
HISTÒRIES DE VIDA
Les dades i les conclusions d’aquesta 
presentació han estat extrets dels 
treballs sobre històries de vida de tres 
generacions diferents realitzats pels 
alumnes de 4 de la ESO.

El treball ha estat realitzat amb 
l’objectiu principal d’analitzar els canvis 
culturals i socials que es produeixen de 
generació en generació.

Actualment es parla de cultura i de 
diferencia cultural d’una manera molt 
banal, sense parar-nos a reflexionar 
què signifiquen aquestes paraules en la 
nostra vida quotidiana. Partint de la 
definició que la cultura és un conjunt 
de recursos personals i socials per 
adaptar-se al medi, veiem que la tant 
anomenada diferencial cultural no és 
més que allò que hem aprés dels 
nostres pares i allò que transmetrem 
als nostres fills. 



Com es produeix el “canvi” cultural en 
aquesta estructura? Les diferents 
generacions van aportant noves 
pràctiques, deixant de fer-ne servir 
d’altres i canviant poc a poc la seva 
percepció del món depenent dels 
estímuls que experimentin. 
Aquest treball intenta analitzar aquest 
canvi i diferència cultural, però no amb 
cultures diferents, recurs massa fàcil i 
demagògic, sinó a través de la mirada a 
nosaltres mateixos i als nostres. Els 
nostres avis i els nostres pares han servit 
per poder fer una sèrie d’entrevistes de 
les que se’n han extret aquestes 
conclusions. El canvi forma part de les 
nostres vides, però sempre hi ha coses 
que perduren i que configuren la nostra 
identitat, i d’altres que es creen o 
s’adapten de d’altres tradicions i 
enriqueixen el nostre entorn.

HISTÒRIES DE VIDA



Generació d’entre 60 i 80 anys

VALORS ESTADÍSTICS:

DIVISIÓ PER GÉNERE:

HOMES: 23,5%

DONES: 76,5%

Aquesta primera dada ja reflecteix la 
tendència generalitzada en la que hi ha 
més dones que homes. 
Aquest percentantge però fa referència a 
la realitat a l’aula de quart, ja que cada 
alumne ha entrevistat una persona del seu 
mateix sexe.



Generació d’entre 60 i 80 anys

VALORS ESTADÍSTICS:

MOBILITAT (canvi de lloc de residència)

En aquesta generació s’observa un tant per 
cent molt alt de mobilitat, i en el 100% 
dels casos per motius laborals.

Un 76,5 % dels entrevistats van protagonitzar 
un procés migratori, per treballar en 
molts casos en sectors de la indústria 
tèxtil i de la construcció. Durant aquest 
període va ser molt freqüent que la gent 
construís la seva pròpia casa, l’auto 
construcció es va produïr a molts barris 
d’”immigrants” a tot Catalunya, en general 
aquests barris estaven a les afores i no 
tenien accés a les condicions de salubritat 
mínimes, van lluitar molt a través de les 
associacions de veïns per aconseguir unes 
condicions dignes als seus habitatges

En les entrevistes realitzades es fa referència 
a la auto construcció en algunes ocasions. 
Alguns dels barris on es va produir aquest 
fenòmen són molts dels que ara estan 
federats a una Associació que es diu FAVIBC 
(Federació de Veïns D’habitatge Social de 
Catalunya), on hi ha federats uns 140 barris. 



Generació d’entre 60 i 80 anys

VALORS ESTADÍSTICS:

EDUCACIÓ

En termes educatius, entenent l’educació
formal a l’escola, hi ha un alt tant per cent 
amb estudis bàsics o cap estudi, alt 
percentatge d’analfabetisme, que 
actualment és pràcticament impensable en 
alguns sectors de la població. Tot i que 
quan es treballa en centres específics per 
població nouvinguda també es detecta 
actualment un alt percentatge 
d’analfabetisme en diferents graus entre 
cap formació i formació bàsica. 

CAP FORMACIÓ: 29,41%
FORMACIÓ BÀSICA: 58,5%
FINS ELS 16 ANYS: 11,7%
EDUCACIÓ SUPERIOR: 0%
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VALORS ESTADÍSTICS:

EDAT D’INICIACIÓ LABORAL

La mitjana d’edat per començar a treballar 
extreta de les entrevistes es de 11,13 
anys, en la que la mínima es de 7 anys i la 
màxima de 18. Hem obviat del 
percentatge una punta de 20 anys perquè
és una dada molt extranya en aquesta 
generació, i ens hauria tret realisme a la 
mitjana, tot i que és important saber que 
existeix.

