
5. GEOGRAFIES ADOLESCENTS A L'ESCOLA. ELS MAPES CULTURALS 

A partir d'ara es tractara de llegir el material empiric recollit seguint la clau de les variables i linies interpretatives 
elaborades en capítols anteriors. Més concretament, I'objectiu d'aquest capítol és dibuixar els perfils basics, 
les cristal.litzacions rnés característiques dels mapes culturals que, articulats també en I'ambit escolar, estruc- 
turen les posicions i oposicions, els sentiments i les percepcions de distancia i proximitat dels joves que hi 
prenen part. Partint del'analisi de les narracions dels joves entrevistats, he organitzat I'esquema interpretatiu 
amb I'objectiu d'emfasitzar els elements comuns que tenen les representacions culturals compartides pel 
conjunt de joves dels dos centres escolars on s'ha fet el treball de camp. Alla on mnvingui s'aniran fent les 
especificacions necessaries, 

Em centraré fonamentalment en la interpretació de les configuracions culturals generals compartides pel 
conjunt de joves que conformen els espais de joc objecte d'estudi. Vull dir que no m'aturaré encara d'una 
manera específica en el que anomenarem els posicionaments culturals dels joves d'origen estranger. Aixo si, 
ates que també aquests joves codefineixen i participen en les regles de joc d'aquestes topografies culturals, 
els seus discursos, els seus gustos i les seves practiques es tindran en compte "al mateix nivell" que els 
discursos. gustos i practiques de la resta de joves. 

L'exercici que recullen les pagines que segueixen vol interpretar les homologies (vegeu el punt 2.2.1.2) que 
s'estableixen entre els sentits posicionals dels joves als diferents territoris. ES a dir, es fa referencia a les 
Iogiques generals que hi ha al darrera de I'especificitat de cadascuna de les coordenades territorials reco- 
n e g u d e ~ . ~ ~  D'aquesta manera podrem arriscar el dibuix d'aquelles fronteres més profundes i de més abast 
que distancien en alguns casos, aproximen en d'altres, i tensionen en tot cas, els posicionaments culturals 
dels joves adolescents. 

5.1. Transgressors i normalets 

En ser preguntats els joves sobre el sentit de les seves practiques, gustos i discursos en cadascun dels seus 
territoris de sociabilitat, aquests solen confrontar dos posicionaments generics: els dits "normals" o "norma- 
lets" i els seus oposats, els rnés "cridaners". "extremats" o "transgressors". Aquesta divisió té molt a veure 
amb el que acabem de dir sobre I'abast i la intensitat de les formacions homologiques. Anticipem així que 
els posicionaments més "normalets" són els que menys poder tenen a I'hora de marcar simbolicament les 
geografies adolescents, mentre que els posicionaments rnés "cridaners" són els que tenen més influencia 
a I'hora de marcar les fronteres i les oposicions basiques d'aquestes geografies, sobretot a través de les 
circulacions del coneixement típic. 

Cal matisar que tot allo que es pugui dir sobre aquestes categories no ens hauria de fer perdre de vista la 
relativitat del que es considera "normal" o "transgressor". En la mesura que es fa referencia a I'exploració 
d'uns limits normatius rnés o menys contestables, tot plegat acabara depenent d'alla on cada individu i 
cada grup fixi aquests límits i, quan sigui el cas, de les estrategies seguides per transgredir-los. En altres 
paraules, les activitats que per a uns joves poden ser considerades "transgressores" o "extremades", per 
als joves que les practiquen poden ser interpretades com a perfectament "normals" -aixo és, dins els seus 
criteris de "normalitatn-, Mirarem d'anar destriant les implicacions d'aquesta relativitat, posant I'accent en 
els significats més a bastament compartits d'aquests termes i contrastant en tot cas els punts de vista des 
dels quals s'elaboren. 

D'acord amb el que hem extret de les entrevistes, sembla útil dividir el sentit d'aquesta oposicib segons si 
s'articula en el terreny de I'estetica o si apareix en I'apropiació de practiques concretes. 

Cada vegada es fa més dificil saber que esta de moda i que no; fins i tot ja és natural que anar a la moda 
impliqui, paradoxalment, certes formes de vestir "alternatives". En la mesura que es pot parlar de la progressiva 
"estetització de lavida quotidiana", aixb és, del fet que cada cop més jutgem els altres per la seva presentacib 
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estetica, la manera de vestir -signe estetic més visible- és per a joves i adolescents -i no solament per 
a joves i adolescents- una font principal de dilemes i estrategies d'identificació i distinció. 

En definitiva, la moda, corn I'antirnoda, són conceptes d'una enorme relativitat, variables en el temps i segons 
els grups juvenils. El que pera uns és una manera de vestir despreocupada, desestilitzada i tiradeta, pera 
altres pot representar una estetica guarra, o, al contrari, es pot interpretar corn una manera pija de semblar 
hippy. El que per a uns és una estetica arreglada, comoda i sensual, per a rnolts pot ser percebuda com 
representacions d'un estil cholo o quillo. 1, en tot cas, al darrere s'hi barregen filtracions sobre posicionaments 
en altres territoris adolescents. En altres paraules, la roba serveix per identificar qui i corn són els joves, per 
significaron se situen + on aspiren a situar-se- en el conjunt de les geografies adolescents. 

Els criteris per establir les diferencies entre maneres de vestir es van reformulant i, segons ens ha mostrat 
I'analisi de les entrevistes que hem fet, sembla que actualment una de les classificacions més generalitzades 
és la que diferencia I'estil de roba ampla del de roba estreta. Que aquesta distinció sigui compartida a bas- 
tament té molt a veure arnb les hornologies i tipificacions que s'associen a cadascun dels p!s. El Francesc, 
estudianrde 4t a I'IES A, destaca la importancia d'aquesta distinció de la manera següent: -Es que entre els 
que vesteixen estret i els que vesteixen ample no hi ha molt bon rotllo.. Així, rnentre que vestir arrapat "va 
més" arnb I'estil moderndiscotequer i, en últim extrem, arnb I'esthtica makinera opelada, vestir ample "va 
més" arnb un estil tiradet i, en darrera instancia, arnb I'esteticaskater. 

L'Alba, estudiant de 2n a I'IES A, també és forca explícita en les seves descripcions. En aquest cas interpreta 
els mapes generics d'estil estetic des de la seva "normalitat", vestir més aviat ampla, corn la majoria de nois 
i noies de la seva classe: 

Hi han les típiques horteres que van provocatives, tarnbé les que van provocatives perb que no van horteres, molt 
arrapades, arnb plataformes i rnarcant rnolt. Després roba molt arnpla. roba normal que fem servir rnolta gent de 
la classe. Després hi ha roba tipo skaier de noia que no sé, no és tan femenina potser, i després hi han les nenes 
que es vesteixen corn els nens, molt arnple i aixo, rnolt vasto. Esta bé, cadascú al seu estil. 

El camp de la roba és, certament, un terreny d'experimentació esthtica. Al marge de en paral4el a- la 
forca de les associacions esmentades, sí que és compartit per tothom que hi ha maneres de vestir m6s 
extremades, que busquen cridar I'atencio i marcar distancies, i rnaneres de vestir mes "norrnaletes", que 
acostumen a ser menys identificables o a no buscar distincions aparents per motius estetics. 

Aquesta dicotomia és especialment significativa quan s'articula en territori escolar, context en que les "trans- 
gressions" estetiques s'entenen en contrast arnb el fet de trobar-se en un espai institucional arnb valors 
propis. La Carmen (4.B) identifica clarament aquesta dicotomia, introduint en les seves observacions algunes 
d'aquestes associacions: 

Todo el mundo se viste como quiere. pero ya llega un punto en que vienen al colegio exactamente igual que como 
van a la discoteca. Con ello te das cuenta que uno va a la discoteca a bailar y pasárselo bien. y a mostrarse, por 
eso se arregla. Entonces, si vienen arregladas al colegio pienso que quieren mostrarse 

En un sentit molt similar s'expressa la Judith (2.A): 

ES que hi ha algunes que van molt arrapat i marcant tot el que tenen, i corn suposo que als nois els hi agrada, 
elles volen anar així i arnb plataforrnes. [...] A quart hi ha una que fins i tot algun profe es queda, uf. Després, 
la majoria de noies van normal, algunes van més arrapades que d'altres. 

Ens situern en un o altre territori. sembla clar que aquests jocs de "provocacions", de "visualitzacions". de 
transgressions estetiques generen marques simboliques oposades a posicionaments estetics menys atrevits, 
menys cridaners. rnés invisibles. Certament, molts d'aquests jocs estetics s6n especialment emergents dins 
els espais propiarnent escolars, pero les tipificacions que amaguen i reforcen s'estenen a altres contextos 
de sociabilitat. Fins i tot és comú reproduir hornologies entre "tipus de personalitat" i aparenca estetica. La 
Verónica (4.B) ho explica a partir de la comparació de dues noies de la seva classe reconegudes per tots els 
companys coma clarament oposades en el terreny estetic: 

Entrevistador: ¿Piensas que la Elsa y la Irens son muy diferentes? 

Verónica: Sí, en los gustos y la forma de ser. La lrene visie más normalita y la Elsa se arregla más. La lrene es 
m& tímida y la Elsa más lanzada. 
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cas preval la instrumentalitat del vestir per sobre de I'expressivitat juvenil del signe estetic. d'impottant és 
anar comode i ja esta. No m'agrada anar arrastrant els pantalons. Es fan mal&. [...] ES que tampoc m'agrada 
que la roba se't fiqui al cul ... a, ens diu I'Emma (2.A). O simplement el desig manifest de passardesapercebut 
si més no. de no fer-se notar 40 es que paso de ir ahícon plataformas, ahí con el  tanguita, y con la cinta 
esa.. . estrujándome la cabeza. Yo no soyasí,., declarava la Bárbara (4.B). 

Sovint, els rnateixos adolescents que afirmen no adoptar formes de representació estetica extremada també 
marquen distancies arnb els posicionaments d'altres nois i noies de la seva edat que descuiden del tot la cura 
d'allo que es posen. En paraules de la Natalia (2.8): -Nien chándalsiempm, niensehando tanto como la Ana. 
Normalitas. A veces lleva camisetas muy ajustadas y marcando y eso no me gusta. Yo entre medio.. 

A la base d'aquestes maneres de vestir poc identificables, menys visibles, rnés "despreocupades", s'amaguen 
formes d'indiferenciació sovint considerades "infantil". Vesteixen aixi els qui no juguen, no experimenten, fins 
i tot. els qui no es preocupen per la seva imatge. Són, per exemple, els qui van sempre en xandall, o, més 
ben dit, amb "qualsevol" xandall, 4 s  que van arnb xandall i que passen una mica de totu, en paraules de la 
Judith (2.A). En aquest sentit, comenGar a preocupar-se pels sentits estetics és senyal de "fer-se gran". I aqui 
es desenvolupen tot un seguit d'oposicions afegides, sobretot emergents en els discursos d'aquells joves 
adolescents de menys edat - 4 s  nostres estudiants de 2n d'ESO-: del que es tracta 6s de no anar vestit 
sempre igual i de comenqar a fer-se un criteri que no depengui de les decisions i gustos dels pares. Aquest 
fragment de I'entrevista mantinguda arnb en Jordi (2.8) s e ~ e i x  per aclarir I'argument: 

Jordi: Sí, al Roberl y a mi nos gusta ir como skater, con pantalones anchos y eso, pero lo que más me molesta 
de algunos es que parece que tengan un repertorio de la misma ropa o que no se laven. No voy a poner ejem- 
plos porque sino ..., pero hay un chaval que o va siempre con los mismos pantalones o tiene los mismos veinte 
veces en el armario, porque siempre lleva los mismos. Uno o dos, poque el Marco hace lo mismo. 

Entrevistador: Es una manera de vestir, también ... 

J: Siempre en chándal y nunca tejanos. Le decimos para ir al cine, pero que se ponga tejanos para ir bien, y 
él nos viene con el chándal y las bambas. 

Quan algú que havia estat caracteritzat pels seus companys dins aquests parametres comenca a canviar 
d'estil i a introduir-se en el camp dels jocs estetics més visibles, aleshores és "com si estés creixent", un procés 
carregat d'implicacions en molts sentits. La Maria, per exemple, recorda com va viure aquestes experiencies 
en la seva propia pell. En el seu cas es va tractar d'una aposta de canvi, d'una estrategia de promoció social 
-volia "ser acceptadan-, d'una estrategia deliberada -alrnenys així ho recorda- basada en el pas d'un 
estil indiferenciat a un estil rnés "cridaner": 

Maria: Sí, crec que sí. Jo, per exernple, abans vestia diferent, vestia com I'Emma, i a mi mingú ern va acceptar. 
Bueno, a sise vestíem totes així, pero a I'arribar aqui, casi totes anaven vestides corn rnés modernes. A mi no em 
van acceptar rnolt. ni Del rneu caracter, ni per com vestia. Jo crecque per aixb novolen accentar a I'Emma, ~eraue 
perla forma de vestir.diuen ja que ... -sera diferent a nosaltres.. 

Entrevistador: Quan dius que has anat canviant de forma de vestir, w m  va anal! 

M: Ho he fet perque jo quan vestia no em cornprava la meva roba, me la cornprava la rnwa mare. Perque a ella. 
per exemple, la roba que porto ara no li agrada. Diu que vaig molt lolailo. I bueno, jo ara m'ajunto arnb un altre 
grup d'un altre institut i, bueno. segons la gent, som les quilles del poble, les que porten roba apretada i platafor- 
ma. I a mi. Der exem~le. ara els nois rn'acce~ten més, no sé si sera Der la forma de vestir. ~ e r o  van veure aue io 
canviava perla forma de vestir, i Ilavors ern vblien con#xer. Jo no sé si ho feien perla roba o per que, pero arnida 
que passa el temps. ja ern vaig comprant la roba jo sola i totes aquestes coses. 

No se'ns escapa que en I'especificació d'aquests posicionaments hi ocupa un paper rellevant la variable 
genere. Molt majoritariament, els discursos dels entrevistats d e l s  nois i les noies- signifiquen els camps 
de la provocació estetica com a territoris rnés propiament femenins. Aixo no vol dir que no hi hagi nois que 
s'arreglin o que no entrin en el joc de les provocacions estetiques, pero, mentre que els nois que comencen 
a jugar arnb la seva imatge sobretot ho fan arnb I'anim de distanciar-se dels qui encara es vesteixen coma 
"nens petits" -aixb és. generalment arnb xandalls gens sofisticats-, els significats dels jocs estetics feme- 
nins són rnés complexos, jaque es mouen entre la voluntat de marcar distincions d'estils i edat i I'elaboració 
d'estetiques rnés o menys extremades. 



5.1.2. Practiques i actituds 

Perb les homologies estructuren unitats de sentit que van rnés enlla de la qüestió estetica. Si ens centrem 
en la circulació dels significats de transgressió o "normalitat", aleshores apareixen corn a clars marcadors 
simbblics certs usos del temps d'oci, uns usos que s'associen a modes actitudinals articulades en la resta 
despais de sociabilitat, uns usos rnés o menys transgressors que sovint també són identificats amb deter- 
minades estetiques. 

Són certament rellevants les imatges contraposades que operen entorn dels posicionaments relatius a de- 
terminades coordenades propies dels territoris de I'oci. Per exemple, I'oposició entre sortir o no sortir, i més 
concretament entre sortir de nit o no fer-ho passa a ser un element clau generador de distancies i proximitats 
compartides entre els joves adolescents. I aquí hi tenen un pes específic les homologies que es construeixen 
entorn del fet de sortir de mama i discoteca i de no fer-ho. Per als nois i noies a qui els agrada sortir de discoteques 
divendres i dissabtes a la nit, els qui no ho han fet mai son els joves més "paradets", aquells que "encara" no 
s'hi atreveixen, aquells que "encara" viuen al bressol dels pares, preocupats per les seves obligacions escolars 
i familiars. Els qui defugen la mama nocturna veuen els qui la viuen intensament com a "passotes" i "trans- 
gressors", poc responsables en el compliment del que haurien de ser les seves preocupacions més serioses. 
I corn rnés profunda sigui la construcció d'aquestes fronteres, més facilment es reproduiran aquestes imatges 
i de rnés abast seran les homologies compartides. Tot signe, tot comportament que pugui ser interpretat corn 
a transgressor de les normativitats adultes, sera aleshores incorporat dins el mateix sac: des de comportar- 
se malament a classe i passar d'estudiar fins a consumir drogues, passant per sortir de maoca nocturna, per 
mantenir comportaments violents o per tenir relacions sexuals, tot plegat pot conformar perfectament un tot 
homologic als ulls d'aquells joves adolescents que associen mes clararnent "transgressio amb "perillositat". 

En aquest punt són certament rellevants les nombroses referencies al dilema entre estudiar i divertir-se. D'una 
banda tenim aquells joves que es posicionen contraris a tot signe associat a un model d'adolescencia que 
pugui fer perdre de vista I'acompliment de les responsabilitats propies de la formació escolar. SÓn sobretot 
els joves que, quan no es dediquen estrictament a I'estudi, viuen un oci tranquil.let-utilitzant les expressions 
dels mateixos joves-. ocupant una bona part del temps lliure en I'ambit domestic. rnés controlats pels pares, 
o fent activitats dirigides i reglades -des d'activitats instructives, corn classes d'angles. música o informatica, 
a activitats esportives o associatives-, o, simplement, entenent I'oci en termes d'esbarjo, passant I'estonaal 
carrer xerrant o jugant tranquil.lament amb els amics. Des d'aquests posicionaments. els qui més surten en 
general o els qui més surten de nit són rapidament posicionats en associació amb el manteniment d'actituds 
corn les de passar de I'escola, fins i tot amb practiques més extremes corn el consum de drogues, o amb 
comportaments violents. L'Alba (2.A) interpreta la formació de les fronteres d'aquesta manera: 

Unes van a Iligar, van arnb nois, i jo que sé, és que no he anat rnai amb elles. Altres que van a fumar porros i 
van als cines, i com alla és facil, perque hi ha de tot, pues fumen. Hi ha gent també, corn la Men, que tarnpoc no 
tenen ..., perque el fet d'estudiar les margina una mica, no sé com dir-ho, pues elles no queden. 

El Nico (4.8) dibuixa els perfils d'aquestes homologies en un sentit molt similar: 

Unas siempre piensan en fumar y en N a tomar algo a un bar o a la discoteca. Van más de cachondeo, y las 
otros se dedican más al estudio. [...] Pues hay los que piensan en el estudio y que se quedan en casa, y los 
que no se preocupan por los estudios y salen por ahí más. Otros que vienen por venir, al cole. [...] Yo estoy 
como por la mitad. 

