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Abstract
In this article I argue that we need to treat what I call the “local fields of participation” in a
methodologically systematic manner. These fields are the relatively stable domains of social
participation if everyday life: family, school, clique, workplace and so on. The research on
language and gender constitutes a good example of the need to build an adequate
understanding of the reproduction and transformation of relations of domination. I also argue
against the customary practice of making excessively direct inferences out of isolated
interactions or out of very specific linguistic or pragmatic phenomena, which prevents an
profound understanding of issues domination and contestation at the local level. Here I will
provide data of interactions recorded amongst a group of young people and I will show how
these can only be interpreted in terms of their position within the group’s set of relations,
through which a given régime of gender identities were constructed, with its tensions and
contradictions. This process of identity construction was in turn inserted in a wider network
of relationships between the clique and various other fields (family, school, job market).
Finally, I discuss some ways in which Pierre Bourdieu’s model can be used to analyze the
workings of local fields and the relationships amongst social fields at various levels.
Key words: methodology, gender, social change, context, social field.

Resumo
Neste artigo formulo a necesidade de tratar de forma metodoloxicamente rigorosa os
“campos locais de participación”, é dicir, aqueles ámbitos relativamente estables de
participación social como a familia, a escola, a panda de amigos, o lugar de traballo, etc. A
investigación sobre lingua e xénero é un bo exemplo da necesidade de entender
adecuadamente cómo se reproducen e se transforman as relacións de dominación.
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Argumento que tradicionalmente se quixeron tirar interpretacións demasiado directas de
interaccións illadas ou de fenómenos lingüísticos e pragmáticos moi concretos, o que
dificulta un coñecemento profundo destes procesos de dominación (ou de oposición á
dominación) en contextos concretos. A xeito de exemplo, presentarei uns datos de
interaccións recollidas nun grupo de xente nova e mostrarei que estas interaccións só se
poden entender como inseridas nunhas dinámicas xerais do propio grupo, o cal construía
–con contradiccións e tensións– un determinado réxime de identidades de xénero. Este
proceso de construcción de identidades estaba, pola súa banda, inserido nun complexo
entramado de relacións entre o campo do grupo de amigos e outros campos (a familia, a
escola, o mercado de traballo). Finalmente, presento algunhas consideracións que indican
que o modelo de Pierre Bourdieu pode ser axeitado para a análise das dinámicas dos campos
locais de participación e das relacións entre diversos campos sociais a diferentes niveis.
Palabras clave: metodoloxía, xénero, cambio social, contexto, campo social.

1. Introducció
Un dels objectius de la recerca sobre gènere ha estat el de conèixer els
mecanismes socials que produeixen i reprodueixen desigualtats entre persones
associades a les diverses identitats de gènere. Molts estudis sobre llenguatge i gènere
també han compartit aquest objectiu, tot plantejant-se quin paper pot tenir el
llenguatge en aquestes qüestions. Els resultats d’aquestes investigacions han estat
molt interessants i suggerents, tot mostrant com el més innocent dels contes infantils
o el detall més subtil d’una conversa es poden veure com una part dels complexos
entramats d’ideologies i pràctiques socials implicades en la desigualtat.
De tota manera, encara estem lluny d’una comprensió satisfactòria d’aquests
processos, i especialment d’una comprensió operativa. És a dir, hem sabut
assenyalar on hi ha el problema, però no com funciona aquest problema d’una
manera que ens permeti extraure’n aplicacions pràctiques més enllà dels
comportaments políticament correctes. Sabem el “què”, però del “com” en tenim
una idea molt superficial.
Des del meu punt de vista, la causa d’això no és específicament la falta
d’estudis. És certament desitjable que més gent investigui en aquest camp. Però el
problema és més aviat de tipus conceptual i metodològic. És a dir, el problema està
en la nostra idea de com funciona el llenguatge i la societat, així com en els
procediments de recerca que hi apliquem en conseqüència. L’argument que presento
aquí està en consonància amb el comentari crític emès ja fa temps per Eckert &
McConnell-Ginet (1992):
Abstracting gender and language from the social practices that produce their
particular forms in given communities often obscures and sometimes distorts the
ways they connect and how those connections are implicated in power relations, in
social conflict, in the production and reproduction of values and plans. (1992: 89)
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Aquestes autores insisteixen en què no es poden tractar els fenòmens lingüístics
i les identitats (de gènere, classe, etnicitat, etc.) de forma aïllada i limitar-se a buscar
relacions o correspondències entre les diverses categories (lingüístiques i socials)
investigades de manera abstracta.
Efectivament, els primers estudis sobre llengua i gènere se centraren sobretot en
la identificació de categories lingüístiques (p.e. Trudgill, 1972), pragmàtiques (p.e.
Brown, 1980) o conversacionals (p.e. Fishman, 1983) en què es detectaven
diferències en el seu ús entre homes i dones. La recomanació d’Eckert i McConnellGinet, que ha estat generalment assumida per la comunitat científica afectada, fou la
d’investigar les relacions entre llenguatge i gènere en contextos concrets de la vida
quotidiana, en el que elles anomenen comunitats de pràctica. De fet, els estudis
sobre el tema ja havien tendit a una contextualització més clara (vegeu, per exemple,
Coates, 1988) i aquesta tendència s’ha consolidat des d’aleshores. Alguns estudis no
específicament sociolingüístics, com el de Thorne (1993), també ajudaren a
concretar una visió més diversificada, no estereotipadora, sobre les identitats de
gènere. La majoria dels treballs publicats més tard (vegeu, per exemple, Johnson &
Meinhof, 1997) ja tenen aquesta orientació. Precisament, diversos autors hi
conclouen (Cameron, 1997; Coates, 1997) que l’anàlisi d’interaccions concretes pot
donar lloc a interpretacions molt diverses i contradictòries sobre quines formes
d’interacció juguen un paper més important en la construcció de determinades
formes de gènere.
De fet d’aquestes reflexions se’n podria concloure que les anàlisis
sociolingüístiques, interaccionals o conversacionals poden no tenir gaire cosa a dir
sobre els processos de construcció del gènere. Naturalment, no és aquest el
problema, al meu entendre. El que sí que considero necessari és afinar què entenem
exactament per aquestes comunitats de pràctica de què parlaven Eckert i
McConnell-Ginet. I és que, quan analitzem interaccions espontànies entre persones,
ens adonem que en la majoria dels casos el sentit d’allò observat en un moment
donat és molt obert i inconcret. Aquesta inconcreció no s’ha de veure, en principi,
com un problema de les dades, ni com una manca d’inspiració de l’analista, ni molt
menys com un ús inadequat del llenguatge per part dels participants. Com molt bé
ha explicat Verschueren (1998), la indeterminació és un fet constitutiu del
funcionament social del llenguatge, que es basa en la negociabilitat i l’adaptabilitat
dels significats mitjançant un ús dinàmic del context de comunicació. Per tant, el
que cal treballar amb molta cura és aquest context tan dinàmic, variable i
esmunyedís que és conformat precisament per aquestes comunitats de pràctica.
Per tant, cal donar un pes analític més gran al que jo anomeno contextos locals
de participació social. Per explicar-ho més esquemàticament, ho podem presentar de
la següent manera: quan fem recerca, parem una gran atenció als detalls de la
interacció. Després busquem les relacions entre les interaccions que analitzem i les
narratives que ens expliquen la desigualtat des d’un punt de vista global (Fig. 1).
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Figura 1
ESTRUCTURA DE
DESIGUALTAT

