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La sociologia és una matèria que està molt de

moda al nostre país; però la capacitat de fer sociologia

espontània de la població i els instrusismes professio-

nals d’altres disciplines, fan que l’objecte específic d’a-

questa disciplina acabi essent desdibuixat fins al punt

que tothom es creu en dret d’opinar, de fer-ne objecte

d’un discurs quotidià manipulable ideològicament des

d’una infinitat de finestres o de lectures primàries i

espontànies immerses en la vida quotidiana. Tot això

és molt legítim; però potser que ens aclaríssim entorn

del que és o no és la disciplina sociològica abans de

procedir a l’exposició sistemàtica del concepte de la

marginació social i de les seves implicacions.

No és cap disbarat sostenir que la sociologia és

més que tot un humanisme; és a dir, una manera d’en-

tendre, de veure i d’interpretar l’existència de l’home en

tant que viu en societat. I la lectura que el sociòleg fa de

la realitat col·lectiva defuig absolutament l’immediatis-

me que ens imposa el fet de viure la vida en societat. No

és que el sociòleg tingui una tribuna privilegiada com si

es tractés d’una mena de monopoli exclussivista i

estrany, sinó que el sociòleg empra fonamentalment

una dobla perspectiva darrera la qual es posiciona per

l’elaboració científica  del que tracta. La diferència o el

posicionament específic del sociòleg consisteix nogens-

menys que en els dos principis absolutament insepara-

bles que governen i condicionen la seva cientificitat; en

llenguatge ben simple i ben popular es tracta de la llei

de la xafarderia i de la llei de la desconfiança.

La llei de la xafarderia no és altra que l’obser-

vació sistemàtica i disciplinada de la realitat social, la

que ens envolta, aquella en la qual hi som tots immer-

sos, la que configura i construeix la nostra identitat

social. La teva i la meva, la que és comuna a tots els

homes i dones que vivim en societat. Des d’aquesta

observació, la mirada del sociòleg no es diferencia

gens ni mica de la pròpia i específica de tots els

humans. Només que he emprat els termes de “sis-

temàtica” i “disciplinada”, que no volen dir res més que

atenent-se a un mètode rigurós de recollida de la infor-

mació, d’ordenació dels materials recollits, de la seva

elaboració i de la seva codificació per a permetre fer-

ne posteriorment una interpretació ajustada i fidel que

permeti tenir compte de tots els extrems i que autoritzi

fer-ne una avaluació més o menys afinada.

Però aquella llei de la xafarderia és inseparable

de la llei de la desconfiança. Què vol dir? “No te’n fiïs del

que et diguin”, “Desconfia de les aparences”, “Les coses

no són tal com apareixen”. El sociòleg vol anar més enllà

de les façanes, vol comprendre i veure quines són les

estructures socials que fan que les coses es presentin,

s’experimentin i es diguin d’una determinada manera,

vol comprendre els processos i les identitats socials. No

hi ha res fruit de l’atzar o de la casualitat, sinó que en la

vida col·lectiva i en les relacions socials entre els homes

tot té una explicació, una motivació, una intencionalitat

manifesta o latent. L’objecte d’anàlisi pel coneixement

sociològic ha d’ésser construït, no es presenta en la rea-

litat necessàriament a l’estat pur.

Raimon Bonal.

Universitat de Barcelona
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El mateix concepte de marginació ens evoca la

idea de relativitat; s’és marginal respecte a un centre

de referència, a un consentiment socialment donat a

uns determinats valors, o conductes, o normes, o

punts bàsics de referència. La marginació a Balears

no és la mateixa que a Veneçuela, la marginació avui

a les acaballes del segle XX no és la mateixa que a l’e-

dat mitja. Vertaderament, parlar de marginació social

és al·ludir a un concepte que per la seva mateixa

naturalesa és essencialment sociològic.

Però, què és exactament la marginació social?

Es pot arribar a definir? Marginació suposa sempre i

arreu una certa desviació; es tracti de la conducta, es

tracti de les normes, es tracti dels valors, es tracti del

punt de referència que sigui. Però la desviació social

no és encara la marginació social; aquesta només es

dóna quan més enllà de la desviació hi ha un compo-

nent més o menys pronunciat de rebuig social. La fór-

mula expressada matemàticament seria aquesta:

desviació + rebuig social = marginació social.

Aquest rebuig social a vegades és intensíssim

(és el cas dels malalts de SIDA o dels presos), altres

vegades és molt sibil·lí, hermètic, enigmàtic o dissimu-

lat (és el cas de la tercera edat o de les mares solteres).

Sigui manifest o emmascarat, no hi pot haver margina-

ció social si a la desviació social no s’hi sobreafegeix

d’una manera o altra, amb una manifestació oberta o

tancada, un cert grau de rebuig social.

És per això que se’ns confirma plenament el

caràcter relatiu de la marginació social; no solament des

de l’aleatorietat de la desviació, sinó també des de la

intensitat relativa del rebuig social. El marginat social no

participa dels beneficis de la societat més àmplia; d’una

banda, no participa per causa de la seva mateixa iden-

titat marginal amb la seva actitud, la seva consciència,

els seus valors, la seva conducta, etc., que no encaixen

amb la manera de fer, de pensar o d’actuar de la

col·lectivitat; d’altra banda, no participa per causa del

relatiu rebuig social del qual és objecte per causa de la

seva desviació. Per activa o per passiva el subjecte mar-

ginal es troba mal posicionat per viure en societat.

La marginació social acaba essent un concep-

te apassionant; com tindrem l’ocasió de veure, ens

estimula a interrogar-nos sobre la bondat i sobre la

mateixa normalitat de la nostra societat del consenti-

ment, de la nostra societat de l’ordre. En darrer terme

ens impulsa a veure que les coses no són tan “nor-

mals” com sembla i tota la vida col·lectiva és estimu-

lada a ésser profundament replantejada des de la

mirada de la marginació social.
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Un exemple podrà aclarir el que estic dient. El

Consell Comarcal del Baix Empordà a les comarques

gironines ens va demanar una anàlisi del maltracte

infantil al seu territori. El primer pas fou el d’intentar defi-

nir l’objecte que havíem d’estudiar i una bona quantiat

d’interrogants ens assetjaven abans de donar per des-

comptat el que és un maltracte infantil. Qui m’ho dema-

na? Per què m’ho requereix? Què en vol fer?.

La primera intuïció era que és molt diferent que

el demandant sigui un polític, un treballador social, un

jutge, un centre escolar o una instància policial. I, per

altra banda, què s’entén per maltracte infantil? No serà

diferent la concepció del mateix objecte d’estudi si la

demanda procedeix de l’administració de la policia,

d’un centre educatiu o d’un educador que intervé en el

treball social? No és possible que hi hagi qui consideri

que hi ha maltracte quan un infant és agredit, o que

vegi que un infant està en risc de maltractament quan

no està prou protegit per manca de garanties ali-

mentàries o higièniques, o que contempli el maltracte

quan un infant presenta deficiències afectives o de

seguretat? Quan és just parlar de maltracte infantil?.

Aquest exemple entorn del qual podríem

allargar a bastament els interrogants, ens il·lustra de

manera prou explícita com la “llei de la desconfiança”

condicionarà extraordinàriament i de manera definiti-

va la “llei de la xafarderia”. Segons la resposta que

doni sistemàticament als meus interrogants, faré una

lectura absolutament diferenciada del mateix objecte

del meu estudi. Aquella llei de la desconfiança condi-

cionarà radicalment la lectura de l’objecte que pre-

tenc conèixer.

I aquest exemple ens permet avançar en el camí

de fer entendre un altre aspecte ben singular d’aquesta

disciplina: la idea bàsica i fonamental de relativitat.

En contrast obert i diferenciat de les ciències

naturals (la biologia, la química, la física, l’enginyeria,

etc.) que tenen un objecte d’estudi inamovible i etern

com són els processos biològics, les substàncies, la

resistència dels cossos o dels materials; en contrast

amb les lleis inamovibles que empren en l’elaboració

de les seves disciplines (la llei de la gravetat, la de

Mandel, etc.); i en contrast amb les seves conclusions

o induccions finals inamovibles i vàlides arreu (al

Canadà, a Europa, a l’Àfrica, o a Amèrica Llatina), la

sociologia es mou en l’inefable terreny de la relativitat

a l’espai i al temps.

