibles d' a·JIIar. 

Podríem dir que un contex t és com ara un escenari teatral en el que s ' ha de 
produir una posada en escena de I'adolescencia per part d 'actors novell s que 
han d 'aprendre a representar-l a, que han d'acostumar-se al paper fins que 
esdev ingui una forma de ser. A partir del nostre treball podríem dir que aq uests 
escenaris són de tres tipus o, millor dit , és un escenari que s'estructura en 
funció de tres tipus de vari ab les: 

En primer 1I0c de l 'extracció social. L' origen soc ial deis pares, les 
realitats socioeconomjques de la vida diari a, el capital cultural al seu abast, així 
com els altres components de la condic ió soc ial que determinen quins seran 
els actors presents a I' escena, quins seran els personatges decisius, quines 
seran les pretensions i les ex igencies del guió, quins e ls límits a respectar. La 
condició social determina quina mena d'adolescent es pOI ser, quina és 
abastable, quines adolescencies entren en re/ació i quines s 'ignora ren 
sempre. 

Composada d ' una o altra manera I'escena, apareixen unes o altres 
dinamiques entre els actors, una construcció co l·lectiva del relat. Amb els 
actors disponibles es construeixen uns papers, unes formes d ' actuar, dominants 
unes, rebutjades altres, minusvalorades altres. L'escena que en un temps i un 
espai es compon fa que apareguin unes o altres formes de ser adolescent. Un 
actor no intervé si no hi ha un altre que li dóna e l pell, I' entrada en un di aleg 
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o en un s il enci. Les adolescencies són e l producte de les interre lacions que en 
un detellllinat moment es donen a les seves vides . COll viure a//lb I/nes o alu-es 
fo rmes de ser adolescel// suposa ser adolescen/ d' l/l/a o alu-a /IIal/era . 

L'escena teatra l, pero, també depen de la direcc ió de I' obra. No deixa 
de ser un clima en el que s' interprela amb més faci litat, més resistencia o més 
crisi. Les adolesdmcies són el producte de di versos dimes, de diversos 
ambiel7ls crea/s per qui es/á al seu costal . Són les persones adultes que e ls 
envolten qui estimulen, limiten, centren les acruacions. D'ell es depen el sentit 
i les dimensions de les confrontacions. També són e lles les que provoquen o 
reforcen unes o altres formes d 'actuar, unes o alu'es formes de practi car 
l' adolescenc ia. 

Els i les adolescents són d ' una manera o altra en funció de les possibilitats que 
tenen de ser-ho, de les din ~\lniques, interaccions i practiques adolescents que 
es produ"len en aquests anys de la seva vida i, fina lment, en fun ció de les 
respostes que reben de les institucions adultes que els envolten. 

L 'adopció d 'aquesta perspectiva al territori esco lar. per exemple. suposa 
possibilitats que acceptar que els no is i no ies adolescents, las seves formes de ser-ho són el 
tenen de ser-ho producte de: 
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La composició soc ial que la matrícula i la ubi cació de I'escola en el 
territori provoca, e ls entollls deIs quals prové I'a lumnat. Algunes formes de 
ser adolescent no són poss ibles en determinades esco les, algunes són dominants, 
d 'a ltres minoritari es . 

Les composicions, les barreges, les interacc ions ado lescent s que 
finalment es produeixen en un curs escolar, en un període, en uns grups classe, 
a cada institul. 

Els climes que es creen a la instirució escolar, el tracte escolar que uns 
i altres adolescents reben. Climes i respostes que depenen en gran mesura de 
la cultura instituc ional, de la composició del grup de professors i del mome nt 
estab le o crític pe l que uns i altres passen. 

No tothom pot ser igual 

Tot i servir per a qualsevol altra institució en la que convisquin e ls adolescents, 
seguirem amb la seva aplicac ió als territori s escolars, on en temp d' e co la 
obligatori a es determina bona pan de I' ado lescencia. 

Els noi s i noies provenen d 'entollls familiars diferents i de rea litats soc ials 
diverses . A més, estan en escoles que, a partir de la composició del seu 
alumnat, suposen universos soc ials de di versa índole . No resulta ell11a/eix ser 
adolescel// anan/ a un.a escola o alu-a. Destacar que aixo passa no soIs perque 
darrere hi ha orígens soc ials diferents sinó lambé perque la se lecc ió (obligada 
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o vo luntari a) de I'alumnat acaba de conformar aquests uni versos adolescents 
diferents. 

Ex plicar la di versitatde conductes que es produeixen entre diferents adolescents 
no és tant senzill com atribuir-l a a la diferent condició social de la que 
provenen, o en la que viuen. Depenen també (almenys provisionalment) de 
amb qui convisquin , amb qui comparteixin el seu temps escolar. Hi ha 
conductes aparentment més dominants entre adolescents de famílies de 
c1 asses mitj anes o altes que no es donen en similar proporció quan els nois i 
no ies van a escoles on es dóna una major ban eja de procedencies. Al contrari , 
són molt ev idents aquestes conductes de classe quan el grup escolar en el que 
conviuen respon a una homogene"itat molt similar a la seva. 

Hi ha multiplicitat de vari ables que influeixen i aquí tan sois considerem les 
dinamiques que es produeixen a I' entorn escolar2

• Tanmateix volem deixar 
constanc ia que la conformació de la població en un inslilUl suposa crear una 
cOl'nposició o altra d'adolescencies. Aixo sera determinant perque apareguin 
unes o altres formes de ser, unes o altres interaccions dominants. 

