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RESUM: Aquest treball és un intent d'analitzar, des de la sociologia de la cultura, les contradiccions i els conflictes que es plantegen i es generen a la societat del benestar des de la cntica a la modemitat i a la postmodemitat. Cultura, cntica a la modemitat, canvi social, estructura social, vida quotidiana i la problemhtica que
en aquests h b i t s s'albira són els conceptes clau d'aquest treball.
ABSTRACT: In this work we try to analyze, from the point of view of the Sociology of t'he Culture, the contradictions and conflicts which appear in the Wellbeing Society, from then criticism to the modemity and to
the post-modemity. Culture, Criticism to the modernity, Social change, Social structure, Day to day life and
the problems that are glimpsed in this fields are the key words of this article.

Introducció
La sociologia contemporhnia esta preocupada pels problemes generats pel model de
societat que ens ha tocat viure a l'hmbit de la cultura occidental. Preocupació que es veu
com un element més de -conformació de la mateixa disciplina científica. Ates que la
sociologia com a ciencia té un cert para1,lelisme amb l'evolució de la societat, i més si
tenim present que vivim en una dinimica de canvi accelerat, cal entendre la necessitat
d'anhlisi dels lligams entre l'estructura de la societat actual i el lloc que ocupa la cultura que es genera en aquesta societat, mitjancant les eines de mentalització, de socialització i d'educació de que disposa aquesta.
En una societat tan complexa com la contemporhnia, especialment en les relacions
estructurals, on la realitat no pot tenir una explicació unidireccional, on la confluencia
de factors o fenbmens és-diversa, la cultura, la socialització i I'educació en un sentit
ampli i social són tres elements més de la xarxa de factors socials que conformen aquesta realitat macrosocial.
Per altra banda, la sociologia no és l'única explicació que es pot oferir d'aquesta realitat, ates que molts dels factors que constitueixen la realitat són també, i especialment,
economics. Factors que probablement són els dominants a la civilització actual, i per

tant, fortament condicionants de la resta. Pero no em vull resignar a llevar protagonisme
al tema de la cultura,,que crec important per entendre les problemitiques vigents originades a I'estructura del món modern. La cultura és I'empremta humana en la societat; és
I'elernent social que marca la diferencia amb altres especies (Tezanos, F. 1992. Pig. 78).
Cultura, joveiltut, societat del benestar, modernitat, vida quotidiana, canvi social,
Estat de benestar, conflictes socials, situacions anbmiques, són els conceptes que en
aquest treball queden barrejats i procuram contextualitzar en la problemitica actual que
viu la societat occidental en la seva autojustificació en una serie de contradiccions, que
alguns anomenen crisi.

1, Societat del benestar o societat tecnocratica. Una visió des de la cultura social

Si definim la societat capitalista actual com a postindustrial i tecnocritica, veiem que
condiciona la cultura social i antropologica actual, ja que la tecnologia resulta un elemerit condicionador de cada cultura, si més no definidor, fins i tot pot resultar una eina
deculturadora per la seva influencia en les maneres de vida de cada societat concreta,
sobretot, quan esdeié un element de pressió i de conformació dels hhbits de vida.
(Gómez, M.; Sánchez. M.; De la Puerta, E. 1992).
La universalització de les problemhtiques, l'intent de l'estandardització cultural com
a fenomen sociocultural que vivim, ens ian tenir una certa sensació d'inipothricia davant
les cultures dominants. Per exemple, la creixent urbanització de la societat eris fa perdre
de perspectiva les cultures no urbanes, més tradicionals o rurals, i ens manifesta una
generació de noves necessitats que la societat no sap, no pot o no vol satisfer. Si més no,
amb els parametres de les subcultures no dominants, i per aixb la societat necessita compensar noves desigualtats culturals i educatives, per aixo creixen noves formes d'exclusi6 social i de desequilibris entre les diverses cultures, ateses la jerarquització cultural
existent i la seva diversitat en el conjunt del món (Sánchez$Horcajo, J. J. 1979). T e ~ ~ i t o r i
i cultura, identitat cultural, diversitat cultural, multiculturalitat, fins i tot interculturalitat
són conceptes i elements socioculturals que queden manipulats, descontextualitzats, en
el marc de la modernitat, o de la posttnodernitat per altres.
La societat del benestar disposa, a l'hmbit cultural de les Illes, concretarnent a
Mallorca, de multitud d'exemples que ens poden ajudar a cornpreridre de manera molt
clara el que volem dir quan ens referim a la mentalització i les condicions de vida eri
aquest tipus de societat a que ens referim, atesa la seva evolució, en qualsevol sector de
la realitat, social, econbmic, cultural, etc.