Per a la sociologia, ni el punt de partida és fix

(per exemple, el maltracte infantil es presentarà dife-

rent al món rural del món urbà, en un barri central

d’una gran ciutat com Palma que a la perifèria de la

mateixa ciutat, en un context d’immigració que entre

la població autòctona), ni les coses es presenten com

un resultat de lleis inamovibles (per exemple, tot

dependrà de les relacions socials favorables o de risc

del context, dels episodis més o menys traumàtics

que hagin pogut patir les persones implicades), ni,

per tant, s’arribarà a conclusions definitives generalit-

zables arreu i en totes les situacions semblants (no tot

fill de mare soltera serà un desviat social, ni tot episo-

di d’alcoholisme generarà necessàriament una pro-

blemàtica inadaptativa). La sociologia és la disciplina

que té un punt de partida dinàmic i un punt d’arriba-

da condicionat a un conjunt heterogeni i complex

d’influències, constants o lleis sociològiques que

varien considerablement amb el context i segons l’è-

poca històrica de la qual es tracta.
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barroeres sense mesurar-ne adequadament els seus

continguts propedèutics i de plausibilitat i quedar-nos

només i únicament en l’aspecte de generalització.

a) L’explicació ecològica de la marginació es

correspon amb aquella primera intuïció expressada

per la sociologia llatino-americana. L’anomenada

revolució industrial va constituir un canvi radical en la

manera d’organitzar-se i en els processos de la pro-

ducció de béns materials. Tot va nèixer quan paulati-

nament el treball artesanal es va anar concentrant a la

fàbrica integrant-hi tot el que es referia a les forces pro-

ductives i articulant el treball productiu en el context

d’una transformació de les matèries primeres per tal

donar forma als productes acabats i en disposició d’és-

ser ofertats al mercat de productes. Això encara no

s’ha acabat perquè la innovació tecnològica ha tingut

una important incidència tant en les formes de produc-

ció, com en la segmentació del mercat de treball, com

en l’organització del mateix treball. I el fenomen més

recent de les multinacionals ha acabat mundialitzant

de manera planetària les coordenades, no solament

de la producció, sinó també dels temps de treball, de la

tecnificació dels gestos laborals i de la complicada

organització empresarial i laboral moderna.

El treball necessita mà d’obra cada vegada

més especialitzada i preparada. L’empresa es consti-

tueix com a màxima exigència i, per tant, les necessi-

tats humanes dels treballadors no són el vertader pro-

blema que afecti al sistema de producció. Els treballa-

dors, si és necessari, es desplaçaran vers les zones on

hi ha oferta de treball; però les condicions de la seva

vida quotidiana de cap manera poden ésser resoltes

pel sistema industrial. I el fet és que la història de la

revolució industrial és la mateixa que la de les migra-

cions; hi ha vertaders allaus de moviments poblacio-

nals a la recerca d’un treball que els donarà uns mit-

jans de subsistència absolutament necessaris pels tre-

balladors i les seves famílies. Les migracions, per

raons econòmiques, són una constant dintre d’un sis-

tema industrial en el qual l’oferta i la demanda de tre-

ball acaba essent un fet aleatori sotmés indefectible-

ment a les lleis del mercat.

Per no plantejar la qüestió purament des de la

perspectiva teòrica, val la pena de referir-nos al fet prou

conegut dels allaus immigratoris que hi ha hagut a casa

nostra. A partir de l’exemple queda clar com els movi-

ments migratoris observats a Balears i Catalunya posen

sobre la taula l’estreta correlació entre l’origen concret de

la població immigrada, la situació socio-política-econò-

mica del moment, el tipus d’habitacle ofertat i la margi-

nació social nascuda d’aquella correlació. Vegem-ho.

Quatre són les fites migratòries experimenta-

des a Catalunya en els darrers cent anys: la de finals

del segle passat, procedent majoritàriament de la

regió de Llevant, sobretot Castelló de La Plana, i que

van emigrar donada l’oferta de treball de les zones

d’industrialisme més inci-

pient situades en el que,

aleshores, eren les

perifèries de la ciutat,

amb uns habitacles típis

de l’època, caracteritzats

per espais amplis, grans
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El concepte de marginació social fou introduït

per la sociologia llatino-americana expressant així les

conseqüències, les servituds i les dependències provo-

cades pel fet imperialista i dominador nord-americà

respecte als països del centre i del sud del continent.

Potser la característica més específica quan

Gino Germani i l’Instituto Torcuato Di Tella de Buenos

Aires van emprar i van fer les primeres elaboracions

del concepte de marginació social, fou la dimensió

ecològica i de segregació urbana. És així que es par-

lava de marginació social al·ludint a les favelas o els

barris de barraques de les grans ciutats o es pensa-

va en els sectors més marginals des de la perspecti-

va residencial de les persones afectades. Segurament

que hi va tenir una bona influència el precedent de

l’anomenada Escola de Chicago de la dècada dels

anys 1920-1930 que en els seus treballs sobre ecolo-

gia humana van analitzar pormenoritzadament els

diferents col·lectius que per la seva situació geogràfi-

ca i el seu estil de vida s’identificaven amb els grups

diferenciats dintre de la col·lectivitat de la ciutat. Des

d’aleshores aquests col·lectius eren causa de preocu-

pació política i social quan des del poder se’ls veia

com a “caldo” de cultiu de la protesta social i, per tant,

vertaderes fàbriques de comunistes.

El passatge d’aquesta concepció ecològica de

la marginació a la dimensió social del problema ha

estat un procés lent. El perfil conceptual de la margi-

nació fins a arribar als paràmetres que hem explicitat

amunt, s’ha anat elaborant a mesura que s’anaven

descobrint noves i suggerents realitats grupals que no

coincidien exactament amb la concepció del model

llatino-americà.

I és així com s’arriba a entendre la marginació,

ja no només des de la perspectiva del subdesenvolu-

pament i de la societat de classes, sinó que hom s’a-

dona que en contexts de gran desenvolupament

econòmic, industrial i social també hi ha un món mar-

ginal que moltes vegades és impossible d’entendre

només i únicament des de la perspectiva del conflicte

de classes i de les tensions que provoca. S’ha introduït

el concepte de Quart Món per al·ludir a la marginació

social que es dóna en els països desenvolupats.

Moltes vegades l’explicació sociològica de la margina-

ció no té res a veure amb les interpretacions més

estructuralistes basades en la diversificació o estratifi-

cació de les societats en classes socials; les raons que

donen fe de l’existència i permanència del món mar-

ginal són tan diverses com la vida mateixa.

En el món marginal hi podem trobar el col·lec-

tiu gai, els qui es troben lligats a l’addició a determi-

nades substàncies, els qui han atès una edat que els

incapacita per a viure dintre del sistema, els que són

invàlids, els qui tenen conflictes amb la justícia i han

estat controlats pel sistema, els que pateixen una

malaltia mental, els qui pratiquen i viuen la prostitució,

els infants que pateixen situacions de maltractament,

que es troben abandonats o que són explotats labo-

ralment o que són objecte d’atropellaments físics per

tal de negociar amb els seus òrgans, etc. Com tindrem

l’ocasió de considerar posteriorment, el concepte de

marginal abraça una diversitat de tipologies socials

àmplia, heterogènia i complexa.

Quan des de fora s’ha analitzat el perquè de

l’existència d’un món marginal, s’han donat almenys

quatre explicacions interpretatives des de la sociolo-

gia: la segregacionista o ecològica, la que neix de la

constatació de les exigències del sistema socio-

econòmic dominant, la que troba la seva arrel en l’a-

nomenada ideologia de la diferència i la que creu

endevinar la seva gènesi en la mateixa resposta social

contradictòria i repressiva que es concreta en la reclu-

sió o l’internament.

