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1. El fenomen de l�adolescència

1.1. La preocupació pels adolescents

Els professors que han passat per adolescències, en molts aspectes,
més dures que les actuals, però més estables i previsibles, se senten
molt desorientats per les maneres de comportar-se de molts nois i noies
i de les seves famílies i preocupats per d�altres, que són menys
nombrosos, però que els desborden i els fan sentir impotents.

La preocupació s�incrementa amb la munió de dades epidemio-
lògiques i estadístiques que mostren un innegable augment de
problemàtiques de caire psicosocial i de comportaments que posen en
risc la salut2 entre els joves. L�alarma dóna peu a generalitzacions
catastrofistes i a pensar en mesures de caire repressiu com a única
resposta, en lloc d�intentar posar remei a les causes d�aquests
problemes.

Què passa amb els adolescents?
Adolescències de sempre�Adolescències d�avui

Rosa Sellarès
Viola1

1. Dra. en Psicología, Llicenciada en Pedagogía, Directora de la Fundació PRESME.
2. COLLISHAW, S. et al. «Time trends in adolescent mental health», Journal of Child
Psychology and Psychiatry. Nov. 2004.
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Cal tenir present, però, que, si bé es cert que els joves es comporten
de manera diferent que fa dues generacions i que n�hi ha massa que
presenten problemàtiques més greus que els porten a situacions
d�exclusió social i de marginació, això no és aplicable a la gran majoria
de la població jove. Alguns estudis empírics mostren que el 80 % de la
població adolescent, es pot considerar adaptada (Offer i altres,1991).3

1.2. Adolescència i pubertat

L�adolescència (adulescens, en llatí, la persona que s�està fent
adulta) fa referència al procés, que va des del final de la infància fins
a l�accés a l�estatus d�adult. Una fita bàsica en aquest procés és la
pubertat (en llatí «temps d�inici de la maduresa sexual»): seqüència de
canvis corporals notables que poden començar a ser observats entre
els vuit i els tretze anys en les nenes i entre els deu i els quinze en els
nens, que esdevenen aparents en un moment determinat de maduració
neurofisiològica i que es prenen com a senyal biològica de l�assoliment
de la maduresa sexual. La pubertat té una connotació biològica, mentre
que l�adolescència remet a consideracions socials.

Les variables que entren en joc en el fenomen de l�adolescència són
múltiples: biològiques, psicològiques, educatives i socials. Com en la
majoria dels fenòmens humans, aquestes variables mantenen relacions
complexes entre elles i, tal com ens planteja el Dr. Cornellà en la seva
contribució a aquest número de Perspectiva Escolar, l�abordatge de
l�estudi i la intervenció a l�adolescència requereix un abordatge multi-
disciplinari, integral I diferenciat.

1.3. Els adults front als adolescents

Preguntar «Què passa amb els adolescents?» és recurrent a totes
les generacions, com ho és la idealització de la pròpia joventut per part
dels més grans. Als adolescents no els sol passar res. És la societat
adulta la que, d�acord amb els moments històrics i contextos socials,
determina la manera de veure i de tractar els joves. Tal com plantejava
Delors (1979), tenir en compte els problemes dels joves és inseparable

3. OFFER, D.; BOXER, A.M. «Normal adolescent development: Empirical Research
Findings». A: M.Levis (Ed). Child and adolescent psychiatry: a Comprehensive
textbook. Baltimore: Williams & Wilkins, 1991.
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de la presa de consciència per part dels adults dels seus propis
problemes.4

Des de la segona meitat del segle XIX, la societat adulta ha anat
tendint a perllongar l�adolescència. Actualment, a las societats urbanes
occidentals, aquest període s�allarga com mai a causa del fet que la
pubertat tendeix a ser més precoç, dels llargs períodes de formació i
que es retarda l�entrada al món laboral adult dels joves. Aquesta
extensió fa que calgui distingir fases molt diferenciades a l�adolescència
(les problemàtiques dels que tenen entre onze i quinze anys són molt
diferents de les que en tenen entre setze i divuit) i permet entendre gran
part dels conflictes de la joventut.

La societat actual manté la joventut en una mena de «reserva
civilitzada» allunyada del mercat de treball, ocupat per les generacions
anteriors, i obligada a restar en situació de dependència econòmica,
excessivament confinada a les subcultures juvenils. Es diu que els jo-
ves han de ser responsables, però no se�ls dóna responsabilitat i se�ls
deixa ser irresponsables, per després posar condicions molt dures per
a l�emancipació i la possibilitat de fer-se un lloc en el món adult.5

Aquest problema, lligat als canvis tecnològics i socials i les profundes
transformacions que s�estan produint a les societats occidentals (vegeu
el quadre), repercuteix tant en els processos normals de maduració
personal dels joves com en la manera de veure i tractar l�adolescència.