La realitat social es torna complexa i contradictoria, malgrat que en certs aspectes ens
resulti més desenvolupada i amb més amplitud de serveis: socials, educatius, culturals,
en definitiva, de benestar social, i on I'Estat benefactor compleix la seva funció equilibradora i correctora de desigualtats socials, mentre no formis part de la població exclosa de les esmentades demandes o no superis les barreres burocrhtiques que ofereix la
maquinaria estatal (Rodríguez, G., comp., 1991).
Atesa l'evolució liistbrica diversa que han pogut sofrir les diverses subcultures, ens
interessa exemplificar algunes qüestions i matisar per que afirmam el que afirmam, ja
que la de Mallorca, i de les Illes en general, passa de ser, en conjunt, una societat eminentment rural a ser una societat eminentment urbana, sense perdre del tot algunes
expressions de la vida tradicional, en formes concretes d'evolució cap a la societat del
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benestar, amb les seves prbpies contradiccions (Alarco, C 1981, Cela Conde, C J.
1979) A la vida quotidiana ens trobam molts d'aquests aspectes, amb un fenomen característic la balearització a nivel1 desenrotllista, per exemple Crec que la sociologia ens
por ajudar a comprendre aquesta realitat des de l'imbit sociocultural, en el sentit d'aportar eines d'explicació dels fenbrnens depredadors de la societat actual en detriment
de formes de vida tradicionals, sovint sense superar-les en profunditat.
L'estandardització cultural, fruit de la modernització de la societat, la mundialització
de les problematiques, el veinatge unikersal, no ha fet que desapareguin els desequilibris
geopolítics i culturals, que es reflecteixen a I'estructura jerarquitzada de les cultures i a
les noves formes on es manifesta I'estratificació social, fins i tot la mateixa dinimica de
la societat ens pressiona perqui interioritzem les noves formes culturals com un fet Iliurement acceptat, depenem del cotxe, de les autopistes, dels ordinadors i progressivament
de formes sofisticades com la Internet, les autopistes de la infoimació, que conformen
les nostres relacions humanes i socials, i tenen poc a veure amb les tradicionals, que propiciaven una relació més microgrupal (Goldthorpe. J E 1977 Pig 132- 188)
Les comodidats que ens ofereix el desenrotllisme de les societats modeines ens fan
perdre de vista. d'una manera forca accentuada, la problematica de les noves formes de
control, típiques d'una societat burocratitzada i complexa en la seva organització, una
societat de constants conflictes socials, de relacions de poder, on el que es manifesta de
forma aparent no és real, sinó superficialment real, molta facana i poc contingut, on
entren enjoc noves fórmules de persuasió i d'organització social que condicionen el nostre comportament d'una manera que ens fa assumir noves formes d'adaptació social, per
tal de no quedar exclosos de la dinamica social (Beriain, J 1990)
És per aixb que alguns autors parlen de I'ocult que envolta la moderiiitat (Bonete, E
1995), SI més no, de les contradiccions de la modernitat (Berger, P L , Luckmann, T.
1967), o en termes de crítica a la modernitat (Touraine, A 1993), en un sentit de crisi de
la modernitat, de la societat del benestar en conjunt Fins i tot de crítica a la postmodernitat (Berger, P L , Kellner, H 1985)
Viure en una societat amb les característiques de la societat a que ens referim ens
comporta pensar en termes d'un m6del de societat urbanotecnocritica, on el mercantiIisme cultural i social resulta ser un element més d'aquesta dinamica de convivincia
liberal burgesa i ciutadana que difícilment ens pot ajudar a ser més Iliures que en unes
circumst~nciesen que l'eslructura de la Ilibertat (Giner, S 1971) afavorís un igualitarisme més autentic i no tan individualista
La societat actual, aparentment nmolt diversa i diversificada, viu un procés d'estandardització cultural, tot tenint presents elements diversificadors, peib sempre en un marc de
control jerirquic de la situació i de I'estructura social Vivim tan condicionats per les
modes, els tbpics, les pressions, les tendincres, les noves formes de control, que moltes
vegades no resulten manifests, i només els que són conccients de la realitat poden desccbrir els Iligams que tenim en aquest procés evolutiu d'una societat de canvi, pero sense
gaires transformacions estructurals, d'un autkntic canvi de les relacions socials i humanes
La cultura actual de la facana i de la superficialitat prové, en gran mesura, del regim
de vida que vivim, dels condicionants socioeconbmics i polítics, de I'estructura social o
forma d'organització social, i per tant, del tipus de mentalització en que estam immersos, segons el model de societat que se'ns imposa, i ens preocupa la manera de subvertir aquesta realitat no dependent exageradament dels experts tecnocritics, sinó a partir de
les seves viv~ncies

Ens resulta difícil fugir d'aquest model de convivencia amb noves formes de dirigisme cultural, de convivencia, de conflictes socials, un model de vida que ens condiciona
molts d'aspectes de la salut, de la quotidianitat, de la qualitat de vida, en definitiva, de
la vida mateixa, amb la creació artificiosa de noves necessitats, sense haver satisfet les
anteriors, especialment les basiques. 1 aixo que en el present moltes demandes socials
vindicades a la societat del benestar es cobreixen molt rnés ampliament que abans: més
escolarització, molt menys analfabetisme, rnés salut, rnés anys de vida, rnés possibilitats
de benestar, pero segueixen les desigualtats, l'analfabetisme funcional, noves malalties,
i noves necessitats per cobrir per evitar les disfuncionalitats que aquesta societat provoca, no sempre resoltes acceptablement per considerar que tot aixo vol dir qualitat de
vida. És quan es veuen les deficiencies, no tan sols de la societat del benestar, sin6 de
1'Estat del benestar, que neix per cobrir algunes de les necessitats que ha anat generatit
aquesta societat del benestar en el context de la modernització (Giddens, A. 1992).