Aquestes interpretacions, precisament perquè

són fetes des de l’exterior, són globals i estructurals i

valen el que valen. Són pertinents per a entendre que

l’existència mateixa de la marginació es troba causal-

ment dintre del sistema i, per altra banda, és aplicable,

a vegades en la seva totalitat i d’altres vegades par-

cialment, a tots els grups i subgrups que poden ésser

englobats dintre del món marginal; el seu mateix

poder de generalització no admet matisos i cal enten-

dre aquestes explicacions en tot el seu valor implícit; és

a dir, no permeten precipitadament fer aplicacions
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giques s’agreuja considerablement i es van definint

espais de segregació social en els quals les mamcan-

ces urbanístiques i els dèficits humans i socials es pre-

senten com inseparables.

La darrera de les allaus immigratories a

Catalunya s’observa els anys 1960 i coincideix cronolò-

gicament amb la gran allau immigratòria que reben

les Balears. Segueix emigrant la població sobretot del

sur de la península. Què ha passat? Són els anys del

canvi franquista: s’ha passat de tenir confiança amb els

ministres blaus, els falangistes, a confiar amb els

ministres de l’Opus Dei; tecnòcrates i oberts a Europa i

als mercats internacionals. Que impulsen uns convenis

amb els Estats Units i que duen a terme el Concordat

amb la Santa Seu. Són els anys del “desarrollismo”. Les

ciutats creixen i s’expandeixen en el territori, es tracti

de ciutats grans o petites, no hi ha població urbana de

l’estat o de Catalunya i Balears que no experimenti una

forta expansió en el territori generant perifèries

immenses nascudes a l’ombra de la liberalització de la

construcció que, en forma de polígons d’habitacles

com unitats constructives prenen la forma especulativa

dels grans negocis de la construcció i de la sobreex-

plotació de la població que els ha d’habitar: sense

urbanització, sense clavegueres, amb difícils accessos,

ocupant espais marginals carregats d’insalubritat,

amb salinització de les aigües, amb teulats d’uralita,

amb fosses sèptiques, etc. És el caos.

I l’exemple més paradigmàtic és el darrer pro-

ducte de la institució feixista la “Obra Sindical del Hogar”

anomenat oficialment les “Unidades

Vecinales de Absorción Social” (UVAS)

per l’absorció del barraquisme: Cinco

Rosas de Sant Boi, Mariano de

Sabadell, Sant Roc de Badalona, Sant

Cosme del Prat de Llobregat, etc.

És la definitiva consagració de la

marginació social que, des de la pers-

pectiva de la segregació ecològica, defi-

neix uns espais marginals que són fruit

del mateix sistema i d’un entrellat de causes explicatives

que presenten un resultat absolutament inapel·lable.

b) Una segona explicació estructural de la mar-

ginació és la que neix de l’observació del sistema capi-

talista dominant, sistema centrat prioritàriament en la

dialèctica infernal entre la producció i el consum. Aquest

és un sistema que incorpora centralment, dintre de la

seva dinàmica, la competència i l’estructura del mercat.

Funciona en la mesura que hi ha una capacitat de pro-

ducció de coses, i de productes, destinades a ésser

venudes i distribuïdes en el mercat. I tot funciona sota

l’absolutisme imposat per aquest mercat; tot es compra

i es ven i és absurd fabricar un producte que no té sorti-

da al mercat i pel qual no hi ha una demanda concreta.

La roda infernal és la que gira entorn de la pro-

ducció i el consum. S’està dintre del sistema mentre es

tingui la capacitat de produir i de consumir. Aquesta

dialèctica de la producció i del consum, essencial al

sistema, ha d’estar en tensió, ha de girar constant-

ment i s’acudeix a tots els mitjans imaginables per a

fer-la funcionar: la propaganda i la publicitat, el cant

de les excel·lències d’un determinat producte, els

avantatges reals o simbòlics que un determinat pro-

ducte pot proporcionar. Hi ha una construcció social

feta entorn de la necessitat imperiosa d’aconseguir

que la dinàmica del sistema no s’aturi i les necessitats,

si no són expressades obertament, cal generar-les i, si

és necessari, crear-ne de noves.

Des d’aleshores, el món marginal és el que,

per les causes que sigui, no pot entrar en aquesta

9

alçades de sostres i dimensions força humanes (per

exemple, el Poble Nou de Barcelona).

La de la dècada dels anys 1920-1930 procedent

ja de les regions murcianes més llunyanes i que van

arribar a generar nous barris de les ciutats (per exem-

ple, La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat). Aquests,

vingueren per l’abundant feina ofertada amb motiu de

les obres del metro transversal de Barcelona i els

monuments i palaus de l’exposició internacional de

l’any 1929 a Montjuïc de Barcelona. La necessitat d’ha-

bitacle d’aquesta població recent vinguda, va donar

naixement a un tipus de construcció privada, no sem-

pre de planta i pis, anomenada “corea”, especificada

per una certa qualitat constructiva, àdhuc des del punt

de vista estètic i, per altra banda, els barris de promo-

ció pública del temps de la Dictadura del General

Primo de Rivera anomenats de les “cases barates” dels

quals encara en queden quatre valuosos testimonis a

la ciutat de Barcelona: Eduard Aunós, Ramon Albó,

Milans del Bosch i Bon Pastor; casetes de planta baixa,

enjardinades, amb materials de molt baixa qualitat.

La tercera és la immigració dels anys 1940

immediatament després de la guerra civil espanyola,

els anomenats “anys de la fam”. Les migracions, ara

provenen d’arreu, sobretot d’Andalusia i d’Ex-

tremadura. El país travessa una situació dramàtica on,

a part del treball i dels medis de subsistència, hi man-

cava de tot. Madrid, Barcelona, Sevilla, València,

Bilbao i totes les grans ciutats veuen proliferar grans

extensions de barraques i de barris marginals mar-

cats per les mancançes urbanístiques i per una degra-

dada qualitat de vida que sumia els que hi habitaven

en unes condicions d’extremada pobresa. Són els

anys de racionament, del control del mercat en un

context d’autarquia política, social i econòmica i de

mancançes socials i humanes de tota mena.

Recordo les guerres reivindicatives per tenir un

sostre que els immigrants edificaven la nit i que els

gestors municipals de la Ciutat de Barcelona enderro-

caven al matí. És l’escàndol dels milers de persones

visquent de qualsevol manera a Montjuïc, Sant Genís

dels Agudells i Torre del Baró de Barcelona, o El Pozo

del Tio Raimundo, Palomeras Altas i Palomeras Bajas

de Madrid, per citar uns exemples prou coneguts. Era

població treballadora disposada a entrar al mercat

laboral quan trobaven una feina; però que ni disposa-

va d’habitacle ni del mínim necessari per a ells i les

seves famílies. La marginació social per causes ecolò-
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mint els aspectes més definitoris de la seva realitat i

d’altres que ja en tenen prou de comentar les incidèn-

cies des d’una barrera. Hi ha aspectes culturals que

ens diferencien: la religió, l’assumpció d’una determi-

nada ideologia política en un projecte de societat con-

cret, els gustos artístics i estètics pel que es refereix a

la creativitat personal. I etcètera.

Som diferents, sí; però de cap manera som

superiors els uns als altres: ni per sexe, ni per edat, ni

per cultura, ni per ètnia, ni pel color de la pell, ni per la

preparació acadèmica, ni per la religió, ni per l’opció

política. No hi ha una jerarquia social predeterminada

perquè les diferències i les diversitats esmentades són

situacions reals i efectives que no són aptes a provo-

car superioritats o inferioritats.

I precisament la “ideologia de la diferència”

consisteix en la fabricació fictícia i efectiva de la supe-

rioritat per raó de les diferències que hi ha entre els

diversos col·lectius socials. Estem en una societat mar-

cada per les desigualtats socials, per les discrimina-

cions i per les jerarquies artificialment concebudes,

estem en una societat en la qual la superioritat i la

inferioritat estan socialment construïdes i definides. No

tant a nivell de concepte com de pràctiques que enca-

minen la manera de tractar les persones i que, per

tant, es viuen en les nostres relacions socials quotidia-

nes. Es per això, que es produeixen diferències de

tracte entre l’home i la dona, entre el jove i l’adult, entre

el blanc i el negre, entre el qui té cultura cultivada i el

que no en té, entre el ric i el pobre, entre el que gau-

deix professionalment d’un prestigi social i el que es

troba abocat a una situació de desconsideració.