A la practica es evident que no tothom qui surt de nit perd el control de les seves responsabilitats "serioses" 
i, en tot cas, sortir de marxa nocturna, o consumir -"controladamentu- alcohol i drogues, no és necessaria- 
ment un impediment per al correcte acompliment de les obligacions escolars, fins i tot per assolir un bon 
rendirnent academic. Al capdavall. no hi ha font de popularitat rnés eficac que demostrar saber divertir-se i 
al mateix temps promocionar-se academicament. L'Elsa (4.B), per exemple, no considera incompatible viure 
intensament I'oci i ocupar-se adequadament de les obligacions escolars. Així explica el seu cas: 

Hay gente que se preocupa mucho de las estudios. Que mi vida son los estudios también, pero se ha de vivir 
el día a día. Yo no me voy a pasar todo un fin de semana en casa estudiando. Porque no me hace falta hacerlo, 
no. NI voy a dejar de sair un aia para estodiaar YO puedo hacer las das cosas perfectamente. Si es un sabado, 
pues en vez de estaite bda la mañana durm;endo. le levantas y estudias, pero no dejas de Sali,: O estudias 
por la tarde y por la nocne saIes. Se pueden compagina,: pero hay gente que no. Que vale que después el 
dia de manana hay guien tiene mejor Muro que yo, o a lo mejor no. Pero yo quiero disfrutar lo que tengo que 
para eso ... Cada c&a a su tiempo: 
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També aqui ens situem davant d'una qüestió d'edat. De fet, I'adolescencia incorpora, entre els seus valors 
norrnatius -allo que s'espera dels adolescents-. un cert grau de transgressió. Ek  joves adolescents diuen 
i fan coses que als ulls dels adults són vistes en termes de ruptura respecte del que se suposa que son les 
normes de comportament i pensament "correctes", unes normes sovint interpretades d'acord amb I'articulació 
de les obligacions familiars i escolars. Des d'aquesta optica, practiques com ara beure alcohol, fumar, 
mantenir relacions sexuals, prendre drogues, sortir fins a altes hores de la matinada, etcetera, també s'han 
d'entendre corn a actes de provocació -més o menys conscients, més o menys controlats- d'aquestes 
normes de correcció i responcabilitat. Unes provocacions que, alhora, distingeixen els seus protagonistes 
dels qui "encara són petits" 

Per tant, rnolt sovint I'experimentació de transgressions normatives 6s també una qüestió de &mes. De fet, 
als ulls de molts joves allo que fa que unes determinades practiques o el manteniment de certes actituds 
siguin "actes transgressors" no és tant la seva propia naturalesa com el fet que s'experimentin abans del 
que no toca. Els mateixos adolescents acostumen a entendre que els transgressors s6n sobretot aquells 
qui "cremen etapes" abans d'hora. -Tienes toda la vida por delante, te quedan muchos años para poder 
ir, y s i  empiezas a ir ahora, luego te cansas y no tienes ganas de ir-, comentava I'Esther (2.B), una reflexió 
que torna a quedar clara en el següent fragment de I'entrevista mantinguda amb la Natalia, companya de 
classe de I'Esther: 

Natdia: Pues supongo que si, más adelante, como hacen todas, de ir a discotecas y salir por ahí. Supongo 
que haré lo mismo. 

Entrevistador: En tu clase, ¿hay gente que lo hace? 

N: Si, la Ana sale de discotecas, pero es la única 

E: Desde tu punto de vista, ¿es pronto? 

N: Hombre, pronto no, pero es que ella es un poco más adelantada, y nosotras no. Parece que tenga quince 
afios. 

Al mateix temps, és clar que no tothom ho acabara fent tot a mesura que es faci gran: determinats actes de 
transgressió continuaran sent considerats "indesitjables" independentrnent de l'edat que es tingui. Continuara 
pesant la contraposició entre practiques i modes actitudinals "extremats", d'una banda, i practiques i actituds 
"normals" -o en tot cas "adequades" a la propia edat- de I'altra. Aleshoresapareixen hornologies compar- 
tides que distingeixen significativament entre posicionaments "desfasats" i posicionaments "controlats" 

Ens equivocaríern, doncs, si concloguéssim, a partir de tot el que hem dit anteriorment, que ser jove impli- 
ca necessariament viure "transgredint". De fet ja hem tingut oportunitat d'assenyalar que molts dels joves 
adolescents entrevistats i no solament els de rnenys edat- defugen la practica d'un oci excessivament 
provocador. Aixo no vol dir que no siguin marxosos, o que visquin únicament capficats amb les obligacions 
escolars, sino que simplement situen com a base de la seva "norrnalitat" el fet de moderar responsablement 
allo que fan i deixen de fer. 

I en aquest punt el dilema drogues -no drogues ocupa un lloc comú protagonista. Desfasar-se prenent drogues 
-sobretot drogues sintetiques- o bevent alcohol és entes per la majoria com una practica perillosa sense 
gaire sentit. La Belén (4.A) expressa aixi el seu allunyament d'aquesta tipologia de marxa "desfasada": 

A mi no me hace falta ir a la discoteca y emborracharme. Yo el único vicio que tengo es fumar, pero tabaco. O sea, 
a mí para divertirme no me hace falta nada de eso. Y muchos de los planes de gente de mi clase o del instituto. 
de quince años o dieciséis. es irse a un parque a fumar porros, que si ir hacer botellón, que si van a una fiesta y 
porque es el cumpleaños de no sé quién se tienen que meter dos rayas o pastillas. Y a mí ese rollo no me va. 

Efectivament, definir-se com a oposat al consurn de drogues no és suficient per donar compte de la confi- 
guració d'un grup de joves compacte que serien els antidroga. Dins d'aquests, les opcions poden ser molt 
diverses, com molt diferents poden ser les rnaneres amb les quals justifiquen la seva oposició a aquests 
consurns: alguns se n'allunyen per simple obediencia a les normes socials i familiar% de la "bona con- 
ducta"; d'altres, pel fet de distanciar-se d'una associació que combina drogues -pastilles- amb un món 
de rnarxa nocturna discotequera que no els va - e n  aquests casos no sempre hi ha oposició, ans al contrari, 
a fumar porros, per exemple-; la resta, perque encara no s'han atrevit a provar-los. 
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Molt en relació arnb els posicionarnents que es resolen en aquest jocs de controls, descontrols, transgressions 
i responsabilitats, ernergeix un altre eix definidor d'homologies significatives i extensament compartides pel 
conjunt dels joves adolescents: I'eix que els separa segons el grau de maduresa. 

5.2. Madurs i lmmadurs 

Val a dir que el conjunt dels entrevistats ~onstrueixen uns significats d'allo que vol dir ser "rnadur" -i, a la 
inversa, ser "irnrnadurn- molt proxims als que comparteixen els adults. Genericament, són rnadurs aquells 
q u  pensen i actuen racionalrnent, aquells qui tenen el "cap clar" -paraules de I'Andreu, estudiant de 4t a 
I'IES A-, aquells qui. facin el que facin, no es deixen endur per les temptacions d'uns estils de vida hedo- 
nistes que els puguin distreure de I'acompliment d'unes responsabilitats i obligacions que marcaran els seus 
carnins per la joventut i, posteriorment, corn a persones adultes. Són sobretot aquells -que se piensan las 
cosas dos veces antes de hacerlas., segons I'Esther (2.8) 

Són rnoltes les expressions d'aquestes significacions, generalment variables segons els signes d'irnrnaduresa" 
als quals s'estigui fent referencia. És forca recurrent, per exernple, afirmar que són madurs aquells qui no es 
preocupen de "ximpleries", aquells qui no fan el "xirnple". I certament "fer el xirnple" pot voler dir rnoltes coses: 
des d'interessar-se per "foteses", per temes banals, intranscendents. a fer bretolades. L'Alba (2.A) critica la 
irnrnaduresa de les seves companyes de classe, i ho fa apwitant al primer d'aquests aspectes: 

No sé. sernwre he tinaut la idea de oue són rnolt Daves. La paraula mves és la aue les descriu, infantils, perque 
sempre feien les rnatGxes brometes; a mi aixo sempre em &nsa~a;~erque estaven tot el dia igual. [...] S'Omplen 
I'aaenda de fotos seves. aue em sembla bé. O van aue Dretenen aue els altres se n'adonin del aue fan. Per 

~ ~ 

exernple. fan una carteta'i la van ensenyant. perb arnaian~'~er a que "ingú la vegi. Parides. 

Al costat d'aixo. tarnbé s'acosturnen a considerar immadures aquelles dedicacions que denoten certa manca 
de civisrne. Aquí I'exernple tipic és el del mal comportament a classe. La Mirtha (2.8) es refereix als nois que 
-están todavía saliendo del cascarón.: <&tán todo el día brincoteando por la clase. [...] Haciendo bulla, 
saltando. gritando. Cosas as¡*. En tot cas, són reterbncies rnés a entrernaliadures que no pas a actes de 
transgressió rnanifesta. 

El Robert (2.8) també hi afegeix alguns comportarnents "tipics" deis nois i noies immadurs: -Hacen tonterías, 
niríeces, dicen tonterías, más que yo, y mira que yo digo tonterías, pues ellos mucho m&. En clase y en 
el patio, y con los profesores. Yo la lio bastante, pues ellos la lían más. Porque no se toman nada en Serio, 
son como críos, discriminan a la gente, y todo=. Novarnent, doncs, és irnrnadur qui fa xirnpleries, com els 
nens petits. 

Pero no tan sols s6n vistos com a imrnadurs els qui encara mantenen comportaments infantils: també 
és compartida I'opinió que molts dels qui experimenten en aquells terrenys que marquen distancies amb 
I'etapa infantil -sortir de nit, rnantenir relacions sexuals, prendre drogues, optar per la provocació estetica, 
etcetera- en el fons tarnbé són persones irnrnadures. La Núria (2.A), referint-se a un company de classe, 
ho expressa amb precisió: 

Són immadurs de pensarnent. Sembla que nosaltres fóssim rnés madurs, perb madurs no perque siguern menys 
infantils, sin4 que el1 vol fer les coses que no li pertoquen per la seva edat. O sigui, de rnés gran. 

De les entrevistes rnantingudes arnb noies d'origen estranger -tant marroquines com Ilatinoarnerica- 
nes- n'extraiem una constatació forca significativa que servira de guia a algunes de les reflexions que es 
desenvolupen al capitol7: sobretot les noies arribades a I'Estat en edats preadolescents perceben distancies 
significatives entre el seu grau de rnaduresa i el de la resta de nois -autbctons i irnmigrats- i tarnbé de 
noies autoctones. 

Daquesta manera tornern a topar-nos amb el pes dels significats atribuits als actes de transgressió; 6s per aixb 
que crec interessant clarificar la manera corn es poden creuar les hornologies relacionades de I'eix madurs- 
immadurs amb les hornologies tractades en el punt anterior entorn de la dicotomia nonnalets-transgressors. 
La figura següent intenta visualitzar -simplificant, es clar- I'operació d'aquest encreuarnent: 
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Figura 3: Encreuaments hornol¿glcs 

Infantilisme. En efecte, de bona part dels arguments dels joves entrevistats se n'extreu I'associació entre 
immaduresa i infantilisme. Reprenent el que s'ha di en apartats anteriors, els i les joves més immadurs són 
aquells que "encara" es comporten i ompien el seu temps lliure "com nens petits". Més concretament, en 
aquest sentit apareixen referhncies al fet que aquests joves adolescents, m& que viure intensament I'oci, el 
que fan 4s entretenir-se jugant; més que mantenir actituds reflexives davant les seves responsabilitats i obli- 
gacions quotidianes -també escolars-, el que fan 6s dedicar-se a "emprenyar" i divertir-se fent el brhtol. El 
Jordi (2.5) expressa la divisió entre joves madurs i immadurs en aquesta direcció. En les seves reflexions, a 
més, fa aparbixer un altre element: la "maduració física", que no sempre ha d'acompanyar necess*ament 
la "maduració mental". 

E: ¿Qué crees que es ser maduro? 

,: No pensar tanto en jugar y pensar mAs en cosas de mayores. Hay chavales que se pasan el dia, desde que 
se levanlan hasta que se awesian, viendo dibujos iodo el ralo. El Pedro se pasa al dia jugando e las chapas 
y eso. El Ignacio hace el mono todo el dla o el fútbol o la play. 

E:  Y en cambio, ser maduro ... 
J :  Pues cambiar flscamente, que fe cambie la voz, los gmos. Y pen.sarm.4~ en &ir con amigos. 

E:  ¿Y tú? 

J :  Enira medio, porque me gusta basiante ver 1s fele, pero también salir con los amigos. 

Experirnentació sense control. Pero, com acahavem d'anunciar, no tan sols predomina I'associació entre 
immaduresa i el manteniment de practiques, gustos i discursos infantils: sovint determinats actes de trans- 
gressió, m& particuiarrnent aquells que es vinculen a practiques i actituds més extremes, al lfmit de la phrdua 
de control, igualment s6n avaluats com asignes de poca maduresa. Ho comentavem abans: sobretot són 
considerats immadurs aquells que experimenten "en excés", 1 ho són tant des del punt de vista d'aquells 
joves més "normaiets" com d'aquells que afirmen viure intensament I'adolesdncia en alguns deis seu períils 



de provocació normativa, si bé amb una certa prudencia i una moderació reflexiva. 1, també ho destacava, en 
aqUeSt punt se situen com a principal clau de volta les representacions sobre els usos i abusos del consum 
de drogues. 

La Belén (4.A) és situada per tots els seus companys de classe com una de les noies més marxoses del 
curs, més provocativa en el vestir i de les qui surten a discoteques amb més freqüencia. A I'entrevista que 
vam mantenir, ella mateixa confirma que molts dels seus gustos i practiques d'oci van en aquesta línia, si 
bé en més d'una ocasió ataca aquells qui exageren aquesta etiqueta afegint-hi una imatge de persona poc 
responsable. Aixb és, per exemple, el que comenta quan explica la seva reacció davant el consum de cocaj'na 
d'algunes de les seves amigues: 

Es que ya te digo que pueden ser muy mayores para unas cosas y decir: -Calla que te doy una hostia y a mi 
no me vaciles porque yo soy más, y que si yo me meto esto y lo otro ... S, pero es que, en verdad, la mente 
es que no la tienen. Madre mía. Yo es que sinceramente no lo entiendo. A mi la L. [amiga seva de I'institut], 
cuando me lo comentó, yo le di mi opinión y le dije lo que pensaba: =Mira. yo paso de esto porque yo sé lo 
que pasa*. Es su vida y no la mía, pero iambién le dije que eso es una mierda. Eso que se está metiendo es 
mierda, y es verdad. 

Des d'un posicionament més "normalet", la Verónica (4.8) també es refereix al joc d'equilibris entre "ser ma- 
dur" i "voler semblar madur". En el seu cas el protagonisme no el té el consum de drogues, sin6 la qüestió 
estetica: 

Es qJe p-edes parecer madura y ser ma cria por deniro , p~ede ser a revks. qLe no parezca maobra porque 
no se arreqle pero ser mad-ra por S' mwna, ~ o r  a forma oc pensar í 1 Pensar como ya un adulo y no pensar 
como un &o.. Puedes vestirte Como mayor ;unque seas un crío. ~e&como se dice,-que aunque-la mona se 
vista de seda mona se queda. Lo mismo. 

Experimentacio arnb control. En canvi, no hi ha font més valuosa de popularitat que el fet d'aconseguir com- 
binar vivencies adolescents transgressores amb control i maduresa. Una imatge molt precisa d'aquest exit 6s 
la que representa I'harrnonia entre saber divertir-se i disposar d'un bon rendiment academic. En el fragment 
d'entrevista següent, la Lorena (4.A) descriu un company de classe que reuneix totes dues condicions. Les 
seves paraules són certament significatives d'aquest raonament: 

Es que ese chaval lo tiene todo. Yo lo he visto que el tío sale mucho y fuma bastante, fumar ya sabes qué. pero 
también lo aprueba todo con buenas notas, y eso que en clase no la lía, pero tampoco es un empollón de esos 
de uprofe. profe, a mí, a mí.. [...] Yo creo que es el más maduro de todos, y se lleva bien con todo el mundo. 

Centralitat. Aquí ens trobem amb el creuament entre posicionaments "normalets" i "madurs". Les homologies 
que es formen entorn d'aquesta combinació remeten a aquelles situacions d'absencia d'actituds i compor- 
tarnents transgressors, d'una banda, i consciencia i ple acompliment de les responsabilitats rnés "serioses", 
de I'altra. Són, als ulls de pares i professors, els joves "mes centrats", "més correctes". En tot cas, els qui 
responen a aquestes imatges són els joves més lluny d'aproximar-se aconductes de risc: ni s'hi senten atrets, 
ni, en cas de provar certes dosis d'experimentació, perden el sentit del control i de les seves autentiques 
prioritats, unes prioritats enfocades cap al món adult, lluny també dels interessos Iúdicsdel món infantil. Més 
en concret, també acostumen a ser aquells joves amb més pors pera la practica d'aquelles activitats que 
marquen els Iímits de la transgressió controlada, novament el consum de drogues. Quan la Bárbara (4.8) 
ordena els seus interessos planteja arguments ben prbxims a aquests posicionaments: 

Es que hay peña que con eso de los porros se pone tonta, y para mí eso es lo que son, tontos, muchos parecen 
niños, *a ver quien fuma más-, ahí con la peña y tal. Pero bueno, es su vida y yo lo respeto. Pero yo paso, yo con 
lo mío. ir aprwando, intentando hacer las cosas bien y seguir p'alante. 