L'Estat del benestar no acaba de funcionar, fins i tot pareix que entra en crisi, ja que
com a eina de canvi social i reformista no soluciona les disfuncionalitats que es provoquen a la societat del benestar, especialment des de l'esquerra, almenys la socialdemocracia, els pressuposts de les administracions resulten insuficients per cobrir les
demandes socials des del punt de vista de servei social en un sentit ampli. En aquestes
circumsthncies molts d'elements reformistes queden burocratitzats per l'estructura obsoleta de les administracions estatals, i 1'Estat nació entra en crisi perque ja no ens serveix
com a estructura centralista i poc operativa per satisfer les demandes des de la base del
social, i més si consideram que a la societat actual s'accentuen les contradiccions entre
el benestar econbmic i I'avenc cultural.
L'avenq no s'hauria de limitar a la mala consciencia pública de les administracions
-cobertura del salari social, o subsidi de l'atur-, els problemes són estructurals, i van
més enlla, el progressiu desmantellament de 1'Estat del benestar en un context d'exclusió social resulta deshumanitzador i es donen molt poques alternatives que resultin superadores d'aquesta problemhtica (Fortuny, R.; Bennhssar, B. 1996, Informe CaritasMallorca sobre 1995, 1996, Baltasar, B.; Miret, E. 1995, S.O.S. Racismo 1996).

2. Crítica a la modernitat
Hi ha veus que, quan parlen de la crisi, n'assenyalen algunes de les víctimes més significatives, com és el cas de Luis de Sebastián (1988. Naufragi d'utopies? que cal salvar. Phg. 60-67), que assenyala. entre altres: el Tercer Món, els sindicats, 1'Estat del
benestar, la socialdemocricia, la joventut, etc., moltes vegades víctimes de la dialectica
contradictoria dels agents implicats en aquesta cultura de l'aparenca, amb voluntats polítiques definides des dels ambits dels interessos particulars, privats i dels grups de pressió, especialment economics.
Si hi ha crisi de la societat del benestar, hi ha crisi de 1'Estat del benestar. Tot aixo,
en el context de la crisi de la societat moderna i capitalista, és una tendencia de la societat actual, i és així que el coneixement sociologic adquireix una dimensió, un lloc en el
conjunt de les cikncies socials i humanes, ja que la sociologia neix i es desenvolupa en
el context de la societat contemporania en un marc de convulsió social i de consolidació
de I'estructura de la societat moderna. Coneixer el funcionament de la societat i impulsar un model de societat nova era l'aspiració dels primers sociolegs per dissenyar el futur
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de la societat que vivien (Durkheim, E.; Marx, K.; Weber, M.; Simmel, G. Vegeu també
Ritzer, G. 1993).
La societat del benestar té els antecedents ja en la 1l.lustració i el positivisme vuitcentista, i 1'Estat del benestar neix fonamentalment segons els plantejaments socialdemocrates com a Estat corrector de les desigualtats socials. Pero es partia d'una societat de canvi i d'una necessitat d'un nou model de societat capitalista i es volia corregir
les seves disfuncionalitats, necessitat de planificar la societat (Mishra, R. 1994). Ciencia
i tecnologia són les aspiracions de modernització no humanista de la societat i punt de
mira d'un humanisme conservador i crític, perb no sempre progressista en el sentit de
transformació social i cultural, encara que sí a nivel1 economic.