La visió de l�adolescència serà molt diferent segons el paper de
l�adult que se la mira. El punt de vista dels sociòlegs i dels antropòlegs
no serà el mateix que el de les famílies o dels mestres que estan
implicats en els processos educatius dels infants, o el dels terapeutes
que atenen joves i famílies en situacions de crisi i que estan preocupats
per la gravetat d�alguns quadres que presenten els joves.

Davant de l�adolescent concret, l�adult pot sentir-se desorientat,
enfadat, entendrit, imprecat i confrontat amb la pròpia adolescència i
amb la realitat del seu propi declivi.

4. DELORS, J. Revue Echange et Projects, n. 20 (oct-des 1979).
5. HUERRE, P.; PAGAN-REYMOND, M.; REYMOND, J. M. L�adolescence n�existe pas.
París: Odile Jacob, 1990/2002.
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Quadre 1. Què ha canviat en les darreres generacions? Per què es caracteritza
la societat actual?

Ser adolescent en una societat postindustrial europea suposa desenvolupar-se en una
societat caracteritzada:

En l�aspecte social

Poders adquisitius i de benestar
(sanitaris, educatius...), en ge-
neral, acceptables.

Canvis ràpids i constants de-
guts a la modernització tecno-
lògica i social i a la globalit-
zació, que generen tensions i
desajustaments.

Canvis en els sistemes de va-
lors tradicionals.

Massificació i pressió al con-
sum, en una societat que ali-
menta la il·lusió d�omnipotèn-
cia i no vol saber res de man-
cances i dificultats.

Presència i influència aclapara-
dora dels mitjans de comu-
nicació en la societat de la
imatge que promou maneres de
fer i de comunicar-se poc
reflexives.

Procés irreversible de la multi-
culturalitat.

En l�aspecte familiar

Canvis en l�organització com a
resultat de l�allargament de la
vida, les modificacions dels rols
en la parella, la incorporació de
la dona en el món del treball, la
desaparició de la família extensa,
el ritme de vida, la reducció del
nombre de fills, etc.

Relativitat dels models. S�ha
passat del model de família pa-
triarcal basada en el sotmetiment
i l�obediència a apostar per l�au-
torresponsabilitat.

Dificultats per posar límits.

En l�aspecte educatiu

Moltes més possibilitats d�ac-
cés a l�educació que en altres
èpoques.

No s�aconsegueix, però, neutra-
litzar els mecanismes segrega-
dors ni evitar el fracàs escolar,
ni les desigualtats ni l�exclusió
social.

Canvis importants en el paper i
les funcions tradicionals de
l�escola.

Massificació escolar i socialit-
zació escolar perllongada.

Certa desvalorització del paper
de la cultura.

Difuminació dels límits entre
espais educatius.

Competència entre l�escola i
altres espais de socialització
molt potents (Internet, TV, el
carrer...).

Dificultats de convivència a
l�escola.
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Com adult no pot però renunciar a la seva responsabilitat ni a
entomar la inevitable immaduresa de l�adolescent (Winnicott, 2003).6

A les persones que es dediquen a treballar amb nois i noies d�aquestes
edats, se�ls haurà de suposar la capacitat de fer d�adults i de poder
sentir simpatia i una certa comprensió i benevolença davant d�aquesta
immaduresa que és un element de salut en aquest període de la vida,
i que només es cura amb el pas del temps (Op. cit.).

1.4. L�adolescència és diversa

Cada adolescent és un món i el recorregut i vivències dels joves
seran molt diferents segons el sexe, la classe social, l�origen ètnic, les
creences religioses, la història i la qualitat de les relacions familiars,
les capacitats i les característiques personals, etc. Hi ha moltes
maneres de sentir-se adolescent i de viure aquest període: molts se
senten integrats, alguns molt especials i únics i d�altres marginats. La
gran majoria d�adolescents es mostren satisfets de ser-ho (Funes i
altres, 2004).7

1.5. Creixement o fracàs

L�adolescència és un moment evolutiu de crisi, en el sentit de
creixement i de risc potencial, que va més enllà del que és individual.
Tot adolescent experimenta una certa fragilització, que cadascú viu des
de la seva subjectivitat. La gran majoria la superen i en surten reforçats
i havent avançat en la tasca primordial d�aquest període, que és
construir la identitat.

Si abans les coses no han anat prou bé, i ara es donen millors
condicions, l�adolescència representa una segona oportunitat. També
pot, però, comportar l�empitjorament de condicions anteriors i/o
l�aparició d�esfondraments molt aparatosos o de problemes, que poden
ser passatgers i funcionals des del punt de vista de l�adaptació, o durar
tota la vida.