A algunes aules, els no is i no ies conviuen amb una població re lati vament 
similar a la del seu barri o poble. A unes altres, la poblac ió és en bona part 
diferent. Algunes aules tenen una població diversa, altres homogenia . Si el 
territori escolar no tingués e l pes que hem destacat en el procés d 'esdevenir 
adolescent , la composició de les aules seria poc més que una qüesti ó academica, 
tanmateix, cre iem que acaba sent una limitació o ampliació de les poss ibilitats 
de ser adolescent. 

A partir de les nostres dades podríem dir que la procedencia soc ial , en 
interacc ió a I'adsc ripc ió esco lar gene ra qUa/ re grans escenaris per a 
I 'aprenel/.latge i l'exercici de I 'adolescencia: 

• COl/.textos Iimitadors. [nstituts en els quals els contextos creats, les possibilitats 
d' interaccions adolescenls, tenen un biaix Iimi tador profundo En ex istir 
famílies que rebutgen portar el seu fill a aquest espai, les fOllnes possibles de 
ser adolescent es veuen I i mi tades per l' etiq uetatge extem que s' acaba ad j ud ican! 
a I' institut. CAlla hi ha adolescen/s que no convenen. al meufill"). Bona part 
de la societat de I' entom i de la propia comunitat educati va identifica les 
dificultats, reals o hipotetiques, amb la presencia d'adolescencies negatives. 

La se lecció, parcial i en negatiu de la poblac ió lambé produeix la presencia 
de formes de ser ado lescent molt oposades, en les que l' afinnació per 
contrapos ició pot ser dominant. Algunes de les dinamiques també estan 
condicionades per la presencia majoritaria de nois i noies de determinats 
barri s i minori taria d ' altres . Es poden tras ll adar així a I' escola bona part de 
les interaccions diferents que es produeixen fora de I'escola. 

En alguns casos , a més, el predomini del baix nivell formatiu de les famílies 
fa que ex isteixin difi cultats per entendre la condició adolescent de is seus 
fill s i filies i el paper que l' esco la pot jugar en les seves vides. 
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• Contextos "locatistes. Una altra tipo logia d ' escenari s la componen 
instituts de grandaria redu'lda, ubi cats en poblac ions petites , di stants de les 
grans ciutats, que tenen com a característiques: reunir quas i a la totalitat de 
l' ado lescenc ia de l te rr i to ri ; tenir fo rmes de se r ado lescent mo l! 
condicionades per fenomens i situacions soc ials loca ls. 

No apare ixe n rebui gs espec ia ls de cap tipu s d ' ado lescenc ies (s í 
d ' ado lescents concrets) perque a I'escola hi són totes les del territori i les 
interacc ions entre ell es són s imilars dins i fora de I' escola. L'adolescent 
negatiu o positiu esta personalitzat, pero no és una categori a. 

Bona part del seus comportaments depenen deis recursos aaolescel/Is del 
tenitori (bars, 1I0cs de trobada, acti vitats possibles. etc.) i les modes tenen 
molts components circumstancials (1 ' aparició en el poble d ' un tipus di ferent 
de joves, l' accés a algunes practiques deis joves més grans, la incidencia de 
la pressió mediatica, I'accés a internet i I' ús de la telefonia mobil , etc.) 

• Contextos selecles. For~a diferent serien les interacc ions ado lescents que 
es donen en les escoles en les que predominen una selecc ió de famíli es amb 
estudi s superi ors i de recursos economics. 

Tot i no representar poblac ions adolescents similars, tenen en comú una 
gran reducció de panorames adolescents en l' entorn escolar. Es construeixen 
com a adolescents de manera moIt homogene"itzadora la qual cosa fa que 
apareguin amb més fac ilitat adolescencies rupturi stes (per trencar amb 
I'homogeneü at soc ial, famili ar i escolar). També succeeix que intentin 
generar a Itres fo rmes de ser ado lescent que vag in més enll a de is 
condicionaments soc ials (enlluernant-se, per exemple, per ado lescencies 
marginals). 

• Contextos di vers!licats. Un últim grup el composari en entorns educatius 
en els que la característica dominant és la barreja interactiva. Predomina 
la di versitat, entre les famílies hi ha formacions de diferent ni ve ll , sense 
que cap sigui dominant, es podria dir que a les se ves aules accedeixen la 
majoria de les di versitats socia ls (amb I'excepció en alguns casos deis 
ex trems economics). 

En aquests instituts les possibilitats de ser adolescents són amplies i els 
models que e ls grups famili ars faciliten són de tota mena. Donada la 
di versitat poden apareixer amb facilitat adolescencies considerades per 
uns i altres adults com a dolentes , inadequades. 

En general, de ixant de banda altres factors socioculturals que poden ser 
previament determinants, els d imes adolescenls més suggeridors i menys 
problemalitzals els hem. trobat quan a l 'escola es dona va una pluralitat 
d ' o rígens, una certa coin.cidimcia a les adolescencies de l 'ellforl/ , un.a varietQ( 
d'estils i cultures fam iliars. Escoles, en definiti va, en les que era poss ible 
I' exercici d ' una gran di versitat d 'adolescencies. 
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Ser adolescent en practiques 

Com ja hem advertit, el contex t que determina I' ori gen soc ial i la diversitat de 
poblac ió que hi ha en una escola, no esgota la totalitat de l panorama di vers 
d 'adolescencies. Amb la possibilitat d 'actors similars no sempre hi són 
presents els mateixos, no a tot arreu es donen les mateixes dinamiques i 
interrelac ions. Les formes de ser adolescent (d 'estar, d 'experimentar, de viure 
I'adolescencia) també semblen dependre de factors circumstancials, diferents 
en el temps, dinamics dintre de cada context. 