Per tal d’explicar concretament el que vol dir la

ideologia de la diferència ho evocarem senzillament

amb l’exemple d’una pel·lícula argentina que ja fa

temps que va ocupar les nostres pantalles: LA RAULI-

TO. La trama té una protagonista, la Raulito, una nena

adolescent que pateix la situació perenne d’ésser con-

siderada diferent, en el sentit d’inferior; si cau en mans

del jutge la tancaran al reformatori perquè la seva

conducta no s’adiu al que d’ella s’espera, si cau en

mans del metge serà reclosa a un hospital per a rebre

un tractament a causa del seu desequilibri de perso-

nalitat des del moment que no encaixa dintre el que

d’ella s’espera. El que de cap manera és possible és

que La Raulito pugui ésser considerada una criatura

normal. Quina conclusió concreta en trec d’aquest

relat cinematogràfic?

Simplement, que la ideologia de la diferència es

basa en la ciència per a corroborar i legitimar la inferio-

ritat social d’una persona. La ideologia de la diferència

fa “natural” un sentit de “normal” la consideració de qui

ha d’ésser considerat un marginat social o formant part

d’un col·lectiu marginat. I la ciència, sigui mèdica o jurí-

dica, és la que està legitimada per “normalitat” o qui ha

d’ésser considerat “al marge” d’aquella normalitat.
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roda infernal de la producció i el consum. El jubilat, el

qui no té preparació tècnica, el que és víctima de l’al-

cohol, el que ha descobert fonts d’ingressos aliens a

posar la seva força de treball al servei del sistema i el

que des de la seva cultura concep el treball com la

realització pròpia i autònoma separada de l’alinea-

ció... no estan en condició d’entrar dintre la roda, no

poden donar efecte a aquest requeriment actual de

sistema. El marginat social, des d’aquesta perspectiva,

és aquell que, per les causes que sigui, no es troba en

condició de satisfer aquest requisit del sistema socio-

econòmic dominant.

c) La tercera explicació interpretativa de la mar-

ginació social des de la sociologia, es fixa en un altre

aspecte completament diferent tot i que directament

vinculat a aquests temes estructurals: l’existència

d’una construcció social nascuda a l’ombra del que la

crítica antipsiquiàtrica anomenava la “ideologia de la

diferència”. Què es vol dir amb l’expressió referida a la

ideologia de la diferència?

Vivim en una societat en la qual la nostra

existència social es defineix per la diversitat; és a dir,

convivim i ens interelacionem en un món en el qual,

cada vegada més, per causa directament provocada

per les facilitats de comunicació i d’informació socials,

compartim la nostra quotidianitat amb una gran diver-

sitat de persones, de situacions, de cultures, de llen-

gües, d’estils de vida i de formes d’ésser. Som essen-

cialment diferents i diferenciats.

Hi ha aspectes demogràfics que objectivament

ens identifiquen amb un col·lectiu concret de la vida:

homes i dones, joves i grans, autòctons del petit país i

sobrevinguts d’altres cultures. Hi ha aspectes biogrà-

fics que puntualitzen i subratllen les nostres diferèn-

cies: n’hi ha que tenen uns estudis i altres que no en

tenen, n’hi ha que ostenten una important preparació

tècnica i cultivada i altres que únicament disposen

d’uns estudis bàsics i simples o que són analfabets,

n’hi ha que han experimentat processos migratoris

més o menys complexos i altres que no s’han mogut

mai de la seva localitat, n’hi que han viscut traumes

accidentals o malalties més o menys cròniques i altres

que gaudeixen d’una considerable salut. Hi ha aspec-

tes localistes que ens defineixen i especifiquen la nos-

tra manera d’ésser: n’hi ha que han viscut sempre en

medi rural i d’altres en medi urbà, n’hi ha que partici-

pen en les lluites reivindicatives del seu poble tot assu-
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Volem ara contemplar la marginació social, no

des de la mirada de la societat del consentiment, sinó

des de la mirada del mateix marginat o marginalitzat.

Seguirem aquí i ara un doble itinerari interpretatiu:

començarem per dilucidar la tipologia social de la

marginació des de la perspectiva única de les causes

psico-socials que condueixen a la marginació, per

acabar intentant d’explicar el que és vertaderament la

“subcultura de la pobresa”.

Segons una classificació tipològica que vaig

teoritzar jo mateix ja fa alguns anys (“La marginación

social”, a Marsal, JF Oltra, B, editors, “Nuestra Sociedad.

Introducción a la Sociología”, Barcelona, Vicenç Vives,

1980, cap 10, pp. 265-289) i, que he anat polint a mesu-

ra que la meva recerca professional m’anava enriquint,

modificant i matisant algunes afirmacions, vaig conce-

bre la marginació social segons una segmentació que

explica la diversitat morfològica dels grups marginals

en funció de criteris diferenciadors que expliquen i

donen raó de l’existència en les nostres societats

desenvolupades de grups diversos de col·lectius que

poden i deuen ésser considerats marginals.

Les tipologies marginals es poden reduir a sis

grups diversos. Pel que es demostra que cada socie-

tat té determinats grups que poden ésser inclosos din-

tre del món de la marginació; és a dir, cada societat

fabrica i produeix els seus propis grups marginals. Ho

exposarem de manera esquemàtica i ho il·lustrarem

amb sengles exemples que podran fer entendre d’una

manera exhaustiva el que volem dir.

Això ens condueix a una consideració prèvia.

Fer un inventari del que pot portar a la marginació és

passar revista a la societat mateixa, perquè els nivells

de marginació responen a la mateixa estructura social.

Hi ha una relativitat de causes. I l’exemple de

la deficiència mental ens pot ajudar a entendre el que

volem dir. En efecte, la subnormalitat presenta carac-

terístiques tanmateix ben diferenciades; hi ha graus

en el síndrome de la deficiència mental que interna-

cionalment són prou coneguts: el profund, el sever, el

mig i el lleuger, i a més el Bordeline o límit. Aquestes

denominacions responen, no solament a un coeficient

intel·lectual divers, sinó a unes reals i efectives possibi-

litats d’autonomia. De totes maneres, la deficiència

mental en qualsevol dels graus i nivells d’afectació

situa el subjecte que la pateix en molt males condi-

cions de participació a la vida col·lectiva per causa,

precisament, dels seus dèficits irreversibles.
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Des d’aquesta explicació, la marginació social

és fruit d’una construcció social fabricada a l’ombra de

la jerarquia que s’estableix espontàniament entre els

ésser humans. Veiem la diferència i diversitat entre les

persones sota el prisma únic de la desigualtat social.

d) La darrera explicació sociològica entorn de

la marginació va més enllà dels aspectes ecològics o

del sistema sòcio-econòmic dominant, més enllà de la

construcció social de la desigualtat; se centra, concre-

tament, en la mateixa reacció social com a causa. El

cert és que, des d’aquesta perspectiva, la mateixa

intervenció social assistencial o curativa pot ésser

causa explicativa de la marginació social.

En efecte, tota institució té per si mateix tendèn-

cies absorbents; és a dir, a la llarga, i sovint a la curta,

tota institució tendeix a ésser una finalitat en si mateixa,

a esdevenir constructora del seu objectiu institucional

pel qual va ésser creada i, per tant, a oblidar-se de les

persones que s’hi acullen. Aquestes tendències exclusi-

vistes i centrípetes són generalitzables a tota mena

d’institucions; normalment és només i únicament una

qüestió de graus; n’hi ha que són profundament exclu-

sivistes i d’altres que ho són de manera més subtil i

menys visible. No és la mateixa capacitat possessiva la

de la família que la dels mitjans de comunicació social.