N'hi ha fins i tot que pensen que des de la Il~lustraciófins ara no hi ha hagut ruptura, perb vivim un procés de desradicalització de la modernitat, i una vegada consolidada, entronitzada, cal explicar-ne les conseqü~nciesnegatives i els límits, diu el socioleg
Emilio Lamo de Espinosa (Santa Cecilia, C. 1996. Pag. 18), estat que la societat del
benestar actual ha posat en crisi, i les necessitats universals que s'han de cobrir no arriben a ser cobertes, excepte, parcialment, en pai~oscom Suecia, que es troben en I'origen
d'aquestes polítiques socials (plena ocupació, educació per a tots, evitació de la pobresa
com a Estat benefactor, etc.), i sempre en un ambit de dretanització, com per exemple a
Anglaterra. La privatització és una de les pretensions de les forces devaluadores de les
polítiques neoconservadores que gradualment es van imposant a Europa (Naufragi d'utopies? que cal salvar, op. cit.).
Les intencionalitats oficials parcials no són suficients en una aparent mundialització
de les problematiques, i fins i tot concretant en una regió, per exemple, afirmacions com:
«Les polítiques de benestar social han de donar resposta a les necessitats dels ciutadans,
han de prevenir la marginació i la pobresa, i han de potenciar la defensa dels drets, la
igualtat d'oportunitats i la integració social» (editorial, Re. Acció Social, octubre de
1995. Pag. 1) resulten insuficients, les solucions han d'anar a resoldre les causes evidents
del perque de les desigualtats i noves exclusions socials, si no, es queda en una bona
voluntat, perb de caire paternalista i de mala consciencia, sense anar a l'arrel del problema.
Molts són els problemes que aquest tipus de societat ha de resoldre d'implicacions
socials, economiques i culturals, problematica de la joventut, immigració, identitat cultural, en definitiva, veure l'arrel dels desequilibris conflictius del model de societat del
benestar que són vigents, i les possibles alternatives.
Les característiques de la societat del benestar, sobretot en el marc de la tecnocracia,
plantegen una problematica que condiciona tot el que s'anomanen reptes de la societat
moderna -atur i sistema productiu. Aquesta es veu limitada per la cibernització, que
gradualment ho envaeix tot.
Es planteja una nova tematica sobre els valors. La crisi dels valors tradicionals considerats sblids i transcendents afecta la visió que tenim de la realitat i la nostra participació en la vida quotidiana. La tecnocracia també impulsa uns deierminats valors, en un
context secularitzador: eficacia, rendibilitat, progrés material, probablement afins al funcionalisme estructural amb una perspectiva conservadora de l'anomenada crisi de valors
per aconseguir una cohesió social estable. Individualisme modern i competitiu, poc solidari. Encara que hi hagi minories que reaccionin de manera diferent, sovint amb l'apar e n p dels efectes d'una mentalitat religiosa secular.

3. Cultura, estandardització i diversitat
Cultura. Diversificació estandarditzada de cultura social, pluralisme cultural i rnulticultural. Els valors ens duen a considerar la importancia de la cultura, de la socialització
i I'educació en una societat on I'escola es veu desbordada per la ~nentalitzacióambiental a través dels canals d'informació socialitzadors no escolars o no insti;ucionals, que
tenen una incidencia mediatica en la vida quotidiana, elements que són els que marquen
les diferencies o desigualtats educatives.
La realitat és que a la nostra societat hi ha una estructura social jerarquitzada, que
provoca unes relacions de dominancia que es reflecteixen'en els ambits socioculturals
que condicionen la socialització continuada i incompleta. En conjunt podem dir que la
situació de les desigualtats culturals i educatives difícilment se superara si no s'aconsegueix un model de societat on es respectin les cultures minoritaries, i d'alguna manera
se supera aquest joc de jerarquització cultural amb una tendencia a I'aculturació colonitzant per part de les cultures dominants, i rnentre no es respecti la identitat cultural d'acollida i la territorial, qüestió molt difícil en la situació actual, en que el gran déu secular és «I'Economia», deificada per l'acumulació de capital.
Crec que la sociologia resulta una eina valida, des del punt de vista de ciencia social,
per analitzar aquesta complexitat, tant des del punt de vista macrosociolbgic corn niicrosociolbgic. Aixb vol dir que ens pot ajudar a aclarir el paper de la modernització en processos d'assimilació cultural i d'aculturació enfront dels de multiculturalitat plural? on
els Estats nació occidentals han jugat un paper determinant en el sentit de canalitzar una
mena d'imperialisme cultural potenciat des del capitalisme, i l'educació multicultural
esdevé una utopia universalitzadora.