Generació d’entre 60 i 80 anys



VALORS ESTADÍSTICS:

LES TASQUES DE LA LLAR

- Del 100% de les dones un 100% 
ajuda a les tasques de la casa

- Del 100% dels homes entrevistats 
un 100% no ajuda a les tasques de la 
casa.

Generació d’entre 60 i 80 anys



Generació d’entre 60 i 80 anys

REFLEXIONS QUALITATIVES:

En molts alguns casos s’anomenen 
processos d’autoconstrucció
d’habitatges. Aquesta pràctica va ser 
molt extesa en el procès migratori 
dels anys seixanta i setanta, barris 
com la Llantia (Mataró), Sector 2 
(Terrassa), Arrahona Merinals 
(Sabadell), El Carmel (Barcelona)…i 
molts d’altres barris que van rebre 
un fluxe migratori molt elevat van 
protagonitzar processos de 
autoconstrucció que es van anar 
regulant amb el temps, i amb la lluita 
veïnal, representat mitjançant les 
associacions de veins i l’organització
en Federacions Veinals (Fav, Favibc) 
van aconseguir millorar les 
condicions socials i de salubritat 
d’aquests barris. 

Els casaments en general són força 
austers, molts en lloc de un convit 
es fa un berenar, o un dinar a casa 
amb poques persones. El viatge de 
nuvis no es gaire habitual, en cas 
que es faci, la majoria no surten 
d’Espanya. 

Els alguns casos s’anomena el treball en 
industries tèxtils. Recordem que 
Catalunya va tenir un gran 
desenvolupament en indústria tèxtil, 
en el que Terrassa i Sabadell hi van 
tenir un paper prou primordial. 
Actualment caldria parlar del efecte 
que ha tingut sobre aquest sector la 
competència comercial d’altres 
països que s’han sumat al procès de 
producció capitalista i que ara com 
ara són més competitius, potser no 
a nivell de  qualitat però sí a nivell 
de costos de producció.



Generació d’entre 60 i 80 anys

REFLEXIONS QUALITATIVES:

A nivell familiar, pràcticament no hi ha 
separacions ni divorcis, només en un 
17 % dels entrevistats. Un 100% 
contrau matrimoni i té fills. En 
general el nivell econòmic es força 
precari tot i que s’ha de tenir en 
compte que és una generació que 
pateix molt de prop l’economia 
malmesa de la posguerra civil.



Generació de 40 a 60 anys

VALORS ESTADÍSTICS:

MOBILITAT (canvi de lloc de residència)

En aquesta generació s’inverteixen 
completament el tant per cent de 
mobilitat per treball, en relació a la 
generació anterior. 

Un 83,3 % no protagonitza un canvi de 
residència, mentre que un 16, 6% sí el 
realitza. Tot i que s’ha de destacar que un 
dels entrevistats viatja a Alemanya per 
feina, en el procés que vem veure 
documentat a “El tren de la Memória”.

EDUCACIÓ

A nivell educatiu hi haun impressionant canvi 
entre la generació anterior i aquesta:

CAP FORMACIÓ: 0%
FORMACIÓ BÀSICA: 23,53%
FINS ELS 16 ANYS: 64,7%
EDUCACIÓ SUPERIOR: 11,79%

CAP FORMACIÓ: 29,41%
FORMACIÓ BÀSICA: 58,5%
FINS ELS 16 ANYS: 11,7%
EDUCACIÓ SUPERIOR: 0%



VALORS ESTADÍSTICS:

EDAT D’INICIACIÓ LABORAL

La mitjana d’edat per començar a treballar 
extreta de les entrevistes es de 15,3 anys, 
en la que la mínima és de 11 i la màxima 
de 18.

S’ha de tenir en compte que en la generació
anterior laincorporació a la vida laboral 
era quasi complerta dede l’edat citada, i 
en aquests casos en el major nombre de 
casos el que es dona és una compaginació
de l’activitat laboral i la educativa. 

Generació d’entre 40 i 60 anys

11,13 15,3



VALORS ESTADÍSTICS:

LES TASQUES DE LA LLAR

- Del 100% un 76,9 ajuda o fa les 
tasques de la llar.

