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que mai.
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d’una banda, com l’espai que cal protegir i, de l’altra, com la garantia
d’aquesta protecció. En aquesta defensa dels interessos personals,
els espanyols es mostren significativament defensors de la seva privacitat.
Els consums de drogues, lluny d’aparèixer com una derivació d’una
«pèrdua de valors», es presenten sintònics amb les posicions emergents a la nostra societat: l’opció moral personal, el presentisme,
l’èmfasi en l’exigència del gaudi, la competitivitat...
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Presentació

És lògic pensar que el consum de drogues, no solament el d’heroïna,
cocaïna o amfetamines, sinó també el de tabac, alcohol o tranquil·litzants, té
a veure amb múltiples condicionants, entre els quals cal destacar, de forma
significativa, els valors propis de cada col·lectiu.També sembla lògic suposar
que determinats valors influeixen més que altres en aquest sentit. Els valors
orienten la conducta dels individus i dels grups i, per tant, explícitament o
no, es troben entre els elements que influeixen en els comportaments, també
en el consum de drogues.
Esbrinar quins són els valors que més es relacionen amb els consums,
i fins a quin punt aquests valors són assumits pels diferents col·lectius de la
societat espanyola, ha estat l’objectiu d’aquesta investigació, els resultats de
la qual es presenten en aquest volum.
La investigació ha estat un encàrrec que la Fundació ”la Caixa” va fer
a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, institució que, per la seva
dedicació, coneix bé la problemàtica del consum de drogues i té una àmplia
trajectòria en la investigació sobre la seva incidència social. L’estudi ha estat
dut a terme per un grup de prestigiosos professors procedents de diferents
universitats, sota la coordinació d’Eusebio Megías, director tècnic de
l’esmentada Fundació.
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Com diuen els autors a la introducció, sabem molt poc sobre la
influència dels valors socials sobre el consum de drogues. Confiem que la
publicació dels resultats d’aquest estudi sigui una aportació que contribueixi
a pal·liar aquest desconeixement, i esperem que els lectors comparteixin
aquesta opinió.
Alejandro Plasencia
Vicepresident de la Fundació ”la Caixa”
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I. Introducció