En el context de la socialització i I'educació, l'«educador», és a dir, la persona que
.pretén socialitzar els individus en procés d'integració en una societat concreta i diversa
com les actuals, ha de coneixer la realitat macrosociolbgica de la situació jerhrquica de
les cultures, i al mateix temps Comprendre la necessitat d'una comunitat concreta per la
seva identitat cultural i preveure la tendencia actual a l'«uni,versalisme» despersonalitzador i deculturador o colonitzador, i enfortir un procés culturitzador en el respecte a la
diversitat, en especial per les cultures minoritaries i desfavorides. Només així pot ajudar
les persones en procés d'integració social a adquirir consci~nciasocial.
Per altra banda, coneixem intents, un tant insuficients i folkloritzants, d'éducació
multicultural, en el cas dels magrebins de la Pobla o dels gitanos de diversos barris de
Palma, que resulten insuficients. Hi ha projectes d'integració familiar tant en el cas de la
Pobla amb els magrebins (Diario de Mallorca, 29 de gener de 1994. Phg. 16), arnb una
forta pro,blemhtica, com, en el cas dels gitanos a Palma (Última Hora, 18 de febrer de
1994. Pag. 36-37), sense gaire ambicions culturitzadores, sinó més aviat sirnplertient
integradores de forma molt parcial a la realitat que els envolta.
Immigració, brots de racisme i xenofobia són problemhtiques en I'hmbit de la societat del benestar europea i urbana, que ens reflecteixen la intolerancia existent, i el que no
puc assegurar és que una institució com I'escola, que fins ara el que ha pretes ha estat
legitimar les cultures dominants, establertes, que reprodueix desigualtats socials. de cop
i volta pugui oferir-una dimensió tan intercultural com a vegades, aparentment, es pretSn aníü un llenguatge pedagbgic poc aclaridor o amb intencionalitats inconfessables
(Justícia i Puu, 1992. Hidalgo, A. 1993).
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La dominincia cultural i les seves consequencies jerarquitzadores segueixen provocant conflictes i un assimilacionisme cultural revestit de democracia poc transparent, i
encobrint un autoritarisme ignorant (Hannou, H 1992).
En aquesta desigualtat cultural cal esmentar alties formes de discriminació i exclusió
cultural. com és el cas dels indígenes de Llatinoamkrica en tenim un exemple en I'exclusió soferta pel poble maputve a la Patagbnia (Argentina), que viu un procés d'aculturació extintor (Mulet, B 1996)
Una cosa sí que és evident la «normalització cultural» d'una comunitat, d'un poble,
d'una col lectivitat, no implica tan sols la Ilengua. ni és una questió de llengua estindard,
ni culta, sinó que implica una dinimica cultural, si no, no és més que una folklorització
cultural (Mulet, B , Oliver Adrover, J. 1987)
Pot ser que sigui una inconsciencia deculturadora de la nova civilització postmoderna o que la interculturalitat pretengui ser més una forma de nova 11 lustració integradora, per poder sotmetre a la modernització les cultures minoritiries

4. Vida quotidiana i canvi social
Aixb ens duu a pailas de canvi social i vida quotidiana Un canbi social eminentment
evolucionista més que transformador de l'estructura social en un sentit de superació de
les problemitiques generades a la societat moderna i del benestar, el que ens fa redefinir la societat del benestar amb un creixement sense limitacions. &specialmenteconbmiques, que en algun moment es faran absolutament necessaries per superar els grans desequilibris que s'han provocat
La qualitat de vida ens ho exigira Les dependencies generades per la tecnologia
actual ens dirigeixen cap a un rkgim de vida que crea noves necessitats i nous comportaments i que ens pot conduir a situacions anbmiques i de mala salut col lectiva Ara ja
no podem donar la culpa simplement a les nod des importades dels Estats Units o a l'americanització a través de la Coca-Cola o dels texans, ara l'estandardització va molt més
enlli i comenca pels més petits i segueix pels més grans sense excepció
Ens toca viure sota el signe de la wrbanitat de disseny» (Pol, A. 1994) amb un refinament vulgaritzat, condicionats per les nonnes de comportament modern fonamentades
en uns principis altre temps prohibits. els nins devien respecte i consideració als pares,
ara són els pares qui protegeixen els fills i es veuen abocats a dependre de les seves indicacions
Ara els nins no poden jugar al carrer perquk hi passen molts de cotxes o per inseguretat ciutadana, no juguen a bolles, o a plantats. més atiat es troben davant la TV o a
I'ordinador o davant les maquines Les festes d'aniversari les fan a les hamburgueseiies
de moda, i es perden les festes més casolanes, perquk, entre altres coses, els pares no
tenen temps per estar pendents de tot el procés, i per comoditat Les grans superfícies
comercials són la vulgarització del consumisme actual que ens envolta tant a grans com
a petits
Grans organitzacions, multinacionals, bancs, caixes d'estalvis, massifiquen i organitzen la nostia vida I les nostres relacions econbmiques i socials. ja no pagam en
metal Iic, hem de disposar de targetes de credit, i no som més que un número que ens
controlen de manera arbitraria i no sempre de forma confesable
Ara ja no és el telkfon que ens fa poder ((comunicar-nos» amb altres. és el correu
electrbnic, el fax, el mbbil, aviat podrem relacionar-nos anlb exclusivitat sense cap tipus

de contacte huma per resoldre situacions d'allo més sofisticat que ens puguem imaginar,
haurem entrat en el mercat sense adonar-nos-en, és una forma més de deshumanització.