Això fa que, quan la reacció social pretén inter-

venir directament en un món marginal, empri sempre

una via institucionalitzada per tal de curar, reparar, ins-

truir, separar o corregir una determinada situació. I això

fa que hi hagi precisament determinades institucions

(per exemple, la presó, el refor-

matori, l’hospital psiquiàtric o tota

mena d’institucions totals) que

tenen tal força d’absorbència que

són aptes per elles mateixes a

segregar de tal manera les per-

sones acollides que acaben

esdevenint col·lectius marginats;

la institució els ha controlat de tal

manera, els ha dimensionat o eti-

quetat amb tal força que, per aquest mateix fet, els

interns que acull i que pretén recuperar o millorar, aca-

ben essent marginats socials. Paradoxalment, la institu-

ció total acaba definint socialment la mateixa margina-

ció i acaba produint o agreujant els mateixos problemes

que pretén superar o resoldre.

Cert que els interns, objecte del control social

tan agudament posat a prova, acaben articulant un

seguit de conductes adaptatives tanmateix ben diver-

ses; però l’aspecte etiquetant de la institució total no

perdona i queda com un segell inesborrable que pot

acabar condicionant o, el que és pitjor, definint el futur

d’aquella persona que ha sofert un determinat episodi

d’internament o de tractament en la seva vida. Per

exemple, l’exreclús veurà tancades les portes del mer-

cat de treball pel fet d’haver estat internat a la presó i el

qui ha patit una malaltia mental en un hospital psiquà-

tric trobarà recels sitemàtics en les seves relacions quo-

tidianes per causa només i únicament del seu historial

temporal en un manicomi. El cert és que l’internament

pot ésser, i sovint és, una causa de marginació social.

La marginació social vista des de fora ens fa

veure almenys, que abordar aquesta qüestió és un tema

de societat. Concretament, treballant aquest concepte i

contemplant-lo des de l’exterior, tota la societat s’hi troba

implicada. Això fa que de cap manera poguem conside-

rar la marginació social com un objecte únicament extern

i contemplar-lo com una cosa aliena. Intentant esbrinar el

concepte i les seves interpretacions, ja ens estem ado-

nant que tenim sobre la taula un tema de societat.

Un grup de nins Bosnis 

visitant les instal·lacions 

de Marineland.

Comunitat terapèutica del Projecte Home 

“Ses Sitjoles” (Campos).
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buscant directament la confrontació agressiva arribant

fins a extrems obertament i clarament criminals; el tret

comú és la protesta i la fabricació artificial o profunda

d’un model de vida construït a la pròpia mida.

Aquesta marginació alternativa és, certament,

objecte de rebuig social. Així com els anys seixanta els

hippis s’aïllaven a Eivissa i vivien dels treballs artesa-

nals, practicaven l’amor lliure i tenien una relació místi-

ca amb l’haixix, posteriorment els podem trobar,

aquests grups, als centres de les nostres ciutats comer-

cialitzant els seus productes i variant determinades for-

mes externes que són apreciades només i únicament

pel poder de diferenciació social deliberadament bus-

cat. D’una manera o altra, aconsegueixen aquesta sin-

gularitat i la diferència que estableixen amb la societat

del consentiment, troba un cert grau o nivell de rebuig

social. Sobretot, aquest rebuig és fort quan la violència,

l’agressió i la pretesa ideologia que sostenen s’enfron-

ta directament amb la societat més àmplia.

Heus aquí una primera tipologia marginal

concretada en l’automarginació i marcada per la seva

deliberadament volguda diferenciació social.

b) La marginació evasiva s’explica per les

mateixes causes psicosocials que la precedent; però

la resposta dels grups identificats en aquesta tipolo-

gia és l’adopció d’una conducta d’evasió. En efecte, es

tracta ara de bus-

car pels mitjans

que sigui desa-

parèixer personal-

ment davant la

implacable pressió

social. La droga,

l’alcohol, les sectes

religioses o no reli-

gioses serveixen precisament per a trobar espais per

a la fugida de si mateix, per a trobar paradisos aca-

ronats i desitjats.

És igual que sigui l’estímul artificial, l’excitació

voluntàriament desitjada, el “col·loque” en una actitud

sentimentalment intencionada, l’esoterisme d’una

promesa irrealitzable, la cuirassa d’un sobrenaturalis-

me falsament o idealment construït, l’argumentació

d’un dogmatisme del qual s’evidencia una certa irra-

cionalitat o una dificultat de comprensió, la imposició

d’una disciplina grupal que promet un paradís i una

plenitud de realització personal a través d’una cotilla

impositiva que ni deixa respirar. És igual; del que es

tracta és de viure experiències noves i fins ara desco-

negudes que difícilment es poden trobar a la societat

normativa, regulada, imposada i exigent que deixa un

buit considerable en les pròpies apetències personals.

En principi, la marginació evasiva, malgrat la

considerable ressonància social i l’aprehensió que pro-

voca, no pressuposa de cap manera un desequilibri

mental; però el que sí és cert és que la recerca constant

de sortides d’aquesta mena suposa o pot comportar

un veritable autoengany i, en un període més o menys

curt, pot acabar produint vertaderes malalties i, segons

com, una lesió irreversible i crònica en la persona

podent arribar fins la mort. Els càncers de fetge pro-

15

Ara bé, segons sigui l’evolució soòcio-econò-

mica d’una societat determinada, aquesta marginació

social arribarà a cotes tanmateix ben diferenciades.

Així, per exemple, en països en via de desenvolupa-

ment, els deficients mentals lleugers són detectats

quan s’observa les dificultats d’aprenentatge al

moment que arriben a l’escola i, a vegades, encara

més tard en etapes de la vida posteriors. I és per això

que podem trobar persones amb una deficiència

mental lleugera fent una vida pràcticament normal:

realitzant un treball ordinari i rutinari que no necessita

gran preparació, poden arribar a fundar una família i

es relacionen amb tota normalitat en contextos socials

i de relació que no necessiten capacitats més àmplies.

Evidentment, tot això ho fan amb les pròpies limita-

cions sense poder aspirar a una preparació tècnica o

a formulacions estructurals més promocionades.

En canvi, en societats més evolucionades, el

nostre deficient lleuger es troba més fàcilment escopit

d’un sistema que és més exigent i més competitiu; les

mateixes exigències socials d’aquesta mena de socie-

tats van deixant al marge col·lectius de deficients men-

tals que en altres contexts passarien completament

desapercebuts.

Aquest exemple ens ajuda a entendre que

determinats col·lectius marginals es veuran més

segretats i més rebutjats en societats urbanes que en

societats rurals en les quals el “beneit del poble”, la

persona de la tercera edat, el que té antecedents poli-

cials, la mare soltera, el toxicòman i tants altres grups

marginals es veuran rebutjats o acceptats a la comu-

nitat de pertinença de manera molt diferent.

L’anonimat de la gran ciutat ajuda a encobrir moltes

problemàtiques d’identitat i de conducta que en un

context rural es presentaran de manera molt diferent.

En aquest sentit també hem de considerar el

paper fort que juguen els estereotips socials que són

propis d’un context determinat i que acaben edificant

construccions socials completament diferenciades.

Així, per exemple, l’esquizofrènia o la bogeria es troba

més marginada que l’oligofrènia o la deficiència men-

tal i el delicte de sang troba una repercussió social i

una reacció molt més dura que el delicte de robatori, i,

encara, el delicte petit de carrer té un estatut molt més

gran de generació d’inseguretat ciutadana que el

delicte d’extradició de capitals o el delicte mafiós del

tràfic de drogues. Sempre i arreu és una qüestió d’i-

matge social, de reacció social i, en darrer terme, d’es-

tereotips socials.

Això ens porta de la mà a pensar que l’anàlisi

de les causes psicosocials de la marginació no admet

determinismes o veritats absolutes i definitives i s’ha

d’acceptar, mal que ens pesi, allò que és tan consubs-

tancial a la sociologia com és la relativitat de les seves

afirmacions.