DADES SOBRE
PRÀCTIQUES SOCIALS

Crec que és aquí on solem fer extrapolacions massa directes i que hauríem de
considerar molt seriosament d’introduir una tercera dimensió en l’anàlisi d’una
manera sistemàtica. Aquesta tercera dimensió són els espais o camps locals de
participació social. Tal i com mostra la figura 2, aquesta dimensió és intermèdia
entre la interacció i l’estructura. De fet, es pot dir que aquests camps locals
mediatitzen d’una forma molt important la relació entre les dues altres dimensions.
Figura 2
ESTRUCTURA DE
DESIGUALTAT

CAMPS LOCALS DE PARTICIPACIÓ

DADES SOBRE
PRÀCTIQUES SOCIALS
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Per entendre’ns, aquests camps locals vindrien a ser els àmbits que ens trobem de
forma repetida en els estudis sociolingüístics: la família, l’escola, la feina, la colla
d’amics, el barri1. No descobrirem res de nou des d’aquest punt de vista, ja que són
categories que s’han d’utilitzat des de sempre com a mínim per tal de situar els
contextos d’interacció que es volien analitzar. Una altra cosa és que tractem aquestes
categories com un element important del nostre mètode. En aquest article, vull
argumentar que cal introduir aquesta dimensió de forma sistemàtica en les anàlisis de
dades que fem i que cal fer un esforç per conceptualitzar-la adequadament. Començaré
parlant de diversos models i autors que ja preveuen l’existència d’aquest nivell d’anàlisi.
Després posaré un exemple de la importància dels camps locals per a interpretar la
significació d’interaccions concretes. Finalment, faré diverses consideracions sobre les
implicacions que aquesta idea té per a la pràctica de la recerca.

2. Diverses perspectives sobre camps locals
Els camps locals de participació no són cap descobriment. De fet, apareixen
molt sovint en les recerques sobre llengua i gènere i altres aspectes de la identitat
social. Apareixen de forma clara en les recerques de tipus etnogràfic amb un
component important d’observació participant. En aquestes recerques, l’analista
acaba quasi sempre conceptualitzant un grup local, una secció d’una institució o un
context d’interacció; i aquesta narrativa normalment l’ajuda a fer intel·ligibles les
interaccions o pràctiques socials observades i analitzades.
Així, el sentit de moltes accions s’ha d’explorar en bona part en relació a altres
interaccions, esdeveniments o situacions, és a dir, dins el conjunt de relacions que
s’estableixen entre persones i esdeveniments d’un grup/lloc. És aquest conjunt de
relacions que entenc que conformen els camps locals de què parlo. La necessitat de
crear una representació d’aquesta mena d’espais es fa més evident quan, en alguns
casos les interaccions situades mateixes fins i tot desapareixen de la narrativa
interpretadora en favor d’aquest altre pla més intel·ligible i explicable. Tot i així, des
del punt de vista teòric i metodològic, no els hem donat gaire importància i hem
pensat molt poc en com els conceptualitzem.
En treballs teòrics i metodològics, de fet podem trobar un nombre considerable
d’autors que parlen de qüestions pròximes o molt pròximes al plantejament que faig.
Les obres de referència de la sociologia de la segona meitat del XX, com els treballs
de Parsons (1949) i de Garfinkel (1967) fan molt d’èmfasi en la dicotomia
individu/societat o acció/estructura. Però si passem, per exemple, als treballs de
Goffman (1959) sobre regions frontals i posteriors (frontstage i backstage), veurem
1 Naturalment, aquestes categories no es poden definir a priori a partir del simple sentit comú. Els
exemples els dono a tall d’il·lustració; però és responsabilitat de cada analista el justificar rigorosament
les categories que utilitza.
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que en realitat estem parlant ja de característiques del funcionament d’entitats
intermèdies com organitzacions o grups informals. També crec que els debats que
actualment es produeixen en diversos camps sociològics sobre la conceptualització
de l’espai tracten en alguns aspectes temes que són pertinents a l’argument que es
defensa aquí2. En aquesta literatura també es fan referències a algunes qüestions que
tracta Foucault (1979) sobre la gestió de l’espai físic en les institucions de control
social com les presons, les escoles, etc. Aquestes disquisicions sovint són en un pla
allunyat de les preocupacions d’investigadors i investigadores avesats a treballar amb
accions situades, però tanmateix contenen elements molt pertinents per a l’anàlisi de
les dinàmiques que s’estableixen en molts contextos locals.
En els estudis sociolingüístics de caire etnogràfic, l’orientació cap a l’estudi de
comunitats locals reduïdes ens situa sovint en aquesta dimensió, encara que no
s’expliciti el tractament metodològic que se li dóna i l’èmfasi recaigui en l’anàlisi de
converses transcrites. Una excepció serien els treballs de Milroy (1987) sobre xarxes
socials (social networks), que és una noció que clarament s’orienta a definir el
tractament dels contextos locals. En el marc de l’Anàlisi Crítica del Discurs
propugnada per Fairclough (1992) també es defensa un paper important per als
anomenats “ordres locals de discurs” (local orders of discourse), una terminologia
inspirada en els “ordres de discurs” de Foucault. Per a Fairclough, és en la inserció
de les interaccions i dels textos en els ordres locals de discurs que es cancel·la la
seva ambivalència intrínseca i s’articula allò que entenem per significat. Un cop
analitzat aquest nivell, segons Fairclough, es pot passar a estudiar l’articulació entre
els ordres locals i els socials (és a dir, globals) per tal de veure les implicacions de
les pràctiques estudiades des del punt de vista del canvi social. Finalment, cal
esmentar també les (vagues) referències de Bourdieu als mercats “locals” o
“alternatius”, els “espais que tenim en la vida privada, entre amics, on se suspenen
les lleis de formació de preus vigents en mercats més formals” (1991: 71). És una
llàstima que Bourdieu no reflexionés més sobre aquesta negociabilitat local de les
fonts de valor simbòlic i que insistís tan sovint en passar de l’anècdota a la categoria,
ja que probablement això hauria donat encara més consistència a les seves propostes
i hauria evitat les lectures deterministes que s’han fet de la seva obra. El terme de
camps locals que utilitzo en aquest article està basat precisament en la noció de
“camp” de Bourdieu, ja que considero que la seva conceptualització del
funcionament dels camps socials és la més aconseguida per raons que apunto a la
part final d’aquest article.
2 L’article que he trobat que millor reflecteix i resumeix alguns debats sobre la conceptualització de