1.1. Sobre valors i drogues
Resulta evident per a qualsevol lector que el tema dels valors i la seva
relació amb el consum de drogues surt molt sovint als mitjans de comunicació
i a les converses quotidianes. Fa ja uns quants anys, alguns de nosaltres
afirmàvem que aquesta relació no ens havia de sorprendre, ja que els valors
orienten la conducta dels individus i dels grups i els valors, de manera explícita
o no, se situen entre els múltiples factors que tenen a veure amb el consum de
drogues.
Llavors també remarcàvem que, certament, estem davant un tema del
qual sabem realment molt poc, tot i que reflecteixi un lloc comú que indicaria
que el consum de drogues està suposadament relacionat amb una pèrdua de
valors, si més no de valors tradicionals.
Per aquest motiu, en aquest text, ens proposem presentar d’una manera
sistemàtica i accessible als lectors interessats els resultats d’una investigació que
estableix nexes entre valors i el consum de drogues.
En primer lloc, tractem de conèixer quins són els principals valors de la
societat espanyola actual; quines diferències hi ha entre els diversos grups i en
quina jerarquia es presenten. En segon lloc, i sobre aquesta base, analitzem el
consum de drogues i en quins aspectes aquest consum està relacionat amb la
defensa de determinats tipus de valors.
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La primera dificultat d’aquest estudi és clarificar el concepte de valor.
Segurament, gairebé tothom, en resposta a una pregunta en aquest sentit, afirmaria que sap perfectament què és un valor. Però, també segurament, si després
li demanéssim que el definís d’alguna manera, començarien els dubtes.Tothom
sap què és un valor, però, potser perquè definir què entenem per un valor ens
obliga a desvetllar el nostre propi sistema de valors, ens sentim incapaços de
donar algun contingut al concepte, més enllà de la idea bàsica que els valors
orienten els nostres comportaments. Per aquest motiu, abans d’enfrontar-nos al
tema de valors i drogues, cal emmarcar el concepte de «valor».
En termes generals, per valors hem d’entendre els criteris o els judicis
mitjançant els quals, en una societat concreta, s’estableix què és desitjable o què
no ho és; representen el fonament de les normes per les quals es regeix aquesta
societat i, sobretot, la base a partir de la qual s’accepten o es rebutgen els
elements que no estan previstos en la cultura d’un determinat grup. Resulta així
evident que els valors tendeixen a la preservació, a assegurar l’estabilitat de la
cultura d’una societat, tot i que certament, en determinats moments, un
conflicte entre valors discordants pot comportar la revisió i, fins i tot, el canvi
de les categories culturals.
Els valors tenen una naturalesa social i, en aquest sentit, es pot
considerar que són objectius i que tenen un caràcter moral, orientatiu, normatiu,
amb una certa càrrega afectiva i no solament racional, i en l’anàlisi dels quals
podem assenyalar, de manera força reiterada, la tensió entre els valors
considerats més transcendents i els que serien el producte d’una determinada
conjuntura històrica.
D’altra banda, a partir de l’experiència biogràfica inserida a tota la xarxa
de relacions informals i institucionals, des de les més properes a les més globals,
els individus es van construint com a persones mitjançant un determinat procés
històric. En aquest sentit, la influència del context social en la configuració dels
valors és evident, però, al mateix temps, aquest procés biogràfic implica
considerar el paper de l’experiència personal de vida com una altra variable que
també incideix en la configuració dels valors.
Els valors orienten les normes, les actituds, les opinions i les conductes.
Tot i que no són observables directament, en alguna mesura sabem que es
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manifesten i es concreten mitjançant aquests conceptes. Però, en la complexitat
de relacions entre tots aquests conceptes, també sabem que, d’alguna manera i
des d’una perspectiva històrica, les formes en què es desenvolupa la vida quotidiana de les persones modula i matisa també els propis continguts dels valors.
Per aquest motiu, derivades dels contexts i de les trajectòries vitals de les
persones, hi ha diferències culturals en relació amb els valors que s’expressen
mitjançant el que s’ha anomenat estils de vida; així, els estils de vida es tradueixen en diverses pautes de comportament, cadascuna de les quals seria
característica d’un segment de la societat.
Podem dir que els estils de vida són les formes diferencials de viure, les
quals poden ser definides com el conjunt de pautes d’acció i de cosmovisions
que, en el context dels processos materials i simbòlics mitjançant els quals es
desenvolupa la vida, caracteritzen un individu o un grup social.
Com a instrument metodològic, el concepte d’estil de vida ens permet
emmarcar i comprendre unes conductes, basades en els valors i en les actituds
definits en aquest estil, i que poden ser reproduïdes en el comportament quotidià, ja que es basen en els sabers del grup.A partir d’aquí, podem comprendre
una articulació entre la persona i el seu context social mitjançada per l’experiència. Les persones es caracteritzen per un cert «estil» en la seva vida quotidiana, tant personal com col·lectiva. Però l’estil de vida no és fumar o menjar
greixos, conduir un cotxe esportiu o gaudir de la música tecno, sinó un procés
molt més complex dins el qual es donen aquests comportaments específics.
Els estils de vida se situen, doncs, en un nivell intermedi entre la cultura
d’una societat i les conductes concretes dels individus que la formen, tot
superant el fossat existent entre l’estructura de la societat i l’acció d’aquests
mateixos individus, la qual cosa permet detectar els «valors en acció». Ja hem
definit més amunt els valors com a referents orientatius; però uns referents que,
tot i la importància que poden arribar a tenir a nivell general en cada societat
–fins al punt que s’ha afirmat que els sistemes de valors són el nucli estratègic
de les cultures–, només els podem captar en la seva vigència concreta
mitjançant les normes i les actituds que s’expressen a través dels estils de vida
dels diferents grups de ciutadans.
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El que volem remarcar aquí és que l’orientació de les normes i dels
valors és un element clau en la contínua negociació de la vida quotidiana. Per
tant, l’estil de vida funcionaria com una espècie d’emissió de senyal d’una
determinada moral que permetria a l’individu inserir-se en el seu mitjà microsocial, a nivell local. I se suposa que la seva adscripció a un determinat estil
de vida li permet, precisament, articular la seva experiència i les seves interaccions més personals i particulars amb nivells més amplis d’interacció social.
Això és així, ja que és mitjançant aquesta experiència que s’han incorporat,
transformat o ratificat els valors i les creences; des dels grups primaris, entre els
quals es va iniciar l’aventura de la vida, fins a altres grups molt diversos amb els
quals s’haurà hagut d’interaccionar, tot haurà servit com un planter que condicionarà els discursos, les metàfores i els models a través dels quals s’anirà
configurant, almenys, una part significativa dels valors, de les creences, de les
actituds i dels comportaments.
Tot i que fins ara no ho hem esmentat, una de les formes privilegiades
existents a les nostres societats per construir un determinat estil de vida és el
consum. En sentit ampli, això és comú a pràcticament totes les societats. Però el
que destaquem aquí és la importància que, amb la modernitat i de manera
especial a les societats més avançades, el factor consum ha arribat a adquirir a
la nostra realitat quotidiana i en relació amb els estils de vida.
Així, doncs, els consums contribueixen a configurar els estils de vida; de
fet, a la nostra societat, hi ha estils «pret-à-porter», que es compren al mercat per
a una temporada, d’usar i llençar, etc.Això té conseqüències si pensem que els
estils de vida expressen algun tipus d’identitat. D’acord amb el que s’ha exposat
més amunt, cal concloure que hi ha identitats amb una certa consistència, però
que, al mateix temps, hi ha un cert «mercat d’identitats» a partir del consum
d’estils oferts des de fora.
Això ens remet a un problema molt discutit, sobretot en relació amb les
identitats juvenils expressades mitjançant els diferents estils. Hi ha hagut una
cosificació dels estils de vida juvenils, des de fora dels propis estils, sobretot amb
l’elaboració del concepte de tribus urbanes, enteses com grups amb característiques fixes. Això ha estat una forma d’estereotipar certs comportaments
juvenils i certs grups de joves, l’etiquetatge dels quals ha facilitat processos de
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control social; un ordenament realitzat per la via de la integració comercial o per
l’estratègia de dotar aquests grups d’una visibilitat social que faciliti la
intervenció de les agències encarregades dels diferents tipus de control, i que al
mateix temps orienti els processos de reacció social. Però, en realitat, tot i certes
continuïtats, els estils juvenils, contemplats en els contexts microsocials en què
es desenvolupen, són molt més situacionals; sigui a través del consum, com hem
dit al paràgraf anterior, sigui a través d’altres aspectes, la definició de la situació
que s’expressa per mitjà de l’«exhibició d’estil» està molt vinculada a la dinàmica
del context microsocial. Precisament, un dels elements visibles en molts
d’aquests estils juvenils, característics de les nostres societats contemporànies,
és el consum de drogues, que s’hi insereix de maneres prou diferents (consum
instrumental, imaginari, evasiu, etc.), però que, molt sovint, ha estat decisiu per
a la seva identificació.
Veiem el consum, doncs, com un element central de l’estil de vida. Un
estil de vida que expressa certa identitat (més o menys creada «des de dins» o
adquirida «fora»), la qual cosa significa una orientació de l’individu o del grup a
partir de certs valors.Tenim aquí una seqüència que, des del punt de vista metodològic, ens dóna moltes indicacions sobre els camins que es poden seguir a
l’hora d’investigar els valors.
Però, a més a més, i aquest serà el marc des del qual treballarem en
aquest text, creiem que els valors reals dels espanyols responen a una «hipòtesi
de la complexitat» en la qual queda clar, amb tot el que hem dit fins ara, que el
conjunt dels homes i de les dones reals no adopten ni un sistema de valors
unívoc ni un estil únic i predeterminat de vida. Primer, perquè hi ha una varietat
infinita de possibles combinacions de valors, actituds i comportaments i, per
tant, d’estils de vida. Segon, perquè aquestes combinacions estan sotmeses a un
procés, ràpid i permanent, de canvi. No obstant això, aquests sistemes de valors,
tot i que no podem localitzar-los físicament en persones concretes, existeixen a
la realitat social.
D’aquesta qüestió, i de la relació entre aquestes hipòtesis i les drogues,
tracten les pàgines següents, on abordem inicialment una anàlisi global d’aquest
complex sistema de valors que sostenen els espanyols.Tant des de la perspectiva
quantitativa com qualitativa, hem determinat i jerarquitzat les posicions dels
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ciutadans en relació amb uns valors presentats com un horitzó ideal d’aspiracions o com unes categories implícites en determinats comportaments, actituds o posicions vitals.
Més tard hem procedit a la definició dels consums de drogues presents
a la societat espanyola. Òbviament, no es tractava de plantejar, amb totes les
seves exigències, un estudi epidemiològic; la nostra única exigència era, ja que
havíem de relacionar els valors amb els consums, establir uns paràmetres fonamentals d’aquests consums, que ens possibilitessin la descripció d’unes
relacions discriminatòries.
Un cop fet aquest pas, procedim a establir aquestes correlacions: quins
valors tenen relació amb els consums de drogues i quins altres valors sembla que
s’hi oposen.Tot això, tant des d’una perspectiva global com des de les posicions
que determinen les característiques peculiars (edat, sexe, nivell cultural...) de
cada grup de discussió.
Finalment, intentem definir com són vistos els consumidors, des de la
percepció de quins valors se’ls atribueix.
Cal afegir que, per fer l’estudi, entre totes les substàncies psicoactives
que es podrien englobar en les diferents categories o classificacions de «drogues», hem escollit els grups i les denominacions utilitzades habitualment als
estudis internacionals des de fa anys amb la intenció que les conclusions puguin
ser comparades (pel lector interessat) amb els resultats d’aquests estudis internacionals. Així, hem utilitzat els termes «tabac», «alcohol», «cànnabis», «amfetamines-al·lucinògens-síntesi», «cocaïna-crack», «heroïna-altres opiacis» i «tranquil·litzants-hipnòtics». Els períodes de temps utilitzats per a la determinació
del consum també han estat els habituals.
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1.2 Metodologia de la investigació
Un cop emmarcat l’estudi, explicarem com hem plantejat alguns aspectes metodològics i tècnics per accedir al món dels valors. No hem utilitzat totes
les vies d’investigació disponibles, ja que ha faltat el desenvolupament d’investigacions etnogràfiques que puguin retre compte dels móns locals i particulars de la població, als quals hem fet referència als paràgrafs anteriors. No
obstant això, amb la utilització de dos tipus complementaris d’aproximació (una
investigació quantitativa, mitjançant enquesta, i una anàlisi qualitativa de grups
de discussió), creiem que hem aconseguit limitar els aspectes rellevants de les
relacions entre els valors i el consum de drogues.
De manera resumida, cal dir que la investigació s’ha realitzat en dues
fases paral·leles, amb unes metodologies que es resumeixen, de manera molt
esquemàtica, per no entretenir gaire el lector. En tot cas, proporcionem les claus
que permetin als professionals valorar la pertinença dels nostres resultats.