En I'especificació d'aquests quatre encreuaments i. en general, en la construcció d'homologies al voltant de 
I'eix maduresa-immaduresa, entra clarament en joc la variable de genere. Per regla general, les noies són 
vistes com a mes madures, tant des del seu propi punt de vista com des del de la majoria de nois. Són molt 
nombroses les referencies en aquest sentit: *Les noies tenen el cap més dar, saben més el que volen-, diu 
I'Andreu (4.A); -yo saigo con chicos mayores que yo, porque los de mi  edadson unos niñatos-, en paraules 
de I'Elsa (4.8); e s  que los ves allipeleándose y haciendo el  tonto, corriendo y persigui6ndosem, segons 
la Cristina (2.8); *yo creo que las tías nos comemos más el  tarro, a veces es peoc pero a l  menos somos 
más inteligentes y es más difícil que nos engañen., corrobora I'Andrea (4.A). Deixant de banda possibles 
explicacions fisiolbgiques, és compartit que els nois maduren més tard i que aixo sovint els colloca rnés a 
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prop de posicions bé de més infantilisme -sobretot quan es parla dels adolescents més joves-, bé de 
menys control en les practiques considerades transgressores -cobretot en el cas d'aquells nois joves que 
"van de grans", amb la voluntat de desmarcar-se dels més infantils-. En canvi, les noies s'autoatribueixen -i 
se'ls atribueix- més capacitat per responsabilitzar-se d'allo que fan o deixen de fer, i el seu principal camp 
de transgressió és mes el de I'experimentació estetica que no pas el de practiques extremades o de rlsc. 

bbviament. estic parlant de representacions compartides, d'imatges i etiquetes que marquen simbolicament 
les geografies adolescents. A la practica veiem com en algunes entrevistes apareixen referencies a casos de 
noies que "desfasen" les seves transgressions. Son casos en que han estat precisament unes determinades 
dinamiques d'oci -sobretot sortir amb nois m& grans-allb que suposadament les ha col.locat en situacions 
més properes a la perdua de control. 

Els casos extrems de transgressió sense control són, sobretot a les edats dels nostres entrevistats, molt 
minoritaris, tant pel que fa als nois com a les noies. De tota manera, el fet que el que sobretot sorprengui i 
generi més alarma sigui que la seva protagonista sigui una noia és simptomatic precisament del pes de les 
representacions encreuades sobre el genere, la maduresa i la transgressió a les quals m'he estat referint. 

Acabem aquest bloc tematic amb la figura 4, en la qual es recullen els significats de practiques connotades 
com ara jugar, voltar, sortir, la dedicació escolar i familiar o el consum de drogues. així com coordenades 
d'estil juvenil englobades en el concepte "provocacions estetiques". Aquestes practiques i aquests gustos 
ocupen el seu espai de significació al voltant de les tensions que conformen els eixos madurs-immadurs i 
normalets-transgressors. Aquestes ubicacions il-lustren les distancies i proximitats entre els posicionaments 
que s'hi juguen. Com queja ens n'hem ocupat a bastament, no insistirem, doncs, en la seva interpretació. 



Figura 4. Situació de coordenades en els elxos homoldgics 
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6. GEOGRAFIES ADOLESCENTS A L'ESCOLA. Els mapes relacionals 

En el capital anterior m'he es th  en I'analisi dels significats dels mapes culturals que els joves adolescents 
comparteixen i utilitzen per justificar els seus sentiments de distancia i proximitat dels uns en relació amb els 
altres. M'hi he allargat a causa de la naturalesa mateixa i del tractament de I'objecte en discussió: es tractava 
d'interpretar discursos intersubjectius, representacions compartides i, per tant, d'arribar al fons deis sentits de 
les seves marcacions simboliques. Al mateix temps, I'amplitud d'aquest exercici era necessaria per avancar 
en el que queda de recerca d'una manera m& agil i informada. 

Ara, doncs, ens toca donar un cop d'ull als perfils dels mapes relacionals que en el moment de fer aquest 
treball de camp cristal.litzaven els joves adolescents amb els qui he anat tenint contacte. L'enfocament 
d'aquest capítol és de base més descriptiva. Alhora, si fins ara sobretot m'he centrat en la interpretació dels 
discursos i les practiques comunes significades pel conjunt de joves entrevistats -tant a I'IES A com al &, 
en les pagines que segueixen es tenen en compte específicament les geografies relacionals de cadascun 
dels grups, classes, patis i instituts objecte del treball empíric. 

Aquesta especificació basa I'estructura del capitol. M'ocuparé primer dels sentits dels mapes relacionals 
cristal.litzats sobre la base del grup de 4t i 2n d'ESO de I'IES 6,  i posteriorment sera el tom deis grups classe 
de I'IES A." En tot cas, els motius d'atenció seran els mateixos: descriure les característiques de les xarxes 
socials establertes a I'aula; caracterihar els criteris articuladors dels agrupaments implicats més directa- 
ment-en "positiu" o en "negatiun- amb els processos del contacte intercultural; retratar la translació de les 
dinamiques relacionals d'aula a la configuració de xarxes en el context del pati en moments d'esbarjo, etcetera. 
En descriure les raons principals que justifiquen la consolidació d'aquestes xarxes -raons de propinqüitat, 
homofília, popularitat avanqarem en la identificació de les homologies compartides principalment i que 
assenyalen correspond6ncies entre cadascuna d'aquestes formacions relacionals i determinades marques 
de posicionament d'ordre m& específicament cultural (transgressió vs. no-transgressió, maduresa vs. im- 
maduresa). 

6.1. Les xames a classe i al pati 

Tal com he justificat en I'apartat metodolbgic del capitol4, la detecció i descr ipció i  plasmacióen sociogra- 
mes- de les dinamiques relacionals a I'aula i al pati s'ha basat fonamentalment en I'exercici d'observació 
directa dut a terme en cada cas. L'analisi de les entrevistes que he fet ha s e ~ i t  per acabar d'afinar els perfils 
interns i externs d'algunes d'aquestes xarxes. pero sobretot per entendre els sentits d'allo que les mant6 
unides intemament i d'allo que les separa de la resta d'agrupaments consolidats. 

Comencem per la classe de quart de I'IES B. Anticipavem pagines enrere que, de tots els visitats, aquest 
és el grup classe amb el percentatge més alt d'alumnes d'origen immigrat -1 1 dels 23 alumnes d'aquesta 
tutoria són de nacionalitat estrangera-. D'ara endavant anirem veient la diversitat d'ubicacions relacionals 
que ocupen tant els uns corn els altres, primer en el context de I'aula, després als patis d'esbarjo. 

59 L'ordre expositiu, doncs. no es correspan amb I'wdre cronolbgic en que es va far 3 treball de carnp. M'ocupa pnrner de la identificacid deis 
rnspes relacionals de flnslitut E p r  corneqar parlant d'aquells grups classe amb més predncia d'alumnat d'orgen Bstranger 
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6.1.1.1. La xarxa classe 

Per mostrar visualment I'estructura de les xarxes socials d'aquest grup classe ens servirn del sociograma que 
apareix en la figura 5. Si bé, com tota representació grafica, redueix cornplexitats, sí que ens permet apreciar 
els patrons relacionals que manté cadascun dels alumnes i el sentit i la forCa dels agrupaments resultants. 
Ens hern de fixar. doncs. tant en el nombre de connexions entre uns i altres noduls corn en el gruix del traq 
de la Iínia que e~sre~resenta -a rnés gruix, més intensitat i freqüencia relacionals-.M El rnateix procediment 
del Droarama informatic utilihat 4'aplicació NetDraw per a sociogrames incorporat al programa UCINET 
V-'també permet mostrar en I'espai'les distancies i pr&nitats re&onals dels noduls i cercles socials en 
qüestió. 

Tant si observem la configuració del sociograma com si ens fixern en els diques identificats pel procedirnent 
del rnateix programa informatic. sembla que es dibuixin tres dinamiques relacionals corn a articuladores de 
distancies / proximitats dins el conjunt de la xarxa social en qüestió. 

D'una banda tenim I'agruparnent format pel Juanjo, I'Elsa, I'Alicia, I'Hugo, el Luis i la Tina (clique 1). Una 
segona dinarnica relacional és la que agrupa la Nelly, la Verónica, la Débora i el David (clique 2). En tercer 
lloc apareix clarament visible el conjunt relacional forrnat per les sis noies rnarroquines del gnip (Yamane, 

60 Aquestes indicacians grhfiques sbn possibles perque s'ha treballa1 sobre la base t u n a  rnalriu de relacionsponderada i sirn&ica. 4x6  vol dir 
que d procés d'observació no tan sol6 ha identilicat ?existencia o inexistencia de rdació entra els ind'bidus, sin6 que també ha atorgat valor3 
numerics a la intansnat i freqüencia dels Iligam observats en hores de classa. 









visibles -igualment reconeguts- i es dediquen basicament a fumar. Es tracta, així, d'un grup "marcat sim- 
bolicament". Són els ~populars- (Carmen), 40s que pasan de todo= (Miguel), 40s que salen mucho y fuman 
muchos (Yamane), dos que van de listos, de chulos, [...] que van de guapos, que són més alts, que no són 
normals- (Ouasila), =la peña de fumatas* (Ali), etdtera. I de tots ells, és sobretot I'Elsa qui més reiteradament 
apareix com a representant visible d'aquestes marques relacionals i culturals. L'Elsa no és tan sols qui més 
crida I'atenció -pel seu compottament a classe, per la seva manera de vestir..-; és també el nbdul que 
aglutina les dinamiques relacionals del grup, amb uns índexs de centralitat en xarxa més elevats (vegeu la 
taula 4). En definitiva, tothom -tant els qui integren el grup com els qui no- tendeix a posicionar-lo en I'espai 
de significació de la transgressió. tant en el terreny estetic com en el de les practiques. 

Per be aue les atribucions acostumen a aeneralitzar-se, és clar que dins el grup hi ha diferencies internes, tant - 
depene"t del grau de transgressió assolit com segons els posicionamen~s en I'eix maduresa-immaduresa. 
Per exem~le. I'Elsa, alhora que és considerada una noia manifestament transgressora en tots els sentits -ella 
mateixa ens ex~iicava les séves experiencies amb les drogues i la m a m  nocturna-, també és jutjada perla 
majoria com una persona madura: .La Elsa se pasa mucho, pero en el fondo es una tía responsable, que 
sabe lo que hace. [...] No es nada tonta., concretava la Bárbara. 1, de tots els representants d'aquest agru- 
pament, tal vegada siguin en Juanjo i la Tina els qui més distancies mantenen amb determinades practiques 
més extremes, malgrat que no per aixb deixen de relacionar amb la resta del grupa classe ni de compartir-hi 
les estones de pati. Citavem abans les paraules de IaTina en referenciaa una companya de I'institut: -A veces 
me cae muy bien, pero ha cambiado mucho. Antes fumaba, pero ahora ya es porros, coca y uf.. 

Figura 7. Posicionament cultural de I'agrupament 1 (4.8) 
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SI tornem a donar un cop d'ull al sociograma corresponent (figura 5), veiem com són en Juanjo i la Tina 
-també I'Elsa- els qui fan de pont a les relacions mantingudes amb altres grups. Aquesta situació de més 
centralitat la certifiquen els valors dels indicadors mostrats a la taula 4. Si bé ni I'un ni I'altre no tenen mes 
vincles directes que I'Elsa, en canvi tots dos arriben a un grau rnés elevat de nciosenness i nbehveenness. 
Aquests valors són particularment elevats en el cas de la Tina -un 27,3% de nbetweenness i un 46% de 
nclosenness-, sobretot gracies als seus lligams arnb la Carmen i. a través d'ella, a la resta de dinamiques 
relacionals -hi pararé atencM quan parlem de la "rodalia" de I'agrupament 2. 

En Juanjo i I'Elsa, tot i que amb no gaire intensitat, mantenen contacte amb la díada formada per en Miguel i 
en Nico. En Miguel viu al costat de I'institut; en Nico -no¡ d'origen uruguaia, arribat de Montevideo dos anys 
enrere- resideix al barri R. Aquests dos nois es coneixen des de tercer, i s'han fet amics sobretot aquest 
curs, en veure que els seus antics companys d'auia passaven a altres grups classe. Tots dos comparteixen 
un mateix sentiment de proximitat respecte dels representants del grup 1. A classe s'asseuen just darrere 
d'ells i sovint participen en les seves dinamiques d'indisciplina. Alhora, en Miguel s'encarrega de marcar-hi 
distancies en aquest punt: -Nosotros [en Nico i ell] la liamos, pero no tanto como ellos, nosotros es más 
de broma y cachondeo*. Tant I'un com I'altre volen continuar estudiant després de I'ESO, si bé en Miguel 
en té prou arnb cursar algun CFGM i en Nico té clar que es vol treure una carrera universitaria. En general, 
tots dos s'allunyen dels posicionaments considerats més extremats. Referint-se a les divisions que marquen 
aquests posicionaments, en Nico comentava: 

Pues que hay los que piensan en el estudio y que se quedan en casa, y los que no se preocupan por los eStW 
dios y salen por ahí más. Otros que vienen por venir al cole. [...] Yo estoy como por la mitad. 

Alhora, afirma que té simpaties per aquells que *pasan más de todo.. unes simpaties que tenen a veure amb 
I'atracció per les practiques que trenquen amb la -normalitat. més monbtona. En el fragment d'entrevista se- 
güent inclou dins aquesta atracció la relativa a les provocacions estetiques de les noies més extremades: 

Nico: Pero con los que voy yo, no fuma casininguno, beber si. No son de mi estilo. pero con la gente que fuma, 
a veces también me gusta juntarme, porque tienen una personalidad diferente a los demás. 

Entrevistador: ¿Tú crees? 

N: Sí. El atio pasado habia unos que fumaban porros todos los días, y yo iba con ellos porque salían por ahí 
a dar vueltas. 

E: ¿Porque los obos se quedan más en casa? 

N: Sí, con los ordenadores y eso. A mí me gusta más juntarme con esos que con los otros, pero lo que hacen 
no me gusta. Pero no, bueno, fuman y ya. Además, los que fuman son casi siempre los que están mejoi; las 
tías que están más buenas. ¿O no? 

Tant en Miguel com en Nico es relacionen a classe arnb I'Alí, noi de nacionalitat espanyola fill de pares marro- 
quins. Com mostra la figura 6,és sobretot al pati on s'ajunten, pero també dins I'aula acostumen aasseure's a 
prop -i aformar grups d'activitat quan el professor ho permet- i a compartir alguns actes disruptius "ileus". 
L'AIíés nou a I'institut. Haviafet tota I'escoiarització previa a I'IES d'un municipi veífins al recent trasllat de la 
familia. Ens centrarem en el cas de I'Alí més endavant; pero anticipem que. sobretot. allo que I'uneix amb el 
seu cercle de relacions, més que no pas raons de propinqüitat, es el seu distanciament dels posicionaments 
més extremats i, aihora, la seva proximitat arnb aquells altres a qui agrada "provocar" -tant a classe com 
fora- per la via de I'entreteniment. L'AIí ocupa una posició relativament central dins el conjunt de la xarxa 
que articula el grup classe -ho il.lustra I'alt valor de I'indicador nclosenness (41,1%)-, tant a causa del seu 
lligam amb en Nico i en Miguel com per la seva connexió arnb el grup de noies marroquines -sobretot a 
través del contacte arnb la Yamane i la Badia. 

ihgrupament 2 (i rodalia) 

El clique de relacions més denses dins aquest agrupament el forma la tríada Nelly-Verónica-Débora. Aquest 
nucli, pero, únicament es fa efectiu els dies que la Débora, una noia f o r p  absentista, és present a classe. 
Tot i que d'una manera un xic mes periferica, també el David pariicipa en la projecció d'aquesta dinamica 
relacional. S'asseu arnb elles i, si bé no hi xerra tant com hofan entreelles, s'hi comunicaamb unafreqüencia 
relativa. D'aquests quatre alumnes, dos són autoctons -la Verónica i el David- i dos d'origen equatoria-la 
Nelly i la Débora, totes dues arribades de Guayaquil; la Nelly dos anys enrere, la Débora a comencaments 
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Figura 8. Posiclonaments culturals dels agrupaments 1 i 2 (4.8) 

Pel que fa a I'eix maduresa-immaduresa, es fa efectiu en aquest cas el principi marcador del genere. Les 
noies es conceben a si rnateixes corn a responsables en I'assumpció de les seves obligacions "serioses". 
aihora que totes elles situen el David corn arnés irnrnadur, rnés infantil -esté siempre haciendo e l  tonto, 
jugando, estd viciado con la Play., comenta la Marta-, la qual cosa, corn deiem abans, no el descentra de 
I'acornplirnent de les seves obligacions escolars. 

Des del punt de vista dels seus posicionarnents en el conjunt de I'estructura de la xarxa, aquests destaquen 
per la seva centralitat redukla. El nodul més periferic d'aquest agruparnent -tarnbé de tota la xarxa- el 
representa en David, arnb un valor nul de nbeíweenness -sense capacitat per fer funcions de pont relacio- 
nal- i arnb I'índex rnés baix de proxirnitat a la resta de laxarxa -25,6% de nclosenness-. El cas de la lrene 
representa I'excepció: el seu posicionarnent relaciona1 és dels rnés centrals comparat arnb els de la resta de 
la classe -amb un 24,8% de nbehveenness i un 41,1% de nclosenness-, malgrat que és dels alumnes de 
quari arnb un veinat rnés redu'lt (rang = 10). Aquesta centralitat li ve del fet de mantenir lligarns arnb les sis 
noies marroquines -més la Violeta- que formen I'agrupament 3. 

També a rnig carnl entre tots dos agruparnents (2 i 3) es troba una altra dlada, la integrada per la Carmen i 
la Bárbara. I aquí destaca el pes relatiu de la Carmen, noia argentina arribada de Santa Fe dos anys enrere. 
Totes les rnesures relacionals la situen al centre de la xarxa, corn I'alurnne arnb rnés Iligams, rnés propera a 
la resta d'individus i grups estableris i arnb més funcions de pont entre els uns i els altres. Es significatiu que 
tarnbé hagi estat triada corn a delegada de la classe. Tot i tractar-se de dues noies que sernpre van juntes, 



és la Carmen qui introdueix la Bárbara als seus múltiples cercles de relació. A I'hora del pati totes dues es 
mouen molt, i combinen estones arnb els sis integrants de I'agrupament 2 arnb estades a la cantina arnb 
noies sud-americanes d'altres grups classe de qüart amigues de la Carmen. La mateixa Carmen explica 
aquests moviments amb la Bárbara donant importancia al que abans hem anomenat funcions de transitivitat 
(compartir els amics dels amics): 

La Bdmra es que es una chica que bene problemas de autoestima, no habla con nadie. A parie, elfa se con- 
sidera una chica rara. que nadie la comprende. que nadie la ayuda. [ ] Pasa que con ella tengo una amistad 
fuera, fambién. La veo en el colegio, los fines desemana y, a ver, lo dije, que yo era una chica que me 
gusta conocer gente y me gus fa... Al principio era posesiva conmigo, era "ella es miai pero ahora ya, como 
vio como soy y que me gusta conocer gente. Claro, hay mucha relación, y ahora ya, como conazco gente, la 
agrupo a ella y se la presento a gente. Así vamos mejor, y si yo me relaciono se relaciona ella tambibn. 