l’espai no és clarament datable (entre 1998 i 2000) i és accessible a la web del Bayerisches Graduiertenund Postgraduiertennetz (http://www.gradnet.de/pomo2.archives/pomo98.papers/stelden98.htm).
L’autor és Stuart Elden (Department of Government, Brunel, Bath, UK) i el títol Henri Lefebvre and the
Production of Space. A la web de la Praxisphilosophische Initiative hi ha també una bona col·lecció de
referències sobre el tema (http://www.praxisphilosophie.de/lefebvre.htm).

490

LA CONSTRUCCIÓ DEL GÈNERE EN LA INTERACCIÓ INFORMAL CARA A CARA

Per tant, els camps locals apareixen, com a mínim per la porta de darrere, en
molts estudis. Apareixen, defenso, perquè els necessitem per fer intel·ligibles les
nostres interpretacions.
Per tal d’il·lustrar de quina manera els camps locals ens ajuden a situar les nostres
anàlisis, ara mostraré i analitzaré uns exemples d’interaccions espontànies entre uns
joves catalans. Aquestes interaccions, com veurem, ens poden servir per identificar
elements dels processos de construcció de les identitats de gènere en la interacció cara a
cara en situacions d’informalitat. De tota manera, a mesura que analitzi més situacions
diverses, intentaré fer veure que cada interacció per si sola no permet d’arribar a cap
conclusió mínimament fonamentada. La narrativa plausible apareix quan comencem a
explorar connexions entre interaccions i fem emergir el grup d’amics en tant que entitat
de relació que presenta una continuïtat i estabilitat temporals i espacials. És a partir
d’aquí, crec jo, que podem començar a explorar qüestions de dominació i canvi socials
en matèria de gènere i altres aspectes de la identitat.

3. Exemple d’anàlisi
Tots els episodis que es presenten i s’analitzen a continuació provenen d’un
estudi etnogràfic realitzat entre un grup de joves que anomeno “Rambleros” (vegeu
Pujolar, 1997, 2000). Es tractava d’un grup compost per 5 nois i 6 noies d’entre 17 i
21 anys, de llengua familiar castellana, provinents d’un barri obrer de Barcelona. Els
episodis 1 i 2 foren enregistrats en bars i carrers de la ciutat i els 3 i 4 en una
discussió de grup organitzada per l’autor.
Començaré mostrant alguns episodis que semblen donar a entendre que es
tractava d’un grup igualitari des del punt de vista del gènere, on fins i tot les noies
podien assumir rols de protagonisme. Després aniré donant més dades que apuntaran
en la direcció contrària, és a dir, al fet que en el grup es construïen identitats de
gènere de caire força tradicional i on els nois exercien un important poder de
subjecció sobre les noies que tenia implicacions importants per a les seves vides.
En l’episodi que segueix, els membres del grup estan asseguts a la terrassa
d’una cafeteria. Arriba un dels nois (Ricardo, també anomenat “Riquini”), que
s’acaba de tallar els cabells a la barberia. Les noies reaccionen i es riuen d’ell. El to
de les intervencions, que no s’aprecia en la transcripció, és molt pujat, com
exclamatiu irònic.
Episodi 1
Noia 1: vaya pelada eh[?]
Noia 2: es verdáá
Noia 3: eh verdá riquini te hah pelao
Paula: (eh que) quiere ligar eh[?]
Pablo: [cridant] riquini
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Es tracta, com ja es veu, d’un típic exercici de burla, consistent en
hipervisibilitzar un canvi d’aspecte físic. Ja sabem també que el verb pelar s’utilitza
pròpiament per designar operacions d’extracció de pèl o pell en animals, fruites i
verdures, de forma que en aquest context es tractava d’una metàfora despectiva (per
bé que enunciada carinyosament). En aquesta interacció, les noies prengueren la
iniciativa i el protagonisme, de manera que, tot i que també hi participà Pablo,
l’esdeveniment apareix com una mena d’assalt del sector femení cap a Ricardo. És a
dir, és allò que s’ha anomenat borderwork (Thorne, 1993: 78-79), el treball de
frontera consistent en representar conflictes de gènere en forma de baralla, burla,
mareig o assetjament. Podríem dir també que les noies atacaven dos aspectes bàsics
del model de masculinitat tradicional: la pretensió de no preocupar-se pel propi
aspecte físic i l’aspiració a atraure les dones. Des d’aquest punt de vista, podríem
veure aquesta interacció com un acte de resistència o assertivitat femenina, pel fet
mateix d’assumir la iniciativa i ocupar l’espai conversacional i també pel fet de
posar en qüestió la masculinitat de Ricardo.
Si estudiem altres aspectes del funcionament del grup, és possible que trobem
més indicis que ens portin a veure-hi una situació força igualitària: les noies
dominaven moltes converses, es negaven a entrar en bars o discoteques que no els
agradaven, el mateix passava amb el cinema i també havien aconseguit que els nois
disminuïssin dràsticament el seu consum de drogues il·legals. Fins i tot exercien un
cert lideratge organitzatiu del grup, bàsicament a través de Paula, que apareix en
l’episodi anterior i en alguns altres que mostraré més avall. El lideratge femení en les
converses mixtes era fins i tot usual, ja que molt sovint les noies endegaven temes de
conversa més o menys seriosos sobre els quals els homes es limitaven a fer
aportacions humorístiques o obscenes. No vaig poder enregistrar un exemple
perfecte d’aquest tipus de situacions, però l’episodi 2 presenta una situació
comparable on els interlocutors principals, Raquel i jo mateix, som sovint
interromputs per Pablo i Ricardo que intenten burlar-se de la noia tot simulant la
seva participació en situacions obscenes o altres escenaris de l’imaginari masculí.
Episodi 2
[Raquel està explicant a Joan l’argument de la pel·lícula Alien 3]
Raquel: <y entonces ella le decía a un- · de estos asesinos no[?] decía va venga
mátame mátame no[?] · pa’ que · >(xx)
Ricardo: <pa’ que la violase
Raquel: · · no hombre no
Ricardo: he hehe
Raquel: se enrolla con el médico de la prisión · · > (pero no se ve)
Pablo: <(otti)
Raquel: y la rapan el >pelo así
Pablo: <se vee[!?]
Raquel: se rapa el pelo porquee ee >y le dijo quee
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Ricardo: <y se va a la mili
Raquel: le dijo el · que mandaba en la prisión que se tenía que rapar el pelo porque=
Ricardo: =porque se iba a la mili
Raquel: · hay · · no · había piojos
Joan: hm

