
 

 
 
 
 
 
Article 
 
 
VAN DE VELDE Cécile, Joventuts d'Europa : trajectories comparades, Àmbits 
de política i societat, « Trajectories juvenils i mobilitat social. La reproduccio 
intergeneracional de la desigualtats", Observatori Català de la Joventut, n. 41, 
Primavera 2009, p.43-50. 
 
 
 
 
 

	



À m b i t s  I Primavera 2009 43

Monogràfic

«Post adolescents», «joves», «preadults», o 
«joves adults»… La multiplicitat de termes 
per caracteritzar una fase de la vida 
en reflecteix tota l’ambigüitat : ja sigui 
pensada com una simple prolongació de 
l’adolescència o com una nova edat de la 
vida, l’entrada en la vida adulta es fa avui 
en dia més llarga i perd els seus contorns. 
Cada vegada es fa més difícil, dins de 
trajectes de vida en plena mutació, definir 
les fronteres fixes entre edats i establir uns 
llindars que, una vegada franquejats, farien 
socialment de l’infant que érem l’adult 
que som. Ara bé, des d’una perspectiva 
comparativa, «l’allargament de la joventut1» 
és ben lluny de presentar transversalment 
els mateixos trets a Europa occidental. 
L’empremta de la societat en aquest període 
del decurs de la vida és profunda, i afecta 
les trajectòries de joventut, fins a les 
mateixes definicions de l’adult: en funció 
de les polítiques públiques, dels sistemes 
educatius i de les cultures familiars de què 
disposen, cada societat tendeix a generar 
experiències específiques d’aquest trajecte 
de vida. Aquest article es proposa, dins d’un 
horitzó europeu, analitzar algunes de les 
construccions socials de la joventut en el 
si de les societats d’Europa occidental. Es 
basa en l’anàlisi comparada de trajectòries 
familiars i professionals de joves adults a 
Dinamarca, el Regne Unit, França i Espanya2. 

1. «Trobar-se», o la lògica del 
desenvolupament personal

En primer lloc, en el si de la societat danesa 
–i més extensament en el si de les societats 
escandinaves–, es considera legítima una 
forma de joventut llarga, independent  
i exploratòria, inscrita dins una lògica de 
desenvolupament personal.

1.1. Trajectòries d’experimentació

Més enllà de certes divisions sexuals  
i socials, la fase de joventut a Dinamarca 
tendeix a prendre forma de progrés, 
rares vegades lineal, entre experiències 
professionals i estudis finançats per l’Estat. 
La marxa de la llar familiar és precoç 

–l’edat mitjana de partença era de 21 anys 
el 19933–, i s’inscriu com a continuació 
d’una autonomia adolescent ja reconeguda 
en el si de la família.

Només enfrontar-se a una socialització 
extrafamiliar es considera susceptible 
d’afavorir la construcció de la identitat 
individual: quedar-se a casa dels pares 
s’associa a una « pèrdua de temps », un 
«aïllament» nefast, fins i tot «perillós», 
que impedeix «fer-se adult», i frena la 
construcció d’una «vida pròpia». Després  
de la partença, s’obre per a molts un temps 
llarg d’experimentació, que es considera 
que es pot prolongar potencialment fins al 
voltant dels 30 anys. S’hi afirma la voluntat 
d’enfrontar-se a múltiples experiències 
a fi de fer l’ «ego-trip» i «d’estar preparat» 
per exercir responsabilitats professionals 
o familiars. Aquesta lògica de temps 
flexible suposa uns trajectes discontinus 
on s’alternen estudis, feina i represa del 
estudis. Els joves danesos s’inscriuen 
efectivament de manera privilegiada dins 
d’unes trajectòries caracteritzades per 
anades i tornades entre vida solitària  
i unió lliure, així com per les anades  
i tornades entre l’estatus d’estudiant i el 
d’assalariat, fins a una finalització efectiva 
dels estudis potencialment tardana : més 
d’un quart dels joves danesos entre 25 i 30 
anys es troben en fase de formació4. Temps 
realment de setge legal i salarial, aquest 
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llarg període «jove adult» està considerat 
sobretot com un temps legítim de progrés 
personal.