1.2.1. Investigació quantitativa
En la fase quantitativa, la investigació s’ha desenvolupat mitjançant una
enquesta d’opinió i actitudinal, de caràcter probabilístic i representatiu, les proporcions i les característiques tècniques resumides de la qual són les següents:

L’univers
L’univers de l’enquesta ha estat la població d’ambdós sexes, entre els 15
i els 65 anys, resident al territori espanyol, en tots els hàbitats, que segons el
Padró Municipal del 1998, utilitzat de referència mostral de detall, puja a un total
de 26.990.267 persones.
A l’Annex I es detallen, per a més informació, les taules que reflecteixen
les distribucions per sexe i edat, per comunitats autònomes, i, dins les comunitats, el repartiment per sexe i hàbitat.
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La mostra
La mostra ha estat dissenyada de manera aleatòria i en diverses etapes
perquè fos representativa d’aquesta població. Estratificada de manera proporcional, en una primera etapa, per comunitats autònomes i per hàbitats; també
proporcionalment, en una segona etapa, per sexe i edat. En total, s’han fet 2.800
entrevistes, la qual cosa dóna un nivell de confiança del 95,5% i un marge d’error
per al conjunt de ±1,85%.
Es va treballar aleatòriament en un total de 110 municipis (i, dins de cada
municipi, als seus diferents districtes i/o barris a partir de les seccions censals)
i es va arribar als 300 punts de mostreig efectiu.
El detall de la distribució per sexe i edat es presenta també, per als
lectors interessats en aquest aspecte, a l’Annex I. Avancem, en tot cas, que els
grups resultants d’aquesta distribució tenen, en tots els casos, una base mostral
suficient per a l’anàlisi específica.

El treball de camp
Com ja s’ha dit, la mostra es va aplicar en uns 110 municipis a partir d’un
sorteig aleatori d’unes 300 seccions censals. Les persones entrevistades van ser
seleccionades mitjançant el sistema de rutes aleatòries, d’acord amb les proporcions estratificades.
Les entrevistes van ser sempre personals, al domicili de la persona triada,
i el qüestionari va ser aplicat per un entrevistador prèviament ensinistrat. Es van
realitzar durant els mesos de novembre i desembre de 1999.

El qüestionari i la selecció de valors
El qüestionari utilitzat, que apareix a l’Annex III, té dues parts ben
diferenciades. Una de les parts, de caràcter general, fa referència a aspectes
sociodemogràfics, consum de drogues, actituds i altres variables de classificació,
i respon a l’experiència d’aquest mateix equip en investigacions similars.
L’altra part està formada per les preguntes relacionades amb els valors, i
tractarem d’explicar-ne el sentit i la pertinença. En efecte, per concretar socio-
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lògicament els valors que cal analitzar no n’hi ha prou amb sol·licitar definicions
teòriques del que és bo i del que és dolent, del que és acceptable i del que és
rebutjable. L’aproximació de l’entrevistat al món dels valors pot ser fixada per
criteris d’acció social més emocionals que racionals. Hi ha valors que es
postulen directament i altres que s’endevinen darrere les actituds i els comportaments. Podem tractar de valors individuals o de valors col·lectius, distinció
important en un moment en què, com ja hem explicat, resulta difícil parlar de
valors universals, en el sentit d’admesos per tota una societat. Cal parlar també
de valors finalistes (com a objectius a assolir o metes a perseguir) o de valors
instrumentals (com a procediments o mitjans per assolir aquests objectius o
metes). És factible analitzar valors associats a sensacions. Tot un món de
complexa definició.
Partint de les aproximacions anteriors, després de consultar la bibliografia sobre l’anàlisi dels valors en les ciències socials, i tenint present l’objectiu
de la nostra investigació, hem retingut quatre grans àmbits d’estudi, que presentem tot seguit.
El primer àmbit (ítems 20 a 40 del qüestionari) fa referència al que hem
anomenat «valors finalistes». Força ítems provenen d’estudis del grup europeu
de valors (EVS), sense oblidar el grup mundial d’estudi, liderat per Inglehart
(WVS), tot i que no s’hagi retingut la bateria més coneguda i específica d’aquesta
última anàlisi, la que diferencia els valors materialistes i postmaterialistes. La
major part dels ítems no tenen cap relació directa amb l’actitud que,
suposadament, adoptarien les persones en funció de la seva particular manera
d’apropar-se a «la qüestió de les drogues»; hi ha altres ítems, no gaires, en els
quals sí hi ha un pressupòsit de possible correlació entre valor i droga (així, en
aquest segon cas, «mantenir i cuidar la salut» i «arriscar-se davant coses noves
i incertes» són formulacions valoratives d’objectius que, lògicament, han d’estar
correlacionades amb actituds davant el consum de drogues; en canvi, «preocupar-se pel que passa en altres llocs del món» o «tenir èxit al treball» no sembla,
a priori» que puguin tenir cap tipus de correspondència amb les valoracions
davant el món de les drogues). Correlacionant les respostes i les posicions valoratives amb els consums comprovarem l’encert o l’error de les aproximacions
apriorístiques.
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La barreja de valors reflecteix bé la hipòtesi bàsica de la complexitat
existent en la tria retinguda i que és, també, una de les hipòtesis de fons de tot
el treball. Com anirem veient, ens resultarà molt productiva per desentranyar el
que afirmàvem al començament del capítol: la societat tendeix a reflectir una
sèrie de llocs comuns en relacionar drogues i valors.Alguns són certs, com que
els nois consumeixen més drogues il·legals que les noies, però d’altres no ho són
tant, i es corresponen amb valoracions molt personals; per exemple, quan es
pensa que els joves més rebels consumeixen més drogues impulsats per la
pròpia rebel·lia o que els pares actuals, quan eren més joves, no s’apropaven tant
a les drogues com els seus fills. Per això, en les bateries de valors proposades,
integrarem ítems que es corresponen amb estereotipus comunament acceptats
amb altres que ho són menys, per comprovar mitjançant l’anàlisi estadística en
quina mesura es comparteixen i en quina mesura s’associen amb els fets que els
estereotipus pressuposen.
La segona bateria d’ítems (del 41 al 50) prové també majoritàriament de
l’EVS i, més que una bateria d’ítems, és una sèrie de parelles bipolars, similar als
diferencials amb frases contraposades. L’objectiu bàsic d’aquesta bateria bipolar
és l’intent de situar els ciutadans en un tot, format en els seus extrems per dues
constel·lacions de valors oposats: l’assumpció individual de responsabilitats
enfront del paper de l’Estat, la llibertat sobre la igualtat, l’incentiu econòmic
enfront de la igualtat d’ingressos... En general, els valors més liberals enfront dels
més socials; tot això, una vegada més, al costat d’altres consideracions sobre la
família, la idea de l’existència d’un ésser superior, l’actitud davant els emigrants,
etc. És una forma indirecta de mesurar quelcom tan eteri com difícil d’obviar
com la polaritat ideològica i política; sense esmentar-la, no cal dir-ho.
La tercera bateria seleccionada (preguntes 53 a 64) és l’adaptació d’un
estudi basc, el qual, al seu torn, el va adoptar d’un treball europeu. Aquest cop
es tracta de valors associats a sensacions, i aquesta bateria sí està molt focalitzada
en el camp de les drogues. La hipòtesi subjacent és que tot el que representa
una major acceptació de valors que propugnin l’experimentació, l’aventura, la
recerca de noves sensacions, els comportaments no convencionals o trencadors
amb la pràctica social dominant o més ortodoxa tindrà un correlat positiu amb
una major apreciació del consum de drogues.
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Finalment, proposem als entrevistats una llarga sèrie d’ítems relacionats
amb valors vinculats amb els comportaments (preguntes 65 a 93), que responen
a la segona accepció del terme valor, esmentada més amunt: el valor com a criteri de comportament social. En aquest cas, es pregunta per la justificació d’una
sèrie de comportaments, sota la fórmula de situar la seva legitimitat en una
escala, en la qual el 10 significa l’admissibilitat total i l’1 la total inadmissibilitat
del comportament. La bateria té com a fons bàsic el que propugna el grup europeu de valors (EVS) i ha estat validada a Europa i, en la seva major part, a gairebé
tot el món, en diferents estudis.A aquest fons, seguint el mateix criteri defensat
a la primera bateria, insistint en la hipòtesi de la complexitat, hem afegit alguns
ítems nous, expurgats després del test pilot corresponent, i que suposem més
relacionats amb la problemàtica de les drogues.
En total, treballarem amb 71 indicadors de valor diferents, agrupats en
quatre bateries. La primera bateria fa referència als valors socials associats a
finalitats o a grans objectius socials; la segona bateria reflecteix la subhipòtesi de
la modernitat versus la tradició, o la polaritat política i ideològica, o l’àmbit
social versus l’àmbit individual; la tercera bateria se centra en els valors associats
a sensacions, sota la hipòtesi que determinats apropaments al risc, a l’aventura i
a la recerca de noves sensacions aproximen al món de les drogues; finalment, la
quarta bateria llista tota una llarga sèrie de comportaments, la majoria de
caràcter general i altres, la minoria, associats a conductes més relacionades amb
les drogues.