Com es pot apreciar ja en aquest mateix episodi, el lideratge femení en algunes
situacions era mantingut amb una certa dificultat. De fet, si el lector està
familiaritzat amb la cultura juvenil en l’àmbit espanyol, és probable que no trobi del
tot convincents les interpretacions donades sobre la posició de les dones.
Especialment en relació a l’episodi 1, ja sabem que les burles d’aquest tipus són
molt comunes entre els joves en general i potser no tenen tanta importància en
termes de relació de gènere. De tota manera, el que voldria ressaltar aquí és que
molts d’estudis sobre gènere, especialment sobre llengua i gènere, es basen en
exercicis molt semblants: extraure conclusions a partir de mostres molt reduïdes
d’interaccions analitzades de manera aïllada de la resta del context vital dels seus
participants. Són ja clàssics els estudis sobre converses mixtes que demostraren que
les dones tenien un accés més restringit a l’espai conversacional, el famós tema de
qui interromp a qui, les evidències del caràcter col·laboratiu i empàtic de les
converses femenines. En treballs més recents, es matisen aquells primers estudis
mostrant mostrant noies exercint competència o agressivitat i nois mostrant
col·laborativitat i solidaritat, o també presentant patrons d’identitat de gènere
diferents als canònics: homosexuals, homes efeminats, dones masculinitzades, etc
(vegeu Pujolar, 1995).
Es manté, però, la tendència a presentar estudis molt detallats de situacions
concretes on els contextos locals i la visió de conjunt de les relacions de grup són
presentades merament com una contextualització per donar suport a l’anàlisi. Sempre
m’ha semblat un misteri el contrast entre aquests estudis i la realitat que vivim cada
dia, que és força més diversa i contradictòria. Què passa? És que l’àmbit anglosaxó
(d’on provenen els estudis de referència) és més sistemàticament sexista que l’hispànic
o mediterrani? És que els canvis socials són tan ràpids que la nostra vida actual és
totalment diferent de la dels protagonistes de les recerques dels anys 80 i principis dels
90?
Jo crec que la resposta a aquestes dues preguntes és no. M’inclino a pensar que el
món anglosaxó no és tan diferent i que les coses no han canviat tant. Probablement,
les recercadores i recercadors simplement han seleccionat aquelles dades que els
ajudaven a projectar una visió més coherent i representativa de la situació. Per a una
primera exploració, aquesta actitud em sembla correcta. Avui dia, però, crec que hem
d’anar més enllà i veure si podem elaborar una visió coherent a partir de dades molt
més diverses i contradictòries. Per tal de fer això, repeteixo el meu argument, cal
saltar un nivell d’anàlisi més enllà de la interacció aïllada i començar a estudiar, en
el nostre cas, el funcionament interaccional dels Rambleros en el seu conjunt.