6. WINNICOTT, D. W.  Realidad y juego. Barcelona: Gedisa, 1971/2003.
7. FUNES, J.; COMAS, M.; CLIMENT, T.; VILAR, J. i altres col·laboradors. Arguments
adolescents. Barcelona: Fundació Bofill i Generalitat de Catalunya (Secretaria Gene-
ral de Joventut i Secretaria de la Família), 2004.
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Que les coses vagin bé depèn de dos grans factors estretament
relacionats: la qualitat de les relacions i l�estructuració de la personalitat
prèvia a l�adolescència i les oportunitats educatives del context de
desenvolupament passat i actual.

Del balanç entre aquests factors en dependrà la resiliència8  o
vulnerabilitat9 de l�individu davant dels factors de risc generals derivats
del moment evolutiu i/o de les circumstàncies que l�envolten. En contra
dels factors de risc d�evolució negativa, que poden ser més o menys
importants, les persones compten amb factors de protecció. Aquests
factors poden ser individuals, com les competències cognitives, socials
o comunicatives, o consistir en suports externs provinents de la xarxa
social. Les oportunitats educatives, per exemple, poden actuar com a
factor de protecció i modificar el risc d�evolució personal negativa, o,
al contrari, precipitar el fracàs.

8. La resiliència fa referència a la disposició individual per resistir i refer-se davant
d�experiències o circumstàncies adverses.
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2. Processos maduratius i fites evolutives
a l�adolescència

2.1. L�adolescència normal: els processos maduratius
fonamentals

Les transformacions corporals i l�accés a noves capacitats cogni-
tives són dos processos maduratius bàsics i centrals a l�adolescèn-
cia. La més característica de les noves capacitats cognitives de
l�adolescència seria la de poder pensar sobre possibilitats i la de ma-
nejar hipòtesis i raonaments allunyats de l�observació concreta i del
moment (Inhelder, B.; Piaget, J., 1972).10

Aquestes noves capacitats cognitives, que s�han desenvolupat
�igualment que la resta de les capacitats simbòliques que les han
precedides� entreteixides amb el creixement emocional, permeten no
tan sols accedir a determinats coneixements curriculars, sinó també
intensificar la comprensió interpersonal i revisar, per exemple, la
història de les relacions familiars o pensar sobre idees o pensaments
propis. El pensament abstracte allibera el noi o la noia de l�egocentris-
me infantil, però produeix noves formes de pensament egocèntric, com
poden ser «l�audiència imaginària» (Elkind i Bowen, 1979)11 que els
porta a pensar que altres persones estaran tan interessades en ells com
ells mateixos, o que estan destinats a la fama; o la «faula
d�invencibilitat», que farà que es considerin immunes als perills i pensin
que a ells mai no els passarà res si, per exemple, fan sexe sense
protecció, ni seran descoberts si fan una malifeta.

Una altra aplicació de les noves capacitats intel·lectuals és la
polèmica amb els adults. Amb la generalització dels enunciats fins a
l�abstracció i la paradoxa, a l�adolescent li agrada fer evidents, i posar
al seu servei, les contradiccions, fàcilment remarcables, dels adults i
embrancar-se en discussions abstractes que molt sovint no deixen de
fer paleses les seves dificultats per diferenciar entre allò que és únic
i allò que és universal.

10. INHELDER, B.; PIAGET, J. De la lógica del niño a la del adolescente. Buenos
Aires: Paidós, 1955/1972.
11. ELKIND, D.; BOWEN, R. «Imaginary audience behaviour in children and
adolescence». Developmental Psychology, 15, 1979, 33-34.
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2.1. Les grans tasques dels adolescents

Alhora que s�esdevenen els processos maduratius esmentats,
l�adolescent ha de resoldre tres tasques que acabaran decidint la
qualitat del passatge a la seva vida adulta: la construcció de la seva
identitat i la seva autoimatge, la relació amb els pares i la relació amb
els iguals.

2.2.1. La recerca d�un mateix i la construcció
de la identitat

La gran pregunta de l�adolescent és: «Qui sóc jo?». Se la va fent a
mesura que enfronta un seguit de dols �pel cos infantil, per la infància
i pels pares de la infància� i que ha de respondre a noves demandes
i expectatives de la societat, que li retira part de la tolerància i el su-
port que és dóna als nens més petits i s�espera que superi la selecció
del sistema educatiu i s�adapti a les normes socials.

Mentre s�adapta a aquestes demandes l�adolescent es va fent
preguntes sobre ell mateix, se�n sortirà amb l�ESO? En què és millor
o pitjor que els seus companys? L�ajuden prou els pares? Un aspecte
clau del procés de la construcció de la identitat i una de les qüestions
que més el preocupen és la identitat sexual: la incertesa en relació amb
la identitat sexual i a la pròpia competència en aquest àmbit és molt
freqüent en començar l�adolescència i cada adolescent haurà
d�explorar i fer el propi camí de descoberta fins a assolir una sexualitat
genitalitzada i madura.