1.2. Una fita democràtica

Més que una simple resposta a un cert 
nivell de seguretat econòmica, aquesta 
forma d’experiència de la joventut 
constitueix una mena de fita democràtica. 
L’impacte de l’Estat-Providència sobre 
la trajectòria de vida és, en aquest cas, 
primordial: un subsidi directe i universal 
garanteix la supervivència econòmica del 
jove adult, independentment dels recursos 
paterns; la seva flexibilitat temporal permet 
materialment la prolongació o la represa, 
fins i tot tardana, dels estudis. Però 
aquesta política no impedeix, ni de lluny, la 
inversió precoç i massiva d’estudiants i 
de joves adults sobre el mercat de treball; 
el 2005, més del 55% dels joves danesos 
escolaritzats acumulen directament feina 
i estudis5. Si bé ha estat possible per 
una política estatal desfamiliaritzadora, 
l’existència d’aquest tipus de joves respon 
en últim terme a unes arrels culturals més 
profundes: aquests itineraris troben els 
seus fonaments en una socialització precoç 
vers l’autonomia en el si de la família, en la 
qual independència i igualtat constitueixen 
valors pedagògics relativament ancorats. 
Així, és dins la barreja de valors culturals 
que valoren l’autonomia individual, i de 
condicions polítiques i econòmiques 
que la fan possible, que s’explica 
l’existència, a Dinamarca, de trajectòries 
de joventut governades per una lògica de 
desenvolupament personal.

2. «Assumir-se» o la lògica de 
l’emancipació individual

El quadre social i cultural del Regne Unit 
afavoreix una forma de joventut més curta, 
orientat vers un accés a l’estatus social  
i familiar d’adult.

2.1. La precocitat d’un estatus

Al Regne Unit, la independència residencial 
és igualment precoç –l’edat mitjana 
de partença era de 21 anys el 19996–, 
però, a diferència de Dinamarca, no 
està garantida financerament per un 
Estat desfamiliaritzador. Posa de relleu 
sobretot la responsabilitat individual, i 
s’adquireix per l’accés precoç a una 
feina. Fins i tot quan no suposa la fi del 
manteniment financer dels pares, la 
partença constitueix una ruptura real 
simbòlica dins les trajectòries i dins les 
relacions intergeneracionals. La norma 
social convida l’individu a esdevenir adult, 
és a dir, un ésser responsable que cuida 
de les seves pròpies necessitats. La llar 
familiar està associada a la infància; 
des d’aleshores, la partença de casa 
dels pares, eminentment simbòlica, es 
converteix en l’acte fundador de l’adult. 
En el decurs dels estudis, l’endeutament 
i l’activitat professional paral·lela són 
preferits davant la solidaritat dels pares; 
se’n deriven unes durades d’estudi curtes 
i una integració ràpida al mercat de treball. 
L’accés a l’estatus marital i patern és 
igualment precoç. Lluny de la «no-urgència» 
reivindicada per molts joves danesos, 
els discursos dels britànics denoten, al 
contrari, una forma de precipitació 
vers l’accés a l’estatus d’adult i vers les 
responsabilitats professionals i familiars 
que es considera que l’acompanyen.

2.2. L’exigència liberal

Aquestes trajectòries de precocitat estan 
indissociablement relacionades amb la 
conjunció d’una societat liberal i d’un 
model familiar de tendència individualista. 
La intervenció estatal britànica consagra 
un principi de responsabilització 
individual: a manca de subsidis directes, 
la política de préstecs a estudiants 
incita a l’autofinançament. A més de 

La intervenció estatal britànica consagra un principi  

de responsabilització individual: a manca de subsidis directes,  

la política de préstecs a estudiants incita a l’autofinançament
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l’individualisme, al Regne Unit el distingeix 
el seu component jeràrquic, en què el sentit 
profund de les trajectòries d’autonomia és 
l’emancipació. L’edat adulta hi constitueix 
una perspectiva positiva, fins i tot un 
ideal: el jove adult és convidat a traçar 
individualment el seu camí en el si d’una 
societat que valora el mèrit com a èxit 
professional. La trajectòria de la joventut 
s’inscriu dins un context cultural que 
desvaloritza la dependència financera 
respecte dels pares a partir del final de 
l’adolescència i dicta uns comportaments 
de cerca de feina remunerada, abans que 
de sol·licitud d’ajut familiar; i això mateix 
passa durant els estudis.