493

JOAN PUJOLAR

Si incorporem a l’anàlisi més aspectes de la vida del grup, podrem veure com els
nois imposaven algunes regles fonamentals d’actuació i construcció de la identitat.
En primer lloc, si els nois eren objecte de petites burles com les de l’exemple, les
noies eren objecte de rituals masculins d’agressió verbal de temàtica sexual i
escatològica. En l’ús de blasfèmies o renecs hi havia clares diferències, els més forts
usats pels nois i els més moderats per les noies. Per bé que aquests atacs també eren
d’intenció humorística, creaven una situació descompensada, ja que a les noies en
general els disgustaven i no consideraven que podien pagar amb la mateixa moneda.
En segon lloc, el grup presentava uns patrons comunicatius força convencionals.
Els nois entre ells tractaven sobretot temes de comú interès (bàsicament, música i
esports) i deixaven les qüestions personals en segon terme. Practicaven sovint els
jocs d’agressió verbal entre ells o amb les noies tot explotant temes tradicionals
d’homofòbia o objectificació femenina o del desig femení. Jugaven i competien
també amb el consum de drogues, bàsicament alcohol i alguna vegada haixix. Les
noies, en canvi, practicaven bàsicament les típiques intimacions, que són les
clàssiques converses normalment entre dues persones en què s’intercanvien notícies
i es comparteix informació sobre problemes personals i estats emocionals.
S’ajudaven les unes a les altres a valorar i protegir la seva imatge, tot interessant-se
pel vestit, el pentinat, etc.
És pertinent saber també que els nois no havien acabat els seus estudis secundaris
i treballaven (si no estaven en l’atur) en oficis de baixa qualificació (carregador,
cambrer, conductor d’autobús) mentre que les noies estaven o bé acabant els seus
estudis secundaris o bé treballant en feines més qualificades, bàsicament de suport
administratiu (també hi havia una perruquera).
En conjunt, una anàlisi acurada de les pautes d’interacció dins aquest grup em
portà a creure que els nois hi exercien, a voltes d’una manera bastant subtil, un poder
que condicionava en gran manera les formes de comunicació, relació i actuació dins
el grup i que l’exercici d’aquest poder coartava l’actuació de les noies en molts
aspectes. En cert sentit, podríem dir que els nois imposaven un règim de política
grupal interna. He anomenat aquest règim la senzilla veritat. Consistia en orientar el
grup cap a unes determinades maneres d’actuar, de representar la realitat i de
projectar-se un mateix que eren acceptades, mentre que d’altres eren ignorades o
rebutjades. Es tractava de produir una impressió de senzillesa, simplicitat i
espontaneïtat. És important entendre, però, que aquesta senzillesa era una
característica de com les persones volien projectar-se i no una característica de les
seves pràctiques reals, que podien ser molt complexes i multidimensionals. Podríem
identificar els següents elements:
1. En la manera de parlar: es reivindicava la naturalitat i l`espontaneïtat en la
manera de parlar, en les paraules triades, en la manera d’argumentar, amb els temes
de conversa escollits, amb els gustos i preferències, etc. Això no volia pas dir parlar
amb una gramàtica i vocabulari estructuralment senzills, sinó amb uns recursos
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lingüístics valorats socialment com a tals. La “senzillesa” es referia a la manera de
generar afirmacions i pensaments, a la manera de presentar-los i al rebuig envers les
formes d’expressió vistes com a més formals, tibades, sofisticades o distingides. En
la vida ordinària, aquesta opció s’imposava sobretot mitjançant les burles a qui per
alguna raó produïa enunciats d’aparença formal i també mitjançant l’ús prolífic de
llenguatge obscè i escatològic (llenguatge amb el qual les noies tenien una relació
ambivalent o problemàtica), així com en una adopció artificial de trets d’accent
andalús, que en aquest grup era clarament més marcat en els nois. En aquest sentit,
vaig recollir alguns episodis que afectaren tant a nois com a noies. L’ús de la llengua
catalana, que sovint es percebia com el salt a un registre formal, també era tractat
com a problemàtic en aquest sentit i vaig presenciar algunes ocasions en què se
censurava les noies per usar-la.
2. En l’aparença física: a banda del control tradicional que els grups
femenins exerceixen en el seu si, també hi havia una pressió dels nois cap a les noies
per rebaixar la formalitat de l’arranjament del cos. En l’episodi següent, que no
prové de la discussió de grup, Irene explicava per què només es posava faldilles i
shorts quan anava de vacances però mai no ho feia a Barcelona:
Episodi 3
Irene: pero yo aquí no me bajo eh[?] porque sé que me bajo · hala tía que no sé qué
no sé cuantos · si (no) os metéis con el culo · os meteréis con las piernas
Luis: y tú te lo tomarías a mal por qué · [Irene: sí] porque piensas que nosotros no
(noh) gustaría verte con faldas?
Joan: no igual porque quieres vestir como quieres y no quieres que la gente te lo
comente así te lo eche así
Irene: claro
Raquel: porque es que se están toa la tarde metiéndote con la falda de la Irene
Irene: al final · te amargas · y no te la pones [altres veus]

En una altra ocasió, una de les noies havia quedat per sortir amb una companya
de feina i aprofità l’oportunitat per vestir-se i maquillar-se de manera més elegant.
3. En el tema i el to de les converses: les noies tenien més tendència a
organitzar converses de temes seriosos (o no necessàriament humorístics), que en
alguns casos fins podien explorar amb una certa profunditat. Com ja he mostrat en
l’episodi 2, els nois o no participaven o boicotejaven aquest tipus de converses, tot
imposant el que ells entenien que havia de ser “diversió”.
En resum, podríem dir que entre les noies hi havia uns projectes d’identitat que
eren efectivament desplaçats de l’espai del grup. Elles se sentien més atretes per
formes culturals més valorades socialment, més sofisticades (i no naturals) tant en la
forma de parlar, de vestir, com d’actuar en general. En coherència amb això,
invertien més en educació tot cercant de millorar les seves perspectives laborals i de
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fet les que ja treballaven tenien feines més qualificades que les dels nois. Fins i tot la
seva afecció pel F.C. Barcelona, més adequada en els ambients de classe mitjana on
treballaven, contrastava amb l’antibarcelonisme dels nois.
Cal aclarir, però, que aquesta divergència d’interessos se gestionava en el dia a
dia amb un to marcadament amistós i era viscut en clau de normalitat. En aquest
sentit, és útil saber que hi havia tres parelles heterosexuals, les quals feien, però,
poca vida de parella quan el grup sencer estava reunit. En algunes ocasions, tant nois
com noies es creaven els seus propis espais exclusius on podien fer allò que l’altre
sexe els coartava de fer. En el cas de les noies, podien quedar un dia per sortir soles i,
com deia Paula, “nos hemos puesto a imitarnos las unas a las otras, en la manera de
bailar... · y nos hemos sacado los defectos”, és a dir, per tal de divertir-se burlant-se
les unes de les altres lluny de la mirada masculina davant de la qual mantenien
sempre una actitud solidària d’equip. En l’àmbit privat, alguna noia podia llegir
literatura popular feminista, o parlar de política amb altres amigues (tema
estrictament prohibit en aquell context), però dins el grup es mantenia dins les regles
establertes. En el cas dels nois, podien trobar-se en dies concrets i visitar els locals o
fer les coses que no podien fer amb les noies.
És interessant, però, veure com el conflicte emergí durant la discussió de grup
que l’autor organitzà i en el qual plantejà preguntes tan simples com si eren
possibles les relacions d’amistat entre persones de diferent sexe. Sorgiren les queixes
de les noies que no podien vestir-se com volien i també les d’algun noi que no seguia
els patrons de masculinitat dominants dins aquella colla. Emergiren també les
creences sexistes d’alguns dels nois en relació a la distribució de tasques
domèstiques dins la família. I emergiren, finalment, les estratègies masculines per
mantenir l’estatu quo existent o el que restava de l’estatu quo masculí tradicional,
que podem veure en el següent episodi:
Episodi 4
[Paula retreu als nois que no s’impliquin prou en les tasques domèstiques a casa dels
seus pares]
Paula: por qué tú no tienes que hacer la cama · igual que tú- tú tampoco la haces
Andrés: y por qué- y por qué hay que hacerla?
Paula: cómo que por qué hay que hacerla?
Ricardo: por qué hay que hacer la cama si luego la vas a deshacer?
[veus de fons]
Paula: para qué comes si luego tienes que volver a comer · > · no comas
Irene: <la otra, tía