- Del 100% dels homes entrevistats 
un 66,6 ajuda o fa les tasques de la 
llar. 

S’ha de afegir que un dels entrevistats 
puntualitza que evita totalment fer 
servir expressions com “ajuda” a 
casa o “donar un cop de mà”, ja que 
considera que les tasques són 
responsabilitat de les dues parts de 
la parella i que per tant, ningú
“ajuda” a ningú, sinó que és 
obligació de ambdues parts. Això 
posa de manifest el gran canvi en la 
concepció de la llar que es produeix 
tan sols en una generació. 

Generació d’entre 40 i 60 anys



Aquesta és una generació que no ha 
patit les penúries de la postguerra i 
la migració, en que la situació
econòmica de la família ha millorat i 
s’han pogut permetre tenir estudis 
mitjans o superiors. Malgrat tot el 
nivell de vida i de consum està anys 
llum de la situació dels alumnes 
actuals, en algun cas es cita el fet de 
jugar al carrer, i d’aquestes cites una 
de les més sorprenents és potser un 
entrevistat que explica com 
s’elaboraven ells mateixos les pilotes 
de futbol per jugar amb trossos de 
tela vells.

Generació d’entre 40 i 60 anys

REFLEXIONS QUALITATIVES:

Parlant de salt generacional (recordem 
que l’objectiu d’aquesta investigació
és exemplificar anivell pràctic allò 
que es considera el canvi cultural, 
mitjançant la endoculturació, la 
difusió i el salt generacional), en 
aquesta generació és on es 
documenten i exemplifiquen els 
majors canvis socials i en la vida 
quotidiana. Les dones s’incorporen 
al món laboral, les tasques de la llar 
en consideren tasques de la parella 
al complert ( tot i que amb matisos). 
D’altra banda hi ha un canvi 
qualitatiu i quantitatiu enorme entre 
el nivell d’alfabetització de la 
primera generació i  la segona. 



VALORS ESTADÍSTICS:

S’ha de tenir en compte que aquestes entrevistes i 
tants per cent representen projeccións de futur 
en la majoria dels casos, és a dir, si 
anteriorment es citen experiències vitals, en 
aquest cas s’explica com es creu que serà la 
nostra vida en el futur. Ens servirà per analitzar 
les espectatives.

Si comparem la generació actual amb la dels àvis ens 
trobem amb canvis completament radicals en 
tots els àmbits de la vida, tambè hem de tenir en 
compte que la primera generació entrevistada 
estava en un moment de postguerra. Canvia 
l’edat d’inici laboral completament, la distribució
de les tasques de la llar, l’accès a l’educació, els 
processos migratoris…hi ha un salt enorme que 
exemplifica clarament allò que era l’objectiu 
principal d’aquest treball, entendre com es 
produeixen els processos de canvi cultural. 

x

Generació Actual



VALORS ESTADÍSTICS:

Quasi el 100% dels entrevistats tenen perspectives 
de cursar estudis superiors, cosa que en la 
primera generació era no només és impensable 
sinó que segurament no entrava en la majoria 
dels casos en les seves perspectives de vida.

D’altra banda, la precarietat ha desaparegut, i la 
projecció d’inici laboral s’allarga fins els 22-23 i 
fins hi tot en alguns casos més lluny. Si és cert 
que es cita el començar a treballar 
esporàdicament entre els 16 o 18 anys però 
només amb intencions de tenir alguns ingressos 
per “gastos personals”. Els canvi potser 
exemplifica d’una manera força acurada el camí
desde una economía i un país en víes de 
desenvolupament (recordem que Espanya va ser 
protagonista de projectes al desenvolupament 
fins a finals dels anys setanta) i un país integrat 
completament en un economia capitalista.

Generació Actual



El model de familia també canvia 
totalment, el paper dels fills i 
sobretot la referència a separacions 
i divorcis es multipliquen. Tot i que 
hi ha una creença molt arrelada en 
la familia ja que el 83,3 % explica que 
té intencions de crear una familia, el 
16,7 % no es pronuncía al respecte. 

En quant als valors principals en les tres 
generacions hi ha una clara 
preferència per la familia, que és el 
valor més citat en les tres 
generacions. 

Generació Actual

eneració
ActuaL