2.2.2. La relació amb els pares i la reelaboració
de les vinculacions fonamentals

El nen o la nena és el producte dels ideals dels pares, de com
l�imaginen i de com l�estimen. Per esdevenir adult, l�adolescent ha
de poder canviar les modalitats de vinculació infantil, marcades per
la dependència, per modalitats de relació adultes, sorgides de la
construcció d�una identitat prou forta i diferenciada de la dels pares.

Això comporta poder-se pensar com sent diferent de com era de
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petit, anticipar i il·lusionar-se amb el futur i atrevir-se a pensar en un
projecte propi en el qual no hi estan descartades la precarietat, la
imprevisibilitat i la fallida (Aulagnier, 1979).12

Per fer possible el pas d�una mena de vincles a l�altra cal que l�adult
permeti i faciliti la diferenciació i l�autonomia, i que el noi o la noia
puguin sentir-se competents i autoritzats per assajar noves maneres de
relacionar-se i per fer noves identificacions.

L�adult és un mirall en el qual es reflecteix el noi o la noia: es veu-
rà tal com sigui vist de veritat. Quan les expectatives i la implicació
de la família i dels altres adults són poques i aquesta construcció de
la identitat es fa sobre un fons de carència, apareix la manca
d�autoestima, clarament relacionada amb les conductes de risc i els
trastorns de comportament (Wild i altres, 2004).13

Tal com ens anuncia la contribució d�Asun López i Pablo Rivarola
en aquest número, els pares poden tenir més pors que el mateix
adolescent, tendir a voler mantenir fixes les relacions infantils
idealitzades o témer que la rebel·lió de l�adolescent el porti a deixar la
casa i a abandonar-los. Poden espantar-se també davant de la pròpia
ràbia enfront del desig de rebutjar el seu fill o filla, si no respon al que
ells esperen i s�aparta massa dels models que voldrien transmetre i
d�allò que ells havien previst.

L�enfrontament amb els pares i adults és inevitable, permet al jove
sentir-se diferent i no sol tenir conseqüències greus quan en la història
de les relacions ha predominat l�afecte i la tendresa. Per molt que
prefereixin la companyia dels amics, les relacions familiars seguei-
xen sent importants per als adolescents i estan clarament associades
a la salut mental i al sentir-se competents dels joves (Grotevant,
1998).14

12. AULAGNIER, P. Los destinos del placer. Buenos Aires: Paidós, 1979/1994.
13. WILD, L. G.; FLISHER, A. J.; BHANA, A.; L,, C. «Associations amnong
adolescent risk behaviours and self-esteem in six domains». Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 45:8, 2004, p. 1454-1467.
14. GROTEVANT, H. D. «Adolescent development in family contexts». A: Eisenberg
(Ed.). Handbook of Child Psychology. New York: John Wiley & Sons, 1998.
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2.2.3. Aconseguir el sentiment de pertinença en el grup

La pèrdua de prestigi dels pares és compensada pel del grup. El
sentiment de pertinença al grup serveix de protecció davant les intenses
inseguretats dels adolescents en relació amb qui són, què els està
passant i on pertanyen com a individus. Els altres tenen els mateixos
problemes amb els pares, escolten la mateixa música i parlen la
mateixa llengua. En el grup hi assagen formes d�intercanvi social sense
haver de patir-ne conseqüències: s�hi barallen, hi busquen el prestigi, hi
coquetegen i hi experimenten amb el sexe. No comptar amb un grup
o sentir-se no prou inclòs o exclòs d�un grup establert és motiu de gran
patiment per a molts nois i noies.

En general, la vida en grup té un efecte benèfic i reassegurador, pot
esdevenir però perillosa quan agafa l�estructura de banda, en la qual el
que predominen són les relacions de tirania i submissió i els líders solen
ser persones destructives i «actuadores», que poden tenir molt prestigi
pel sol fet que s�atreveixen a allò que els altres no gosen.

3. Les característiques adolescents «normals»
i «de sempre»

En un moment o altre, en un context determinat, de manera més o
menys evident i amb més o menys intensitat, tots els adolescents
presenten unes certes característiques i es comporten com a tals
adolescents. Els problemes apareixen quan aquests «símptomes» típics,
normals i necessaris interfereixen amb el funcionament d�una societat
que experimenta profundes transformacions tant en l�aspecte social
com el familiar i educatiu (vegeu quadre) que massa sovint fa fallida
en la transmissió de valors i d�actituds i en l�acompanyament dels seus
joves cap a l�adultesa. És una societat, ella mateixa adolescent, que no
conté (Bion, 1967),15 que no sap on va i en la qual els adults no saben,
no poden o no volen fer d�adults i fer-se càrrec de la immaduresa
legítima de l�adolescent. Vegem alguns d�aquests «símptomes» que
apareixen sobre un escenari continu que va des de la normalitat tenyida
dels «aires dels temps» a la patologia, passant per les situacions
d�exposició excessiva i massa perillosa al risc.