Aquesta discussió de fet acabà relativament malament, ja que els nois van
desplegar diversos trucs per no reconèixer el que era evident i Paula s’anà posant
nerviosa. El truc era bàsicament convertir la discussió en una broma (com ocorre a
l’episodi 2) que podia comptar amb la complicitat de la resta de companys
masculins. D’aquesta manera es canviaven les regles de joc de la discussió de grup
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per les regles que normalment regien en ocasions més espontànies i que primaven la
transgressió i la simplicitat aparent.
L’organització del dia a dia del grup permetia gestionar i passar a un segon
terme les contradiccions que hem presentat. En canvi, posats davant d’una situació
en què calia mantenir una certa seriositat, les contradiccions emergien. De fet,
sembla ser que el grup tenia una capacitat molt limitada per tractar qualsevol
dissensió seriosa, ja que la darrera discussió política que els membres recordaven
havia estat sobre l’avortament i sembla que creà un conflicte tan seriós que s’havia
acordat no tornar a parlar del tema.
Finalment, m’agradaria destacar també el fet que les identitats que les noies
perseguien de construir eren consistents amb les seves aspiracions professionals. En
les professions de suport administratiu i de gestió en què algunes treballaven i
d’altres aspiraven (així com en el cas de la perruquera) és necessària i convencional
una posada en escena polida. És possible que per a les noies això representés una
tensió afegida entre el món del treball i el dels amics, com ho mostra el fet que
Paula, per sortir amb una companya de feina, es posà més elegant. A la discussió de
grup, un dels nois posà en dubte les motivacions professionals de les noies dient que
el que realment buscaven era una vida fàcil i un nòvio amb diners. Vegem aquí com
es reprodueix la idea que la carrera professional és per a les dones una qüestió
secundària. També cal tenir en compte que les posicions a què aspiraven les noies
eren les que s’han identificat (Goffman, 1977: 317-18) com a basades en una noció
androcèntrica del lideratge en el treball, que reserva a les dones (sovint joves i
atractives) a papers merament de suport. Vegem doncs que al nivell del mercat de
treball es produïa també una reproducció de la posició subordinada de les dones en
termes de classe i gènere.