La centralitat de la Carmen la dóna el fet de mantenir relacions arnb les tres dinamiques d'agrupament a les 
quals m'he estat referint. Particularment rellevant és la seva connexió amb els dos grups més antitetics de 
la xama: el dels nois i noies més extremats (clique l ) ,  d'una banda, i el de les noies marroquines i lavioleta 
(clique 3), de I'altra. Ja hem citat alguns dels seus comentaris a proposit del seu distanciament d'actituds i 
practiques de transgressió normativa. És per axo que contacta amb I'agrupament 1 a través de la Tina, la noia 
"més normaleta" del grup. Del grup de noies marroquines -més la Violet*. es relacionafonamentalment arnb 
les que fa rnés temps que viuen a I'Estat -la Yamane, la Badia i la Fathia-, arnb qui fins fa poc havia format 
un grup estable també fora del centre. També és amiga de la Violeta, compatriota seva. La Carmen també és 
la noia de la classe arnb més bon expedient academic, arnb un millor comportament, arnb unes expectatives 
educatives i laborals més elevades. etcetera. Tots els seus companys li auguren forqa exits en el futur. I tots 
la consideren la persona rnés madura de la classe. Tot plegat la col-loca en un punt de I'encreuament entre 
els mapes culturals i els mapes relacionals forqa particular Ho ampliarem en el capítol següent. 

Acabem de dir que aquest es I'agrupament relacionalment rnés distant del grup 1.  He fet servir el terme an- 
titetic per referir-me a les representacions d e l ~  seus posicionaments respectius. Aquesta distancia, pero, no 
assenyala únicament una separació relacional. sin6 que es relaciona arnb la cristal-lització d'unes marcades 
fronteres en els mapes culturals de referencia. Així, aquestes fronteres responen a la circulació de tot un seguit 
d'imatges compartides mútuament sobre qui i com són els uns i quii com son els altres. Aquestes imatges 
marquen simbolicament I'espai i aprofundeixen les distancies relacionals entre els agrupaments. distancies 
que al seu torn reprodueixen la circulació d'un coneixement típic no basat en el coneixement personal. 

En el cas de I'oposició entre I'agrupament 1 i I'agrupament 3, entra en joc aquesta interrelació entre els signi- 
ficats dels mapes culturals i els valors dels mapes relacionals. El sentit de I'oposició és similar al que justifica 
la separació entre I'agrupament 1 i el 2: els uns representen dinamiques de transgressió -a I'aula i fora-; 
els altres, de nonnalitat 4 i n s  i fora de I'institut-. La figura següent simplifica la interpretad6 d'aquests 
significats de distancia i proximitat: 



Figura 9. Posicionaments culturak dels agrupaments 1,2 i 3 (4.8 

Pero en el cas que ens ateny s'hi ategeixen circumstancies especítiques, circumst&cies d'ordre tant rela- 
cional com cultural associades a la "qüestio etnica". Ens n'ocuparern al capítol següent: és per aixb que ens 
reservem per aleshores entrar més a fons en les raons d'homofília i diferenciacio cultural que acompanyen 
els sentiments i les relacions de distancia i proxirnitat en el context de les geografies relacionals de referencia. 
Destaquem ara alguns aspectes propis dels posicionarnents en la xarxa classe de les noies que formen part 
d'aquest agruparnent 3. 

Sí que convé recordar que es tracta d'un cercle format per sis noies marroquines més una argentina: la Ya- 
mane -arribada de Tanger als dos anys-, la Badia -nascuda a Tanger i arribada arnb quatre anys-, la 
Fathia -arribada de Tetuan arnb quatre anys-, la Zahida -procedent de Larraix i arribada als onze anys-, 
la Ouasila -nascuda a Tetuan i arribada arnb catorze anys- i la Rachida -arribada als catorze anys pro- 
cedent de Casablanca-. La noia argentina 6s la Violeta, arribada de Mendoza el curs abans. No s'observen 
clares diferencies quant a les categories socioeconorniques de les seves famílies en cornparació arnb les de 
la resta de I'alurnnat: hi predominen els pares dedicats al sector de la construccio i les mares bé inactives, 
bé ocupades en el servei domestic (vegeu la taula 3, al final del capítol 4). 

De totes elles són sobretot layamane i la Badia les que ocupen posicions rnés centrals en I'estructura de la 
xarxa classe, centralitat elevada també en cornparació arnb el conjunt de posicions ocupades per la resta 
d'alumnes. Aquesta constatació és corroborada per I'elevat valor denclosenness de totes dues noies 4 ' u n  
46,9% en tots dos casos-, és a dir, per la seva proximitat global a la resta de relacions existents. Alhora, 
exerceixen clares funcions de pont arnb I'agrupament 2 -a través del ceu contacte arnb la díada Marta- 
Irene- i mantenen un alt grau de capacitat d'influencia -a rnb  un índex de poder Bonacich de 7- grhcies 
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sobretot al seu vincle amb la Carmen. Darrere la Yamane i la Badia apareix el pes relatiu de la Fathia, amb 
uns indicadors de centralitat superiors als de la mitjanade la classe. En tot cas, I'elevada centralitat d'aquesta 
tríada la causa I'abast del seu veinat o rang. 

Molt vinculada a aquesta tríada se situa la Violeta, malgrat que en una posició més marginal dins el conjunt 
de I'estructura reticular del grup classe. La Ouasila i la Zahida mantenen dins I'aula dinamiques relacionals 
fortament dihdiques, per bé que mantenen contactes freqüents amb la Fathia, la Yamane i la Badia. La Oua- 
sila i la Zahida fa menys temps que són a I'institut. Van entrar per cursar el tercer @ESO i van estar tot I'any 
assistint a les classes del TAE, aleshores ubicat en un altre institut del municipi. Aquest curs assisteixen durant 
bona part de la seva jornada escolar a I'aula d'acollida. Totes sis s'asseuen juntes a classe, i generalment es 
mantenen les parelles Yamane-Badia, Fathia-Violeta, Ouasila-Zahida. Més periferica és la ubicació relaciona1 
de la Rachida a m b  les mesures de centralitat i influencia més baixes de tots els alumnes-: awstuma a 
asseure's sola i a participar amb la resta de companyes d'aquest agrupament quan es formen grups Iliures 
de treball cooperatiu. 

Com s'obse~a en la figura 6, totes set alumnes mantenen la seva unió al pati, ajuntant-se amb altres noies 
d'origen marroquí de diferents edats i amb situacions diferents quant al moment de I'arribada a I'Estat i a 
I'institut. Es forma aixi un ampli agrupament homogeni pel que fa a I'adscripció "etnica" i el sexe, i en aquesta 
mateixa mesura forqa visible als ulls de la resta de I'alumnat. Moltes també s6n veines del barri i queden per 
estar juntes o voltar per alguns parcs o carrers determinats. 

6.1.2. IES B: el 2n #ESO 

Ara farem el mateix exercici que hem portat a terme per al grup classe de quart per donar wmpte de les 
dinamiques relacionals propies del grup classe de segon d'ESO del mateix institut. 

6.1.2.1. La xarxa classe 

Comencem per mostrar el sociograma descriptiu dels lligams relacionals establerts en el context de I'aula. 

Figura 10. Sociograma del grup classe 2.8 
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Es podria dir que, en comparació amb I'estructuració de la xarxa classe de quart, els patrons relacionals que 
articula la xarxa classe de segon són més complexos a primera vista. Sí que sembla que es consoliden dos 
agrupaments clars -així mateix ho il.lustra I'anhlisi estadística de diques-: un es més reduit i clarament 
identificable -el format per en Denis, en Marco, en Pedro i en Silvi-; I'altre, integrat per un nucli social 
d'una elevada densitat -Manu, Mario, Esther, Robert, Pau, Jordi, Jorge i Ana- amb vincles relacionals amb 
altres noduls rnenys centrals -la díada Cristina i Jessy; la tríada Oscar, Ignacio i Fabiá-. Pero malgrat 
la transcendencia d'aquestes tendencies grupals, en I'estructuració de la xarxa classe hi pesa un nombre 
considerable de noduls forqa desconnectats de les tendencies d'agrupament esmentades. En alguns casos 
es tracta d'alumnes que no per aixo deixen d'ocupar situacions centrals dins el conjunt de la xarxa 4 s  el 
cas de la díada Nadia i Natalia-; en alguns casos tampoc no es perd el manteniment d'un reduit cercle de 
vincles socials A s ,  per exemple, la situació de la díada Michael-Arny-. En altres ocasions la desconnexió 
respon a situacions de clara marginalitat relaciona1 - c o m  en els casos de la Hakima, el Jose o I'Elk-. Ho 
anirem veient. 

Abans de res, resumim en la taula següent les mateixes mesures de centralitat a les quals m'he anat referint 
en I'apartat anterior, de les quals també em serviré ara. 

Taula 5. Mesures de centralitat, grup classe 2.8 

Rang Intermediació Proximitat Poder 

(Desred (nBeiweenness) (nClosenness) (índex Bonacich) 
Manu 29 9,9 49 1 1  

Mario 29 12,6 48,1 11 

Robert 28 2 44,6 1 O 
Esther 28 6,7 472 1 O 
Pau 26 3,9 - 47,2 9 

Jorge 26 3.9 47.2 9 

Jordi 26 3,9 472 9 

Ana 26 0.4 41,7 9 

Nadia 25 .-. 24,7 43.9 8 

Ignacio 20 5,3 43.9 7 

óscar 20 31,3 46,3 7 

Jessy 18 2 44,6 7 

Cristina 18 2 44,6 7 

Lidia 13 192 39 5 

Pedro 1 O 22 34,8 4 

Fabián 1 O 15 40,3 4 

Natalia 1 O 2 40,3 3 

Michael 7 11 37,3 3 
Silvio 6 O 26,6 3 

Marco 6 O 26.6 3 

Denis 6 O 26,6 3 

Eii 5 1,8 31,6 2 

Arny 5 O 32 2 
Mirtha 3 03 29 2 
Jose 3 O 30.9 1 

Hakima 3 O 28.4 1 

1, com feiem aleshores, donem un cop d'ull a la mesura en que aquests posicionaments individuals i col.lectius 
dins la xarxa classe es tradueixen en els mapes relacionals i d'ocupació de I'espai del pati en els moments 
d'esbarjo. 



Figura 11. Agrupaments en hores d'esbajo i ocupacló d'espals del pati, grup classe 2.8 

L'agrupament 1 (i rodalla) 

Considero aqui el dique compost per en Marco, en Denis, en Silvio i en Pedro. Es tracta d'un agrupament 
forqa tancat i en bona mesura aillat de la resta de dinamiques relacionals articulades dins I'aula. Són quatre 
nois autdctons, tres dels quals es coneixen del curs anterior -Denis. Silvio i Pedro-, quan ja anaven junts 
a classe i al pati. L'altre, en Marco, es alumne repetidor de segon. Tots s6n veins del barri, si bé rarament 
queden per trobar-se en moments d'oci. Les seves families. corn és el cas de h majoria dels seus companys 
de classe, son de classe treballadora, amb pares i mares generalment ocupats en sectors poc qualificats o 
manuals del mercat de treball del municipi. 

Pel que fa a la seva situacio academica, cap d'ells no té un bon expedient. Les seves expectatives de pascar 
curs són, al primer trimestre de segon, encara incerles, si bé els resultats a c a d h c s  d'en Pedro i en Denis 
no son inferiors als de la mitjana de la classe. En tot cas, a classe son dels alurnnes que més "fan el ximple". 
Aquesta obse~ació la fan tant els seus companys com els seus professors. De la meva propia 0bse~ació 
dins I'aula n'extrec no pas que el seu compottament sigui més disruptiu que el d'altres agrupaments -per 
exemple, que el de I'agrupament 2-, sinó que respon a unes dinarniques conductuals més "infantils": més 
que xerrar o increpar el profesor, el que fan és barallar-se entre ells, molestar els alumnes que s'asseuen a 
prop, escriure's mútuament a I'agenda, Ilanqar bolígrafs i boles de paper, etcetera. 
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Aquest punt coincideix amb les representacions d'ells que, més en general, formulen la resta dels seus 
companys. Són wnos nihtosm (Jessy): .salidos del cascarón,> (Mittha): -hacen tonterías, nihces, dicen 
tonterías, más que yo, y mira que yo digo tonterías, pues ellos mucho más. [...] No se toman nada en serio, 
son como críos. (Robert); *Es como si no hubieran madurado, porque están siempre hablando del x-rnen 
y el Playrnóbil y todo eso, juegan a eso, todavía. (Óscar). Les seves practiques informals a I'hora del pati 
es corresponen amb el sentit d'aquestes atribucions: a excepció del Pedro -que juga a futbol arnb altres 
nois de la classe-, els altres tres prefereixen entretenir-se jugant a badminton al gimnas (vegeu la figura 12). 
Fora del centre no surten practicament mai, i, segons reconeixen, acostumen a quedar-se a casa mirant la 
televisió o entretenint-se arnb jocs diversos. 

Funciona tarnbé corn a reforc visible d'aquest joc de representacions la seva despreocupació per I'aparenca 
estetica. Mentre que bona part dels seus companys -també els nois- cornencen a "arreglar-se". ells 
continuen sense demostrar cap criteri estetic rnés enlla d'anar .siempre con el mismo chándal, nunca con 
tejanos. [...] Que parece que tengan un repertorio de la misma ropa o que no se laven- (Jordi). No cal 
recordar que els posicionaments que es diluciden en el terreny estetic funcionen com a clars marcadors 
simbolics del procés de "fer-se gran". 

En definitiva, si els hem de situar en I'encreuarnent dels eixos madurs-immadurs i tmnsgressors-normalets, 
ocuparien aquest posicionarnent: 

Figura 12. Posklonament cultural de I'agruparnent 1 (2.8) 
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Des del punt de vista estrictament relacional, i malgrat que el sociograma de referencia no ho distingeixi, hi 
ha diferencies entre els graus de centralitat dins la xarxa del nbdul representat per en Pedro i els de la resta 
d'integrants del grup. El posicionament relaconal d'en Pedro -malgrat que el seu veintage no deixi de ser 
reduit- presenta uns alts valors de nBhveenness (22%) i nclosenness (34.8%) en comparació arnb els propis 
de les posicions dels seus companys - e n  tots tres casos: nubla capacitat d'intermedia~ió i un nClosenness 
del 26.6%. Aquesta centralitat rnés gran d'en Pedro la causa la seva proximitat arnb I'Oscar i I'lgnacio, amb 
qui manté un cert contacte dins I'aula i arnb qui acostuma a jugar a futbol en hores de pati. 

Eagrupament 2 (i rodalia) 

~'óscar  i I'lgnacio, parella que manté una relació estreta arnb en Luis Enrique, se situen propers al nucli 
relacional en que participa en Pedro, pero articulant més vincles relacionals arnb els nois i noies situats dins 
I'agrupament 2. Aquests són: un primer nucli format per en Jorge, en Jordi, en Pau, en Robert, en Mario, en 
Manu, I'Esther i I'Ana; i, tot I que a rnés distancia, la díada integrada perla Jessy i la Cristina. És aquesta la 
tendencia grupa1 més significativa dins I'aula, tant perla quantitat de noduls que aplega corn perla centralitat 
global del seu posicionament dins la xarxa classe. 

Algunes raons de propinqüitat tenen un pes específic en la seva proximitat. Molts d'ells vénen de la mateixa 
escolade primaria-~'Óscar, I'lgnacio, en Jorge, I'Esther, en Pau, en Mario. la Jessy i IaCristina-, i reconeixen 
que aixb els ha marcat el manteniment de la seva actual xarxa de relacions. La Cristina, la Jessy i en Robert 
són alumnes repetidors i es coneixen d'haver cornpartit el curs passat el mateix grup classe. Alguns són veins 
del barri i es veuen regularment per anar a casa d'algun d'ells o per estar-se pel parc que tenen més a prop 
- e n  Jorge, en Jordi, en Pau, I'Esther i I'Ana-. Tots els nois d'aquest agrupament s'entrenen dos cops per 
setmana al rnateix equip de futbol sala a les mateixes pistes de I'IES B. 

Al costat d'aquestes raons facilitadores del contacte personal, s'hi filtra la importancia de determinats criteris 
homofílics. Els nois i noies d'aquest grup a qui he tingut ocasió d'entrevistar s'esforcen a distingir els seus 
estils estetics i de comportament dels atribuits a alurnnes corn els de I'agrupament 1.  Molt sinteticament: 
surten més i es cuiden més de la seva imatge, són menys infantils. En el capítol anterior hem exemplificat 
moltes d'aquestes expressions, d'aquestes manifestacions associades al fet de "fer-se gran". 

Juntament amb el criteri estetic, expliciten també una determinada elaboració del gust musical, unes predi- 
leccions que els rnateixos adolescents consideren una part basica del seu sentiment de gmp. <<Nos junta- 
mos también por /a música, que nos gusta la misma., afirma en Manu -1s seus companys el situen corn 
I"'especialista" en aquest terreny-. I fan una aparició recurrent referencies a interprets corn Eminem (hip-hop) 
o Linking Park i Mago de Oz (heavy). Sobretot els nois lliguen la seva predilecció pel hip-hop arnb el "tipus" 
de roba que els agrada vestir: roba ampla a I'estil skater o rapper. Es fa difícil identificar aquesta estilització 
en el vestir arnb signes de trancgressió estetica; en tot cas, no deixa de ser cert que es tracta d'una aposta 
per provocar i transgredir I'infantilisme que s'associa a la indiferenciació del signe estetic. 

Algunes de les noies d'aquest grup han comencat a anar a la discoteca -I'Ana, la Jessy i la Cristina-, i 
aquesta practica certament opera corn a signe de marcació simbolica. Per a la resta de nois i noies d'altres 
grups, aixb representa una activitat encara marcada corn a transgressora, amb significats diversos segons 
el cas. Recordem, per exemple, les paraules de la Natalia, per a qui sortir de discoteques als trehe anys és 
una mica prematur, tot i que, aixo sí, tard o d'hora entrara dins els parametres de les practiques "normals": 

Natalia: Pues supongo que sí, m& adelante, como hacen todas de ir a discotecas y salir por ahí. Supongo 
que haré lo mismo. 

Entrevistador: En tu clase, ¿hay gente que ya lo hace? 

N :  Sí, la Ana sale de discotecas, pero as la Única. 

E :  Desde tu punto de vista, ¿es pronto? 

N :  Hombre, pronto no, pero es que ella es un poco más adelantada y nosotras no. Parece que tenga quince 
anos. 
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En altres casos I'oposició a aquesta marca de transgressió 4iscoteques- és més radical, 

Si bé tots els nois i noies integrants d'aquest agrupament s'oposen amb la mateixa contundencia que la 
resta dels seus companys de classe al consum de certes drogues -cannabis o sintetiques-. alguns han 
provat de fumar i beure alcohol, puntualment i en determinats espais i moments d'oci -en la discoteca, 
cuando estamos hasta m& tarde-, diu en Manu-, distanciant-se encara d'aquells adolescents més grans 
que fumen sernpre i beuen sempre que surten. 