15. BION, W. R. Second Thoughts. Londres: Heineman, 1967.
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3.1. Les pors

L�adolescent té moltes pors: de no tenir amics i trobar-se sol al
institut, de no estar a l�alçada en les primeres trobades amb l�altre sexe,
de no ser capaç d�acabar l�institut, d�encertar l�orientació professional
o d�aconseguir una feina. Són pors que va superant, sovint molt sol
perquè, en moltes famílies, els adults estan també en una posició
d�incertesa, que fa que els joves no puguin fer servir ni valorar allò que
saben els seus pares i se sentin «fragilitzats» en els seus processos
d�identificació.

Aquestes pors i incerteses i els sentiments de tristesa i depressió que
les acompanyen estan a la base dels comportaments dels adolescents
turbulents que creen problemes i dels quals tant es parla, però també
dels problema de molts altres, que passen desapercebuts, darrere el
seu aïllament i les seves inhibicions.

3.2. La desorientació temporal i el sentiment
d�estranyesa davant del propi cos

El sentit del temps de l�adolescent és diferent del de l�adult. Viu en
un etern present, ho vol tot al moment i vol fer-ho tot alhora: preparar
exàmens, jugar amb l�ordinador, parlar pel mòbil i menjar. La
personalitat i la identitat flueixen, en un cos que creix massa de pressa.
Però dins d�un cos d�adult encara pot haver-hi un nen molt petit. Ja no
parla de quan serà gran però el que és segur és que no vol ser petit.
L�adolescent percep la incongruència entre la seva aparença i com se
sent i, davant de la impressió de desbordament i que el temps el
controla, fuig endavant o experimenta sentiments omnipotents en
relació amb el control del temps: pensa que a ell o a ella no li passarà
res i es cuida poc (o alguns gens).

3.3. L�adopció de conductes de risc

Els adolescents tenen la necessitat d�experimentar i de sentir-se
omnipotents tot jugant amb el perill i cercant límits. La majoria «se la
juguen» alguna vegada, però acaben per espantar-se, tot i que el fet
que els nombrosos accidents facin evident que molts no ho fan. La il-
lusió d�omnipotència estimulada per l�alcohol i pel fet de disposar de
vehicles amb un potencial de risc elevat i accessibles per a molta gent
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fan dels accidents de tràfic la primera causa de mort de les persones
joves.

Hi ha una minoria d�adolescents que s�exposen molt i entren en un
flirteig més o menys conscient amb la mort. Entre aquestes conductes
de risc, s�hi podrien situar les toxicomanies, les temptatives de suïcidi,
determinats exercicis de la violència, algunes pràctiques d�esports
extrems o «jocs inquietants» que poden consistir a travessar a peu una
autopista, simular estrangulacions, o patinar agafant-se a un cotxe.
Repetint una vegada i una altra aquesta mena de comportaments, una
minoria de joves mostren la manca d�ésser, el patiment i la necessitat
interior d�enfrontar-se al món per desfer-se del mal de viure, tot
cercant límits per existir (Le Breton, 2003).16 Són actuacions que
palesen la fallida del pensament i de la capacitat de trobar sentit i
que són temptatives d�existir més que no pas de morir. Són també

16. LE BRETON, D. «Un pari pour exister». Les cahiers pedagogiques, n. 411,
fevrier 2003.
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intents ambivalents de reclamar l�atenció de les persones que compten.
Del fet que reaccionin aviat i de com s�hi impliquin aquestes persones,
en pot dependre que l�adolescent acabi trobant sentit a la seva
existència.

3.4. La preocupació pel cos

Els canvis corporals han de ser acceptats i incorporats en
l�autoimatge. Entre les nenes, l�adaptació al cos madur sembla més
problemàtica que entre els nois, els quals, si bé valoren tenir un cos fort
i atlètic i, cada vegada més, seguir la moda, no en solen fer un tema
prioritari. Les nenes, en canvi, es preocupen per les discrepàncies que
hi pugui haver entre el seu cos i els models corporals ideals, par-
ticularment estrictes i poc realistes per a les noies, promoguts per les
cultures industrials occidentals. La preocupació per l�alimentació, tan
freqüent entre les nenes (una de cada dues intenta reduir el seu pes a
través d�activitat esportiva excessiva o mitjançant dietes) (Davies i
altres, 1986),17 pot veure�s també com un intent de control de les pors
davant del creixement i del desenvolupament sexual. En els trastorns
clínics d�alimentació, que tal com assenyala el Dr. Cornellà, reque-
reixen un diagnòstic diferencial i acurat, aquesta preocupació per
l�alimentació adquireix dimensions patològiques.