3. «Situar-se» o la lògica de la 
integració social

El corporativisme té una influència profunda 
en les trajectòries de joventut : aquest període 

està pensat fonamentalment com un període 
d’inversió en la vida, que determina de forma 
immòbil i definitiva l’estatus social futur de 
l’individu, i legitima, doncs, unes trajectòries 
d’estudis lineals i l’acceptació d’un 
manteniment parcial sota la dependència 
familiar.

3.1. L’edat del definitiu

A França regna la semidependència. Entre 
una partença relativament precoç –l’edat 
mitjana de partença era de 23 anys 
el 1999– i una estabilitat professional 
efectiva més tardana, s’escolen múltiples 
situacions intermitges caracteritzades per 
la seva ambigüitat : cohabitació sense 
autorització paterna, lloguer d’estudiant 
pagat pels pares, autonomia oficial però 
no financera efectiva… Les trajectòries, 
progressives, associen les pràctiques 
de solidaritat familiar a una ètica de 
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l’autonomia. L’exercici d’una solidaritat 
paterna efectiva, malgrat una norma 
d’independència precoç, respon a l’aposta 
social d’aquest període, pensat com una 
inversió per a tota la vida. Dins d’aquesta 
societat caracteritzada per la importància 
de pertànyer a un cos professional dins 
la definició social i individual, i per un 
acoblament entre aquest estatus i el 
diploma obtingut a la fi dels estudis, la fase 
de joventut està pensada com aquella on 
la persona «construeix la seva vida». La 
problemàtica d’un «definitiu» condicionat 
pel nivell i el domini dels estudis inicials 
constitueix realment una clau de 
comprensió fonamental de les trajectòries 
d’entrada dins la vida activa; fa, de la 
qüestió de l’orientació, una aposta major 
de les trajectòries i indueix a una relació 
amb el temps marcat per la pressió per 
avançar i per l’absència percebuda del 
dret a l’error. La urgència per la integració i 
l’absència de retorn als estudis contribueix 
a crear unes trajectòries acadèmiques 
contínues i engegades de manera precoç: 
l’edat mitjana en els estudis superiors, de 
21 anys el 20057, és una de les més baixes 
d’Europa occidental.

3.2. La pressió corporativista

Aquest tipus de joventut s’inscriu dins 
un model social que fa de la pertinença 
a un cos professional un dels principis 
determinants de l’estatus individual, 
però que en tanca l’accés pel diploma. 
Aquí es toca un dels components d’un 
corporativisme que travessa més 
àmpliament el conjunt de la societat 
francesa, fortament estructurada  
a l’entorn d’una jerarquia d’estatus 
socioprofessionals compartimentats. La 
concessió dels drets socials hi apareix 
molt segmentada i lligada a la pertinença 
professional, d’una manera que acosta 
França a un règim d’Estat-providència de 
tipus «corporativista», tal com Gøsta Esping-
Andersen8 l’ha definit. El sistema educatiu 
i el mercat de treball reforcen aquesta 
partició per una sectorització pronunciada 
dels diferents tipus d’estudis i de feines, 
així com per un valoració extrema del 
diploma inicial al llarg de tota la vida. A 
més, la intervenció estatal vers els joves 
adults «dependents» consagra el principi 
que els pares es facin càrrec del temps 

dels estudis i de la integració professional; 
però això es combina amb alguns trets 
desfamiliaritzadors, per exemple legitimant 
el dret parcial a la independència 
residencial per als estudiants i els joves 
sense feina mitjançant una política d’ajut 
als lloguers. Això reflecteix una dissociació 
particularment perceptible en el si de 
la joventut francesa entre una aspiració 
a la independència i l’adaptació a un 
manteniment provisional sota l’ègida 
paterna, almenys financera. Encara 
que provenen d’una societat d’arrel 
catòlica, els joves francesos adopten uns 
comportaments d’independència i de 
valors familiars més propers als dels  
països protestants.