La nostra interpretació és que les practiques adolescents, la construcc ió i 
l' exerc ic i de les seves adolescencies, depenen d ' un conjunl d ' interacc ions que 
podríem anomenar presencies, és a dir, de les fomles adolescenls que en un 
conlex t i en un temps apare ixen en la seva prox imüat com a possibles, viables, 
atracti ves o refusables. Al s diferents territori s escolars i en diferents moments 
predominen unes o altres adolescencies, que es posen de moda per les di verses 
influencies que conformen av ui la construcc ió adolescent, que són viables en 
funció de les limitac ions i poss ibilitats soc ials que arrosseguen com a bagatges 
personal s i co l·lectius. 

Ser adolescent d ' una o altra manera, concretar la seva adolescencia en marxa 
dependra molt del conjunt de practiques adolescents amb les que cadascú es 
trobi . Tot i ser consc ients de la multiplicitat de qüestions comunes que tenen 
la majori a deis nois i noies adolescents amb els que hem treball at, després del 
treball amb cada grup, en cada escola, tenÍem la sensac ió d ' estar davant 
d ' uni versos diferents. Bastava amb mirar les estetiques, escoltar e ls seus 
Il enguatges, considerar les re lac ions per a veure que, fin s i tot en condic ions 
socials similars, les formes de ser adolescent eren moll di verses en cada 
ambient. No es tractava tan sois de majors o menors presencies de pijos o 
quillos sinó de comprovar com en alguns territori s dominava una certa 
indefini ció, un predomini d 'adolescencies poc espectacul ars i com en d ' altres 
eren molt visibles les di ferencies i les confronlacions. 

En algunes escoles, part de I' adolescencia signi ficati va es visualilza per 
diferents formats de cabe ll rapat amb serrell s, en d 'altres per I'ac laparadora 
presencia de correctors dental s a la recerca del somnure encisador, en algú per 
I'ostentac ió de simbologies radi ca ls. El conglomerat d 'adolescencies que 
posen en practica és múltiple. No estem simplemenl reafirmant la di versilat 
d ' adolescencies, el que ara posem de rell eu és que les diverses composicions 
d 'adolesd:ncies creenfo rmes dominal11s i cOl11raposades de ser adolescel/t en 
cada territorio 

Una de les qüestions centrals de I' adolescencia és la construcció de la identitat, 
que en aquest moment passa per definir-se d ' alguna manera com a adolescent 
diferent. Per a fer-ho utilitza e ls materi als i les practiques que té al seu abas\. 
Per imitac ió o per afirmació contraposada es defineixen en funció de is mons 
adolescents amb els que inleractuen. Quan en un entom apareixen formes 
d' afirmar-se que destaquen (perque els seus personatges tenen ascendencia 
grupal, generen tensions o tenen espectacularitat) es produeixen fenomens de 
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seguiment, de suma d'adeptes, o moviments d'afirmació contraposada. 
Fenomens que probablement no es donarien si no hi hagués present I' afimlació 
identitaria contrari a. 

En més d' una c1asse trobaven que es donaven juntes un conjunt de definicions 
com ara aquestes: "sóc moll pagesa i una l1Iicajatxa "; "sóc il/dependentista "; 
"odio elsjeixistes, po/ítics, loreros "; "sóc comunisla "; "sóc s/wrp (skin head 
againsl racial prejudice)". Aquest tipus de definicions eren mol! més presents 
que a d'altres escoles i obe"len, en part, a processos reactius davalllla presencia 
de l' adolescent Shmp i d' una alta proporciód' afi rmacionsen c1au independentista. 

Varem utilitzar aquestes etiquetes per a debatre amb ell s i ell es si rea lment es 
tractava d' autentiques adscripcions ideologiques o d'etiquetes per a la 
diferenciac ió. La realitat va ser que es tractava del segon. En molt pocs casos 
es definia amb una mínima coherencia el contingut del concepte. Servia més 
per identificar enemics i apuntar-se a alguna cosa que per aclarimelll ideologic. 

Un "fatxa" podia ser definit com un que sempre esta amb la bandera espanyola, 
un comunista com el que vol la independencia de Catalunya i un skin com qui aj uda 
els altres. Pero la presencia d'adolescencies ide%giq/les generava dinamiques i 
formes de ser que no es trobaven a a1tres territOli s escolars. 

De manera similar, també vam trobar escoles en les que la presencia de 
personatges feixistoides introdu"la dinamiques adolescents que no s' haguessin 
produH senseell s i elles. Tal erael caso perexemple, d' un cap rapat simpli ficado r 
i amb més que probables psicopaties, pero que aconseguia arrossegar els seus 
adeptes i crear confrontac ions en els grups. En una altra escola el dinami sme 
esta va en mans d ' una noia especialment i ntel·1 igent, defensora sistematica del 
nacionalsociali sme. A d'altres, les afirmac ions i confrontac ions podien passar 
per I' atractiu pel moviment okupa present en el territori o 

No podem dirque les oporlunitals que tenen per a ser ado lescellls d' una o altra 
manera condicionaran definiti vament el seu futur jove. Pero sí que hem 
d' afi rmar que és COrll sijossil/ ado/escel/ls el/ junció de/ caTa /eg d 'ado/escel/eies 
que apareixen en /a sella escena. El cataleg en alguns casos és ampl i. en 
d'altres redu"lt. En tots els casos és canviant. 