3.5. Les constants fluctuacions d�humor i d�estat d�ànim

Els adolescents es troben amb intenses pressions que arriben de dins
i de fora alhora. Han de negociar les demandes i reptes que els hi
plantegen els canvis hormonals i corporals, les fortes fantasies sexuals
i somnis i creences molt fortament defensades, sense saber ben bé on
aniran a parar.

Davant d�aquestes pressions i les dificultats d�afrontar-les veiem
com els adolescents passen ràpidament de les expressions d�estima
més enceses a l�expressió de l�odi o com, de cop i volta, reaccionen de
manera molt violenta. Nens vius i moguts esdevenen de cop i volta
tristos i aturats. Com a reacció davant d�impulsos molt potents que fan
por i que no s�atreveixen a explorar ni saben com expressar apareixen

17. DAVIES, E.; FURNHAM, A. «Body satisfaction in adolescent girls». British
Journal of Medical Psychology, 59, 1986, 279-287
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freqüentment els sentiments d�avorriment. En casos extrems, els
intents de controlar aquesta mena de sentiments poden ser molt poc
funcionals i acabar comprometent l�evolució dels nois o les noies.

Donar sortida a la necessitat de fer alguna cosa però no saber el què
ni el per què, està sovint a la base dels comportaments violents,
d�escapar-se a través de les drogues i de les conductes de risc.
L�experiència sexual prematura i promíscua pot ser, per exemple, una
manera de respondre a la incertesa. En gairebé tot se senten molt
insegurs i ignorants, però les múltiples experiències sexuals els
permeten, com a mínim, saber de què va això del sexe.

En el cas de les drogues, cal distingir entre la mena de droga, la
funció i periodicitat del consum i l�efecte de la droga en la vida social
i afectiva de l�adolescent. El consum festiu i recreatiu fet en grup a la
recerca de l�efecte euforitzant del producte, que no impedeix l�activitat
escolar ni els altres interessos esportius, culturals i socials no és el
mateix que el de la víctima de la toxicomania per a qui el recurs a la
droga és la única sortida a sentiments ansiosos o depressius massa
forts per part d�un Jo massa fràgil (Braconnier i Marcelli, 1998).18 La
gran majoria de consumidors no esdevindran toxicòmans, però el
100 % dels toxicòmans han començat a consumir a l�adolescència. El
problema és que la pressió al consum, l�accessibilitat a la droga, la seva
perillositat, la tolerància i la manca de supervisió incomprensible dels
adults fan que molts individus vulnerables es quedin pel camí i
esdevinguin addictes o arrosseguin per sempre seqüeles dels seus
moments de desorientació.

3.6. La necessitat d�estar amb la gent
de la mateixa edat

Com més la societat els col·loca de manera diferenciada i com a
grup, més es protegeixen els joves en les seves subcultures juvenils i
més cerquen la seguretat en espais i moments allunyats del control dels
adults que senten que els hi pertanyen, com veiem en la importància
dels hàbits nocturns dels joves al carrer. En el grup se senten molt més
segurs i menys exigits que fora.

18. BRACONNIER, A.; MARCELLI, D. L�adolescence aux mille visages. París: Odile
Jacob, 1998.

299mo1.p65 07/10/2005, 12:5015



P E R S P E C T I V A
E S C O L A R  2 9 9

16 Conc

Les relacions de grup entre els adolescents estan mediades actual-
ment per les noves tecnologies i els seus llenguatges. Sobretot entre
els dotze i els quinze anys, el «messenger» i els missatges pels mòbils
donen resposta a la gran necessitat d�estar en contacte, de constatar
que l�altre s�interessa per un, de comparar-se, contrastar sentiments i
experiències i d�explicar-se les darreres xafarderies. Els jocs d�or-
dinador i els programes de televisió són també motiu d�interès,
d�intercanvis i de converses i ocupen gran part del temps de lleure de
nois i noies. Els articles de S. Malo, C. Figuer, M. González i F. Casas
en aquest número ens parlen de l�ús de les noves tecnologies per part
dels adolescents, de l�important increment en l�accés a l�ordinador en
els darrers quatre anys i de les diferències de gènere en les
preferències d�unes o altres.