Fetes aquestes precisions que creiem necessà-

ries, és ara l’hora d’intentar comprendre les nostres sis

distincions tipològiques de la marginació social.

a) La marginació alternativa és sobretot una

automarginació o autoexclusió dels subjectes en el

grup social de pertinença. És tot el món de la contra-

cultura que, donada la gran pressió social normativa

que ha impulsat els grups que s’automarginen a unes

posicions de contestació del sistema institucional

vigent. La família com a font de coaccions i de repres-

sions; la institució laboral suposa sempre ésser explo-

tat i humiliat en la pròpia dignitat; la propietat privada

genera egoïsmes i especulacions opressores; l’estat

és sempre, prengui la forma que prengui, un sistema

més o menys refinat de coacció...

No hi ha més sortida que fer una societat a la

pròpia mida: la vida comunal, el treball artesanal, la

propietat col·lectiva, l’autonomia per respecte a l’es-

tat... Cal viure la vida de manera autònoma i lliure. Cal

fabricar una societat a la pròpia mida.

D’una manera o altra, tots els grups contracul-

turals han articulat un discurs semblant i d’aquí neix la

seva automarginació. Ja des de socialisme utòpic,

aquesta marginació s’ha revelat com present a les

nostres societats. I és per això que la denominem

“alternativa”, en el sentit de buscar sortides originals i

pròpies a la singularització d’una construcció social

edificada alternativament. Els hippis dels anys seixan-

ta, els pankis dels anys vuitanta i els skins o caps

rapats dels anys noranta responen a aquesta filosofia

comuna de la contestació alternativa: marginar-se de

la societat de la producció i el consum.

De vegades, només des de la provocació for-

mal, innocent i superficial dels vestits, de les cadenes,

dels pentinats i de la manera de presentar-se; altres
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residències per aquest tipus de persones i la protecció

sanitària i de vacances o oci per a la tercera edat amb

el reforç de les tasques ocupacionals i terapèutiques,

volen trencar el mite socialment creat entorn de la mar-

ginació social d’aquestes persones. S’ha avançat mol-

tíssim en la via d’aquesta sensibilització i d’aquesta nor-

malització; però encara falta molt camí per córrer. Puix

que a vegades, la intervenció social és mal feta i, ales-

hores, es poden produir regressions que acaben

agreujant considerablement les situacions socials que

motiven aquesta marginació social. Hem vist massa

situacions d’aquestes per a deixar-ho en silenci..

No són pas poques les institucions socials del

sector privat que han acabat edificant grans negocis

lucratius a l’esquena de la marginació natural d’exclu-

sió. Des d’aleshores, les atencions són discriminatò-

ries en funció de la capacitat econòmica del marginat

i els seus familiars. Aquí hi ha implicacions del sistema

educatiu, de la clínica, de les residències de la tercera

edat entorn dels quals la nostra crítica s’adreça de

manera directa i sense cap mena de misericòrdia.

En definitiva, les causes d’aquesta marginació

social, tot arrancant de problemes objectius d’incapa-

citació, vénen generades per situacions socioeconò-

miques particularment degradades. Aquest fet, afe-

gint-hi la mateixa intervenció social que acabem de

descriure, es tradueix en un considerable augment de

la incapacitació per causa de les progressives i conti-

nuades regressions.

I el rebuig social que pateix la marginació natu-

ral d’exclusió varia considerablement segons es tracti

d’un context social o d’un altre. És així com la margina-

ció s’accentua a la ciutat on la persona gran o el

minusvàlid, no solament fa nosa, sinó que demana

unes atencions i unes cures que moltes vegades no

s’és capaç de donar perquè la mateixa esquizofrènia

de la vida moderna està pensada essencialment per a

la gent jove, productiva i que es troba en condició de

moure’s per si mateixa; no hi ha espais per a ells per-

què la dinàmica immobiliària i constructiva no ha pre-

vist pisos pensats per eventualitats d’aquesta mena. Tot

el contrari del món rural on hi ha espai, els temps de

treball són compartimentables i la persona pot jugar

un rol primordial com és ara, per exemple, el del con-

sell i l’orientació dels més joves. És un exemple que pot

il·lustrar la relativitat d’aquesta mena de marginació. El

mateix podríem dir de la capacitat socioeconòmica de

la família; on hi ha pobresa de recursos, hi ha també

greus problemes d’atenció a aquesta marginació.

d) I arribem a la marginació artificial d’exclusió,

la que neix d’un problema bàsic de desarrelament. Ja

no es tracta, ara, d’incapacitats irreversibles, sinó més

aviat de conductes no admeses pel grup social més

ampli i, per tant de conductes o formes de fer o estils de

vida que són objecte de blasme social. Les mares sol-

teres, els homosexuals o les lesbianes, pateixen situa-

cions de marginalitat des del moment que les seves

conductes i maneres de fer xoquen amb la societat

més àmplia. I, en funció de què? Només i únicament en

funció d’uns valors socialment consentits i acceptats

que es tradueixen en maneres de fer a les quals

aquests grups no responen adequadament.

El valor de la maternitat, en el context del matri-

moni normativament estipulat, l’heterosexualitat que

imposa una relació ideal única i exclusiva entre un

home i dona, han estat contradits per la manera de fer

i de comportar-se de la mare soltera (no del pare sol-

ter) i dels gais i lesbianes. Es per això que la tipifiquem

com a marginació “artificial”, puix que el rebuig social

s’expressa a partir del xoc d’una manera de fer i de

comportar-se que no s’adiu idealment a uns valors

socialment consentits i que s’han de traduir en unes

práctiques coherents i esperades.

Els grups socials implicats en aquesta tipologia

de marginació artificial no han pas provocat la situa-

ció, sinó que aquesta marginació parteix de fets i con-

ductes que no són, de cap de les maneres, accepta-

des ideològicament i de fet pel cos o col·lectiu social

de referència; és a dir el que es considera socialment

com intocable, evident, donat per descomptat i abso-

lutament indiscutible.

e) La marginació cultural, per la seva banda,

respon a un altre tipus de coordenades tanmateix ben

diferenciades. Els gitanos, els quinquis, les minories

racials i, en general, els emigrants o els treballadors

estacionals al camp, es troben tots ells davant d’un xoc

de cultures que comporta un entramat de valoracions

de la vida quotidiana diferenciada, des dels elements

existencials i d’identitat més a ras de terra a l’estructu-

ració de les relacions socials en el marc de la quotidia-
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duïts per l’alcohol, la deterioració mental ocasionada

per determinades drogues, la destrucció de la capaci-

tat crítica i de la mateixa personalitat que es desprenen

de la fidelitat a uns grups sectaris determinats, són

exemples clars de les conseqüències que es poden

derivar d’aquesta marginació evasiva vista habitual-

ment per la societat com generalment destructives i

com un veritable perill social des d’una mirada acrítica.

Els qui freqüenten aquesta marginació evasi-

va, són objecte d’un considerable rebuig social. Potser

l’expressió més recentment paradigmàtica d’aquest

rebuig és la malaltia de la SIDA tan estretament lliga-

da a casa nostra amb la freqüentació de drogues que

es prenen per via intravenosa o de conductes social-

ment reprovables.

La marginació evasiva és despreciada, no tant

per la ingerència de productes o estimulants que poden

provocar l’apetència, per la fidelitat a un grup que pot

ajudar a sortir de les contradiccions presents, sinó per la

gran problemàtica que sol comportar l’apetència o l’ad-

dició, no solament pels qui s’hi troben directament

implicats, sinó per les persones que depenen i formen

l’entorn d’aquests tipus de situacions. Aquestes conse-

qüencies acaben essent inapel·lables i ineludibles. La

marginació evasiva, per aquesta causa, té una imatge

social completament deteriorada.

c) La marginació natural d’exclusió ens fa girar

la plana de l’anàlisi de la realitat social; estem ara en

un àmbit que no té res a veure amb el que hem vist

fins ara. Per la deficiència mental, per la malaltia men-

tal, per l’invàlid, per la tercera edat les arrels de la seva

marginació són completament diferents.