Adolescencies reactives 

Pero les interacc ions adolescents que generen formes de ser adolescent no són 
només el resultat de combinac ions socials prev ies i de predominis i in fl uencies 
d'estil s puntualmentdominats. També són el resultat de I' estil de relac ions que 
genera cada institució, deis agrupaments que propicia. de les diversitats i 
homogene"itats que organitza. 

Les formes d' organitzar l' institut, el grau de democrac ia i les practiques 
parti cipati ves que ex isteixen generen di ferents formes de sociali tzac ió (identitat, 
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soc iabilitat, generació de cultura). L'alumnat adolescent, que ha fet de I 'escola 
el seu habitat fin s i tot quan les coses no li van bé, fa servir la vida escolar 
quotidi ana com a magatzem de repertori s de conducta. S' afirma i es di ferencia, 
se sent d ' una manera o altra en fun ció de les dinamiques escolars. No són 
només com tenen poss ibilitats de ser, també fan d'adalescellts en f Ull ció de 
com. són lraclats. 

Les practiques adolescents queden especialment afectades per les agrupacions 
escolars, per com es conformen e ls grups c1asse i les dinamiques entre grups 
que es generen. No ens toca fer aquí i ara I' analisi deIs diferents criteri s i deIs 
avantatges i contradicc ions d 'agrupar I' alumnat d ' una o altra manera (per 
ni vell s, per característiques, per dificultats, aleatoriament, etc.). Amb tot, 
volem destacar que les formes d 'agrupar i el trae te que rep i interioritza cada 
grup també confonnen les se ves formes de ser adolescent. 

A la nostra recerca, a les diferents escoles, hem pogU! constatar com el 
professorat té diferents formes de re lac ionar-se amb I' alumnat i de conformar 
e ls grups. Pero també hem pogut comprovar I'ex istencia de diferents formes 
d 'exerc ir d ' adolescents que semblaven estretamenllligades al clima creat a 
I'aul a, a I'escola. De manera elemental podríem dir que algunes formes 
problelllclliques de ser adolescent s'estimulen i es reforcen per interacc ions 
negati ves que es creen en agrupar de determinades maneres. 

Alguns adalescents són adalescents d 'una a aitra manera en f Ull ció de cam 
són tractats perles instilUcialls en les que estan. Els subjectes viscuts i tractats 
com a negatius, com a problematics, també han de construir una identitat, pero 
en no tenir al seu abast interacc ions i resultats positius aguditzen I'afirmació 
per contraposició. Cerquen ent re els allres adalescents, entre les alt resfarmes 
de ser adalescent, els enemics a negar. Ser adalescent Lambé és unafarma de 
reaccionar allraCle rebut, una forma de ser en negatiu quan no es pot ser en 
positill , una necessitat de diferenciar-se d 'algú que és pitjor o que "té la 
culpa" de les propies dificultats. 

Definicions adolescents de I'adolescencia 

En aquest resum sobre les formes de mirar i conceptualitzar el món adolescenl, 
no voldria deixar de dedicar una petita pan (seguint la demanda feta a I' inici 
d 'escol!ar els seus arguments) a recollir les se ves maneres de pensar i sentir 
aixo de l' adolescencia. Una etapa de la vida que, en gran mesura per influencia 
nostra, ja fa temps que tenen molt definida. Del conjunt deI s seus arguments 
sobre I'etapa que viuen en deslacarem tres: I'ex perimentac ió, la necess itat de 
viure amb intensitat i la complex itat de la seva condició evoluti va. 
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Sóc un explorador reprimit 

Entre les defini c ions més suggeridores de la condició adolescent hem de 
destacar la d 'aque ll no i que la descri via amb la imatge d ' un explorador 
reprimit. En ella es concentren bona part deis components del que, per a una 
part deis nois i noies, su posa viure I' adolescencia: el pos icionament actiu , 
descobridor; la consideració de la realitat que ara els envolta com a desconeguda 
i atracti va; la presencia de personatges adults que impedeixen el descobriment 
i que volen mantenir I' acceptació passiva i la transmi ssió com a formes 
d ' incorporar-se a l món. 

Aquesta actitud exploradora té diferents verbs per a definir-la i, per tant , 
diferents emfasis. En uns casos és qüestió de cOlleixer allo que no es coneixia 
fin s a aquell moment. Pero, en d ' altres, del que es tracta és de sen/ir i vil/ re, 
són les vivencies i els sentiments els que són desconeguts. També hi ha qui la 
resumeix amb la idea de descobrir. Que no es tracta d ' un posicionament passiu 
queda ciar perque sov int l'express ió és provar i experimentar. 

L'objecte de la se va acti vitat exploradora és difús, a vegades és total, a vegades 
molt parti cular. Es veuen a si mateixos descobrint el món, la vida , fO l, pero 
també coses noves, sensacions noves. La seva novetat té a veure amb que all o 
no havia aparegut encara en les seves vides o a que pren allres perspecti ves i 
dimensions. 

Com es pot veure a la taul a síntesi que ve a continuació, tampoc no es tracta 
solament d ' una acti vitat exploratori a. Sempre és circumscrita, envoltada 
d 'altres par~lInetres i components. 