Les noves tecnologies serveixen per fer sentir capaços i competents
als nois i noies, per compartir coneixements als quals no poden accedir
els adults, reforçar les relacions entre iguals i el sentiment de pertinença
a un grup. Poden ser també un refugi per a persones que es consolen
amb relacions d�amistat virtuals, poden ser usats de manera compulsiva
i amb un consum excessiu de temps i esdevenir una obsessió o, pitjor,
una addicció. I també són, però, motiu de consum desfermat i de
diferències entre els joves.

El bombardeig d�ofertes adreçades als adolescents, que conformen
un grup de consumidors àvids de novetats i fàcils d�entabanar, és
constant: revistes, programes de ràdio i televisió, música en tota mena
de formats, moda..., adreçades només a ells. L�oferta es renova
constantment: les fundes i les tonades dels mòbils, els jocs d�ordinador,
les sèries de televisió... Comprar garanteix el sentiment de pertinença
i fa diferent: hom és segons allò que consumeix. No tots però tenen les
mateixes oportunitats ni poden comprar-ho tot i quan les diferències de
poder adquisitiu són molt grans es facilita el sentiment de ser diferent
i d�exclusió d�alguns nois i noies.

3.7. Les dificultats escolars

L�escola marca el pas per l�adolescència. Tot i la competència dels
mitjans de comunicació, de les noves tecnologies i dels àmbits de lleure,
l�escola segueix sent el principal espai de socialització i, en ella s�hi juga
gran part de l�autoestima: el noi o la noia ha de superar les
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comparacions i demostrar la seva competència. Normalment, tot i la
freqüència de les baixades de rendiment en aquestes edats (quan
s�està massa preocupat pel que és personal, el desig de saber no
s�enlaira) es recuperen i, quan «s�hi posen», acaben acomplint els
objectius.

Els problemes es presenten en aquells nois i noies que no poden o
no volen (simplement per manca de connexió amb l�escola) aprendre
i arriben a la conclusió que això de l�escola no s�ha fet per a ells i
s�instal·len en l�oposicionisme o en el passotisme. L�escola no pot
«insuflar» el desig d�aprendre en general, ni en el d�aprendre allò que
es pretén ensenyar, quan, per molt diverses raons, aquest no existeix
o no està disponible.

Les dificultats hauran de ser analitzades i valorades en cada cas,
però cal no oblidar que aquestes dificultats no tenen tan sols a veure
amb la història i les possibles dificultats de cada nen, sinó també amb
el fet que ens entestem a pensar que l�esdevenir adult passa per
adaptar-se a un sistema educatiu tal com el que hem muntat i que la
demanda que l�escola atengui degudament les necessitats individuals
sense deixar de respondre a la funció selectiva que des de sempre li
ha encarregat la societat, tot vetllant per la igualtat d�oportunitats, és
un encàrrec certament difícil.

L�esforç adreçat a millorar l�oferta educativa i d�apropiació de
recursos per al desenvolupament propi i de millora social per al conjunt
de la població jove és important, però no s�ha aconseguit neutralitzar
els mecanismes segregadors ni evitar el fracàs escolar, ni les
desigualtats, ni l�exclusió social de part de la població jove, en especial
la de nivells socioeconòmics baixos. La massificació escolar i «la
socialització escolar perllongada exigeixen que els joves modifiquin la
seva identitat i l�ajustin a les condicions institucionals i d�estatut de
l�ofici d�alumne, amb el risc d�una ruptura amb la socialització primària
i en la transmissió filial» (Perier, 2004).19  La contribució de Begonya
Gasch en aquest número ens parla del malestar i el patiment de les

19. PÉRIER, P. «Adolescences populaires et socialisation scolaire: les épreuves
relationelles et identitaires du rapport pédagogique». L�orientation scolaire et
professionelle, 33, n. 2, 2004, 227-248
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vivències d�exclusió de nois i noies que no ho tenen fàcil per construir-
se un futur i de com poden ser acompanyats pels adults.

Si tots els adolescents han de restar a l�institut fins als setze anys
en un món en el qual cada vegada són més les diferents maneres
d�entendre l�escola, la manera d�aprendre o la disciplina, i a l�escola
cada vegada és més gran la diversitat d�idiomes d�origen i de pràctiques
religioses dels alumnes i de les seves famílies, si l�escola ha d�ajudar
que el noi (o la noia) surti airós de les seves tasques adolescents i no
vol recórrer a l�exclusió, caldrà que garanteixi un lloc a l�alumne i
accepti que hi pot haver diferents maneres de fer en cada alumne.

Alguns trajectes lamentables podrien, potser, ser evitats si els nens
en general, i els que presenten dificultats o provenen de medis
desfavorits en particular, poguessin sentir-se, ja des de preescolar,
còmodes, confiats i cuidats a l�escola.