Desequilibris socials, nord-sud, noves exclusions socials. La mobilitat de població
actual és accentuada i per res no duu un procés d'estancament, si no, mirau la preocupació que hi ha en els paisos europeus més poderosos i la sikuació de la m2 d'obra barata provinent de cultures fins ara considerades subdesenvolupades. I vegeu l'explotació
d'indrets com el Brasil, Indoxina, Tailindia i paisos considerats del Tercer Món, no tan
sols a nivel1 economic, sinó també humi i cultural.
La mentalització postmoderna, herencia de la modernitat, no ha trobat el punt d'objectivitat que cercava i es veu desbordada per la mateixa societat tecnologica, que, amb
la seva dinimica, ens redueix en les relacions socials en el nostre imbit casola, individual i en un tipus de comunicació de nul.les característiques interpersonals (Castells, M.,
El País, 31 de desembre de 1994).
El camí de la mort de la historia, de les ideologies,.de les utopies, indicat pels postmoderns, ens pot obrir el camí de noves formes deculturadores i poc superadores dels
conflictes socioculturals existents en nom d'una objectivització inexistent i d'una harmonia social poc creible. És el joc a la tecnocracia dels yuppies, tecnocrates, experts, que
ens dissenyen la vida plena d'insatisfaccions o de satisfaccions light. Llavors la solidaritat, la tolerancia, els moviments d'alliberament nacional, l'ecologisme, el feminisme,
quin paper juguen a la societat actual, moltes vegades al marge del joc polític tradicional; amb una paraula, la contestació i els conflictes socials, no són ideologia?
En la cultura participativa impulsaria els moviments socials com a tals, sense tanta
burocratització i autoritats encobertes pel vots. Si no es propicien millors condicions de
participació col.lectiva, els moviments socials queden devaluats i es veuen impotents
davant les estratkgies polítiques corporatives dels polítics i dels partits, a qui interesa
institucionalitzar les demandes socials, perb sense conflictes i amb un consens que sempre afavoreix la seva visió de la realitat (Petris, J. 1996). De totes maneres, hi ha poders
i poders, perb la dretanització i el conservadorisme a Europa són bastant evidents, aixo
dificulta el camí cap a una democracia més participativa.

5. La joventut i la modernitat
La joventut i la problemitica de la seva integració social són elements per comprendre les seves característiques socioculturals. En una societat que utilitza els valors tradicionalment juvenils com salut, energia física, bona imatge, hi hem de sospitar una manipulació, no tan sols deis valors juvenils, sinó de la joventut mateixa.
La joventut sovint és tractada com un problema social, propens a la desviació social,
a la delinqühncia, a la inadaptació; i els adults? basta fullejar els diaris per comprendre
el grau de tergiversació que ens fan d'aquesta temitica. Fins i tot els poders públics es
dignaren l'any 1985 a celebrar 1'Any Internacional de la Joventut, com a forma paternalista per demostrar interks per la problemitica dels joves.
Els joves en conjunt, ates que endarrereixen la incorporació plena al treball i a la cultura, disposen de menys recursos, i per aixo fan una vida consumista de poca volada, ja
que no poden adquirir ficilment un habitatge, cotxes, productes de luxe, mobles, elc.,
fins on no arriba l'ajut familiar (Petris, J. Op. cit. Phg. 53).
De totes maneres, és veritat que l'exaltació del jove és evident (Aranguren, J. L.