Cüm definiries un adülescenP 
Amb ganes de viure, comen(¡a a enlendre el sentil de la vida i a 
descobrir que hi ha més coses. 
Una persona que es la descobrinl la vida i lé baSlal/1 imeres per 
viure-la sense pensar en els perills que hi ha i a la més rn ínima 
con/radicció es rebota 

- És una etapa en que volem veure-ho fO l ja i descobrir-ho, perque 
ens adonem de molles coses que abans no veies 
Un/a noi/noia que eSla creixenl i que lé ganes de provar-ho fO l, de 
veure coses noves i al/ar a llocs I/OUS amb genl nova (. .. ) 

- AClualment, crec que Ull. adolescelll és un/a nova que necessira el/ 
aquesla edat descobrir coses noves i lenir al coslal seu els amics. 
l a vegades necessira estar sol 

- Som persones que eslem descobrim la vida; per aixo és normal que 
ens desbordem, sembla un topic allo que ens senlim incompresos 
pero és que realmenl és així. Tenim de decidir la noslra vida en una 
edal moll complicada 
Un noi que eSla canvianl diariamenl i que es la una mica perdul 
sempre descobrint coses noves 
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Aquesta perspecti va a vegades va acompanyada de components com I 'energia 
i la lIibertal. Són exploradors amb ganes, energics, que fins i tot no mesuren 
les se ves forces ("un noi o noia que vol saber més de la vida abans del 
comple ", " ... ho vol provar IOt i fer parides ") o que es veuen desbordats pel 
dinamisme. L' ambigüitat de la seva situac ió, el contrast entre el seu passat i 
el futur també apareix i és per aixo que algú e ls defineix com "Un projecte 
d 'adu/t amb ganes de viure i experimentar". Reclamen, en qualsevol cas, ser 
independents i lIiures per a descobrir i, si comen<;avem parlant d 'exploradors, 
hem d 'acabar reflectint que també apareixen descripcions com ara aquesta: 
"són com un ocell engabiat". 

Recordant de nou la di versitat, hem d 'assenyalar que la presencia d 'aquest 
conjunt d 'elements definitoris és for<;a general, pero sembla molt associada a 
adolescents que tenen darrere seu pares i mares de classes mitj anes amb 
bagatge d 'estudis i que conviuen en entoms escolars dinamics en els que són 
poss ibles diverses adolescencies. Entre alguns grups de noies, aquesta manera 
de defi nir-se pot tenir un pes més significatiu, pero aixo no passa així en 
qualsevol entom, no depen només del genere. 

Es tracta de viure 

L' adolescent és fonamentalment un vividor. No és que visq ui a I' esquena dei s 
altres (tol i que encara siguin placidament dependents) ni que li sigui igual tot 
e l que passa al seu voltant. Es tracta, en primer lIoc, d'un persol1arge que vol 
viure amb intensilal, tot i que I' objecte de la seva intensitat no sempre ni per 
a tothom sera igual ("una persona esbojarrada que frueix de la vida"). Vol 
viure la vida que esta descobrint i ho vol fer al maxim i sen se que ningú li ho 
compliqui ni que sigui recordant-Ii el futur ("Vividor, distant, que no es 
preocupa pel dema., només I'avui i passar-ho bé") . 

Un deis efectes d 'aquesta tendencia a la intensitat vital , en el nostre món 
immediatisle i presentiste, és la urgencia de viure al dia, viure sense que es perdi 
l' instant. Complementanament, I 'adolescenciaes presentacom unaextraordinana 
oportunital per a aquesta vida i com una etapa a aprofitar perque desapareixera. 

"Un noi/a amb ganes de viure la vida a tope que són dos dies, alegre 
i divertit" . 
"Viu bojament, que és el que s'ha de fer pq només es viu Ul/ cop ". 
"Una persona que esta a la millor alar i que ha de disfrutar ". 

En molts casos, la concreció d 'aquesta vida passa pels verbs "divertir-se", 
"passar-ho bé" i "disfrutar". No sempre esta ciar el seu contingut i ben segur 
que no és el mateix per a tothom. Tot i així la proximitat dei s 16 anys i I'estil 
d 'oc i juvenil dorninant fa que molts i moltes el concentrin en I'acc ió de 
"sortir", amb més concrec ió en anar "defesta", en alguns casos en anar a bars 
o discoteques. Així, un sector deis vividors es defineix com a "fiesteros" o 
"amb ganes de marxa". 
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"Una persol/o jove, que lé ganes de sorlir, es la poc CO II Cel/lral ", 
"Una persona que s 'ho in/el/la passar lo lIIillar possible", 
"Don fiestero amb ganes de viure la vida ", 

També aquí part de la di versió, de la sati sfacc ió, té mo l! a veure amb les 
companyies, En gran mesura no hi ha sati sfacció si no s'esta amb e ls amics, 
Majorirariamen! es lracla de viure en relació, de coneixer genl, de fe r 
conjunlam,en/ , No podríem dir que I'adolescent és un personatge so lipsista, 
que frue ix en la so ledat. La d iversió és fer i mantenir amics, 

"Ganes de m.arxa, de fe r amics i de viure la vida ". 
"Lo definiría como alguien que liene gallas de diverlirse, pasárselo 
bien y esrar con los amigos ". 

A vegades, la definició incorpora la percepc ió deis límits, s iguin aquests 
responsabilitats o imposicions. La contraposició més patent al seu des ig de 
plaer vital o el seu principi de realitat són e ls estudi s. En uns casos com un 
element més (" Persona que viu en la millar epoca i només ha d' esludiar i 
di4 rular") en d 'altres, com a contraposició d ' obligacions ("Una persol/a que 
se liene que diverrir pero rambién eSludiar"). 