Cap d’aquests grups marginals exclosos d’una

forma natural es troba en condicions ni físiques, ni psí-

quiques de participació en la societat productiva. Els

handicaps irreversibles (el malalt mental, el subnormal,

el jubilat, l’invàlid ja no poden recuperar fàcilment la

seva integritat, perquè la seva mancança els desquali-

fica per entrar en la roda infernal de la producció i el

consum) els desqualifiquen per a dur una vida “nor-

mal”. És per això que considerem que es tracta ara

d’una marginació “natural”; és a partir d’un problema

biològic, d’una incapacitació clínicament provada o

d’una edat que els ha segregat del mercat de treball,

que es troben en la situació real en la que es troben.

El marginat natural d’exclusió se sap marginat

de la societat i impossibilitat de realitzar un projecte de

vida personal i absolutament integrat. No es tracta

d’una simple sensació, sinó que es tradueix d’una

manera oberta o finalment expressada en un vertader

rebuig social.

En aquests moments assistim a un esforç de

sensibilització i d’atenció d’aquestes problemàtiques

tan específiques. El crit d’alerta que reclamen les asso-

ciacions de deficients mentals, de minusvàlids o els

col·lectius de la tercera edad és que no siguem els con-

siderats “normals” els qui

els fem invàlids. Les esco-

les especials, substituïdes

des del 1984 a Catalunya

per la llei de la integració

d’alumnes amb neccesi-

tats educatives especials

a l’escola ordinària, els

tallers protegits, les
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Crec que hi ha, en tot aquest tema, una verta-

dera i real inversió de valors; inversió que afavoreix

només i únicament a una classe social ben concreta.

Es per això que he dit abans que la marginació justifi-

cativa està lligada directament a la hipocresia social.

El sistema es justifica a si mateix a través de la

simulació: les redades, els cops d’efecte i la tanquil·lit-

zació sistemàtica de la consciència social. És així com

s’encobreixen els grans negocis a escala planetària

que, sota el pretext real de la difícil persecució, consti-

tueixen uns negocis escandalosos i de gran embalum:

armes, droga, transferències i transaccions en els

negocis de la prostitució i dels òrgans humans, àdhuc

vides humanes; en connivència amb la gran banca,

poderoses empreses i prolífics poders financers a

escala internacional i planetària.

La marginació justificativa ni és un problema

de malaltia, ni la seva conducta pot ésser interpretada

únicament des de la perspectiva única de la seva

voluntat lliure i espontània. Hi ha una bona complexi-

tat de raons, moltes d’elles socials, que contribueixen

a la construcció d’aquesta tipologia de la marginació

social, que es troben, de tal manera interelacionades,

que es fa pràcticament impossible intentar unes expli-

cacions causals que puguin donar una interpretació

definitiva sobre el per què hi ha delinqüència i per què

existeixen prostitutes.

Amb l’agreujament sobreafegit que la margi-

nació justificativa s’incrementa a mesura que la inter-

venció social es va fent present. És una roda infernal i

un cercle viciós perquè, a més intervenció social, més

s’etiqueta aquesta tipologia marginativa i a més eti-

quetatge, més pes hi recau en forma de control social.

La situació s’agreuja considerablement a partir de la

intervenció i és aquí que, des de la sociologia de la

desviació, parlem de “carrera”, en tant que sotmesa a

la dinàmica contradictòria que s’estableix entre des-

viació i control social que provoca contradictòriament

la continuïtat de la conducta.

Vista la tipologia de la marginació social que

aconsegueix fer-nos entendre gran part de la pro-

blemàtica des de dintre, ja només ens manca com-

pletar-ho amb l’intent de descriure el que Oscar Lewis

en deia la subcultura de la pobresa.

Oscar Lewis va escriure una trilogia:

“Antropología de la pobreza, Los hijos de Sánchez i

Pedro Ramírez” que suposa un intent de descriure

antropològicament i d’interpretar la pobresa tal com

es presentava a Mèxic. Va escriure un quart text sobre

la pobresa a Puerto Rico, “La Vida”, en el pròleg del

qual dóna una definició del que ell en diu la subcultu-

ra de la pobresa. Lamentablement, va morir quan es

proposava analitzar amb el mateix mètode la pobre-

sa als Estats Units d’Amèrica.

I què ens diu aquest autor? La pobresa genera

cultura; és a dir, hi ha una manera de viure el món de

la pobresa, quan aquesta és crònica, que es troba en

la sociogènesi d’una manera singular d’adaptar-s’hi o

de reaccionar-hi. La cultura de la pobresa no és res

menys que “l’adaptació o reacció del pobre a la seva

degradada existència”. I aquesta reacció o adaptació
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nitat, des de la concepció del poder i de les seves jerar-

quies a les institucions diverses que depenen d’aquest

poder, passant per les cosmovisions diverses donades

per concretes dimensions religioses, des de...

Tot és culturalment, talment diferent de la

societat més àmplia, que es dóna una certa incompa-

tibilitat entre cultures diferenciades que arriben a

estructurar unes distàncies efectives, més basades en

la superioritat o la inferioritat que no pas en el fet de la

diversitat cultural.

Prenem els gitanos com exemple. Hom veu que

ni la seva organització familiar, ni la realització d’un tre-

ball efectiu, ni la seva concepció de la dona, de la justí-

cia o de la societat tenen res a veure amb la societat dels

paios. Per què se’ls obliga a posseir una documentació

(carnet d’identitat, llibre de família o altres documenta-

cions), quan el clan, la tribu o la família en sentit ampli

coneixen perfectament la seva identitat grupal? Per què

se’ls fa anar a l’escola quan no la valoren? Per què se’ls

vol introduir en el món de la producció i la tècnica capi-

talista quan els seus patrons culturals els impulsen a no

treballar mai per compte d’un altre (dedicació a la com-

pra-venda, arreglar paraigües o dedicar-se al món arte-

sanal)? Per què se’ls denuncia davant els tribunals quan

ja disposen de mecanismes per a solventar les seves

diferències familiars o grupals, o quan ni tenen el mateix

concepte de delicte que la societat paia? Per què han de

declarar un domicili, si molts d’ells són nòmades?

El concepte de cultura, des del moment que

estructura uns aspectes normatius, explica la mesura

d’aquesta marginació. Es tracta de cultures (o subcul-

tures) obligades a viure amb models culturals dife-

rents. Aquest xoc de cultures produeix massa sovint

rebuig social per causa dels estereotips socials

vigents; aquest rebuig pot arribar fins a la racialització

de tal manera que, quan es dóna racisme, s’arriba

fàcilment a la violència. La història de la humanitat ens

forneix una gran quantitat d’exemples de models d’in-

compatibilitat cultural que han conduït fins a la volun-

tat de fer desaparèixer el grup racialitzat i fins i tot del

genocidi d’un poble.

f) Finalment la marginació justificativa troba les

seves arrels en la hipocresia social. Els delinqüents, les

prostitutes i els grups que es comporten al marge de

la norma, no tenen més greuge sobre ells que el fet

que s’han situat al marge de l’ordenament legal vigent

en una societat determinada; és a dir, del que ha estat

escrit a la llei.

La marginació justificativa pateix una dobla

segregació, social i legal. Però, paradoxalment, es trac-

ta de conductes que el sistema social i nomativitzat

necessita, altrament hi ha una justificació impossible de

conductes semblants que es donen en la realitat de la

societat. Es per aixó que l’hem qualificada de “justificati-

va”: mentre es persegueix i es tanca el delinqüent, men-

tre es rebutja la prostituta per l’aberració de la venda de

serveis personals i íntims, s’està desviant la mirada

d’una altra delinqüència, d’una altra prostitució vigent

en la vida col·lectiva i que passa desapercebuda.

Els termes de la definició d’aquest grup margi-

nal s’expressen d’una doble manera: la voluntat inte-

ressada per part de les instàncies socials i l’efecte de

l’exclusió de la qual són objecte per causa d’una forta i

important reacció social davant de conductes que

socialment generen por o contradiuen obertament els

valors prioritzats per la societat del consentiment. Si obli-

dem qualsevol d’aquests dos extrems, podem caure

fàcilment en el simplisme de considerar aquesta tipolo-

gia com un simple esdeveniment atzarós i aleatori.