Pel que fa als estudis, tots reconeixen la importancia instrumental de I'ESO. Tots els nois i noies entrevistats 
mantenen expectatives de continuitat academica: alguns aposten pel batxillerat, i la resta, pels cicles forma- 
tius. Alhora, pero, acostumen a no condicionar aquestes valoracions al seu interes per divertir-se i viure arnb 
intensitat I'oci. L'Esther, per exernple, interpreta d'aquesta manera allo que pnncipalrnent marca les distancies 
entre els grups que conformen la xarxa classe: 

En clase parece que, siempre lo he dicho, que hay dos grupos: nosotros que somos más abiertos y más música 
Y todo eso. Y los otros no. son más aburridos v luego, Darece ser aue siempre pasa lo mismo. En tercero, me 
cuenta mi prima, siempre hay un grupo de es& de discotecas y eso, y otro quese queda más en casa, solitos 
leyendo un libro. 

Per la seva banda, a I'hora de diferenciar-se d'altres alumnes i grups de la classe, ?Ana recorre al mateix 
argument: 

Son diferentes a mi L., los que se pasan lavidaestudiando a todas horas. Estudiar está bien pero hay que divertirse, 
entre semana estudiar, pero los fines de semana hay que divertirse, hay tiempo para todo. 

També reconeixen que no es porten bé a classe. Pero, a diferencia del tipus d'indisciplina mantinguda pels 
alumnes integrants de I'agrupament 1. ells, més que "fer el ximple", el que fan és "armar-la": fonamentalment. 
xerrar entre ells i desafiar ostensiblement alguns professors. La meva estada a I'aula confirma aquestes 
observacions. Els més particularment rebels en aquest sentit són els nois. I aixo es identificat per les seves 
companyes com a signe de la "típica" immaduresa del genere masculi. La Cristina, alumna repetidora, es 
plantejava i resolia I'interrogant següent: dQué se puede esperar de éstos? Que hagan el tonto, aunque 
se piensen que son superrnayores~. 

Les practiques informals que fan a les hores de pati els nois i noies d'aquest agrupament tradueixen aquest 
joc d'atribucions generiques. Les noies s'ajunten tamb.4 amb amigues de I'altra classe i basicament xerren 
entre elles de les "seves coses", mentre que els nois acostumen a jugar a futbol amb altres nois de segon 
i tercer (vegeu la figura 11); segons com ho veia la Jessy, e s  que los ves alli, peleándose y haciendo el 
tonto, corriendo y persiguiéndose". 

Reprenem aixi una de les consideracions que ens ocupava en el capitol anterior: si b4 en el cas de les noies 
s'acostuma a interpretar la cura de la imatge com a signe que acompanya I'entrada en la maduresa, els 
nois que comencen a jugar en els terrenys del gust estetic ho fan en la direcció de distanciar-se d'aquells 
qui encara es vesteixen com a "nens petits" - a i x o  es, generalment amb xandalls gens sofisticats-, sovint 
sense bellugar-se significativament en I'eix maduresa-immaduresa. 
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Per tot plegat, arriscariern la representació grafica següent: 

Figura 13. Posicionaments culturals dels agrupamems 1 i 2 (2.8) 

Des del punt de vista de la seva centralitat dins I'estructura de laxarxa classe, trobem en aquest grup, sobretot 
en el seu nucli de mes densitat, els noduls arnb les rnesures mes elevades de veinat, intermediació, proximitat i 
capacitat d'influbncia. Destaquen en aquest sentit en Manu i en Mario, tant pel fet &aglutinar una bona part de 
les relacions internes d'aquest grup com perla sevacentralització en el conjunt de les dinamiques relacionals 
del grup classe -tots dos fregant una nclosenness del 50°&. Altres companys deuen rnés la centralitat 
a les relacions que estableixen amb la resta d'integrants del grup, sense ocupar posicionaments vinculats 
arnb la resta de noduls i agrupaments de la xarxa classe; és el cas d'en Jordi, en Pau, en Jorge, en Robert i 
I'Ana. Dels nbduls no integrants del nucli rnés dens d'aquest agruparnent, sobresurt el valor d'intermediació 
de iS6scar -amb la nBetweenness més elevada de la xarxa. d'un 31,3%- bhsicament a causa del seu 
lligarn amb I'agrupament 1 -a través del seu vincle arnb en Pedro- i amb noduls rnés perifbrics gracies a 
la seva arnistat amb en Fabián. 

Entorn d'aquestes dinamiques gwpals, sobretot entorn del que "representen" els nois i noies de I'agrupament 
2, se situen un conjunt de noduls de sociabilitat més reduida, alguns forca desconnectats del tramat relacions 
de la xarxa classe. 
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No és aquest darrer el cas de la diada Nadia i Natalia. La Nadia és una noia rnarroquina que es va instaldar 
al rnunicipi tres anys enrera procedent de Tanger, i va ser matriculada al darrer curs de primaria a la mateixa 
escola d'on vénen la rnajoria dels seus actuals companys de classe, entre ells la Natalia. Parlarem amb més 
detenirnent del cas de la Nadia al proxim capítol, perb sí que ens interesa destacar ara la seva centralitat 
global dins laxarxa classe. Si be no disposs d'un veinat extens, sique ocupa una posició relacional estrategica 
quant a les seves possibilitats d'intermediació -amb una de les nbehveenness més importants del grup 
classe, del 24,7%- i una situació de proximitat a la resta d'individus i grups de la classe -una nclosenness 
del 43,9%-. Aquesta posició relacional privilegiada li ve dels seus lligams amb les noies considerades "rnés 
madures" de I'agrupament 2, la Jessy i la Cristina, i amb el conjunt de relacions que obre el seu vincle arnb 
el Fabián. Altrament dit, és una noia arnb pocs amics a classe, perb sense cap enemic. Es considera a si 
mateixa -igual corn la considera la resta dels seus companys d'aula- la noia rnés responsable i estudiosa 
de la classe, la rnés disciplinada i la preferida de professors i professores. Ha estat escollida delegada de 
classe. Es sens dubte la Nadia qui du el pes de la seva relació arnb la Natalia; en altres paraules, qui incor- 
pora als seus cercles de relació, dins i fora de classe, la presencia de la Natalia. La rnateixa Nadia avalua la 
importancia d'assolir un bon nivel1 de sociabilitat. D'aquí la seva aposta relacional: d o  no me iba a quedar 
como la mayoría de chicas que vienen nuevas, que se quedan mirando. Yo me metía como si  fuera una 
de ellas l...]. Yo decidí hacerlo así, s i  no me hubiera quedado sola-. 

Un segon cercle social reduit és el forrnat per en Michael i I'Arny, díada vinculada a en Fabián. Tots tres són 
alurnnes equatorians, arribats de Guayaquil en diferents moments: en Michael i I'Arny tot just fa uns mesos, 
en Fabián als deu anys (vegeu la taula 3, capitol 4) . Oiverses raons poden donar cornpte de les relacions 
diadiques entre en Michael i I'Arny, aixícom dels seus posicionaments periferics en el conjunt de I'estructura 
de la xarxa: tots dos acaben d'entrar nous a I'institut. tots dos formen part de I'aula d'acollida, on s'estan la 
major part de la jornada escolar -aixo fa que arnb prou feines coneguin els noms dels seus companys del 
grup classe ordinarik, tots dos es reconeixen com a persones tímides, tots dos afirmen desconeixer els 
codis estetics dels cornpanys que més els experimenten, tots dos dediquen el ternps d'esbarjo a jugar a 
badrninton al gimnas arnb altres amics equatorians companys de I'aula d'acollida. etcetera. El seu vincle arnb 
la dinarnica social de la classe el representa en Fabián, estudiant a I'institut des de primer, ben cornunicat 
amb alurnnes relacionalment rnés central$ com I'Oscar i I'lgnacio. 

Amb en Michael i I'Arny hi entra sovint en contacte la Lidia, noia autoctona a qui tothom considera la noia més 
"infantil" de la classe, tant per la seva aparenca estetica com perla seva manera de comportar-se a classe i al 
pati. La Lidia es comunica tarnbé amb la Mirtha, noia equatoriana procedent d'Arnbato i arribada a I'institut a 
finals del curs passat. Com en Michael i I'Arny, la Mirtha assisteix regularment a I'aula d'acollida, pero rnanté 
distancies amb tots dos, segons ella, perque .son todavía muy chiquitos, comoniñitospequeños~. Ella. en 
canvi, afirma que és més madura que ells, que es pren mes seriosament les classes i, en el terreny estetic, 
es preocupa més per la seva manera de vestir També en parlarem. 

Finalment, al sociograma s'aprecien tres noduls aillats de tot vincle relacional: en Jose, I'Eli i la Hakima. El 
cas més extrern és el d'en Jose, a qui la resta de companys anornena el "margi" -de "marginat"- de la 
classe. Acosturna a asseure's sol a I'aula i a restar únicament pendent de les explicacions dels professors. A 
I'hora del pati s'esta pel gimnas parlant arnb el professor d'educació física, practicant jocs malabars o jugant 
a badrninton arnb algun alumne de la clase que s'hagi quedat sense parella 3eneralment en Marco, en 
Denis o en Silvio). Perla seva banda, I'Eli i la Hakima s'incorporen a I'estructura de laxarxa gracies a la seva 
proximitat arnb el vincle relacional Nadia-Natalia. L'Eli seu sola sernpre a prop d'elles, si bé s'hi comunica 
arnb relativa freqüencia. Tant la Nadia corn la Natalia destaquen la seva timidesa. La mateixa Eli em comen- 
tava: -Todos son muy.diferentes a mí, no hay nadie que sea tan tímida como yo. Yo nunca hago tonterías 
en la clase, yo nunca insulto como los demás. Tú lo has podido comprobar,,. El cas de la Hakirna és forca 
diferent. Acabada d'arribar del Marroc, assisteix tots els matins -xcepte els dilluns- a les classe del TAE, 
situat al mateix centre. Encara no parla ni el castella ni el catala, i els entén arnb moltes dificultats. També 
es considera una noia extrernadament tímida, fet que reafirmen les consideracions dels seus companys de 
classe. Qvan s'esta amb el seu grup classe de tutoria únicament es comunica en arab, i molt rarament, amb 
la Nadia. Es I'alumna de la classe amb els valors més baixos de centralitat. Seu sempre sola al final de I'aula. 
A I'hora del pati s'ajunta arnb les noies marroquines d'altres classes i cursos que s'asseuen als bancs de 
I'entrada. Corn algunes d'elles, vesteix vestits amples i du mocador, 
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permeten apuntar la presencia de tres dinamiques relacionals coma articuladores de distancies i proximitats 
dins el conjunt de la xarxa social en qüestió. 

Una primera d'aquestes dinamiques és la que dibuixa I'agrupament format per la Belén. la Sandra, I'Andrea, 
en Dani, en Francesc i la Lorena. Entre aquest agrupament i el clique 2, integrat per en Xavi, en Ruben, la 
Lenny, I'Anna, I'Andreu i la díada Aida-Mireia, se situen noduls interconnectats com els de I'Albert, en Jordi i 
en Ramon -més proxims al clique 2- i els del Raül i I'Alfonso -mes propers a I'agrupament 1-. Veurem, 
pero, com la relació directa entre la Belén. "representant" de I'agrupament 1, i en Xavi, "representant" de 
I'agrupament 2, facilita la centralització global de la xarxa-classe alhora que atorga a tots dos protagonistes 
posicions relacionals clarament estratdgiques. La tercera tendencia grupa1 esta formada exclusivament 
per noies. entre les quals les dues estudiants estrangeres de la classe: són la Leti, la Pilar i la Sara -noia 
argentina, I'Adela, la Monica i la Claudia -noia xilena-. Aquest tercer agrupament no es desvincula del 
vincle amb la resta. En aquest cas els noduls d'intermediació són I'Adela i la Leti -amb I'agrupament 1- i 
la Pilar - a m b  I'agrupament.2. 

La taula 6 mostra peral cas dels alumnes que ara ens ocupen les mateixes dades de centralitat en xarxa a 
les quals he anat fent referencia. 

Taula 6. Mssures de centralltat, grup classe 4A 

Rang Interrnediació Proxirnitat Poder 
(Degree) (n8etweenne.s~) (nciosenness) (índex Bonacich) 

Xavi 25 31,3 54,8 9 

Belén 24 36.4 575 8 

Ruben 23 4 45.1 8 

Lenny 21 0.6 42,6 7 

Lorena 20 5,7 46 7 

Andreu 19 0,6 42,6 7 

Anna 19 14,5 46.9 7 

Aida 16 O 41 $8 6 

Francesc - 16 2,l 43,4 6 
Mireia - 16 O 418 6 
Dani 15 1,1 42,6 6 

Sandra 14 O 40,4 5 

Pilar 14 18 45.1 5 

Adela -- 14 13,2 45,l 5 
Albert 13 0,7 39,7 5 

Leti 12 72 42,6 5 

Andrea 12 O 40,4 5 

Alfonso 10 83 418 4 

Joan 1 O 7,4 39,7 4 

Sara 9 O 37,l 3 

Ramon 6 .. 2,9 -- 
31.5 2 

Raül 5 3,4 32,4 2 

Monica 4 O ,313 1 
Claudia 4 O 31,5 1 

I la figura 16 dóna compte dels agrupaments que es formen en hores d'esbarjo, així com dels seus patrons 
més freqüents d'ocupació de I'espai del pati. 
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Figura 15. Agrupaments en hores d'esbarjo i ocupacló d'espals al pati grup classe 4A 

l 
Biblioteca 

6.1.3.2. Agruparnents sortints 

Parlem aquí de les dinamiques relacionals protagonitzades per la Belén. la Sandra, I'Andrea, en Francesc, 
en Dani i la Lorena. Tant I'obsewació de camp com les consideracions d'aquests nois i noies -tots sic en- 
trevistats- setveixen per delimitar-los com a grup específic dins la xaixa classe arnb una elevada densitat 
relaciona1 interna. La Belén i I'Andrea són les úniques que no són a I'institut des de I'inici del primer curs. La 
Belén va entrar-hi I'any anterior per cursar quart procedent d'un centre concertat; actualment repeteix curs. 
L'Andrea és nova d'aquest any i s'hi ha matriculat després d'haver cursat fins a tercer en un altre institut del 
municipi. La resta de nois i noies d'aquest grup es coneixen des que van comencar la secundaria a I'IES A. 

A excepció del cas de I'Andrea 4 e  familia acomodada, pare i mare metges-, la resta pertanyen a famílies 
de classe treballadora, alguns amb pares autonoms cense assalariats. Cap d'ells, ni pares ni mares, no van 
cursar més enlla dels nivells d'instrucció obligatoris. 
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Pel que fa als posicionaments escolars d'aquests alumnes, trobem forca diversitat. Tots sis estan d'acord 
en la importancia d'acreditar ESO, i que es necessari esmercar-hi tants esforcos com calgui. De tots ells, 
els qui presenten un pitjor expedient academic son en Dani -alumne de la UAC-, en Francesc i la Lorena. 
La millor estudiant del grup és I'Andrea. Les seves expectatives formatives també difereixen. L'Andrea i la 
Belén tenen clar que cursaran batxillerat amb la voluntat d'accedir posteriorment a la universitat. En Dani i la 
Sandra prefereixen, després de I'ESO, apuntar-se a algun curs específic de formació i provar de guanyar-se 
la vida amb allo que els agrada -la Sandra com a esthétlcienne, en Dani com a mecanic de moto*. En- 
tremig, la Lorena i en Francesc encara dubten, si bé tots dos veuen mes probable acabar optant per algun 
cicle formatiu. 

Les noies d'aquest grup seuen juntes a classe, sempre ocupant les primeres fileres i distribuint-se en parelles 
-Belén-Lorena, Andrea-Sandra-. En Dani i en Francesc seuen plegats al final de I'aula. Segons diuen tant ells 
com la resta dels seus companys de classe i professors, són sobretot les parelles Belén-Lorena i Dani-Francesc 
les que més "l'armen" a classe. Amb matisos diferents, pero: les noies, en particular la Belén, interrompen el 
ritme de la classe amb els seus moviments i xerrameca constant. La Belén, per exemple, reconeix: 

Soy una chica muy euf6rica. muy ... Estoy todo el día bailando, estoy todo el día escuchando música, me gusta 
moverme por aquí y por allá. ¿sabes? Siempre me estoy riendo, haciendo broma, de cachondeo. 

Els nois, en especial en Dani, mantenen actituds més agressives i desafiants amb professors i professores. 
Al mateix temps, la resta dels seus companys els consideren els qui més "transgredeixen" fora de I'ambit 
escolar, els qui més surten de discoteques i els qui més han experimentat en el terreny del consum de dro- 
gues. Especialment les noies. també se les veu com les més preocupades perla seva~imatge, com les més 
provocatives per la seva manera de vestir-se i maquillar-se. 

Com acostuma a passar, pero, aquest retrat és només parcialment cert. D'entrada, cap d'ells es troben en 
moments i espais d'oci. És ceri que la Belén i la Lorena surten arnb relativa freqüencia per anar a ballar a 
certes discoteques de la zona, pero cap dels seus companys de grup comparieix aquesta practica. Per 
exemple, I'Andrea comenta: 

Yo, los fines de semana me los paso así. más relajada. Lo típico de ir con las amigas a tpmar algo . .  O yendo a 
toma5 algo a un pub o a jugar al billar a un bar. Prefiero eso que meterme en una discoteca ahí con el pum pum 
y venga. y a las cinco de la mañana a tu casa 

També és cert que dos dels integrants d'aquest grup -en Dani i la Lorena- han "arribat més Iluny" que la 
resta de nois i noies de la classe en la seva relació amb les drogues. Al seu costat, perb, en Francesc es 
rnou totalment al marge d'aquestes practiques: ..No, no m'agrada beure i aixb, ni fumar. Prefereixo patinar i 
fer espori., apuntava. 

En el terreny estetic, també abunden les opinions sobre les formes extremades com vesteixen les noies: 
-Pantalons ajustats i tot rnés així, més provocatiu. En canvi els altres no-, ens deia la Mireia; 4es "ballari- 
nes", que van alla com si estiguessh a la discoteca, ben arrapadetes i ensenyant-ho tot-, indica I'Anna. En 
aquest cas les provocacions estetiques vénen per la banda de les maneres cridaneres de vestir estret. Pero 
no totes vesteixen igual: la Belén i I'Andrea s'arreglen molt -<los demás pensarán que soy fashionx, deia 
I'Andrea-, la Sandra combina estils -<yo un día puedo ir en plan más pelada, apretaílla, otro en plan más 
skater, otro más fashion, que para mí yo soy la misma-, la ~orena vesteix rné.s.de pelada -ho diuen ella 
i els seus companys. 