Els límits, una vegada més, xoquen amb la seva necess itat de lIibertat i esta n 
representats en els adults, especialment els pares i mares. Per a e ll s i e lles els 
adults ens hem oblidat de quan érem joves i, a més, volem frustrar la seva 
necess itat de frui r. A la necessitat de passar-ho bé es contraposa la "poca 
l/iberIa! a casa" Com veurem en parlar del grup famili ar, el primer de is 
contli ctes adolescent s passa per la di scussió per les sortides ("Qual/ lens 
aquesla edal vals sorlir i com.encen e/s problemes amb els pares". "}uerguero 
i enfada l amb els pares"). 

Aquesta forma de de finir I' adolescencia en c1au de di versió vital, sembla 
bastant uni versal. Potser hem de parlar de components de la condició ado lescent 
profundament di fosos i assumits per bona part de is nois i noies, tant si és el 
component principal com si tan sois és complementari d ' altres . 

En parlar tant deis experimenladors, com deis vividors, com de qualsevol de 
les altres etiquetes desc riptores de I' ado lescenc ia, no estem ni c1assifi cant 
ado lescencies ni quantificant els diferents grups. Hem fet una sistematitzac ió 
e lemental d ' aquell s aspectes que els no is i noies han posat en primer 1I 0c en 
descriure la situac ió que viuen. No defineixen la totalitat del que són sinó allo 
que viuen amb més intensitat i pot servir per a una primera aprox imació. La 
presencia de la necessitat de descobri r o de viure amb intensitat esta present 
en molts deis nois i no ies que no han parl at d ' elles. Igualment , aquell s i 
aquelles que sí en parl en no poden ser defini ts tan so is com a ex perimentadors 
o vividors. 
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La condició adolescent 

Les se ves descripc ions també podri en servir per redactar un manual de 
psicolog ia de l' ado lescencia. La condició ado lescent és una realitat evo luti va 
que els afecta en tant que persones que s'estan construint, que estan en pIe 
procés d ' una nova personalització, d ' una nova construcc ió de la seva manera 
de ser. Les de fini c ions d 'ado lescencia que aporten inclouen com se semen, 
com pensen sobre s i mate ixos i mate ixes, com intenten gesti onar les 
contradi cc ions del seu esta!. 

Hem parlat de la di versitat ado lescent com a forma de construir-se com a 
diferents. Ara, el que voldríem comentar és com ell s i e lles se senten di ferents. 
No hi ha només di verses formes d 'expressar I' adolescencia, hi ha diferents 
fo rmes de ser, de viure I'ado lescencia. Ell s i e lles s' enfaden quan nosaltres els 
unifiquem en un únic ti pus de grup, pero, a més, insisteixen en que no tothom 
viu de la mateixa manera la situació que estan passant. Per a ell s i e ll es "cada 
adolescent és un món diferent" i "cadascú té la seva fo rma de ser". La 
singularitat no és només identitaria, té a veure amb diferents formes d ' anar 
passant aquesta etapa de la vida. 

Són consc ients que les tensions evoluti ves generen comportaments diferents 
(" Hay varios tipos: pajilleros, porreros, egocéntricos, prepotelltes") i que 
poden co l·locar-Ios en diferents formes de ser. Saben que a la seva edat es pot 
ser "energetic, rebel, animal" pero que també "n 'tú ha que són burros". Els 
estats d 'anim diferents, el posic ionament vital vari able provoca que tinguin 
present que no tothom afronta I' etapa de la mateixa manera: "n 'lI i ha alguns 
que es mel~jarien el món in 'hi ha d 'altres que estan perduts" . 

Si alguna cosa és I 'adolescencia és una moneda de dues ca res, UHa real ita! que 
pot passar del blanc alnegre en un interval de temps molt breu. Aixo que per 
a les persones adultes que I'envolten provoca una mena de perpl ex itat 
desesperant. per a ell s i e ll es és la constatació d ' una ambigüitat inev itable. Se 
senten omnipotents pero han de recone ixer que encara han d 'aprendre molt 
("creemos que podemos serlo todo y hacerlo todo y no tenemos ni puta idea 
de la vida"). De tant en tant se' n recorden, o els recordem, que ex isteix el futur 
pero vol en viure en e l present ("només pensa en el present i no en el j útur"), 
hauri en de pensar "en estudiar per len ir un bOIl jiaur pero que només pensa 
en diverlir-se". 

Tot podri a ser maco pero tothom al seu voltant no opina e l mateix ("una 
persona que esta passant per un període molt maco de la seva vida on a 
vegades se sent incomprld'). Per ai xo. diuen, tenen "temporades debils i 
passotes" i, ates que no poden dec idir, "passen de tot ". Reconeixen que no 
tenen suficient poder sobre si mateixos, pero els consola comprovar que els 
pares j a r han perdut ("que no té suficiel1l poder sobre si maleix pero els seus 
pares no poden tampoc decidir per ell"). 

Malgrat les contradiccions, és una forma de ser positi va. ,. És genial ser 
adolescent " i no deixen de ser "com una caixa plena de pelÍls tresors". Només 
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ca l que les persones adultes entenguin dues coses: que són rebels i per aixo 
"sempre han de tenir l 'última paraula"; que ten en "molts canvis d 'humor 
sobtats i sen se mo1iu". A vegades també es troben sois, o estan inquiets. 
Esperen de les persones adultes que entengu in que I 'adol escent és una persona 
"insegura, amb can vis de caracfer, que pOI eSlar /1/0 11 COlllenla, pero després, 
sense cap motiu, esta I/'isla i deprimida". 