3.8. La transgressió i la recerca del límits

La problemàtica de la violència entre els joves és motiu constant de
preocupació i provoca qüestionaments. Es tracta d�una problemàtica
complexa (Sellarès,1997-98)20 en la qual conflueixen variables
individuals, familiars, escolars i socials. En última instància hi trobem
però una vegada més la societat adulta que no pot contenir (Bion,
1967)21 el malestar dels joves davant d�una societat en la qual el marc
i la «llei» que se suposa que els hauria de cuidar no els cuida prou. No
hi ha una crisi de valors (vegeu quadre) sinó en la transmissió de valors
(Sellarès, 2002).22 Els professors estan desbordats per alguns alumnes

20. SELLARÈS, R. «La violència juvenil. Dimensiones para su análisis». Prevenció.
1997.
SELLARÈS, R. «Violència i escola». Perspectiva Escolar, 1998.
SELLARÈS, R. «Violence in School Context». Revista de la FAETT, 1998.
SELLARÈS, R. Violència o violències? a l�escola. Palma de Mallorca: Fundació «La
Caixa», 1998.
SELLARÈS, R. Família i violència. Jornades sobre Violència i Societat. Girona:
Col·legi de Psicòlegs, 1999.
SELLARÈS, R. «La violència altra vegada». Perspectiva Escolar, febrer 1999.
21. BION, W. R. Second Thoughts. Londres: Heineman, 1967.
22. SELLARÈS, R. «¿Por qué es tan difícil poner límites?». Aula de Infantil, 9, 2002,
0-6.
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que boicotegen les classes i es lamenten de la manca de col·laboració
de les famílies. Sovint la permissivitat de casa entra en conflicte amb
les exigències de l�escola i l�escola esdevé l�únic lloc estructurat contra
el qual hom pot actuar a la recerca d�algun adult que posi límits.

Les famílies es mouen en la tensió entre la percepció adolescent
(i no tan sols adolescent) que cal passar-ho bé com tothom i les
restriccions imposades per la necessitat de l�èxit escolar, el resultat del
qual (diplomes, títols...) es veu com a indispensable per garantir la
continuïtat de status o l�ascens social familiars i per poder accedir als
béns de consum. Les dificultats per posar límits són resultat de la
incertesa i del funcionament del «campi qui pugui».

La transgressió, la confrontació i la recerca de límits són funcionals
i necessàries a l�adolescència. Amb la provocació i la rebel·lió expressa
la demanda d�ajuda. En la seva recerca de seguretat, l�adolescent jove
necessita polaritats: els bons i els dolents, el tot i el res, el recurs a les
ideologies com a suport de la fragilitat i justificació de determinats
comportaments... Necessita també adults que acceptin la confrontació
i que es deixin posar a prova.

«Es tracta d�afrontar el desafiament i de canviar la comprensió per
la confrontació. La confrontació significa que una persona madura
s�imposa i exigeix el dret de tenir un punt de vista personal que compti
amb el suport d�altres persones madures.» (Winnicott, 2003)

Què passa quan l�adult no fa d�adult madur que es fa càrrec de la
immaduresa (que no vol dir que moltes vegades l�adolescent no tingui
la raó) sana i necessària i inevitable de l�adolescent? Doncs que les
coses es desborden i no se sap com redreçar-les.

4. Per concloure

Els adolescents estan massa aïllats del món real i massa poc
compromesos amb la seva vida futura. La responsabilitat del que passa
amb els adolescents és dels adults, sobretot d�aquells que no volen
saber res del risc que corren els joves ni d�avançar la seva entrada
a la vida adulta i a les responsabilitats. Tal com planteja el Dr. Corne-
llà, als adolescents, se�ls ha d�anar a trobar. Els pares són els respon-
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sables dels seus fills i han de respondre per ells. Els altres adults no
poden ocupar el lloc dels pares ni el dels amics.

Posar límits és bàsic, però caldria també treballar sobre les causes
de les problemàtiques adolescents i fer polítiques preventives, que
sobre tot en casos de risc s�iniciessin a la infància, i impliquessin les
famílies i les escoles.

Cal repensar la secundària per tal que estigui més propera als
alumnes i se centri no tan sols en el que cal ensenyar, sinó també en
el que poden i han d�aprendre els diferents alumnes. Les dificultats no
tenen perquè convertir-se en una característica estàtica dels nens o de
les famílies; el comportament és dinàmic i canvia constantment. Hi ha
nois i noies que viuen en situacions molt difícils i se�n surten, sobretot
si són ajudats per adults que fan d�adults i es comprometen, tal com ens
explica Begonya Gasch.

Per molt aparatoses que puguin ser les dificultats, no es justifiquen
els judicis desqualificadors que estigmatitzen i poden acabar resultant
profecies que s�autocompleixen.
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