I, quin interès té la societat àmplia en la per-

manència i perpetuïtat de la delinqüència i la prostitu-

ció? Anem en compte a l’hora de respondre a aquest

interrogant. Tant la delinqüència com la prostitució

només fan que encobrir una realitat de fons entorn de

la qual el sistema social no deixarà mai d’ésser-hi pre-

sent. Concretament, la delinqüència i la prostitució que

freqüenten els nostres tribunals, coincideix en ésser la

delinqüència i la prostitució de les classes socials més

modestes. Ni el delicte de coll blanc, ni l’altra prostitució

solen tenir conflictes oberts amb la justícia i aquelles

conductes de les classes socials modestes controlades

pel sistema, encobreixen, amaguen i emmascaren la

desviació de conducta de les classes socials més eleva-

des. I, en  el supòsit d’una simulació de la intervenció

judicial, aquestes conductes que no solen controlar els

nostres tribunals, solen tenir una penalització molt infe-

rior; per això es penalitza de manera més severa els

petits furts o robatoris que l’extradicció fraudulenta de

capitals. La reacció social davant d’aquests episodis és

considerablement diferent.
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La mirada de la marginació social des de la

perspectiva de la sociologia, tant des de les conside-

racions externes com des de l’interior, ens ha fet veure

un aspecte certament innovador i original del proble-

ma sociològic de la realitat marginal.

Seria una ingenuïtat pensar que amb el nostre

esforç d’intervenció social, sigui des de l’àmbit públic o

privat, podríem arribar a eliminar-la. Cal entrar en la

convicció i assumir que de grups marginals n’hi haurà

sempre i que el que hem dit abans és cert: “cada

societat genera els seus marginats”.

Però això no pot ésser impediment per a tre-

ballar coratjosament i de manera valenta i decidida en

pro i a favor dels grups marginals. I, per fer això, ens

calen dues coses que ens semblen fonamentals: hem

d’assumir un nou humanisme i hem d’entendre el que

és una perspectiva educativa i pedagògica.

Primerament, cal dir que per a treballar efecti-

vament per la marginació hem d’adoptar una nova

concepció de l’home i de la dona que viuen en socie-

tat. Tant l’home com la dona tenen una identitat essen-

cial que no és reductible a les seves condicions mate-

rials i psicològiques d’existència; aquesta identitat es

defineix per la singular, única i irrepetible excelsa dig-

nitat de la persona humana. I aquest dignitat està per

damunt i més enllà de les seves addicions, de les

seves valoracions, dels estereotips socials imperants,

de les seves peculiars conductes, de les normes

socials que s’imposen en un moment històric donat i

dels sistemes d’organització del poder en una societat

determinada. Ningú es pot veure minusvalorat ni des-

preciat per la seva manera d’ésser i de comportar-se.

Per treballar eficaçment en el món de la marginació,

cal assumir abans de tot aquest postulat intocable de

la dignitat de l’home.

Segonament, cal tenir les idees pel que res-

pecta al que és indeclinadament la perspectiva

pedagògica. D’entrada, no hem de pensar que les

conversions siguin massives tal i com s’explica de la

tasca dels missioners catòlics en les històries seculars

sobre l’evangelització. No, no es poden esperar mai

del treball social conversions multitudinàries.

L’educació és posar monedes a la butxaca de

l’educand. Hom pot tenir la impressió que el missatge

redemptor no es capta; però no cal veure-ho ni mesu-

rar-ho. Hom no sap mai si, en un futur, en un moment

donat de la seva vida, aquesta persona es pot trobar

en una circumstància que aquelles monedes que un

dia va emmagatzemar seran necessàries. Educar és

treballar en la foscor: però amb l’absoluta seguretat

que no es treballa en el buit. Les monedes serveixen

sempre, malgrat que el treballador social no pugui

comprovar-ho. Per treballar amb la marginació social,

s’ha de fer com a condició essencial una tasca con-

creta des d’aquesta perspectiva pedagògica.

Altrament, la sensació de buidar-se i de no-res pot

enfonsar les més bones intencions.

És per això que el treballador social necessita

ésser acollit i sotingut en la seva tasca. Aquesta és una

qüestió que s’ignora massa sovint i que provoca una

alta mortaldat professional en els treballadors socials.

La meva proposta és que els educadors socials, des-

marcant-se de la seva tasca quotidiana, puguin refle-

xionar i aprofundir entre ells, potser amb l’ajuda d’al-

gun agent extern, sobre la seva pròpia praxis.

Altrament, la seva mateixa feina professional que és

extraordinàriament dura, acabarà sumint-los en un

esgotament emocional que pot constituir la seva

mateixa anul·lació com a professional. I cal entendre

que aquesta tasca de l’acolliment i del sosteniment és

feina; és a dir, permet reflexionar i àdhuc fer ciència

sobre la mateixa tasca professional. Aquesta reflexió

final cal fer-la extensiva a totes les professions que

treballen amb persones.
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acaben constituint cultura, el que vol dir la constitució

d’uns valors propis, d’un determinat estil de vida i d’u-

nes pràctiques concretes en la conducta quotidiana.

És per això, que veurem despeses ostentatò-

ries en determinades famílies pobres, és per això, que

hi trobarem una abundància excessiva de fills, és per

això, que s’imiten models de vida de la classe mitjana

(vehicles valuosos o electrodomèstics modernitzats); hi

ha una vertadera transvaloració, un capgirament radi-

cal en la jerarquia de valors per causa només i única-

ment d’aquesta subcultura de la pobresa. Es fan festes

familiars de grans despeses o s’empren instruments

d’alt consum, quan en la vida quotidiana ni es pot

pagar l’escola dels fills o no es consumeix carn per

causa de la precarietat econòmica. Aquest capgira-

ment en la jerarquia pròpia de valors neix d’aquella

cultura de la pobresa: el pobre hi reacciona i s’hi adap-

ta i en fa, en definitiva, el seu propi estil de vida.

El món marginal es troba, efectivament, dintre

d’aquesta cultura de la pobresa, en graus molts dife-

rents segons es tracti tipològicament d’un grup marginal

o d’un altre. S’aspira als valors socialment proclamats

per la classe mitjana (el benestar, el guany, el lucre, el

consum, la possessió...); però no es tenen els mitjans o

recursos que els fan possibles i efectius. La cultura de la

pobresa acaba constituint un cercle viciós que amaga i

encobreix les pròpies mamcances i que, per tant, no

produeixen el que seria esperable: desesperació, revol-

ta, protesta i indignació. Al contrari; els marginals aca-

ben vivint feliçment en el seu món, de cap manera no

sembla que visquin amargants en l’alineació evident de

la qual en som testimonis els qui ens ho mirem des de

fora. La cultura de la pobresa genera formes adaptatives

que semblen inexplicables als qui estem immersos en la

cultura de l’ordre social i de l’abundància.

I la cultura de la pobresa no és fàcil d’erradicar

o de superar. Idealment, podríem hipotèticament elimi-

nar la pobresa desviant, per exemple, les escandalo-

ses inversions en armament o en els negocis de la

guerra; però el que seria impossible o quasi impossi-

ble de fer desaparèixer és la cultura de la pobresa. Els

elements culturals no són fàcilment esborrables de la

consciència de les persones com ho són les condicions

materials d’existència. La cultura es fonamenta priorità-

riament en valors, més que en objectes materials.

Des del moment que la marginació social

s’inscriu en aquesta dinàmica cultural de la pobresa,

vol dir que els grups marginals segellen des de l’inte-

rior de la consciència cognitiva tot el que va lligat al

món real de les mancances que la marginació com-

porta. S’arriben a revoltar, són prou conscients de les

desigualtats socials; però no tenen la força interior

suficient per enfrontar-se directament a les coaccions i

els condicionants que els projecten en aquest món

marginal. Hi ha una dimensió de conformisme, de

fatalisme, que els impedeix plantar cara a les seves

pobres condicions d’existència. I sofreixen el rebuig

social relatiu de cadascuna de les tipologies margi-

nals com una fatalitat del destí.
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La marginació social és un

greu problema a persones

amb disminució psíquica.
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