Tot e l que porte m descrit fin s ara de la seva s ituació condueix a considerar que. 
en general, a les seves vides domina un to vital positiu . Certament sembla 
ser així, pero a ixo no vo l dir que no sigui una etapa plena de dubtes, 
d ' incerteses. "Hay veces que no sabe lo que le pasa, busca una respuesla y l/O 
la sabe. Tienen muchas preguntas sin respuesla ... y muchas aIras cosas!". 
Malgrat tot pot ser una e tapa "moll dura i que ha passem moll lIlalamenl, per 
aixo el nosll'e compor/ament canvia" . És la millor edat pero "Ié molls 
problemes". Podria ser fac il , pero és una etapa difíc il "perque és difícil que els 
altres l 'entenguin, i que ell entengui" . Esta "aprenent i una mica en el seu 
món" i per aixo "comel baslanls errors". Com a persona que "encara no ha 
decidit com vol ser", accepta definir-se com a "persona complicada, que 
comenr;a a enlendre el significat de la vida". En qual sevol cas, no accepta que 
"li vulguin imposar coses ... ja ... que lluira per les seves idees i Ilibertats" . 

Estan convenr;: uts que tan sois tenen característiques positi ves, que són un 
esplet de virtuts? També es de fineixen amb etiquetes negatives. No tenim ciar 
fin s a quin punt la vis ió negati va neix de les seves contradiccions, de les seves 
experiencies negatives, o de la incorporac ió del di scurs negatiu d ' una pan de 
la societat adulta que e ls envolta. Molt probablement sigui una suma inte rac ti va 
de les dues coses que pot ex pressar e l seu malestar amb l' adolescencia que esta 
vivint, que pot ser la interiorització de confli ctes i angoixes, que pot descriure 
les lectures que e ls adults estan fent de la seva adolescencia. Aquestes 
ambi valencies deuen estar pesant quan defineixen l'adolescent com a "rebel, 
idiota, immadur i molt innocent", pero també com "un idiola que a vegades 
s 'equivoca de camr'. 

Estan expressant les se ves dificultats amb els pares quan parlen de si mate ixos 
com "una persona que 170 té fof i després és 1.1110 mala persona". Pero s'estan 
referint a les seves dificultats per a construir la personalitat , es consideren un 
"chulo, sense personalital, necessitat d'ana r en grup" (a lgú defineix aquesta 
dependencia de l grup di ent que són "pegatinas"). Repete ixen e ls estereotips 
adults quan diuen "estamos locos ... muy locos" o " ... avui estan 10 105 tacalS de 
la testa, la majoria ha proven tal". 
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Algunes estrategies elementals per a ocupar-se 
deis adolescents 

L'adolescencia més positiva és aquella que es construeix 
per interacció amb adolescencies diverses 

Totes les dades confirmen que ser adolescent d ' una manera o altra, prac ti car 
unes o altres adolescencies, acomodar-se millor o pitjor a aquest cicle vital, a 
aquesta realitat socialment constru'ida depen deIs contextos que es donen al seu 
voltan!. Estan en funció d 'aque ll s amb qui conviuen, com s' interrelac ionen, 
com són viscuts i tractats. Són adolescents, d ' una manera o altra, en funció de 
les possibilitats que tenen de ser-ho, en funció del seu origen social, del seu 
entom social. Depenen per a ser d ' una o altra manera de les dinamiques, les 
interaccions i les practiques adolescents que es produeixen al seu voltant en 
aquests anys de la se va vida. Finalment, acaben actuant com a adolescents 
di versos en funció de les respostes que reben de les institucions adultes en les 
que han de viure. 

Ocupar-se deIs noi s i noies adolescents és en primer Iloc una qüestió de com 
s'estimula, de com es facilita l' aparic ió de diferents entoms, de com es va loren 
soc ialment uns o altres contex tos, de com es neguen o s' accepten determjnades 
formes de ser, determjnades relacions entre adolescents. Aquesta retlex ió 
afecta molt especialment els entoms educatius adolescents i, de manera molt 
particular a l' escola. 

La forma que apareix com a més útil i pos itiva per a fac ilitar els processos de 
construcció adolescent és la de crear contex tos di versificats en els que 
convisquin formes diferents d 'estar i practi car I' adolescencia. Els climes 
adolescents més suggeridors i menys problematitzats els hem trobat a escoles 
en les quals es donava una pluralitat d 'orígens, una certa coincidencia amb les 
adolescencies de l' entom, una varietat d 'estil s i cultures familiars, escoles en 
les que era possible I'exercici d ' una gran di versitat d ' adolescencies. 

La qüesti ó adolescent és avui , en gran mesura, una qüestió de matri cul ació i 
d 'organitzac ió de I'escolarització secundaria. En qual sevol de les rea litats 
socials e ls processos d ' homogene'itzac ió de les poblacions adolescents d ' una 
escola o un aula i les selecc ions per qualsevol criteri , esdevenen factors de 
contlictualització. Les dinamiques adolescents s' imposen a qualsevol pretensió 
d 'a'illare!s aprenentatges, les interacc ions limüadesamb un tipus d 'adolescencia 
acaben generant més tensions en la propia vivencia. 

Qualsevol institució que s' ocupi deIs adolescents ha d ' assumir la di versitat 
com a característica bas ica. Coneixer e l repertori de les formes de ser 
adolescent que es dóna en cada moment esdevé impresc indible per a poder 
intluir, comen<;ant per ajudar a descobrir perque senten I'atractiu per uns o 
altres estil s de vida, unes o altres formes de demostrar que ex isteixen. 
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Fa anys que I'adolescencia és obligatoria 

La nostra és una societat que, després d' unes decades d' ado lescencia obligatori a, 
encara no sap que fer amb els seus adolescents. Les persones adultes no s' han 
acostumat majoritári ament a la presencia inevitable deis adolescents, mentre 
que els nois i noies han assumit clarament l' adolescencia com a valor i com a 
etapa importan! de les se ves vides. ElI s i ell es estan endinsats de manera 
normalitzada en un món que dominen, senten, teoritzen, prac tiquen. viuen. A 
nosaltres encara ens domjna la perplex itat i no acabe m de decidir com cal 
mirar-los, quin sentit té el que fan, com cal intluir en les se ves vides. Les 
persones adultes tenim dues tasques urgents a fer: 

Acceptar socialment I'adolescencia com a nou cicle vital uni versal i, 
per tant, definir i acceptar col·lecti vament quin és el seu senti\. perque ha de 
servir, quins són els seus objectius. 