4. «Instal·lar-se», o la lògica de la 
pertinença familiar

Finalment, la societat espanyola, com d’altres 
societats mediterrànies, afavoreix en el seu si 
una experiència de joventut caracteritzada per 
esperar en el domicili patern unes condicions 
necessàries per a una instal·lació estable dins 
la vida adulta; la sortida de la llar clausura 
unes trajectòries marcades per l’atur i la 
precarietat professional.

4.1. Una instal·lació tardana

A Espanya, la descohabitació de la llar és 
més tardana –l’edat mitjana de partença 
era de 27 anys el 1999–, i clausura unes 
trajectòries de joventut completament 
viscudes sota el sostre familiar. Aquesta 
situació és deguda tant a la legitimitat 
d’un manteniment al domicili familiar, com 
pel fet que no es reuneixen les condicions 
financeres per a una instal·lació adulta, 
com perquè no es segellen les relacions 
de parella que indueixin a crear una nova 
llar. La cohabitació dels joves adults i dels 
seus pares és sovint qualificada d’ »hotel 
de luxe » per part dels joves. La contribució 
financera s’observa més freqüentment 
en les famílies més desafavorides ; en 
els altres medis, els pares encoratgen els 
fills a estalviar per preparar la seva futura 
instal·lació. Aquesta absència relativa de 
participació financera poques vegades 
suposa un problema de culpabilitat, ja 
que es troba integrada dins d’una lògica 
d’assegurança i de reciprocitat a llarg 
termini. La cohabitació, doncs, es pensa 
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com una forma d’inversió col·lectiva per 
a la instal·lació del «nen», de manera que li 
permeti estalviar per a una futura compra 
immobiliària. El preu d’aquest «hotel»,  
a més, es basa força en el respecte 
als valors paterns que indueixen a la 
cohabitació. Punt culminant d’un itinerari 
de joventut conduït en el domicili patern,  
la partença tendeix a ser vista, doncs,  
com el «gran salt» dins la vida adulta.

4.2. Una norma familiarista

Aquesta forma d’experiència s’inscriu 
sobretot dins una societat que no ofereix 
cap rol social a la seva joventut fins a una 
edat relativament elevada, i que manté 
durant molt de temps els individus en 
un estatus d’espera. Les trajectòries 
de manteniment a la llar paterna estan 
realment molt condicionades per les 
restriccions econòmiques i per la 

impossibilitat material de poder «oferir-se» 
una sortida instal·lada. Dins del context 
d’una taxa d’atur juvenil particularment 
elevada i d’un mercat d’habitatge orientat 
més cap a la compra que no pas cap al 
lloguer, l’absència d’ajuts públics  
a favor de la independència obliga els 
individus a prolongar la seva estada al 
domicili patern, ja que no es donen les 
condicions d’una estabilitat adulta. Però 
també és fonamental la consideració de la 
«pertinença» al grup familiar, en la definició 
que els joves fan d’ells mateixos, per 
entendre les trajectòries de manteniment 
dins la llar dels joves adults. Més que 
per la seva independència, l’individu es 
defineix sobretot per la seva inscripció dins 
uns lligams d’interdependència material 
i afectiva, reactualitzats constantment. 
La llar constitueix l’espai privilegiat de 
concreció d’aquests lligams, i deixar la llar 
sense construir-ne una de nova suposa 
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La societat espanyola, com d’altres societats mediterrànies, afavoreix  
en el seu si una experiència de joventut caracteritzada per esperar  
en el domicili patern unes condicions necessàries per a una instal·lació 
estable dins la vida adulta
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una « traïció » afectiva. En aquest sentit, les 
trajectòries d’autonomia dels joves adults 
consisteixen sobretot a construir la seva 
individualitat en el si d’aquesta pertinença 
familiar, per la introducció progressiva 
d’una reciprocitat vers els pares, i la 
preparació de la seva pròpia instal·lació.