Pero I'etiqueta funciona homogeneitzant atribucions, i aixo colloca aquest agrupament com a marcador 
simbblic generador de sentiments i opinions en tensió, generador també de distancies i proximitats relacio- 
nals. I en el cas d'aquest institut 4 del seu entorn- opera tarnbé una homologia específica: I'oposició entre 
"normalitat" i les formes transgressores "típiques de I'espanyolitat". Es podria dedicar tot un trebali de recerca 
a I'analisi d'aquestes representacions, pero ens acontentem a apuntar un parell d'arguments. 

No vol dir que s'associ directament sortir de discoteques, experimentar amb drogues, vestir estret i passar 
més d'estudiar amb espanyolitat. Trobem, perb. que aquí es deixen sentir les implicacions d'un marcador 
simbolic més extrem que tensiona les representacions en aquesta direcció: el delspelats. En el discurs del 
conjunt dels alumnes entrevistats en aquest institut apareixen nombroses referencies a les suposades ca- 
racterístiques d'aquest grup. Es comparteix que en aquest institut són sobretot noies. que vesteixen estret 
i amb signes externs reconeguts -cacadora Alpha, monyo i ratlla de maquillatge sobre els ulls-; que els 
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agrada sortir de nit i "desfasar" en ambients de marxamakinera; que són més a prop del consum de drogues 
sintetiques; que són les qui més es rebelden a classe; les més agressives dins i fora de I'aula, i que es mouen 
entre les idelogies "feixistes" i un "anticataJanisme" poc polititzat. El procés d'aquest etiquetatge es nodreix 
en tot cas de I'estil juvenil emblema dels skins 

Partint d'aqui, tot allo que s'ensumi proxim a algunes d'aquestes categoritzacions és representat sovint com a 
participant de la mateixa etiqueta: els qui vesteixen arrapat, els qui van a segons quines discoteques, els qui 
escolten músicamakina o espanyola, els qui parlen sempre en castella, els qui tenen actituds violentes ..., i els 
qui es relacionen amb ells són vistos, des de fora, com a part del mateix, a la mateixa banda de la frontera. I 
aixo malgrat els esforqos de distinció d'aquells qui hi són adscrits sense voler-ho. Citavem abans les paraules 
d'en Dani: .Que yo iba vestido ancho y empecé a ir con la Alpha y pantalones apretaos, y todo e l  mundo: 
'Va de pelao, va de pelao: sólo por llevar la Alpha-. I el1 mateix continuava referint-se al conegut grup de 
les pelades: &ueno, pero no, porque ahora la mayoría de las peladas casi ninguna es facha. En primero 
eran todas unas ..., ahí, "heil Hitler". Y ahora casi ninguna ..., son espaholas, pero facha, facha ... s. 

Des del punt de vista relacional, aquest collectiu de noies formen un clique forqa visible a I'hora del pati, 
ubicades en una de les cantonades de la reixa que delimita I'entrada a I'institut. Aquest fet, no cal dir-ho, 
contribueix a reforqar les imatges que se'n comparteixen. Del nostre grup classe únicament la Lorena s'hi 
relaciona amb freqüencia en hores d'esbarjo i fora del centre. 

Finalment, val a recordar les filtracions d'arrel classista que, en el marc de les geografies adolescents de I'IES 
A, penetren en la construcció de I'oposició categorica espanyols vs. catalans. Hem defensat que molt sovint 
la traducció de les oposicions de classe en els mapes culturals adolescents dibuixa una Iínia discriminatdria 
que separa els joves pijos dels joves quillos. S'entén, aleshores, que I'Ús de I'etiquetapijos serveixi als nois i 
noies de I'agrupament 1 per identificar els posicionaments actitudinals i d'estil "propis" dels joves adolescents 
fills i filles de families catalanes. *Muy catalanas y muy de "respecte per tothom", pero también muy pijass, 
deia la Lorena referint-se a les noies integrants de I'agrupament 2.' Inversament, els posicionaments culturals 
"representats" pels membres del clique 1 són caracteritzats molt sovint com a "quillos" per part dels nois i 
noies proxims als gustos "representats" per I'agrupament 2. Ho veurem de seguida. 

Sintetitzant, doncs, situem en la figura 16 el posicionament d'aquest primer agrupament entorn dels eixos 
definits madurs-immadurs, transgressors-nomalets. Per al cas del joc de posicionaments propi de les 
dinamiques relacionals de I'IES A, opto per desdoblar I'eix transgressors-normalets segons la importancia 
dels significats de la marca espanyolitat-catalanitat, deixant el sector central del grafic pera la representació 
dels posicionaments de més "normalitat". D'ara endavant anirem veient com I'establiment d'aquesta frontera 
s'omple de continguts homolbgics, de representacions compariides que distancien en els mapes culturals i 
relacionals aquells i aquelles que "mostren" signes identificables en I'un o I'altre sentit. 



Figura 16. Posicionament cultural de I'agrupament 1 (4.A) 

NORMALET 

Des del punt de vista de I'eix maduresa-immaduresa, es torna a reproduir la representació que, en conjunt, 
atribueix a les noies més capacitat d'autocontrol i autoresponsabilització. Les quatre noies d'aquest grup 
afirmen que se senten més madures que els nois tant del seu mateix cercle com de la resta del grup classe. 
Especialment reconegut és el grau de maduresa comunament atribuit a la Belén: tots els seus companys de 
classe consideren que, malgrat que els seus resultats acadbmics siguin forrja justets, sera una de les persones 
que més bxits trobara en el futur. A I'hora de justificar-ho apareixen idees com: -Té el cap molt ciar. (Andreu), 
&S una tia molt intel4gent i és molt Ilanrjada. pero sobretot rnolt Ilesta, que sap el que es fa. (Xavi), %Es que 
son los estudios, pero también saber espabilarse, y la Belén es muy responsable [...], y muy madura= 
(Sandra). Els nois d'aquest grup, en canvi, queden al marge d'aquestes consideracions. 

Pel que fa als posicionaments relacionals individuals d'aquests alumnes, destaca sobre la resta la centralitat 
dins laxarxa classe de la Belén. No tan sols se situa com el nodul articulador de les relacions internes d'aquest 
agrupament, sinó que presenta els valors de proximitat -un 57,5% de nClosenness- i intermediació -un 
36,4% de nBetweenness- més elevats dins I'estructura general de la xarxa. Combina així la seva condició 
de representant d'un agrupament marcador de fronteres simboliques i relacionals amb unasociabilitat obetta, 
capa$ d'evitar a la practica enemistats amb qualsevol dels seus companys de classe. Particularment rellevant 
és el seu lligam personal amb en Xavi, que veurem que aglutinaelsvalors simbolics i reticulars de I'agruparnent 
més oposat al de la Belén. Pero, com també la Lorena i en Francesc, es relaciona amb una relativa freqüencia 
amb I'agrupament 3, en el seu cas gracies a la seva amistat amb I'Adela. En canvi, la Sandra i I'Andrea s6n 
les integrants del grup amb menys vincles amb I'exterior, fet que assenyala el valor nul de les seves mesures 
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de nBetweenness. Que tot plegat es tracta d'un clique solid ho demostra també el fet que es mantingui fora 
de classe a les hores de pati (vegeu la figura 15): a excepció de la Lorena -que, com deiem, s'ajunta arnb 
les pelades-, la resta seuen junts als bancs de davant I'entrada principal a I'edifici, acompanyats de dues 
noies amigues de I'Andrea i dos amics compartits d'altres grup classe de quart. 

Dins I'entorn relacional d'aquest agrupament se situa I'Alfonso, company de taula d'en Raül. A jutjar per 
les valoracions del seus companys de classe, tots dos mantenen forca afinitats arnb les representacions 
compartides sobre els gustos i actituds dels nois integrants de I'agrupament 1. Com ells, són dels alumnes 
considerats rnés agressius i desafiants de la classe, els menys responsables i preocupats pel seu futur aca- 
demic. Les indisciplines d'en Raül i I'Alfonso, pero, adquireixen períils més "infantils": sobretot es barallen 
i es molesten entre ells, llancen objectes i fan bromes als seus veins d'aula. Alhora, se'ls posiciona dins el 
mateix terreny de provocacions i transgressions conductuals, próxims a I'brbita dels pelats. En Rubbn, per 
exemple, s'hi referia en aquests termes: 

Si, els quevan depelats i que son uns pnngats ... ES que no m'agrada moh la tilosotia aquesta de que "com soc 
més gran i més fort et vaig vacillant" i "com tinc una banda", saps? Es que tuja ho veus quan entren a la classe 
cridant i tirant les taules per terra. 

A I'hora del pati tots dos s'ajunten normalment arnb tres nois d'altres classes. La mateixa Belén caracteritzava 
el sentit dels seus hhbits d'esbarjo: -Van de chungos, ahí, fumando y metiéndose con la gente que pasa, 
pero son unos críos.. En ser preguntats sobre els pitjors estudiants de la classe i sobre els alumnes que 
es creu que tindran rnés fracassos a la vida, tots els nois i noies del grup classe entrevistats coincideixen a 
esmentar I'Alfonso i en Raül. 

En Raül es relaciona dins la classe amb en Ramon, amb qui comparteix alguns dels seus jocs i bromes. En 
Ramon, pero, es considerat per tothom I'"empol1on" de la classe. El seu company de pupitre és en Joan. 
Tots dos seuen davant de tot de I'aula. Quan es tracta d'organitzar grups lliures de treball, o en general quan 
en Ramon i en Joan s'aixequen per comunicar-se arnb algú, tots dos busquen la companyia dels nois i noies 
que formen I'agrupament 2: en Xavi, la Lenny, en RubBn, I'Anna, I'Andreu i la díada Aida-Mireia. L'Albert, noi 
més solitari i bon arnic de I'Andreu, acostuma a fer el mateix. El nucli que aglutina rnés densitat relacional 
dins aquest cligue el formen, pero, en Xavi, la Lenny, en Ruben, I'Anna i I'Andreu. 

Tant si parlem d'aquest nucli dur com si hi afegim la seva rodalia-en total, deu alumnes-, podríem esmentar 
algunes característiques comunes. A excepció d'en Joan, tota la resta són estudiants arnb un bon rendiment 
academic, especialment la Mireia, I'Anna i I'Andreu. tots tres amb una mitjana d'excellent en el seu expedient. 
Tots ells es comporten disciplinadament aclasse. Únicament en Xavi i la Lenny, companys de pupitre, aixequen 
en ocasions el to de les seves converses. El mateix Xavi, pero, relativitza aquestes disrupcions esporadiques 
en el marc de la seva estrategia dW'aprenentatge-cense-esforg: 

Jo sóc una persona que mai he estudiat gaire, pero que escolto a la classe. saps? A mi la gent sempre m'ho 
diu: .Qué listo que eres., =Si que estudies.,, pero aquesta gent 6s que no fot res a classe. La gent no escolta a 
classe. no facas del professor i després quan miren el ilibre no treuen bones notes. Jo cree que és ian important 
estar atent a classe, de la informació que et donen, que estar-te quatre hores estudiant. Inclbs el fet d'estudiar 
deu minuts cada dia, quejo no ho faig, pero que molta gent ho fa, és més profitós que estudiar una o dues hores 
abans de I'examen. Estudiar cada dia deu rninuts, intentar quedar-te arnb les coses basiques i tal, que estudiar 
molt el dia abans de I'examen. 

Aquest allunyament respecte de tot alld que pugui representar actituds tipiques d'un "empoll6n" també 
és compartit per la resta de nois i noies d'aquest agrupament; fins i tot per en Ramon. Tots deu mantenen 
expectatives educatives elevades 4atxillerat i universitat- i opten per ajomar el seu accés al mercat de 
treball per garantir-se una incoporació -vocacional- en els seus sectors més qualificats. Tots deu s6n fills 
i filles de famílies de classe mitjana o mitjana-alta; bona part dels pares i mares d'aquests nois i noies s6n 
mestres o protessionals liberals arnb estudis superiors. Tots són catalanoparlants. 

Tots deu són antics companys de classe, molts des de primaria. Alguns han coincidit també en activitats ex- 
traescolars: per exemple, I'Ai'da i la Mireia han anat juntes a I'academia d'angles, i la Lenny i la I'Anna, cosines 
germanes, anaven juntes al gimnh. Malgrat no ser veYns de barri, alguns d'ells queden i surten junts. Ho fan 
sobretot arnb els respectius companys de pati (vegeu la figura 15): en Xavi, en RubBn i en Joan es veuen 



sovint fora de I'institut arnb nois d'altres classes, I'Anna i la Lenny també, la Mireia i I'Aida acostumen a voltar 
plegades i I'Andreu i I'Albert, arnb altres amics del centre, queden per reunir-se a casa d'algun d'ells. Aprofitem 
per destacar que els grups formats en hores d'esbarjo mantenen clares dinamiques d'ocupació i divisió de 
I'espai del pati. Aixb i la facilment identificable presentació estetica d'alguns grups fa que es dibuixin unes 
topografies que reprodueixen I'establiment de talls relacionals per raons d'estil. En paraules d'en Francesc: 

És que es veu molt clar nornés entrar Jo dividiria la cosa en grups: els que estan per alla, poder són més els 
heaviates, els que fumen a la cantonada i els que no, es posen en un altre cantó. Per la forma de vestir se sepa- 
ren molt. En un banc els que vesteixen rnés apretat, uns altres ample, menys jo el Dani i el S. [alumne d'una altra 
classe]. Tarnbé, elspelaos que s'assenten alla i potser també fumen. 

A banda d'aquests motius de propinqüitat, tots comparteixen determinats posicionarnents homofilics. Un dels 
principals factors d'afinitat és el seu distanciament arnb totes aquelles homologies associades als gmps de 
pelats. D'aquesta manera es torna a recórrer a la importancia de les oposicions entre "catalans" i "espan- 
yols"; oposicions arnb les quals, d'acord amb el que s'indica més amunt, es filtren marcacions 4istincions 
i solidaritats- de classe social. Alguns alumnes ho presenten arnb forqa radicalitat. L'Anna. per exemple, 
s'expressa en aquests termes: 

Som molt diferents. El conflicte el tenirn Del fet de feixistes i EsDanva i tot aixd. A mi i a la meva wsina Ila Lennvl 
sé que ens tenen mania. Saben que sóc'independentista i no eis h;agrada suposo. I no sé. mai ens hem fet, rnéi 
aviat el contran. Bueno. mai ens hem barallat ni res oerb ... La oüestió de la llenoua fa molt. És oue io sernore Darlo 
catala i poder aixb els hi fa rabia. [...] I després la manera de iestir, que tambk influeix bastani 

Efectivament la identificació dels signes estetics fa molt. I en aquest sentit es connota I'oposició entre vestir 
ample - m é s  hippy o skater- o vestir estret -més pelat-. Una oposició que serveix també per explicar 
I'estructuració de xarxes socials, per justificar qui va arnb qui: .Porque aquí todo el mundo va ..., los que 
van de skaters con los que van de skaters, y los pelados con los pelados., observava la Sandra. També 
podem recordar les paraules d'en Francesc: &S que entre els que vesteixen estret i els que vesteixen ample 
no hi ha molt bon rotllo-. 

Perb també hi influeix la construcció del gust musical. Així ens ho il4ustren les paraules de I'Andreu: 

Una diferencia molt important és el tipo de música que escolta la gent. [...] Jo diria que és el que més es mira, 
almenys a la nostra classe. Mira. nosaltres, molta gent que li agrada el punk és independentista. I la gent que 
escolta música espanyola i la makina, a la nostra classe no és el cas, perb despr6s resulta que són uns fatxes. 

No cal dir que el pes homogeneTtzador de les etiquetes cau tarnbé en la seva aplicació sobre els integrants 
d'aquest agrupament: són els "catalanets", els "independentistes", els "skaters" ... I funciona acornpanyat 
d'atribucions relatives al tancament relaciona1 del grup, al seu sentit excloent. La Belén comentava: -Es quesi 
no hablas en cataIBn ya pum. Si ya no vistes asícomo ellos, pum, que ya no ... Son muy cenados, digamos. 
Son muy cerrados. Entonces yo veo que somos muy distintos, muy distintos.. 

Alhora, pero, és evident que la base de realitat d'aquesta categorització és sovint poc solida. Per exemple: 
únicament es declaren independentistes I'Andreu, I'Anna i la Lenny, mentre que la resta de nois i noies d'aquest 
grup, si bé són catalanoparlants i defensen el seu ús habitual del catala, no consideren que aixo afecti les 
seves relacions amb la resta de companys castellanoparlants. Altra cosa és quan s'hi adjunten representa- 
cions sobre les seves transgressions més extremades. Llavors són tots els qui s'alineen en el seu rebuig a la 
mama discotequera o al consum de drogues sintetiques. Alguns, des del rebuig frontal contra tota practica 
extrema 4 s  sobretot el cas de la diada Mireia-Aida-; d'altres. des del rebuig a les connotacions d'algunes 
d'aquestes practiques. Així, en Xavi, la Lenny i en Ruben afirmen que surten molt de nit, perb prefereixen els 
bars més que les discoteques, els espais recollits on reunir-se "privadament" -i sovint fumar porros i beure 
cervesa- més que els ambients concorreguts destinats al consum d'oci. 
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Per tot plegat, situem graficament el posicionament general d'aquest agrupament d'aquesta manera: 

Flgura 17. Poslclonamenis cuiiurals dels agrupaments 1 i 2 (4.A) 

Quant a les representacions de I'eix madurs-immadurs, continuen tenint pes les atribucions diferencials per 
genere, si bé en aquest cas d'una manera rnenys accentuada. Aquest fet el causa sobretot a la caracterit- 
zació compartida sobre la figura d'en Xavi. Tots els seus cornpanys d'aula, de dins i fora del seu cercle de 
relacions més irnrnediat, estan d'acord a designar en Xavi com el noi mes rnadur de la classe. La mateixa 
Belén en parla: 

De chicos te diría al Xavi, por lo Informado que está de la vida, por la cultura que tiene, las cosas como son, 
puedes hablar con él de lo que te dé la gana. Yo lo veo maduro, para algunas cosas quizás sea muy alocado y 
para otras muy maduro; como yo. por ejemplo. 