1.2.2. Investigació qualitativa
En la seva fase qualitativa, la investigació s’ha desenvolupat mitjançant
una sèrie de grups de discussió, els continguts i les característiques tècniques
essencials dels quals es descriuen als següents apartats.
La intencionalitat d’aquesta fase és, més enllà de les respostes
forçosament concretes de la investigació quantitativa, disposar d’una possibilitat
metodològica per registrar tota la riquesa, la complexitat i el món de matisos
dels valors personals i socials, materialitzada en l’anàlisi dels continguts emergents en uns grups de discussió, tant pel que fa als valors en general com a la
percepció dels consumidors de drogues.
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Característiques dels grups
Es van realitzar nou grups de discussió. Un d’aquests grups, com s’exposarà més endavant, va ser utilitzat de pretest i no es va integrar a l’anàlisi final.
Aquests grups estaven formats per persones que, sense coneixe’s prèviament,
van debatre de manera oberta sobre el tema proposat.
Els grups estaven formats per 7-8 persones, que compartien una sèrie de
característiques de tipus estructural (que són les que defineixen les posicions
socials de cada grup).Aquestes característiques són: edat (en cinc trams), gènere
(mixts, masculins o femenins), hàbitat de residència (segons el nombre
d’habitants, en quatre trams) i estatus socioeconòmic i activitat laboral. Totes
aquestes característiques són variables que resulten significatives en l’elaboració
dels discursos socials, en especial pel que fa a les percepcions sobre les drogues
i les drogodependències, tal com es reflecteixen als diferents estudis sobre la
matèria.
De fet, per establir els trams d’edat s’ha utilitzat l’estructura de tipus
ideals de la hipòtesi evolutiva que, en l’última investigació realitzada sobre la representació social de les drogues a Espanya, explica com i per què la variable
edat determina una bona part de les característiques d’aquestes representacions
(Megías, E; coord., 2000).
Des del punt de vista formal, les reunions dels grups van tenir una
durada aproximada de 120 minuts i van ser gravades i transcrites íntegrament
per poder realitzar l’anàlisi posterior.
Els grups realitzats, en funció de l’encreuament de les característiques
esmentades, són els que es descriuen al quadre següent:
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Quadre 1.1

CARACTERÍSTIQUES DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ
Data

Códi(1)

Edat

6/10

PRETEST

35-40

Mixt

27/10

SEV-H

17-19

Homes

11/11

ZA-D

17-19

Dones

14/10

POR-M

25-27

Mixt

28/10

COR-M

35-40

10/11

BAR-M

35-40

4/11

SAL-D

46-55

Mixt
(sense fills)
Mixt
(amb fills)
Dones

2/11

PAR-H

46-55

Homes

3/11

GIJ-M

55-60

Mixt

Gènere

Hàbitat
(nombre d’habitants)

+500.000
Madrid
>500.000
Sevilla
50.000-100.000
Zamora
50.000-100.000
Portugalete
>500.000
Còrdova
100.000-500.000
Barcelona
100.000-500.000
Salamanca
<50.000
Paracuellos
del Jarama
100.000-500.000
Gijón

Estatus socioeconòmic

Treballadors i aturats
Estatus baix
Estudiants
Estatus mitjà
Estudiants
Estatus baix
Estudiants i aturats
Estatus mitjà-alt
Treballadors
Estatus mitjà-alt
Treballadors i aturats
Estatus baix
Casades amb fills
Estatus mitjà-alt
Casats amb fills
Estatus baix
Estatus mitjà-alt

Nota: El treball de camp (disseny, captació i realització dels grups) es va dur a cap entre els mesos d’octubre i novembre
de 1999.

Organització de la discussió dels grups a partir
de les conclusions del pretest
Ja que el tema que s’havia de tractar és molt abstracte i de difícil concreció en una conversa limitada en el temps (en especial per a alguns grups
socials), es va realitzar un primer grup de prova per testar el mètode més rendible per a la realització dels vuit grups definitius. Les conclusions obtingudes
van ser les següents:

(1) El codi és la referència amb la qual s’al·ludeix, al llarg de tot l’informe, als diferents grups. Consta de dues o tres lletres
que fan referència al lloc de realització (SEV = Sevilla; ZA = Zamora) i d’una lletra que indica la composició per sexe (M
= MIXT; H = HOMES; D = DONES).A la resta de l’informe s’incorpora també, a continuació, l’edat del grup.
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• El tema era molt abstracte i requeria la utilització d’un suport que per-

metés concretar i unificar el punt de partida dels integrants del grup i centrar
la conversació, que, de qualsevol altra manera, es dispersava.
• Per arribar a la discussió sobre els valors dels consumidors de drogues

semblava necessari que el grup, prèviament, definís la seva posició en relació
amb alguns valors concrets. Si no es feia així, era impossible saber si els valors
que s’atribuïen a altres eren diferents (i quant) dels autoatribuïts.
• La identificació espontània dels consumidors de drogues es remetia
sempre a l’estereotipus del consumidor marginal d’heroïna. Des d’aquesta premissa, l’atribució de valors es limitava a l’estricta negació. Això va obligar a
introduir un tipus de consumidor més proper i menys estigmatitzat, per possibilitar les assignacions de valors.