Conclusió

Les fronteres entre l’adolescència, la joventut 
i l’edat adulta varien fortament d’una societat 
a l’altra, i revelen les representacions 
polítiques, socials i culturals dels atributs 
relacionats amb les diferents edats de la 
vida. Les diferents formes d’intervenció 
estatal, i la manera amb què s’articulen els 
ajuts públics, la solidaritat familiar i el recurs 
al mercat de treball dins la gestió d’aquest 
període de dependència econòmica potencial, 
expliquen en gran part l’estructuració 

nacional de les trajectòries. Ara, si bé aquests 
diferents disposicions marquen fortament 
amb la seva empremta els cicles de la vida, 
l’heterogeneïtat de les trajectòries de 
joventut en el si de les societats analitzades 
està lluny de veure’s reduïda a un sol vector 
explicatiu. El rol dels valors familiars i de 
les herències religioses sobre les normes 
d’independència residencial i financera és 
igualment important, i separa els països 
d’arrels catòliques dels d’arrels protestants. 
Així, a l’hora d’una internacionalització dels 
sistemes educatius i dels mercats de treball, 
ja que es posa la qüestió de la convergència 
potencial de les formes de transició  
a l’edat adulta a Europa, aquesta 
comparació convida a pensar que la 
multiplicitat de destins en el si d’aquesta 
«generalització europea» resistiria –almenys 
parcialment– a l’harmonització de polítiques 
estudiantils i a la globalització econòmica.
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Una tipologia de trajectòries de transició

L’anàlisi de l’enquesta s’ha fet principalment 
pels diferents eixos estudiats (educació, treball, 
habitatge i família), és a dir, a partir de les 
diferents transicions que constitueixen la 
joventut. No obstant això, s’ha volgut completar 
aquesta anàlisi amb una mirada transversal 
sobre les dades per tal de generar una  

tipologia integrada que dibuixi un mapa de les 
diverses maneres de transitar per la joventut 
en la Catalunya actual. La tipologia s’ha fet 
entre els enquestats de 30 a 34 anys per tal 
de disposar d’un nombre suficient d’anys per 
analitzar. De manera molt sintètica, i deixant 
les qüestions metodològiques a la publicació 
esmentada, la tipologia resultant mostra set 
trajectòries de transició a la vida adulta.

PAu sErrAcAnT / Sociòleg / obSeRvatoRi català De la joventut

Trajectòries juvenils en la Catalunya actual
 Una mirada a través de l’Enquesta a la joventut de Catalunya

Introducció

En aquest article presentem alguns dels resultats de l’anàlisi de la darrera Enquesta a la joventut 
de Catalunya. El nostre objectiu és triple: en primer lloc, volem mostrar una tipologia de tra-
jectòries de transició que il·lustri la diversitat de maneres actuals de transitar per la joventut 
a Catalunya. Pretenem, a més a més, connectar els resultats d’aquesta anàlisi amb els debats 
vigents a Europa amb relació a les transicions juvenils. En segon lloc volem posar de relleu el 
pes de l’estructura social en el desenvolupament de les trajectòries juvenils i, en concret el 
paper que hi juga l’origen social i el sexe. Finalment, també ens interessa explorar les vinculacions 
entre aquestes trajectòries de transició i l’esfera cultural a través de les pràctiques d’oci dels 
i les joves. D’aquesta manera, volem connectar els resultats de l’enquesta amb el debat sobre la 
transformació dels mecanismes de generació de les identitats en les societats contemporànies, 
en què el pes dels aspectes materials i laborals estaria essent substituït pels elements vinculats 
a l’esfera de l’oci i el consum. 

L’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 és una Estadística Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya que es realitza cada cinc anys, essent la de 2007 la seva cinquena edició. L’enquesta s’ha 
realitzat a una mostra de 2.400 joves representatius de la població de 15 a 34 anys residents a 
Catalunya. Els resultats complets de l’anàlisi, realitzada per l’autor d’aquest article i per P. 
Miret, A. Salvadó i R. Soler i Martí poden consultar-se al número 24 de la Col·lecció Estudis de 
la Secretaria de Joventut i es poden descarregar gratuïtament al web www.gencat.cat/joventut/
observatori. 

Font: Enquesta a la joventut  
de Catalunya 2007,  
Secretaria de Joventut.
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