De la restade nois d'aquest grup tal vegada siguin en Ramon, I'Andreu i I'Albert els considerats més "infantils". 
Ens ho il.lustrava en Ruben en valorar les implicacions de passar de compartir el ternps d'oci amb el grup on 
eren I'Andreu i I'Albert a sortir rnés arnb el grup on hi ha, entre d'altres, en Xavi i en Joan: ~M 'ho  passo molt 
més b4 sortint tots els dies. [...] Amb I'altre grup aixb no es feia. QuedAvem per patinar o per jugar a la Play. 
Ara quedern, estem xerrant del que sigui. De tant en tant furnem.. 

Aixo ajuda a explicar la centralitat d'en Xavi dins I'estructura general de la xarxa classe. Ell i la Belén repre- 
senten els noduls amb un veinat més extens i amb unes mesures rnés elevades de proximitat a la resta de 
grup i individus, d'intermediació i capacitat d'influencia (vegeu la taula 6). En el cas d'en Xavi, aquestes 
mesures presenten els valors següents: un 31,3% de nBetweenness, un 54,899 de nClosenness i un índex 



d'influencia (poder Bonacich) de 9. Més periferics són els posicionaments d'en Ramon, en Joan i I'Albert, els 
quals deuen la seva sociabilitat als seus Iligams interns amb els integrants d'aquest agrupament. Entremig se 
situen la resta de posicionaments relacionals. i són relativament destacats els ocupats per I'Andreu -nbdul 
articulador de les relacions internes del g r u p  i I'Anna, amb la tercera millor marca de la classe en mesures 
de nBefweenness (145%) i nClosenness (469%). ben connectada amb les noies de I'agrupament 3 gracies 
al seu vincle amb la Pilar,67 

L'agruparnenf 3 (i mdalia) 

M'he estes en la caracterització dels dos agrupaments anteriors en la mesura que representen les tensions 
posicionals principals dels mapes relacionals i culturals tant de la xarxa classe com de les geografies articu- 
lades en hores de pati. Entremig se situen les noies que formen aquest tercer agrupament: la Leti, la Pilar, la 
Sara, I'Adela, la Monica i la Claudia. S6n sic noies filles de families de clase treballadora, amb pares i mares 
amb nivells d'instrucció obligatoria. 

Tant elles com la resta dels seus companys de classe donen compte d'aquest estar "entre dues aigües". En 
el fragment d'entrevista seaüent, la Sara ho expressa tornant a referir-se a les diferencies entre el caracter, 
més ó menys obert, dels in¡egrants dels agrupaments anteriors: 

Sara: O sea. si, porque hay muchos. La Belén, la Andrea, la Sandra y todos esos son una cosa, y después la 
Anna, la Lenny y todos esos son &os. O sea, todos bien pera hay diferencias. 

Entrevistador: ¿De qub tipo? 

S: De cómo opinan, c6mo piensan. 

E: Por ejemplo ... 

S: No sé. porque, por ejemplo, la Belén y bdas esas son como mucho más abiem y más ellas y más alboro- 
tadas. En cambio la Anna, la Lennyson m& cenadas, más ... 
E: ¿Y vosotras? 

S: Nosotras yo creo que estamos en elmedio. Si, porque yo por ejemplo no soy ni lo que es la Anna ni la Lenny, 
ni lo que es la Belén. 

Per la seva banda, la Belén fa referencia a la versatilitat posicional d'aquest tercer grup: -Con esas nos Ile- 
vamos superbien. Ese, digamos, es otro grupo. Que están como nosotras, que se acoplan a todo, pero 
están como entre medio.. 

Totes sis seuen juntes a la darrera filera de la classe. La majoria s'han conegut aquest curs: la Sara -noia 
argentina- i la Claudia -noia xilena- són noves a I'institut; I'Adela és repetidora de quart: la Leti, la Patri 
i l k ~ o n i c a  anaven juntes a classe i es coneixen des de tercer, per bé que no han comen@ a relacionar-se 
fins entrat aquest curs. La tríada articuladora d'aquest cercle de relacions es la formada per la Leti, la Pilar 
i la Sara. En hores de pati elles tres s'ajunten també amb la Claudia i dues noies d'altres classes i ocupen 
el banc d'aquella zona de pati per on sobretot es mouen els nois i noies més petits, estudiants de primer, 
segon i tercer d'ESO (vegeu la figura 16). En hores d'esbarjo I'Adela aprofita per veure's amb els seus antics 
companys de classe, actualment estudiants de primer de batxillerat, i la Monica acostuma a pujar Sola a la 
biblioteca. Fora de I'institut tan sols es veuen la Leti, la Pilar i la Sara, les quals acostumen a quedar per anar 
a fer una volta o per reunir-se a casa d'alguna d'elles. 

Quant a les raons d'homofília, és cert que sobretot es perfilen en contrast amb allo que representen elscliques 
1 i 2. Si bé s'aproximen més al grup de la Belén que no pas al del Xavi -vegeu les connexions de la Leti 
i I'Adela al sociograma de la figura 1 6 ,  allb que diuen compartir és allo que les distancia de les tensions 
posicionals mes extremes. A diferencia d'aquestes representacions, elles són sobretot "normaletes". Ens ho 
deia la Leti: *Ni tan a saco como la Be/& y estas, ni tan bordes como eIXavi y la Anna-. Els seus gustos i 
practiques dins i fora de I'aula, si bé internament diversos, es defineixen segons aquests contrastos. 

67 CAnna i la Pilar s6n les duec delegades de classe 
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A classe passen rnés inadvertides que la resta *ns ho diuen els seus companys i professors-, la qual 
cosa no significa que estiguin sempre atentes. Tant I'observació de camp com els seus propis comentaris 
ho certifiquen: xerren constantrnent en veu baixa, es passen notes, es fan bromes entre elles. ridiculitzen 
arnb ganyotes el professor quan aquest no les veu, etcetera. Únicament la Claudia i la Monica es mantenen 
al rnarge d'aquestes practiques. Quant a les seves expectatives acaderniques, a excepció de I'Adela -que 
espera rnatricular-se en un curs d'estheticienne- la resta esperen continuar cursant estudis postobligatoris 
reglats. La Claudia i la Sara tenen clar el seu interes d'estudiar batxillerat i accedir a la universitat: la Leti, la 
Pilar i la Monica, totes tres arnb un expedient academic forca "justet", esperaran als resultats finals del curs 
per triar si fan batxillerat o es matriculen en algun CFGM. 

En el terreny estetic elles rnateixes destaquen les seves diferencies internes. A la Leti i I'Adela els agrada 
arreglar-se i vestir mes estret que ample. En canvi, la Pilar i la Saravesteixen rnés aviat ample. La Pilar comen- 
tava: vJo és que, amb el grup aquest, jo vaig arnb unes pintes ... Van totes així, més o rnenys, i jo ... Avegades 
ho penses i dius: "Que pinta aquesta aquí?".. . La Monica i la Claudia varien forca d'estil: 4'0 me pongo lo 
primero que veo. No me importa mucho, a veces voy deportiva y otras me pongo más hippy, depende., 
ens deia la Claudia. Aixo sí, totes eviten les provocacions estetiques més extrernades. 

Tarnpoc escolten els rnateixos grups de música, per bé que totes se separen dels estils rnés "agressius" i 
connotats. Així ho expressa la Monica: 

Mbnica: No sé com es diuen aixo pero els hi agrada el heavymetali aixo [referint-se als rnembres de I'agrupament 
11. I a nosaltres mes el pop. 

Entrevistador: Que escoltes tu norrnalment? Que tens aquí? [assenyalant el discman] 

M: Jo? Uf, tots els d'operación Triunfo, tota la que esta de moda i veig per la tele. Pero el que li agrada a la Belén 
del Fari i larnikina i aixb. a mi no m'aarada. La Pilar li aorada rnolt I'Avril Laviane i a mi .... hi han cancons rnaoues. 

u - 
pero no rn'agrada massa. 

En els seus habits d'oci també eviten practiques transgressores. Les que més surten són la Leti, la Pilar i 
la Sara, i ho fan sobretot per voltar pel centre del poble o anar de botigues. La Sara es referia al significat 
d'aquesta practica d'oci amb la paraula tonteras. Com veiem tot seguit, en aquest cas es tracta de voltar per 
voltar, pel simple fet de passar I'estona arnb els amics o les arnigues fora de casa: voltar sense un rurnb fix, 
mirant botigues, comprant el berenar, asseient-se per descansar ... Generalment, van a zones allh on la gent 
fa el rnateix: avingudes i parcs centrics, zones comercials ..., en resum, a zones no estigmatitzades corn a 
perilloses o corn a espais de transgressió. 

Entrevistador: Cuando dices que os reunís con las chicas, ¿qué plan tenéis? 

Sara Tonteras Es como decir estupideces o idioteces. Nada, cualquier cosa. por ahi, damos iuelta, caminamos 
v si no nos sentamos en la ~ l a m  eel Monasterio v hablamos un rato. O si no nos vamos a mi casa y estamos 
en mi casa, escuchamos música. Siempre hem& de pasar por algún sitio a comprar chuches poque la Leti 
siempre necesita chuches [riu]. 

E: ¿Y el fin de semana? 

S: También, tonteras, K a  dar vueifas por el pueblo, por el centro, sobre todo. 

No els agraden gaire les discoteques i critiquen el consum de drogues que suposen que practiquen alguns 
dels seus companys de classe. La Pilar, per exemple, explica alguns canvis en la seva manera de viure I'oci 
des que s'alunta arnb les seves arnigues actuals: 

Jo, per exemple, I'any passat, quan anava aquí. em portava bastant bé amb la Sandra, la J. [alumna d'una 
altra classe], que abans anava a classe, i arnb molta gent d'aquesta. i jo sortia arnb ells de festa. Jo sortia a 
discoteques arnb ells. Pero ara el contacte ja no el tenim tan així. I ara que vaig arnb la Leti i aquectes, doncs 
ja portem un altre rollo mes tranquil. 



A més de les connotacions infantils associades a alguns dels seus gustos i practiques tant dins com fora de 
I'institut, corroboren el seu posicionament tendent a la immaduresa les consideracions de la Claudia. Torna- 
rem a parlar d'aquesta noia d'origen xile acabada d'arribar a I'institut en el capitol següent; aquí interessa 
destacar la manera com explica el seu "desencaix" amb el sentit dels interessos i dedicacions de les seves 
companyes, amb qui, malgrat tot, continua passant la major part de la seva jornada escolar. 

Sí claro, con los que me ajunto ahora por lo menos, son de otra forma de pensar, no es que choquemos ni 
discutamos pero no S&, es distinto, la forma y todo. O sea, es que yo tengo como otro interés. Pero ahora, de 
momento, hago lo que ellas hacen pero no lo que a mí gusta o me gustaría. Tampoco es que no me guste lo 
que hagan ellas, pero como no me relaciono bien, no hay confianza, no hay comunicación con ellas, yo no 
puedo hacer nada. [...] Que fuera m& relajada, más sencilla, que no se preocupe tanto por ... boberías, es 
que no sé cómo explicártelo, más madura. Yo normalmente me llevo mejor con la gente mayor. 

En resum, la figura 18 dibuixa el posicionament general d'aquest grup en relacio amb la resta d'agrupaments 
que delimiten els mapes relacionals i culturals del grup classe: 

Figura 18. Posleionamenis culturals dels agrupaments 1,2 1 3 (4.A) 



Les seves posicions individuals dins I'estructura general de laxarxa classe responen a bona part dels argu- 
ments apuntats. Cap d'elles no disposa d'un veinat extens; ésa dir, sobretot es fan entre elles. Si que semblen 
destacar, pero, des del punt de vista de les seves mesures de proximitat global i capacitat d'intenediacio, 
els noduls representats per la Pilar -18% de nBehveenness i 45.1% de nclosenness- i I'Adela -1 3,2% 
de nBetweenness i 45,196 de nCIosenness-. Aquesta major centralitat la deuen al seu vincle personal amb 
integrants significatius d'altres grups: la Pilar amb I'Anna, I'Adelaamb la Belén. En canvi, destaquen perla seva 
marginalitat relaciona1 en el conjunt del tramat de la xarxa, les posicions de la Claudia i la Monica (vegeu la 
taula 6). Abans esmentavem el sentiment de desencaix de la Claudia. Pel aue fa a la Mbnica. ressalta el fet de 
ser considerada per la resta dels seus companys i companyes la noiamés tímida de la classe. És significativa 
la reacció del Xavi en adonar-se que en el decurs de I'entrevista no I'ha anomenada en cap ocasió: 

És veritat, me I'he deixat, veus?, és tan tímida que me I'he deixat. És una persona que mai tens en compte i 
que inclús oblides la seva presencia. La Mbnica potser és la que menys amics té, i també la més tímida. 

6.1.4. IES A: el 2n #ESO 

M'ocupo finalment dels sentits i valors de les dinamiques relacionals propies del grup de 2n de I'IES A 

6.7.4.1. La xarxa classe 

El sociograma plasma el tramat de relacions corresponent que configura la xarxa classe 

Figura 19. Sociograma del grup classe 2.A 
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L'analisi estadística de cliques identifica la forqa de I'agrupament format pels noduls representats perla Joana 
A., la Joana B., la Joana C.. I'Olga. la Sheila i la Mayra. El sociograma permet fer visible la densitat de les 
relacions internes d'aquest grup, aixi com la posició proxima a aquest dique d'altres alumnes com en Pau, 
la Núria i I'Aina. Com detallarem seguidament, es tracta aquest de I'únic cercle ampli de relacions consolidat 
dins la xarxa classe. Entorn seu, la resta d'alumnes mantenen patrons de sociabilitat més reduida, alguns 
d'ells ocupant posicions igualment centrals, d'altres situant-se a la periferia de I'estructurageneral de la xma. 
Aquest darrer és el cas dels tres alumnes equatorians de la classe, en Diego, en Ray i la Karen. 

La taula següent presenta les mesures de centralitzaci6 individuals dels alumnes d'aquest grupclasse: 

Taula 7. Mewres de centralitat, g a p  classe 2.A 

Rang Intermediacio Proximitat Poder 
(Degree) (nBehveenness) (nClosenness) (índex Bonacich) 