A partir d’aquestes conclusions, el disseny i el desenvolupament dels
grups van ser:
1r. Introducció orientada a estimular la discussió (no hi ha valors bons ni
dolents i la seva definició i interpretació depenen de cada grup social).
2n. Expressió espontània dels valors prioritaris per al grup.
3r. S’introdueix una targeta (que apareix al final d’aquest capítol) en què
s’ofereixen 10 dicotomies en relació amb diversos valors, expressats de forma
col˙loquial. Se sol·licita als participants que es posicionin individualment davant
les dicotomies per, posteriorment, posar en comú i discutir les posicions sobre
valors concrets.
4t. Finalment, s’introdueix el perfil del consumidor de drogues de cap de
setmana i es demana als integrants del grup que situïn sobre l’escala com s’hagués posicionat una persona d’aquestes característiques.

Explicació sobre els valors suggerits
Tal com es va comprovar al grup pretest, resultava molt difícil aconseguir que els grups establissin un punt de partida concret i comú que permetés
definir i valorar diferències precises davant els consumidors. Per aquest motiu,
una primera opció va ser oferir una targeta que mostrés una sèrie de valors (sug-
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gerits, per tant) per debatre sobre els que, des del propi grup, es considerés que
eren més rellevants. El resultat va ser que no es definia la posició concreta dels
membres dels grups, motiu pel qual es va adoptar l’opció d’organitzar els valors
suggerits sobre la base de dicotomies que obliguessin a adoptar una posició. De
fet, aquestes dicotomies apareixen com a valors i contravalors, tot i que els
punts suggerits no fossin necessàriament oposicions entre dues categories
perfectament definides. De qualsevol manera, l’esquema va servir per forçar un
debat previ que clarifiqués el sentit de les diferents proposicions i per
corroborar que els mateixos significants no comporten idèntics significats: un
valor qualsevol no és la mateixa cosa per a totes les persones, tot i la claredat
del terme suggerit.
Entre els infinits valors que es podrien haver utilitzat, es van seleccionar
alguns dels quals, segons la bibliografia disponible, tenen una relació més
propera amb els consums (valentia, hedonisme, seducció, poder, independència...), i altres de caràcter més finalista o global que puguin caracteritzar tant els
participants com la seva representació dels consumidors de drogues (tolerància,
consumisme...).

A LA MEVA VIDA ÉS MOLT IMPORTANT...
Ser molt independent de la família

Ser molt familiar

Tenir molt poder

Ser poc ambiciós/osa

Ser molt valent

Ser molt prudent

Ser molt individualista

Ser molt solidari/ària

Ser molt «ligón/ona»

Ser molt fidel a la parella

Ser molt tolerant

Ser molt autoritari/ària

Viure intensament

Viure tranquil·lament

Ser molt consumista

Ser molt auster/a

Ser molt religiós/a o espiritual

Ser molt materialista
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II. El sistema de valors dels espanyols

En aquest capítol ens centrarem en la presentació i l’anàlisi dels valors
dominants a la societat espanyola, tenint en compte que l’anàlisi té la vista
posada en la relació entre els valors i les drogues, un tema que serà tractat als
capítols posteriors. Per aquest motiu no s’ha volgut realitzar un estudi genèric
de valors –ja hi ha investigacions «ad hoc»–, sinó que, per a aquest estudi, s’han
triat les dimensions que podrien tenir una major relació amb el tema de les
drogues.Així i tot, com ho podrà comprovar el lector després de la lectura del
capítol, tant la tria de variables com l’anàlisi dels grups han estat molt complets,
fins i tot més amplis que els que es poden trobar en força estudis específics
sobre valors.
Per a aquesta anàlisi dels valors, seguirem diversos passos. En un primer
moment, ens centrarem en els resultats de les quatre bateries de preguntes
realitzades als entrevistats i que s’han descrit al capítol I: els valors finalistes, els
valors liberals enfront dels socials, els associats a sensacions i els relacionats amb
comportaments. Oferirem una anàlisi detallada de les respostes donades als
diferents ítems i distribuirem les respostes per sexe i edat.
En un segon moment, per sistematitzar aquesta informació, hem procedit a l’elaboració d’una anàlisi conjunta de tots els ítems i dels àmbits temàtics,
de manera que estiguem en condicions de resumir i d’agrupar la gran massa
d’informació obtinguda en vuit tipus que classifiquen un nombre important
d’espanyols segons els valors que adopten.
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Un cop establert quantitativament quin és el sistema general de valors
dels espanyols, tractarem de relacionar-lo amb els perfils sociològics en cada tipus. No solament ens interessen les tipologies de valors agrupats, sinó els perfils
i les característiques dels espanyols que integren cada tipologia.
Finalment, per aconseguir una anàlisi més detallada, també es va procedir a treballar en conjunt tots els ítems de cada una de les bateries de preguntes,
per separat, amb la intenció de trobar agrupacions en funció dels diferents tipus
de valors (finalistes, liberals/socials, associats a sensacions i relacionats amb
comportaments).Aquest tractament ens va dur a 17 perfils, els quals, per bé que
introduïen una gran riquesa tipològica, també significaven moltes superposicions i probabilitats de confusió. Per aquest motiu hem optat per fer només la
presentació dels vuit tipus generals, que ens permetran contrastar amb posterioritat la visió obtinguda als grups de discussió. Les tipologies per a cada
bateria només les esquematitzarem, per poder establir amb posterioritat algunes
correlacions amb els consums de drogues.
En resum, realitzarem tres abordatges: en primer lloc, un abordatge individualitzat, ítem a ítem; en segon lloc, una anàlisi agrupada per al conjunt de
valors, que produeix vuit perfils; i, en últim lloc, partint d’una anàlisi agrupada
de les diferents categories en què hem classificat els valors, podrem tenir un
indici de la complexitat de la classificació. En tot cas, la complexitat no ens
impedirà percebre una sèrie d’elements comuns en el que hem anomenat
sistema de valors dels espanyols.
Només hem d’afegir que l’aspiració de fer una presentació clara i atractiva ens ha dut a renunciar a totes les informacions numèriques que no eren
imprescindibles i a eliminar les explicacions excessivament tècniques d’una anàlisi matemàtica forçosament complexa.

2.1. Els valors associats a finalitats
Abordarem en aquest epígraf les respostes donades a la bateria d’ítems
que mesuren la importància que concedeixen els espanyols a una sèrie de valors
socials amplis que hem anomenat valors finalistes i analitzarem les respostes
donades als diferents ítems separadament.
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A la taula 2.1 es poden consultar les respostes donades als 21 ítems en
què es demanava als entrevistats que definissin la importància que concedien a
aquesta sèrie de valors finalistes. La taula s’ordena començant pels valors als
quals es dóna més importància i acaba amb els que són considerats menys
importants.A l’Annex II es presenten, a més a més, aquests resultats classificats
per sexe i edat i amb la indicació, en el cas de tots els encreuaments, de la
valoració més elevada obtinguda; per exemple, al primer ítem, «tenir unes bones
relacions familiars», són les dones i els majors de 55 anys els qui aporten les
valoracions més altes.
Taula 2.1

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE VALORS FINALISTES,
ORDENATS DE MAJOR A MENOR IMPORTÀNCIA
Escala 1-10
Mitjana global

Tenir unes bones relacions familiars
Mantenir i cuidar la salut
Obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional
Tenir èxit al treball
Guanyar diners
Tenir una vida sexual satisfactòria
Cuidar el medi ambient
Superar-se dia a dia
Tenir molts amics i coneguts
Dur una vida moral i digna
Respectar les normes
Respectar l’autoritat
Disposar de molt tiemps lliure / oci
Viure com li agrada a cadascú, sense pensar en el que pugui dir la gent
Preocupar-se pel que passa en altres llocs del món
Fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat
Invertir temps i diners en estar guapo/a
Arriscar-se davant coses noves i incertes
Viure al dia sense pensar en el dia de demà
Preocupar-se per qüestions religioses o espirituals
Interessar-se per temes polítics
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8,59
8,22
7,82
7,82
7,81
7,75
7,72
7,68
7,63
7,51
7,47
7,30
7,06
6,86
6,54
6,16
5,43
5,12
4,92
4,47
4,09