Considerar l' adolescencia una nova etapa educati va i coneixer 
compartir les claus per a poder intluir positivament en les seves vides. 

El di scurs sobre la cOI'/'Iprensió de I' adolescent ha de ser constru'l't i aplicat de 
manera adequada. Les dades indiquen que: 

Determinades maneres de descriure públicament l' adolescencia fac i liten 
a alguns nois i noies arguments justifi ca tius de qualsevo l deis seus 
comportaments (sóc el que sóc perque sóc adolescent). 

Algunes persones adultes el rebutgen perque l' interpreten com a 
formes de permissivitat i acceptac ió universal de tot el que fan. 

Pero és perfectament possible construir-la com a comprensió educafi va: saber 
com viuen les seves adolescencies, els seus sentits, les seves contradiccions 
per a relacionar-se i intluir adequadamenl. La comprensió no és mai ni 
tolerancia general ni impunitat. És un simple acte de rea li sme pel qual es 
coneix com són i com es viuen, sense renunciar a va lorar les seves conducles. 

El substrat de bona part de les tensions amb els adolescents esta constitu'it per 
la contradicció de viure una situació d' in fants als qui se' Is ha de proporcionar 
tot i, alhora, rebutjar tota mena de tutela, afinnar-se com a madurs sense haver 
d' ocupar-se de les seves vides (exercitar practiques d'afinnac ió juvenil en 
condicions de protecció infantil ). Per a la majolia, I' adolescencia és una etapa 
que val la pena viure i intentar in tl uir com a adults en els seus processos de 
madurac ió; comporta: 

Tenir present que consideren la seva vida com a una bona vida perque 
hi ha unes persones adultes que els faciliten tot allo que necess iten. En gran 
mesura reconeixen que el millor és no tenir de fer el que fa n els adults per 
sobreviure. Part del treball educatiu no pot consistir en passar fac tura del que 
fe m per ell s i elles, pero sí treballar la consciencia deis costos humans que !'an 
poss ible la seva situac ió. 
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També, que la seva hipervalorac ió de I'adolescencia té arguments 
raonables en rebutjar un món adult envellit, que perd la curios itat i la capac itat 
de renovac ió. 

La dependencia, viscuda com a contradictoria o com a interessada 
segons la perspecti va, és font de confli ctes per a una par! significati va 
d ' adolescents, espec ialment per a aquell s i aquell es que viuen la se va condició 
amb més intensitat. 

La consciencia mútua sobre el període que estan vivint i sobre el món 
en que s'estan endinsant genera menys tensions educati ves que I' intent de 
mantenir e l control a partir de la tutela, esperant que madurin . 

L'estatus contradictori de I' adolescencia i les seves consideracions sobre la 
fe lic itat condueixen al debat sobre la responsabilitat. Vistos els seu s arguments, 
sembla que no té cap mena de sentit considerar I'adolescencia com un estadi 
d ' irresponsabilitat general (aguditzari a la dependencia fe li ~ i leg itimari a 
qualsevol comportament). Tampoc no sembla útil tenir unes i no altres 
responsabilitats (comporta definir arees en les que poden endinsar-se i arees 
de prohibició) . La clau passa per la responsabilitat en tot i per a tot, pero 
practi cada de manera diferent a la de is adults, amb intensitats progressives que 
comporten processos d ' aprenentatge de l' autonomia. 

Jaume Funes Artiaga 
Psicoleg i expert en adolescencia. 

Adjunt al Síndic de Greuges per als Drets deis infants i adolescents 

"Arg /llllellls adolescents. Ellllól/ deis adolescel/!s explica! per el/s 1IIC1 !eixos " . Realitzat per: 
Jaume Funes (d irecc ió) Nú ri a Casas. An na Berga. Marta Comas, Teresa Cli ment. Jesús Vi lar 
(eq ui p d ' in vest igació), Pere Fernández. Gemma Funes. Nú ria O llé (col·laboradors). Una 
recerca fe ta a 12 esco les de secundaria mo lt diverses. en el conjunt de Catalunya. 25 grups 
classe i més de 800 ado lescents de 4t d'ESO ( 15- 16 anys). Actualment en fase de publicació 
i disponible a les webs de la Fundació Jaume Bofi ll o de l'Observatori Catala de la Jove ntut. 

2 No vo lem deixar de banda tampoc que e l pes de les innuencies no escolars també és diferent 
en {"unció de I'origen i el context soc ia l. Les interre lacions soc ials també són de grau diferent 
si es té en compte la condició soc ial. El temps no esco lar. els espais d' oci i les interrelacions 
que en ell s es donin també tindran pesos i va lors d ife rents en {"unció de la riq/l esCI d'estímu ls 
que es dóna fora de l' escola. 

3 Tots e ls tex tos en cursiva o amb cometes són transcri pc ions litera ls de les de fi nic ions fetes 
per adolescents de 4t d'ESO. 
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