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1985), perb la joventut es considera una etapa imperfecta de la vida, en que cal formar
el jove i adaptar-lo a la societat perque en un determinat moment li sigui útil, la qual cosa
ens fa afirmar que la preocupació pels temes de la joventut, com a fenomen sociocultural, té un caire paternalista. Es pot considerar com un invent de la societat del benestar,
per justificar d'alguna manera la seva ocupació en el temps. El temps segons les necessitats del poder, en termes de tenir entretinguda la joventut mentre no s'integri a la vida
social adulta, probablement molt d'acord amb algunes de les idees i explicacions d'autors que ens analitzen sociologicament les desigualtats culturals i educatives de la societat occidental i capitalista -Bowles i Gintis, Carnoy, Baudelot i Establet, Althusser i
Wilis- per asegurar a la burgesia la seva preponderancia en el capital cultural, que
sovint ha d'acumular a través de la inversió en aquests capítols d'educació i cultura, per,
tot i les seves contradiccions, tenir el domini de les regles de joc en el món economic.
No hi ha una sola joventut, sinó diverses joventuts, en una etapa de la vida que de
cada vegada resulta més amplia en el temps, ja que de cada vegada la societat incorpora més tard a la vida adulta les capes més joves de població, almenys des del punt de
vista del sistema productiu i la plena incorporació a la presa de decisions. Un exemple
n'és la prorroga de la sortida de l'ensenyament obligatori, la sortida dels joves de la llar
familiar, el procés d'aparcament dels joves (Moncada, 1979, 1983; Bettelheim, B. 1982),
encara que vegem cares molt joves en els diversos chrrecs polítics, amb un marcat carhcter neoconservador (Rodríguez, J. 1996. Pag. 32-48).
Aquestes diverses joventuts, segons els grups, les classes socials, les subcultures
socials, varien en el comportament, segons els interessos, formes de relació i moment de
la diniimica de la societat.
En conjunt, la temhtica de la joventut la podem considerar des de la perspectiva
d'una trilogia, estudi-treball-oci. Aquest conjunt conforma una part de l'explicació de les
qüestions més debatudes referides a I'adolescencia. Universitat, inserció dels joves al
món laboral i ocupació en el temps «lliure» són els elements que normalment s'utilitzen
per instrumentalitzar políticament gran part d'aquest col.lectiu (Schwartz, B. 1985;
Coleman, J.; Husén, T. 1989).
El lleure resulta una de les peces més explotades pels adults en relació amb la utilització dels joves, ja sigui per la seva formació per a la societat del futur, ja sigui pel seu
potencial mercat. La joventut pot ser considerada com un objecte de consum. Per a la
joventut mateixa el lleure és un tema de demanda, considerat com un element important
de desenvolupament quotidiii, perb sovint condui't pels adults sense tenir en compte els
interessos dels joves. Els prepara per a una tendencia a una societat de l'oci on el paper
del treball queda reconvertit en una redistribució.
La Universitat i el paper de la joventut cal considerar-lo en la seva dimensió perquk
cada vegada més es converteix en una eina de selecció social, en una societat credencialista, on el paper és un valor en si mateix i depen de la dinhmica que impulsi la joventut amb la seva minvada participació en la consolidació d'un determinat model universitari, malgrat el neocentralisme vigent (Collins, R. 1989). A les Illes ens toca de prop
aquest forma de burocratització moderna.
En una societat del benestar, Mallorca és part d'aquest model, vegeu si no la seva
renda per chpita; malgrat que puguem fer les corresponents matisacions, a la joventut se
la mentalitza, «culturitza», socialitza segons les exigkncies del model d'estructura social
i segons la tasca encomanada pels adults, que cada vegada més s'adequa a les condicions
de vida ciutadana i urbana. Les exigencies del mercat de treball fan variar les polítiques

educatives actuals, i la tecnocracia educativa facilita els plantejaments dels reformistes
pel que fa a una més gran preocupació per adequar la socialització i I'escola a la transició al món del treball dels joves (Peirb, J.M.; Moret, D. 1987).
La joventut es pot considerar com una de les víctimes d'aquest tipus de societat, conseqükncia dels models de vida urbans desenvolupats en un ambient tecnocratic en el
qual, certanient, hi ha hagut conquestes, especialment a l'ambit legal més que no al real,
que afecten determinats sectors de la població, ja que el desen\~olupailieritactual ha possibilitat certes comoditats quotidianes que altre temps eren patrimoni de minories o bé
eren iriexistents: sobretot degudes a les noves formes incorporades al model de vida
socioecon6mic imperant: el capitalisme reciclat a l'europea i urba.
No s'ha d'oblidar, a les Illes, que pro\lenim d'un model de societat mCs aviat tradicional i eminentment rural? on I'estructuració de la societat del benestar ha pogut jugar
el seu paper, amb el suport de 1'Estat del benestar, encara que aquest avui estigui en crisi.
Hi ha elements de la manipulació del tema de la joventut que es reflecteixen en
aquesta cultura de l'aparenca, de la superficialitat o de la imatge externa, de la qual la
moderiiitat gaudeix, i es deixen de banda o es deixen sense satisfer altres necessitats de
relació i emocionals de caire més profund.