La lectura de la taula 2.1 és summament il·lustrativa del rànquing de
valors dels espanyols. El primer i destacat lloc l’ocupa la família: «tenir unes
bones relacions familiars», tal com diu l’ítem. Cal fer notar d’entrada que aquest
valor apareix en primer lloc, sigui quina sigui la dimensió considerada a l’hora
d’afinar l’anàlisi, és a dir, ja sigui analitzant el rànquing de prioritats valoratives
segons l’edat i el gènere, com apareix a la taula, ja sigui considerant el nivell
d’estudis, la classe social o l’autoposicionament religiós o polític. Sempre, sense
cap excepció, la família apareix com el més important. Els homes i les dones, els
joves i els més grans, els qui es consideren de dretes o d’esquerres, els qui
consumeixen drogues i els qui no, tots consideren, amb accents diferents, que el
més important de les seves vides és «tenir unes bones relacions familiars».Trobar
una unanimitat com aquesta en ciències socials no és fàcil.
Immediatament després, al rànquing de dimensions valoratives relacionades amb la pròpia vida, trobem una sèrie d’aspectes, aparentment heterogenis, com «mantenir i cuidar la salut», «obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional», «tenir èxit al treball», «guanyar diners» i «tenir una
vida sexual satisfactòria». Sota aquesta heterogeneïtat, però, hi ha el denominador comú de la recerca del benestar, tot i que en diferents àmbits de la vida
(el laboral, l’econòmic, el de les relacions sexuals i, una mica més endavant,
superats els 20 anys, en tots els segments d’edat, una bona salut).
En tercer lloc, sota la denominació de valors quotidians, podem englobar
aspectes relacionats amb la vida de tots els dies. Ens referim als ítems que diuen
«tenir molts amics i coneguts», «superar-se dia a dia», «disposar de molt temps
lliure i d’oci» i, fins i tot, el que reflecteix una connotació de suau signe ecològic
sota la formulació de «cuidar el medi ambient».
En quart lloc, molt proper al grup anterior, al rànquing d’importància
dels valors trobem la dimensió que fa referència a l’ordre, la importància de
l’ordre, amb els inequívocs indicadors de «respectar les normes» i «respectar
l’autoritat». «Dur una vida moral i digna», a cavall dels dos últims grups de
valors ressenyats, es podria enquadrar en qualsevol, potser fins i tot en els dos.

ELS VALORS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA I LA SEVA RELACIÓ AMB LES DROGUES ■

27

En cinquè lloc, i ja força lluny en l’ordenació de la importància acordada,
trobem la dimensió altruista, la que significa dedicació i disponibilitat cap als
altres, sigui sota la fórmula menys compromesa que diu «preocupar-se pel que
passa en altres llocs del món» o sigui sota la fórmula més exigent (i que se situa
després en l’ordenació) de «fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat». És significatiu que la fórmula propera, tot i la importància creixent de
l’àmbit local al món globalitzat actual, se situï darrere (0,38 darrere en l’escala
d’1 a 10) de la fórmula generalista i internacional. L’explicació subjacent al diferent grau d’implicació d’una i altra fórmula, evidentment, també il·lustra l’humanitarisme indolor davant el que passa lluny, molt present a la societat actual,
particularment mitjançant la seva presència als mitjans de comunicació (això
avança un debat que, com ja veurem, ocupa un lloc central en els grups de
discussió).
«Viure al dia sense pensar en el dia de demà», la recerca de la bona
aparença física personal, «invertir temps i diners en estar guapo o guapa» i,
fins i tot, la dimensió aventurera de la vida, «arriscar-se davant coses noves i
incertes», conformarien el sisè àmbit de valors (al qual podríem afegir un ítem,
que hem deixat més amunt al rànquing i que indicava que «viure com li agrada
a cadascú, sense pensar en el que pugui dir la gent» és quelcom important a
la vida).Traduiríem tot això com el grup dels valors autònoms i presentistes.
Finalment, en setè i últim lloc, situem els valors més ideològics, els que
fan referència als àmbits de la religió i de la política, i que en aquest ordre decreixent d’interès se situen clarament per sota de la meitat de l’escala, sota les
formulacions següents: «preocupar-se per les qüestions religioses i espirituals»
i «interessar-se per temes polítics».
No insistirem en les xifres per alleugerir la lectura, tot i que el lector
interessat pot consultar-les a la taula 2.1. No obstant això, volem cridar l’atenció,
amb un parell de dades, sobre la gran diferència existent en la importància que
els espanyols atorguen als diversos valors. En l’escala de l’1 al 10 amb què estem
treballant, essent el 10 la màxima importància concedida al valor corresponent,
«tenir bones relacions familiars» obté la puntuació mitjana de 8,59, mentre que
«interessar-se per temes polítics» baixa a la xifra de 4,09. Aquest llarg recorregut
mesura bé la importància concedida als diferents valors, la qual es resumeix al
quadre 2.1.
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Quadre 2.1

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA ALS DIFERENTS SISTEMES DE VALORS
Màxima importància
– Bones relacions familiars (8,5)
– Recerca del benestar (salut, vida sexual, laboral) (de 7,7 a 8,2)
– Vida quotidiana gratificant (de 7,0 a 7,7)
– Ordre social (de 7,3 a 7,5)
– Altruisme, preocupació pels altres (de 6,1 a 6,5)
– Autonomia, presentisme (de 4,9 a 6,8)
– Religió i política (de 4,0 a 4,4)
Mínima importància