Marc 39 23,9 58,l 13 

Núria 33 14,3 56.8 11 
~~~- 

Joma A. 29 5,6 55,6 10 

Joma B. 28 4.4 558 10 

Sheila 26 O,* 44,6 9 

Joma C. 24 1,1 52.1 8 

Aina 24 
- 0,6 48,l 7 

Oiga 23 0,l 47,2 7 

P ~ P  23 6 568 7 
Mana 22 16,l 463 6 

Mayra 20 O 42,4 6 

Arnau 18 1 42,4 6 

Judith - 16 3,4 50 5 
Carla 16 03 40,3 4 

Lluc 16 0,2 41 4 

Santi 8,s 47,2 3 16 ._- 
Tania 14 6J 463 3 

Alba 12 1,3 37,9 3 

Jose 12 O 46,3 3 

Meri 1 1  O 40,3 3 

Javier 1 1  O 41 1 - 
Bruno 8 O 35,2 1 
- - 

Diego 6 O 41,6 1 

R ~ Y  6 O 29,7 1 

Emma 5 O 29.7 1 

Karen 4 O 23,l 1 
- - 

I la figura 20 visualitza els patrons relacionals més freqüents protagonitzats en hores de pati pels mateixos 
alumnes. 
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Figura 20. Agrupaments en hores d'esbarjo i ocupació d'espais del pati, grup classe 2.A 
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6.1.4.2. Agruparnents sortints 

L'agrupament central (1 rodalla) 

Tant alumnes -el les incloses- com professors s'hi refereixen com el grup de "les Joanes". Es tracta de 
sis noies que mantenen lligams relacionals intensos tant a classe corn al pati (vegeu la figura 20). Es veuen 
també fora del centre, per exemple quan queden els divendres a la tarda per passejar pel centre del poble. 
Aquí un incís: es dóna la circumsthcia que la majoria dels alumnes d'aquest grup classe -i també molts 
altres de la resta de classes de segon- es fixen una mateixa hora i lloc de trobada pera totes les tardes de 
divendres: una botiga de llarninadures al carrer més comercial del centre de la ciutat. Segons afirmen els 
nois i noies d'aquest grup classe, arriben a reunir-se davant aquest establiment fins a 30 o 35 estudiants de 
2n d'ESO del mateix institut. Perb ja des dels primers moments s'hi van produint descomposicions succes- 
sives: alguns miren botigues, altres van a les pistes poliesportives, molts es troben i mamen a casa d'algun 
d'ells ... En el cas de les Joanes, normalment acaben quedant-se elles sic soles, sovint en companyia de 
I'Aina o la Núria. 

M'he referit a aquesta practica d'oci jaque dibuixa tant la intensitat de les relacions internes d'aquest grup 
com el sentit de les seves connotacions més generals. Recordem, per exemple. les parauies de la Núria en 
qualificar les apropiacions típiques de determinats espais d'oci del municipi. SEIS que queden al S. [botiga 
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de Ilaminadures] som nosaltres. després estan els que queden als cines, que són gent més així, de buscar- 
se problernes, de fumar porros i tal.. Pero algunes de les noies del grup també assisteixen a les mateixes 
activitats extraescolars: la Joana A. i la Joana C. -també la Núria- van juntes a classe de hip-hop; I'Olga, 
la Joana B. i la Mayra fan angles a la mateixa academia. A excepció de I'Olga -nova d'aquest curs-, totes 
elles es coneixen de I'any anterior, i gairebé totes havien estudiat a la mateixa escola de primaria. Totes sis 
són catalanoparlants i filles de famílies de classe mitjana-alta, amb pares i mares amb estudis superiors: 
un perfil que comparteixen els alumnes relacionalment més proxims a aquest cercle social. que són la seva 
rodalia: en Pep, la Núria, I'Aina, I'Alba, en Lluc i I'Arnau. 

Si bé no deixen d'advertir que encara és d'hora per formular-se clares expectatwes en el terreny academic, cap 
d'elles dubta del seu futur accés a la universitat. El seu expedient és més que digne. com ho és també el dels 
companys que hi mantenen mes proximitat dins la xarxa classe. Particularment brillants són les avaluacions 
academiques de I'Olga, en Pep, ['Alba i el Lluc. Tots aquests alurnnes, com la resta dels seus companys, fan 
referencia al clima de competitivitat que es respira a classe quan, per exemple, es reparteixen correccions 
d'examens. Els mateixos professors en donen fe. La Joana A,, per exemple, explicava: 

L'Olga, puf, es preocupa molt. Suposo que perque el seu pare abans era profe d'aquest d l e  i ellaveniad'un altre. 
La Mayra i la Sheila tarnbé es preocupen rnolt. tarnbé crec que jo, en una certa manera. Després la Joana B. i la 
Joana C. es preocupen, pero la Joana B. perque té la seva rnare aquí. Totes a la seva manera es preocupen, pero 
cadascuna més aixi I hi ha molts piques per aviarn qui treu millors notes [...], en general, no només nosaltres. 

Tornant al nucli dur d'aquest agrupament. a "les Joanes", algunes d'elles justifiquen la seva relació d'amistat 
referint més rnotius d'homofília. Dos d'aquests motius són el seu catalanisme i el seu feminisrne. Ens ho deia 
I'Olga: *Nosaltres, a més, sorn molt feministes, entre cometes, i defensem els nostres drets i no veiem els 
tios com uns déus. [...l. lndependentistes una mica, sobretot la Joana C., que va sempre amb samarretes 
així i tal-. Corroborant la importancia d'aquesta darrera coordenada -catala-espanyol- en el conjunt de les 
geografies articulades a I'IES A. la mateixa Olga continuava: ~Després hi ha els tipics del curs que van, així, 
de xulos i els hi agrada anar, així, de guais, parlant castella i van aixi pelats.. 

TOt plegat, la seva intensitat relacional, el seu posicionament academic, els seus ideals, la seva extracció 
socioeconomica ..., contribueix a situar-les com a grup representant de determinades marcacions simboli- 
ques. En Santi, noi forqa allunyat del cercle de relacions d'aquest agrupament. en feia un retrat certament 
no gaire a favor id~r :~~ 

La Sheila y la Maym. Asímy pijas, que están todo el día: di, tio, deixa'ms. Luego está la Alba, que saca todo 
excelentes Y oue cualauier cosa aue dims ella te dice oue es más intelioente aue tú. aue se cree no sé aué 
y que los p&& también la tienen mimida. Son las niñ& ésta, que son las iatalufai, feministas, y quina 
saben ni lo que creen. Porque creen en algo y no saben ni los motivos, y que se van quejando, por ejemplo, 
del machismo y por de& van diciendo: -És que e$ homes no sé que, i els homes no sé quantos~. Y yo, de 
las nkias de la clase, me caen bien ires, que son las más normales [referint-se a la Maria, la Carla I la Judith]. 

Pel que fa a I'eix transgressors-norrnalets. totes sis es distancien frontalment tant d'aquelles noies quevesteixen 
excessivament "provocatives" -.les presumidetes, bueno, que els hi agrada ensenyar el melic i tot aixo- 
que caricaturitzava la Mayra-. com en general de tota practica considerada "extremada" -a les entrevistes 
sobretot hi fan aparició tres d'aquestes practiques: fumar, anar a la discoteca i anar amb nois-. 

68 Per M que en squesta citacid no apareixen refwhcies explicites a distincions de base dassista, bona part d e  discurc d'en Santi s'entén 
efecüvment en relacid amb 1s swa apasició als pasicionaments homolbgics pijos. posicionments que filtren habihls i ectils represantatc 
corn a "marques' de clasce social - e n  aquest cas, de classe mitjana o mitjanaalta. 
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Proposaríem, doncs, la representació grafica següent: 

Flgura 21. Posklonament cultural de I'agrupament central (2.A) 

NORMALET 

Optem per fer tendir el seu posicionarnent cap a cones. d'immaduresa tant jutjant les connotacions dels 
seus gustos i practiques dins i fora de I'escola com per les consideracions relatives d'alguns dels seus 
companys: das niñatas mimadas., segons en Santi, o *aves- i -infantils., d'acord arnb I'Alba, tanrnateix 
proxirna al seu cercle de relacions gracies al vincle diadic que rnanté arnb I'Aina. 

En qualsevol cas. 6s rellevant lacentralitat de la posici6 ocupada per aquest dique dins I'estructurade laxarxa. 
Si atenem als sis noduls que formen el seu nucli dur, destaca I'extensió dels seus veinats (rang), motivada 
pel fet de tractar-se d'un agrupament ampli amb una densitat relaciona1 interna notable. Pero si fem cas dels 
valors de les rnesures de proximitat general (nCloseness) a la resta d'individus i Iligarns relacionals, alesho- 
res sobresurien les posicions de la Joana A. (55,6%), la Joana B. (55,6%) i la Joana C. (52,1%). Nornés tres 
alurnnes superen aquestes darreres marques: en Marc (amb un 58,1% dencloseness), la Núria (56,896) i en 
Pep (56,8%). Tots tres. sobretot la Núria i en Pep, són individus vinculats al cercle de relacions que articulen 
les anornenades Joanes. Pariicularment el Marc (arnb unanEehveenness del 23,9%) i la Núria (14,3%) expli- 
quen la seva centralitat global gracies a les seves funcions de pont arnb altres conjunts relacionals: en Marc 
sobretot arran del seu lligam arnb en Santi, i la Núria, a la seva relaci6 arnb la tríada Judith-Maria-Carla. 



Altres tendendes ncentrals" 

M'acabo de referir al pes relatiu d'en Marc dins I'estructuració de la xarxa classe. Des de tots els punts de 
vistaes tracta aquest de I'individu estrategicarnent rnés ben posicionat dins iaxarxa. Més enlla dels valors dels 
indicadors de centralitat corresponents, val a dir que en Marc és considerat per tots els alurnnes entrevistats 
el noi rnés rnadur de la classe, corn el noi que té més arnics i menys enemics. Efectivament, I'observació de 
carnp perrnet corroborar la seva facilitat per combinar reiacions de cornpanyia i arnistat tant arnb el cercle de 
les Joanes corn amb els seus principals -oponents.., en Santi i els seus amics Bruno, Jose i Javier . A classe 
canvia constantment de Iloc. de vegades compartint taula arnb el grup d'en Santi, a voltes arnb alguna de les 
sis noies en qüestió. En Bruno, per exemple, comentava: #Es el único normalde los catalanes.; la Joana A., 
4 s  rnolt bon tio, ens portem rnolt bé arnb ell.,. També reuneix la cornbinació de capitals més ben valorada: 
sap estudiar treu notes excel4ents i sap divertir-se a ciasse no es comporta corn un setciencies, fora del 
centre surt amb els amics, fa esport i té exit arnb les noies. 

Parlavern de la bona relació existent entre en Marc i en Santi. Efectivament, exceptuant en Marc, la resta 
d'arnics d'en Santi (Bruno, Jose i Javier) es distancien del que -representen. les Joanes en el contexl dels 
mapes relacionals i culturals de referencia. Hern esrnentat les critiques d'en Santi a la irnmaduresa, el ca- 
talanisme i el feminisrne atribuit a aquestes noies. I hem tarnbé recordat les paraules de I'Olga referint-se a 
les marcacions sirnbbliques atribuides als arnics d'en Santi ..van. així, de xulos i els hi agrada anar, així, de 
guais, parlant castella i van aixi pelats- . Coincideix tarnbé que en Bruno, en Jose i en Javier són els alumnes 
arnb més males notes de la classe, aquells qui rnés interrompen les explicacions dels professors i aquells 
qui menys -refinen. la seva preocupació pel vestuari. Entenem així que aquest nois etiquetin c m  apljes les 
noies que es comporten i vesteixen corn les Joanes. Alguns d'ells mantenen rnenys distancies arnb algunes 
de les practiques considerades per transgressores la majoria dels seus companys. En Bruno, per exernple, 
comenta: 

Es que si a esta edad pruebas un cigarro es normal. No meterse coca, pero un cigarro es normal. Ellos, por 
ejemplo, seguro que tienen alguno que está: ..No, tio. que em moriré. que és malíssim*. Y yo no fumo siempre 
pero a veces un cigarro o algo. 

Tornarem més endavant sobre la transcendencia d'aquest seguit de tensions entre els uns i els altres posicio- 
naments. Si que convé situar la figura d'en Santi corn a nbdul forca central dins la xarxa classe (vegeu la taula 
7). A més, es demarca en bona mesura dels posicionaments escolars dels seus arnics: disposa d'un bon 
expedient academic rnalgrat que a classe 6s dels qui rnés 4arma. i té clar que vol accedir a la universitat: 
<cEs el  listo del grupo.., afirmava en Bruno. 

En canvi, des del punt de vistad'en Santi també dels seus arnics , les noies rnés *normals. són la Judith, la 
Maria i la Carla. Són les qui des de I'bptica de la majoria de les noies de la ciasse representen posicionaments 
rnés transgressors tant en el terreny estetic -les que van provocatives, rnoit arrapades i marcant moltm. segons 
I'Aida: o, d'acord arnb el que comentava la Mayra, -les presumidetes, bueno, que els hi agrada ensenyar el 
rnelic i tot aixb. . corn en el de les practiques. Amb relació a aquest segon terreny, la Núria valorava el sentit 
del canvi de posicionament de la Maria: 

Abans tarnpoc és que fos rnolt d'estudis i aixb, tarnpoc la coneixia rnolt, pero estava una mica rnés centrada. 
Ha conegut a rnolta gent que passa d'estudiar, m& qran. Gent una mica problemAtica. Jo crec que ha canviat a 
pitjor. [. . .y I fuma i totaixo. 

. 

D'aquestes tres noies en destaca, no obstant aixó, la proximitat al conjunt de nbduls de la xarxa de la 
Judith arnb un 50% de ncloseness , fruit de la seva relació d'amistat amb la Núria. així corn I'elevat valor 
d'intermediació de la Maria arnb una nBelweenness del 16,1%, la rnés elevada després de la d'en Marc , 
consequencia del seu vincle arnb en Santi, la Tania i en Marc. 

Tendencies nperlídrlquesn 

M'acabo de referir als que acostumen a compartir pupitre arnb en Santi: en Bruno i la diada Jose-Javier Des 
del punt de vista estrictarnent relacional, convindria fer notar que els tres noduls que eis representen ocupen 
posicions forqa periferiques dins I'estructura general de la xarxa classe. Les seves mesures de centralitat, 
en particular les d'en Bruno arnb un 35,2% de nCloseness, i sense practicament capacitat d'intermediació 
i influencia aixi ho indiquen. En general tots tres es relacionen poc o gens arnb la resta de cornpanys de 
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classe: elsvincles d'en Brunoes limiten al seu ligam arnb en Santi, mentre que en el cas d'en Jose i en Javier, 
si bé estableixen contactes relativament freqüents arnb en Santi, circumscriuen la seva sociabilitat dins I'aula 
a la mútua relacic d'amistat que mantenen. En hores de pati en Santi i en Bruno comparteixen companyies 
d'altres grups classe; en Jose i en Javier s'ajunten amb altres nois del mateix curs per, generalment, jugar a 
futbol (vegeu la figura 20). 

Cas també extrem, si bé molt diferent, és el de la Meri. Els seus companys de classe no dubten a consi- 
derar-la I'estudiosa de la classe, perque a diferencia del cas d'alguns nois i noies participants en el cercle 
de relacions del grup de les Joanes combina la seva manifesta preocupació pels estudis reflectida en la 
consecució d'un expedient brillant arnb una situació relaciona1 f o r p  -precaria= dins el context de la xarxa 
classe. Dins I'aula pregunta constantment al profesor o professora i demana gairebé sempre el torn de 
paraula per respondreles seves preguntes. Quan el funcionament de la classe ho permet, s'aixeca i xerra 
arnb la Thnia La resta dels seus companys de classe consideren que és una de les noies mes tirnides i arnb 
menys amics tant de la classe com de fora. En hores de pati s'asseu al vestíbul arnb la Tania i altres noies 
d'altres grups classe de segon. 

Pero més que la Meri, qui és més esmentada en ser preguntats els alurnnes sobre la noia rnés tímida de la 
classe i amb menys amics és I'Emma. En situació d'entrevista ella mateixa explica les seves dificultats per 
consolidar amistats o companyies duradores. Els problemes que li han impedit participar de manera estable 
en algun dels agruparnents forrnats a classe o fora han estat molts i molt diversos. La recordem com aquella 
noia arnb una gran afecció a jugar a futbol en hores de pati. la qual cosa li havia impedit weure com són 
les arnistats juntes ...,,. Ara wolia saber com era. Perque és el que fa la gent d'aquesta edat. [...] Prefereixen 
tenir una estona pera les seves converses i tenir confianqa entre elles rnateixes*. Pero han estat rnoltes les 
experiencies de rebuig viscudes, algunes a causa del seu suposat =mal caracter., altres explicades pel seu 
sdesencaix estetic*. Per exemple, la Maria, recordant la seva prbpia experiencia, explicava: .Jo per exemple 
abans vestia diferent, vestia com I'Emma i a mi ningú em vaacceptarn. Des del punt de vista de I'Alba: 4'Ernma 
té una manera de vestir diferent, i la gent se'n riu d'ella. Sempre insistim molt de que hem de respectar a les 
persones i que si són diferents o vesteixen diferent els hern d'acceptar, i al dia següent ja s'estan rient de la 
roba que ha portat-. Un d'aquests problemes el va tenir arran d'un intent deliberat per part seva @acostar-se 
al grup de les Joanes: 

Ara, no sé, com ja tenen confianp entre elles. Ja no em diuen ... Perque tenen el seu g ~ p  i em diuen: 46s-te'n 
d'aqui que estem parlant". i aixo. [..] Clar, perque en aquest grupet em deien que tenien que parlar entre elles i, 
dar. jo me n'anava. A mi em diuen que marxi i mamo, que hi farem. 

Últimament I'Emma comencava a comunicar-se arnb una certa freqüencia amb la Karen, noia d'origen equa- 
toria, procedent de Guayaquil i present a I'institut des de I'inici de primer d'ESO. Totes dues presenten els 
índex rnés baixos de centralitat dins la xarxa classe. A I'hora d'educació física, per exemple, sernpre formen 
parella d'exercicis. Fora de classe, en hores de pati, la Karen s'ajunta amb altres noies equatorianes, rnentre 
que I'Emma acostuma a voltar sola entre les pistes i el vestibul del centre (vegeu la figura 20). Més endavant 
parlarem del cas de la Karen i del sentit del seu vincle arnb I'Emma. 

I també ens referirem a les relacions diadiques entre en Diego i en Ray, tots dos nois equatorians arribats a 
Catalunya en el moment de cursar els darrers cursos de primaria. Si bé a classe mantenen una certa proximaat 
arnb en Javier i en Jose, tots dos es relacionen al pati arnb nois d'origen equatoria d'altres classes i cursos, 
forrnant un grup tan nornbrós com protagonista de determinades macacions simboliques. 

6.2. En síntesi: uEls amics són importantsm 

L'esforc central d'aquest capítol ha consistit a descriure I'estructura de les xarxes socials consolidades en 
el rnoment de fer el treball de camp a les aules i zones d'esbarjo que han centrat les unitats d'obse~ació 
d'aquesta recerca. Al mateix temps, he anat indicant els jocs d'aquelles homologies compartides principalment 
entre cadascuna d'aquestes formacions relacionals i determinades marques de posicionament d'ordre rnés 
específicament cultural transgressió vs. no transgressió, maduresa vs. immaduresa . En tot cas, s'ha tractat 
d'un exercici basicament descriptiu, d'una instantania dels contextos relacionals que seweixen de referencia 
actual per als processos de posicionament geogrhfic del conjunt del nois i noies que en formen part. En el 
proper capítol s'analitzen arnb rnés profunditat els sentits i les trajectories d'aquests posicionaments per 
al cas dels joves d'origen immigrat entrevistats. D'ara endavant. doncs, I'abordatge epistemologic torna a 
prioritzar els criteri hermeneutic i interpretatiu. 



Voldria concloure el present capitol reprenent el fil del debat sobre els possibles efectes dels posicionaments 
relacionals dels joves adolescents ubicacio especifica en les xatxes referents d'amistat, companyia i contacte 
sobre la formacid i transformació dels seus posicionaments culturals gustos, discursos. habits i practiques 
Efectivament, molts dels joves entrevistats tant autoctons com immigrats reconeixen la importancia d'aquests 
efectes. Si bé en cap cas es nega el manteniment d'una mena d'espai de personalitat propi, un ~ fu r  intern~ no 
subjecte a pressions o influencies de I'exterior, en el decurs de les entrevistes síque solen apareixer referencies 
constants al fet que els cercles d'amistat condicionen en pari allo que a un li agrada o desagrada, allb que 
es fa o es deixa de fer, allo que s'opina sobre certes qüestions. Certament, es tracta d'una Iínia d'influencies 
reconeguda sobretot quan no es parla d'un mateix. Abans em referia als significats atorgats als dictamens 
estetics de la moda: alhora que cap jove adolescent reconeix sentir-se pres d'estils estetics prefixats perla 
moda, gairebé tots opinen que 4a resta. sí que els segueix. Passa el mateix quan, genericament, es parla 
del poder d'influencia dels amics. Aquells que sobretot es deixen influir s6n eels altres.. Un exemple: I'Andrea 
(4.A) explicava com va perdre una gran amiga justament perque va deixar-se influir per un cercle d'amistats 
que .le cambiaron la personalidad,,. Ho relatava així: 

A ver, que ella era antes, bueno, éramos un grupo de muchas amigas, y éramos todas así, nonnales, en aquella 
4poca tirando más para hippies. Y luego, en segundo de ESO, llegó una chica que era así, que va más en plan, 
como las peladas de aquí, con la Alpha, .viva España., y así, en plan facha. Y como era nueva y no conocía a 
mucha gente, pues agarró a esta chica por banda. La cogió y poco a poco le iba comiendo la olla, diciendo 
que las cosas son de esta manera. Le fue cambiando la mentalidad, la forma de pensar, luego, cuando iüa 
con ella le decía: =Ahora te vas a comprar esto y lo otro=, y nada, le empezó a comprar cosas distintas, pero 
totalmente distintas a las de cómo ella era. 

En canvi, I'Andrea sostenia haver quedat al marge dels mateixos envits d'aquest cercle: -Una persona te 
puede influir, pero siempre y cuando no tenga una personalidad muy marcada. Porque yo también empecé 
a ir un poco con éstas, y yo seguí siendo como era. A mí nadie me cambió la forma de pensar.. 

Són pocs els casos en que es reconeix que un mateix és objecte d'influencies profundes per part de les 
persones amb qui va. Confessions com les de I'Aida (4.A.) son certament f o r ~ a  excepcionals: sJo és que s6c 
molt influenciable i qualsevol cosa ja em canvia de manera de ser, no sé. Es que no me n'adonava, i com 
que ho feia la meva amiga, i com era molí amiga meva, doncs ho veia normal.. 

En definitiva, els amics són importants. I tenir amics és imporiant. ~bviament, aquest tambéés un raonament 
que planeja sobre les vides quotidianes i els discursos dels nois i les noies d'origen immigrat. Ho veurem 
de seguida. 
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