4. Discussió
Espero haver convençut el lector que les relacions de gènere en el si dels
Rambleros eren una qüestió complexa, que presentava elements contradictoris i que
només veient-la en el seu conjunt (dins el marc global del grup) es pot apreciar fins
a quin punt aquest grup reproduïa esquemes tradicionals de relacions de gènere i
fins a quin punt es produïen resistències i tensions que podien emergir en
determinades condicions.
A partir de les dades estudiades, ens hem pogut fer una idea de com els
membres del grup desenvolupaven i rutinitzaven unes pautes d’interacció que eren
producte dels subtils equilibris polítics de la quotidianitat, allò que conformava el
que aquí he anomenat règim. Els elements a partir dels quals es creen, es mantenen o
s’esfondren aquests règims que constitueixen els camps locals és el que realment ens
interessa per entendre els processos de dominació i canvi social, i no pas la
significació d’un acte determinat en un moment determinat.
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En la introducció ja he insinuat l’encaix dels esquemes de la sociologia de
Pierre Bourdieu en la manera com conceptualitzo aquests camps. En primer lloc,
crec que és adequada la idea bàsica de Bourdieu sobre el caràcter dialèctic dels
camps socials, el fet que són alhora estructurats i estructuradors dels individus i de
les relacions que els conformen. Seria naturalment un error tractar-los com una
realitat preexistent a les persones o com una estructura donada que simplement
proveeix de sentit l’acció, per més que l’experiència de participació en molts
contextos de la vida ens porti a percebre que simplement ens adaptem a unes regles
del joc preestablertes. De fet, en els camps locals aquesta doble dimensió de caràcter
dialèctic és molt més fàcil de veure que no si parlem d’àmbits molt més generals i
que engloben un conjunt molt més gran i heterogeni d’elements, com seria els camps
de les relacions socioeconòmiques o el de la política.
Però, a banda d’aquest principi epistemològic fonamental, també crec que en
els camps locals permeten visibilitzar d’una forma especialment clara els principals
termes d’anàlisi de l’esquema de Bourdieu: les jerarquies, les formes de capital, les
pugnes en relació als capitals, els processos de formació dels hàbitus, l’autonomia i
interpependència entre els diversos camps. En alguns aspectes, és possible que
aconseguim fer intel·ligibles moltes de les disquisicions que fa el propi Bourdieu
sobre aquests conceptes i que pràcticament mai no baixen d’un nivell expressiu força
indirecte i incorpori (vegeu Bourdieu & Wacquant, 1992).
Per exemple, les actuacions dels joves estudiats es poden interpretar sense
massa problema com a estratègies per acumular determinades formes de capital. En
aquest sentit, els elements que considerem constitutius de determinades identitats de
gènere (força física, potència sexual, atractiu en termes heterosexuals, homofòbia,
fidelitat, confiança, sinceritat, polidesa, naturalitat, etc.) serien els valors de canvi
que els individus intenten mostrar, demostrar i acumular. A banda d’aquesta
acumulació de capitals, també hi ha les lluites per mantenir o augmentar el seu valor
de canvi o per redefinir allò que compta com a capital, ja que ¿quin sentit tindria
invertir en una cosa a la qual ningú no hi dóna valor? Aquí és on hi havia l’origen de
les tensions entre el model de masculinitat dels nois i el model de feminitat de les
noies en el cas dels Rambleros, que generaven els conflictes que hem explicat (vegeu
també Pujolar, 2000).
El procés de formació de l’hàbitus també es molt més visible des d’aquest punt
de vista. Aquí hem pogut veure de quina forma operaven algunes sancions: a través de
les burles sistemàtiques, que creaven una mena d’estàndard de normalitat al qual els
actors acabaven adaptant-se per evitar de quedar exposats. L’anticipació i la prevenció
de les burles condicionaven en gran mesura el comportament dels membres del grup,
per bé que es visquessin en molts aspectes com un simple joc. A partir d’aquest règim
de sancions, es rutinitzaven uns hàbits d’expressió i gestió del cos que, encara que no
fossin els que els propis individus desitjaven, eren el que finalment els constituïen
com a persones almenys dins l’espai que el grup ocupava en les seves vides.
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Si conceptualitzem les pràctiques quotidianes d’aquests joves en el seu conjunt
i com a camp social, també esdevé possible explorar les relacions entre aquest camp
i els altres camps de la vida social, com el socioeconòmic, l’educatiu, etc. En
l’anàlisi de les dades que he presentat aquí, ja he suggerit alguns components que
poden tenir aquestes relacions. N’hi ha d’altres i, tot i que ara no és pertinent entrar
en detall en aquests temes (vegeu, en tot cas, Pujolar, 2000), se’n poden citar alguns
a tall d’exemple: a) la dependència del discurs transgressiu dels joves del discursos
escolars, en el sentit que els desafiaments i trencaments amb la formalitat tenen molt
a veure amb com han viscut allò “formal” a l’escola, b) la relació entre el valor que
es dóna a l’educació dins la família i en la resta d’àmbits de la vida, c) la relació
entre les manifestacions i preferències culturals dels joves i la seva posició dins el
mercat de treball.
El tema de les relacions entre els camps planteja la necessitat de definir i
delimitar clarament els diversos nivells d’anàlisi de què he estat parlant. Hi ha el
perill, és clar, de caure en la dicotomia tradicional entre el micro i el macro, sobre la
qual s’ha debatut moltíssim. Des del meu punt de vista, podria estar justificat parlar
d’un nivell micro que vingués a referir-se als camps locals i d’un nivell macro que
aportés una altra perspectiva o dimensió a l’anàlisi. Al capdavall, tota escola està
inserida, d’una forma o una altra, en allò que se’n diu un sistema educatiu, cada
empresa està inserida en un mercat i potser cada colla de joves la podríem veure com
una materialització d’allò que anomenem cultura juvenil. El problema és que la
dicotomia micro-macro està tan col·loquialitzada dins les ciències socials que ha
esdevingut excessivament polisèmica; i probablement s’ha utilitzat més en pugnes
per legitimar determinats sectors del camp acadèmic que no per definir autèntics
continguts metodològics. El que està clar, em sembla a mi, és que els dos nivells no
es poden conceptualitzar com a separables i aïllables en l’anàlisi (cosa que ha estat
normalment el cas en els debats macro-micro). Una cosa és que els vulguem separar
narrativament per raons d’economia i estructuració expressiva; una altra cosa és
pretendre que els processos que tenen lloc en un context local es poden entendre de
forma totalment autònoma o, per contra, que allò que passa en un lloc concret ve
totalment determinat per tendències socials generals.
Per tant, entenc que l’acció situada, els camps locals i els camps més generals
serien tres dimensions diverses que es fan mútuament intel·ligibles en l’anàlisi de les
qüestions socials que ens preocupen, en aquest cas, les relacions entre els sexes i els
processos de construcció de les identitats de gènere. Així, la primera dimensió o
nivell seria metodològicament abordable a partir dels procediments usuals de
l’anàlisi textual i l’anàlisi del discurs en la interacció. Per a la segona i tercera
dimensions, caldria treballar-ho més, tot intentant fer una mica més intel·ligible el
concepte de camp de Bourdieu en diversos aspectes.
Per exemple, sembla clar que hi ha camps que podem caracteritzar per la seva
unicitat o idiosincràsia lligada al context: la família, la colla d’amics, l’escola, el
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propi lloc de treball. En aquests camps, l’experiència de les persones pot ser
enormement diversa precisament en funció del tipus de família, colla d’amics,
escola, etc. en què s’hagi participat. Una família és molt diferent d’una altra encara
que puguem identificar processos o elements comuns de conceptualització. Són
camps en què molts elements poden variar en funció de l’actuació dels individus
concrets que hi participen, de la seva personalitat i de les relacions concretes que
estableixin entre si. Són, efectivament, els camps locals de què he estat parlant aquí3.
Com ja he dit, però, per entendre el funcionament d’aquests camps locals caldrà
tenir en compte també el nivell més general, un nivell que ens obliga a adoptar un to
que percebrem com a més abstracte (dic “percebrem” perquè en el fons en tots els
nivell hi ha una abstracció, tot i que ordinàriament considerem com a abstracte allò
que no podem exemplificar o il·lustrar de forma concreta). Aquest nivell
probablement ens marcarà la necessitat d’adoptar pautes diferents d’anàlisi i
sobretot d’estil narratiu. Per exemple, és possible que en aquest tercer nivell tingui
sentit abandonar la visió de les persones com a origen de les accions (com a agents) i
passar a parlar de sectors, institucions i altres entitats col·lectives/abstractes (“les
escoles tendeixen a...”, “l’esglèsia ha variat la seva postura...”, “l’administració ha
adoptat el rol de...”, “la comunitat homosexual...”, “els immigrats argentins...”).
Naturalment, aquests conceptes són força delicats de controlar i fàcils de manipular
políticament: això és precisament el que justifica la necessitat d’una elaboració
metodològica acurada.
Des d’aquest punt de vista, l’anàlisi dels camps locals de participació planteja la
necessitat de recollir i analitzar dades que complementin les que puguem recollir en
interaccions espontànies cara a cara. En aquest sentit, podria citar els meus propis
estudis com a exemple de recerques on es nota un èmfasi molt especial en la recollida
de dades interaccionals i un dèficit en la valoració d’altres tipus de dades. L’anàlisi dels
camps locals situa i concreta allò que sovint anomenem la historicitat de l’actuació
humana. Les experiències que constitueixen aquesta historicitat sovint estan presents
en els participants de les interaccions, però rarament emergeixen de forma explícita.
Una part d’aquestes experiències poden emergir reconstruïdes en forma de relats i
discussions, com passà en el nostre cas en les discussions de grup. Però també calen
3 Un tipus especial de camp, particularment interessant per a les relacions de gènere i alhora poc