Més enllà d’aquesta visió global, evidentment, no totes les persones
puntuen els diferents valors o grups amb la mateixa intensitat. Tot seguit presentarem les diverses accentuacions, en un o altre valor, o sistemes de valors
segons els casos, atenent el gènere i l’edat, les variables que ens han semblat més
interessants per al lector en aquesta primera aproximació al tema. Les taules
corresponents es poden consultar a l’Annex II.
El gènere és una variable que estableix diferències notables en relació
amb la importància que es concedeix a una sèrie de valors. Els homes donen
més importància en les seves vides, comparativament a la que indiquen les
dones, als següents temes, per ordre de distància en la comparació entre
gèneres: tenir una vida sexual satisfactòria, disposar de molt temps lliure i d’oci,
arriscar-se davant les coses noves i incertes i, finalment, interessar-se pels temes
polítics. Les dones, en canvi, es destaquen per concedir en les seves vides
significativament més importància que els homes a: invertir temps i diners en
estar guapes, a la preocupació per les qüestions religioses o espirituals, a dur una
vida moral i digna, a la preocupació pel que passa en altres llocs del món, a tenir
unes bones relacions familiars i a la preocupació per cuidar i mantenir una bona
salut. El resultat, es dirà, respon a models relativament estereotipats, però els
estereotipus tenen una vida molt llarga quan treballem amb poblacions totals,
com és el nostre cas (que comprèn, cal recordar-ho, la franja d’edat que va dels
15 als 65 anys). En efecte, cal dir que, més que probablement, si analitzéssim les
dades independentment per a cada grup d’edat, les coses variarien una mica,
com ho mostren, per exemple, els estudis sobre la joventut (Elzo, 1999; Burke,
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1998, i Foreseen, 1998) però aquesta anàlisi no forma part dels objectius
d’aquest estudi.
Per aquest motiu no descobrirem res dient que l’edat és una variable
molt diferenciadora. Els estudis sobre valors ho repeteixen amb insistència
(Stoetzel, J., 1982; Díez Nicolás, J. i Inglehart, R., 1994; Inglehart, R., 1998). Però
l’edat no sempre influeix de manera lineal, de manera que es pugui afirmar, com
si es tractés d’una llei, que «a més edat, més (o menys) de tal característica o de
tal valor».
L’edat sí manté aquesta relació lineal amb tres ítems: la importància que
s’atorga al respecte a les normes i a l’autoritat (a mesura que avancem en edat,
augmenta la importància que es concedeix als valors d’ordre) i la valoració que
es fa d’«arriscar-se davant les coses noves i incertes» (on la linealitat opera amb
signe contrari, ja que són els joves, els més joves, els qui aposten més pel risc).
Quan dèiem que la linealitat només juga en aquests tres casos no volem dir que,
a la resta, l’edat no tingui un paper important. És clar, per exemple, que als més
joves els preocupa més que a les persones més grans disposar de molt temps
lliure i d’oci, però aquest descens de preocupació no és gradual i continu en
augmentar l’edat; així, per exemple en aquest cas, les persones de 30 a 34 anys
valoren encara més que les de 15 a 19 tenir molt temps lliure, potser perquè
disposen realment de menys temps que els més joves.
Els més joves (entre 15 i 19 anys) se situen per damunt de la resta en el
rànquing d’importància concedida als següents valors: viure al dia, invertir
temps i diners en estar guapos (ja sabem que és un valor més present en les
noies), tenir amics i guanyar diners. En canvi, valoren notòriament menys que la
resta la dimensió ideològica, no solament la religiosa, sinó també la política,
plantejaments que confirmen el que ja sabem per altres estudis.
Paga la pena anotar que les persones entre 30 i 34 anys se situen al
capdavant a l’hora d’implicar-se i de valorar el manteniment i la cura de la salut
(superen en això fins i tot les persones més grans), tenir una vida sexual
satisfactòria (netament per damunt de la resta), obtenir un bon nivell de
capacitació cultural i professional (seguits de prop per les persones entre 20 i
30 anys) i la preocupació pel medi ambient. És la generació jove dels anys
vuitanta, assentada als noranta, que guarda molts dels ideals d’aquells adolescents i joves.
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La dimensió política la trobem en les persones que ara tenen entre 35 i
54 anys, que tracten de compaginar-la amb la recerca del benestar i de l’èxit
professional, principal singularitat de les persones que van viure la transició
política en la seva joventut. Pel que fa a les persones més grans del nostre
mostreig (55-65 anys), a més de valorar per damunt de la resta l’ordre social i
l’autoritat, cal afegir que són també les més preocupades per les qüestions
religioses (no van viure en la seva joventut, tan plenament com les generacions
següents, la profunda i ràpida secularització de la societat espanyola de les
dècades dels setanta i dels vuitanta) i per dur una vida moral i digna.

2.2. Els valors liberals enfrot dels socials
Com ja hem indicat a l’inici del capítol, aquesta bateria d’ítems,
numerada del 41 al 50 (vegeu taula 2.2), és més aviat una sèrie de parelles
bipolars, similars als diferencials semàntics construïts en funció d’afirmacions
contraposades. Pretenem situar els ciutadans en un tot, delimitat en els seus
extrems per dues constel·lacions de valors: l’assumpció individual de
responsabilitats enfront del paper de l’Estat, la llibertat enfront de la igualtat,
l’incentiu econòmic enfront de l’equiparació d’ingressos, el que és tradicional
enfront del que és modern. En general, doncs, els valors més liberals enfront dels
més socials.Tot això, una vegada més, amb altres consideracions sobre la família,
la idea de l’existència d’un ésser superior, l’actitud davant els emigrants, que
permeten situar, indirectament i complementàriament, els enquestats en l’eix
liberal/social.
Els resultats obtinguts apareixen a la taula 2.2, en aquest cas en l’ordre
en què han estat formulades les parelles bipolars i amb la puntuació mitjana
obtinguda en l’escala 1-10. Igual que a l’apartat anterior, els encreuaments per
sexe i edat es poden consultar a l’Annex II.
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Taula 2.2

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE VALORS LIBERALS
O SOCIALS
Escala 1-10
Mitjana global

Les idees noves són millors que les velles (1)
Les idees que resisteixen el temps són millors (10)
Cal incentivar l’esforç individual (1)
Els ingressos haurien de ser més iguals (10)
Cadascú ha de ser responsable d’aconseguir el seu propi mode de vida (1)
L’Estat ha de ser responsable de donar un mode de vida a tothom (10)
L’èxit: depèn de la sort, contactes i padrins (1)
L’èxit: depèn del treball i esforç personal (10)
Si el treball és escàs: igualtat en l’admissió d’espanyols i d’estrangers (1)
Abans els espanyols que els estrangers (10)
Les persones no tenen llibertat i control sobre la seva vida (1)
Sí la tenen (10)
No hi ha cap tipus de déu, esperit o força vital (1)
Existeix Déu o alguna classe d’esperit o força vital (10)
Entre llibertat i igualtat, decideix libertad (1)
Decideix igualtat (10)
Els problemes de medi ambient i dels menys afavorits els han de
solucionar les institucions públiques y cadascú s’ha de preocupar
de les seves coses (1)
És important col·laborar amb grups i associacions per millorar
el medi ambient, la situació dels menys afavorits, etc. (10)
L’estabilitat necessària per al desenvolupament personal es troba:
només fora de la família (1)
Només dins de la família (10)

5,37
5,43
6,43
6,29
6,33
7,35
7,12
5,59
7,22

7,07

Per facilitar la lectura hem situat els resultats sobre les tres idees força
sobre les quals, a vegades de manera sorprenent, es decanta la societat espanyola.
La primera d’aquestes idees fa referència al pes de certs valors
tradicionals enfront de la modernitat. L’ordenació global d’aquests valors, partint
del que suscita un grau d’acceptació més elevat, és la següent:
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1r. Existeix Déu o alguna classe d’esperits o força vital (7,12)
2n. La família proporciona l’estabilitat a la persona (7,07)
3r. Admetre al treball abans els espanyols que els estrangers (6,33)
4t. Les idees velles són millors que les noves (5,37)