El cultiu del cos i l'esport, el consumisme i la competitivitat, en detrinieiit de I'esforc
sense compensació, són valors de la societat moderna que tergiversen la nientalitat juvenil, fins i tot en termes d'utilització del Ileure.
El pragmatisme regnant a la socielat no deixa d'influir en la joventut, voltada de la
tecnocracia individualista, on la qualitat de vida es confon amb la capacitat material de
I'adquisició de béns: esperen una asseguranca de vida, una contrapartida pels serveis
prestats, amb el suport de les noves burocracies educatives, cosa que desemboca en una
ficil adaptació a l'estructura social.
Pero veiem que els problemes de la societat del benestar! les insuficikncies de 1'Estat
del benestar: la privatització d'aquest i de la vida, el mercat laboral i la seva flexibilització, les falsedats en les polítiques d'igualtat social i educativa, els efectes de I'economia submergida, etc., són problemes socioeconbmics que afecten directament els joves
i que la dinarnica social actual no pot resoldre seguint amb el model actual (Martín
Scrratio, M. 1991; Navarro, M.; Mateo, M. J. 1993). Aixb no vol dir que no hi hagi alternatives en aquest món de part de la joventut: moviments alternatius, ecologisme, coopesació, solidaritat, voluntariat, iniciatives culturals, de teatre, música, etc. són elements
d'esperanca per a la vida d'aquesta joventut, en contraposició a les situacions anomiques
que es produeixen a la societat actual: racisnie, violkncia, consumisme. intrarisigkncia,
exclusió social, etc., i fenbmens de deculturació i aculturació, que ens deixen sense referents vilids per a la transformació social o el canvi social a partir de la superació de la
nostra propia cultura.

Cloenda
Els Iligams amb la natura, implicacions anib el medi, participació comunicativa,
humariisme crílic, interculturalisme, identitat cultural, solidaritat cooperativa, són eleInents alternatius en contraposició a les contradiccions que ofereix la societat actual.
Tanibé un pensa que les institucionalitzacions de les problematiques renovadores i
firis i tot innovadores cauen en la burocratització quan perden la incertesa i el clímax en
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el context en que foren ideades, i és per aixb que un penca que la perspectiva de futur no
pot ser apocalíptica, sinó que pot tenir un cert retorn a una vida no tan complicada i de
més qualitat a tots els nivells de la vida humana, no en alguns i parcialment.
La qüestió és que el sistema de poder i l'estructura social es reciclin i superin els conflictes d'una manera menys violenta: encara que, des d'una bptica crítica, el futur ens
planteja molts d'interrogants. L'anomenada crisi de la societat actual es planteja a tots
els ambits de la societat, tant des del punt de vista global (macrosociolbgicament), com
des del punt de vista del més concret (microsociol~gicament).Cultura, societat, economia, des d'un punt de vista global, i les institucions, Església, família, escola, Estat, des
del més concret, o des del punt de vista estrictament cultural, valors, costums, formes de
vida, tradicions, ens fan pensar en una sortida cap endavant on el redrecament cultural
vingui per la superació de la propia identitat co1,lectiva i individual i no tan sols pel dirigisme cultural vigent.
Aquest fenomen probablement generara inseguretat als ciutadans. especialment amb
perspectiva de futur, i provocara en les persones un cert desencís davant les possibilitats
que li ofereix la vida quotidiana, si no trobam les formes de realització personal i col.lectiva adients.
És clar que el ciutada i la ciutadana de la societat urbanitzada se senten socialment
poc solidaris i immersos en una convivencia altament competitiva, individualista, i és
precisament per aixb que calen alternatives que potencii'n una nova forma d'entendre les
relacions humanes i socials per satisfer les necessitats individuals i col,lectives on els
conceptes de solidaritat, comunicació, participació, siguin un fet normal, i els conflictes
no se superin per la violencia, sinó pel dialeg i serveixin per a l'alliberament personal i
col.lectiu.
És del tot evident que la pretesa harmonització de la societat i de les institucions dels
funcionalistes, almenys des del seu punt de vista d'analisi de la societat, avui en dia no
és real, i per tant, els conflictes d'interessos persisteixen. moltes vegades disfressats per
una mentalització «modernitzadora» de la convivencia social des del poder, i es provoquen disfuncionalitats inevitables.
La socialització es queda en un procés d'adaptació a la societat, i I'aparent culturització educativa, en una aculturació estandarditzadora que juga amb la diversitat jerarquitzada de les cultures, on el canvi resulta neoconservador i els papers diversos que
cada un fa a la societat, sigui jove o adult, estan predisposats pel funcionament mateix
de la societat.
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