investigat, seria el carrer. El carrer estaria constituït pel conjunt d’encontres, relacions i espais de caire
públic i impersonal (sobretot en contextos urbans) que exigeixen, però, l’exercici de formes molt
determinades d’identitat ciutadana. En aquest context s’hi inclourien no només les relacions ordinàries
que normalment es produeixen entre ciutadans i comerciants, cambrers, taxistes, funcionaris diversos.
També hi són molt reals alguns fets com les agressions físiques o verbals, les violacions, els
atracaments, etc., els quals, per més excepcionals que siguin, també determinen molt la vivència del
carrer que tenen alguns col·lectius, especialment les dones, però també els immigrats i la gent gran. És
un tema que ha estat molt estudiat per Goffman (1971, 1976, 1977), incloent-hi els seus treballs sobre
gènere, però relativament poc en el camp de la recerca sobre gènere pròpiament dita.
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molts altres tipus de dades per tal de situar les pràctiques estudiades en els camps de
dimensió més general: dades sobre el mercat de treball, la distribució de la vivenda en
l’espai urbà, els recursos educatius accessibles als individus actualment o en el passat,
paper dels sectors religiosos, polítiques socials, etc. La posició del camp dels
Rambleros era també un resultat de forces i condicionants associats a aquests
elements.
Un exemple d’aquesta dependència molt subtil de la colla d’amics respecte
d’altres camps es posava de manifest comparant els Rambleros amb una altra colla.
Aquesta segona colla contenia un nucli d’individus molts conscienciats políticament
i que havien posat en qüestió d’una manera contundent els patrons tradicionals de
relacions de gènere, bàsicament a través d’una certa masculinització per part de les
noies, però també una certa feminització d’alguns aspectes del comportament dels
nois. Aquesta estratègia, però, havia creat dificultats serioses a les noies en la seva
inserció al mercat laboral, ja que aquest tipus de feminitat no tenia un niche
econòmico-laboral comparable al de les noies del grup dels Rambleros.
Aquest fet ens suggereix que en contextos locals com l’estudiat hi ha una
capacitat molt limitada per transformar els valors de canvi de les diverses formes de
capital social, especialment si aquestes transformacions no tenen un correlat o una
compatibilitat clars amb els processos d’accés a capital econòmic.
El coneixement d’aquests processos em sembla que és d’una importància
cabdal si volem entendre com es mantenen i es transformen situacions de dominació
com la que ens ocupa. Ens pot ajudar a identificar els elements i els contextos
operativament més eficaços per promoure canvis socials. Per exemple, ens pot
ajudar a valorar en la seva mesura la importància dels comportament que anomenem
políticament correctes o incorrectes o del llenguatge políticament correcte. Des del
punt de vista defensat aquí, és possible que poguéssim relativitzar la importància de
determinats comportaments sexistes que poden aparèixer de forma residual en
determinades situacions (p.e. acudits obcens en contextos exclusivament masculins)
i conscienciar algunes persones sobre qüestions aparentment més innocents (com
eren en aquest cas les bromes sobre la forma de vestir). També ens pot ajudar a
trobar les estratègies més adequades per promoure polítiques igualitàries en un
context tan delicat com l’educatiu, en el qual el discurs oficial sempre està exposat
per definició a ser subvertit pels seus destinataris. El fet que en una discussió de
grup emergeixin conflictes que normalment resten amagats ens dóna ja una pista
sobre activitats educatives que podrien ser útils per tractar aquest tema en el context
escolar. És possible que un aprofundiment en aquesta línia no comportés canvis
gaire diferents en les solucions que la gent en general aplica en la seva vida
ordinària, però probablement ajudaria a entendre i fer entendre les raons per les
quals convé evitar determinades actituds, bromes o fórmules lingüístiques.
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5. Conclusió
La colla dels Rambleros seria, doncs, un exemple d’un camp local de
participació. Era el marc dins el qual els seus membres mantenien una participació
intensa i continuada (pràcticament d’unes hores diàries) i, com a tal, marcava en gran
mesura el que era la seva realitat. Aquesta realitat comportava la reproducció de les
relacions de dominació i desigualtat en termes de gènere que estem acostumats a
veure. La colla d’amics constituïa precisament un dels espais on aquestes desigualtats
prenien forma material perceptible. I això passava precisament en un context on se
suposa que les persones hi actuen amb el màxim de llibertat i amb el mínim de
convencionalismes; cosa que implica també que s’hi exigeix una demostració sincera,
compromesa i pràcticament natural de conformitat i compromís amb els valors i
pràctiques comuns. Per descomptat, cal no obviar l’existència de les resistències que
també hi havia contra alguns aspectes d’aquesta dominació.
L’anàlisi dels camps locals com aquest, la comparació entre diversos camps
equivalents (p.e altres colles) i l’estudi de la seva relació amb altres camps socials
ens poden ajudar a entendre les dinàmiques socials que intervenen en les relacions
de gènere i en d’altres aspectes de la identitat social d’una forma que pot ser valuosa
tant per aprofundir el nostre coneixement de processos socials com per considerar
les mesures polítiques (en el sentit més general del terme) que es poden derivar
d’aquest coneixement.
Apèndix: convencions de transcripció
Els fragments en espanyol estan escrits en cursiva.
No s’utilitzen majúscules ni puntuació.
····
Els punt indiquen pauses (un sol punt indica una pausa curta que és important per
entendre un determinat enunciat; a partir del segon punt, s’indica la duració aproximada de
les pauses en segons).
(xxx) Els parèntesis indiquen fragments inaudibles o difícils d’interpretar.
[xxx] Els claudàtors s’utilitzen per inserir informació de context, incloent-hi l’entonació
interrogativa “[?]”
Els noms dels joves que apareixen en els episodis no són els originals.
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