Després d’una primera lectura d’aquestes xifres, caldria dir que, considerada en conjunt, sembla que la societat espanyola es decanta per la persistència dels valors, en especial quan es tracta de dos valors tan tradicionals com
la dimensió religiosa, manifestada per la creença en l’existència de Déu, i el paper de la família com a element de protecció. La societat espanyola també es
decanta per cuidar el treball dels espanyols abans que el dels estrangers en
situació d’escassetat de treball, cosa que òbviament és el cas.Ara bé, a l’hora de
decantar-se per les idees de sempre sobre les noves, les coses estan pràcticament aparellades: 5,37, en una escala en què el punt mitjà estadístic és el 5,5.
Veiem ara què passa quan distingim els resultats segons l’edat i el gènere de les
persones que responen.
Com era previsible, en tots els casos considerats les persones més grans
es posicionen amb més força al pol de la tradició i menys en el de la modernitat.
No obstant això, no es pot dir que els més joves ho fan sempre al pol de la
modernitat. Així, les persones entre 30 i 40 anys són les que consideren en més
alt grau que les idees noves són millors que les velles. També són les que en
major grau assenyalen que si el treball és escàs ha d’haver-hi igualtat de tracte
entre els espanyols i els estrangers, sense afavorir els espanyols a l’hora de la
contractació. En canvi, en les altres parelles bipolars d’aquesta categoria de
modernitat versus tradició, la linealitat és pràcticament total: a més edat, més
aposta per les posicions tradicionals.
Pel que fa al gènere, les coses són una mica més complexes. Si no considerem les respostes donades al tema noves/velles idees, ja que són pràcticament
idèntiques (5,38 en els homes i 5,36 en les dones), constatem que en dues de
les parelles (sobre l’existència de Déu i sobre la importància de la família com a
factor d’estabilitat) la presència de la dona és majoritària. Però els homes, en
major grau que les dones, entenen que si el treball escasseja cal donar prioritat
als espanyols sobre els estrangers a l’hora de la contractació. Caldria dir que les
dones són més tradicionals que els homes en qüestions com la religió i la fa-
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mília, però més obertes davant una qüestió que apunta a una certa segregació
en el treball dels emigrants.
En segon lloc, analitzem la polaritat autoresponsabilitat versus delegació
de responsabilitats, mesurada pels tres ítems que resumim (ordenats pel major
pes del valor autoresponsabilitat) de la següent manera:
1r. Les persones tenen llibertat i control sobre la seva vida (7,35)
2n. Cal col·laborar a favor de medi ambient i dels necessitats (7,22)
3r. E’èxit depèn del treball i de l’esforç personal (6,29)

En aquesta segona constel·lació anotem que, de forma clara, els espanyols afirmen controlar les seves vides i diuen que cal col·laborar en la resolució
dels conflictes mediambientals i en l’ajuda als necessitats, sense delegar-ho tot
en les institucions públiques. També pensen, tot i que de forma una mica més
moderada, que l’èxit és conseqüència del treball i no de la sort o dels padrins.
En controlar la resposta segons l’edat, constatem que les persones més
grans (entre 55 i 65 anys) es posicionen en els valors ideals més elevats, però
formant un grup relativament a part. De fet, llevat d’aquesta franja d’edat, les
diferències són menors i, sobretot, no segueixen cap linealitat precisa que
permeti dir, per exemple, que a menys edat més autoresponsabilitat o a
l’inrevés. Resulta difícil trobar una correlació amb la variable edat, probablement
perquè hi ha valors relativament compartits per tothom.
Pel que fa al gènere, cal dir que les dones es posicionen una mica més
que els homes, en les tres parelles considerades, en el pol de l’assumpció pròpia
de les responsabilitats, però sense que hi hagi grans diferències en funció del
sexe.
Finalment, en tercer lloc, apareix la bipolaritat igualtat versus llibertat,
mesurada també pels tres ítems que resumim.

1r. L’Estat ha de ser responsable de donar un mode de vida a tothom (6,43)
2n. Entre la llibertat i la igualtat, prefereix la igualtat (5,59)
3r. Els ingressos haurien de ser més iguals (5,43)
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Els ítems estan presentats segons el major grau d’acord amb el pol de la
igualtat, que resulta una mica més potent, tot i que no és gaire clara la preferència dels espanyols entre la llibertat i la igualtat. Sembla que la puntuació
5,59 subratlla una mica més el pol de la igualtat; al contrari que la puntuació
5,43 (cal no oblidar que la mitjana, estadísticament parlant, se situa en el punt
5,5). Més rellevant és remarcar que hi ha una majoria clara que defensa el paper
de l’Estat com a garant del benestar dels ciutadans. En altres paraules, els
espanyols s’apunten a la defensa de l’anomenat Estat del Benestar.
Les persones més grans són les més igualitàries i formen de nou un grup
a part. És el que pot constatar el lector llegint a la taula corresponent de l’Annex
II els dos ítems que mesuren directament les preferències entre la llibertat i la
igualtat. Però l’edat, com passava amb la constel·lació anterior, tampoc no
implica un posicionament lineal, de manera que aquí tampoc podem dir que a
més edat més èmfasi en la llibertat o en la igualtat.
Pel que fa al paper de l’Estat protector enfront de la responsabilitat
individual, crida l’atenció que destaqui de manera singular, sol·licitant el paper
protector de l’Estat, la franja d’edat que va dels 30 als 34 anys. Ja hem vist més
amunt que aquesta franja d’edat destacava per considerar que les idees noves
són millors que les velles i que si el treball és escàs ha d’haver-hi igualtat de
tracte entre els espanyols i els estrangers a l’hora de la contractació. Si afegim
ara que són les persones que en menor grau indiquen tenir llibertat i control
sobre les seves vides i que en major grau mantenen que l’èxit és qüestió de
padrins i de contactes, conclourem que estem, probablement, davant la generació (o segment de generació) que més dificultats està tenint per inserir-se
socialment a través d’un treball estable, l’adquisició del qual, pensa, és qüestió
de contactes i de sort, que té idees igualitàries, no discriminatòries cap a
l’estranger, i que defensa l’Estat del Benestar.

2.3. Els valors associats a sensacions
Amb la tercera bateria, formada pels ítems numerats en el qüestionari del
53 al 64, ambdós inclosos, inspirada en el treball del Grup Europeu de Valors, tot
i que adaptada al nostre context, tractem els valors associats a sensacions. És una
bateria focalitzada en el camp de les drogues. La hipòtesi subjacent, com ja s’ha
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indicat al capítol anterior, és que tot el que suposi una major acceptació dels
valors que propugnin l’experimentació, l’aventura, la recerca de noves
sensacions, els comportaments no convencionals o trencadors amb la pràctica
social dominant tindrà el seu correlat positiu en una apreciació millor dels
consums de drogues i dels factors i característiques associats a aquests consums.
A la taula 2.3 veiem les respostes dels enquestats de la nostra mostra als
diferents ítems.
Taula 2.3

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE VALORS ASSOCIATS
A SENSACIONS, ORDENATS DE MAJOR A MENOR IMPORTÀNCIA
Escala 1-10
Mitjana global

Fer un viatge per al qual no s’hagin definit les rutes o la durada
No puc estar al mateix lloc durant molt de temps
Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura
Explorar zones estranyes de la meva ciutat
Ser diferent, tot i que això molesti a l’altra gent
No m’importaria estar despullat a la platja
Tenir experiències i sensacions noves i excitants
M’atreviria a dormir al carrer o en un jardí públic
És clau en una festa mantenir sempre les copes plenes
Prendre substàncies que augmentin l’excitació sexual
Experimentar amb drogues, tot i que representi un risc
Practicar canvi de parelles, estant casat

5,53
4,47
3,86
3,73
3,65
3,56
3,46
3,09
2,99
2,42
2,06
2,01

L’ordre de les propostes, començant per les que reben una major
acceptació (acceptació que pràcticament, en cap cas, arriba a la mitjana de
puntuació estadística i que, en la majoria dels ítems, representa valoracions molt
baixes), ens permet constatar quin és el perfil dels espanyols en funció dels
valors associats a la justificació o acceptació d’una sèrie de sensacions i experimentacions no precisament convencionals. Comencem remarcant que aquest
perfil denota una clara majoria de ciutadans situats al costat convencional, poc
inclinada a experimentacions lúdiques que comportin connotacions agosarades, amb risc afegit o amb transgressió de les normes establertes en les
pautes culturals, en les pràctiques socials o en els dos àmbits. Dels 12 ítems
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presentats a la consideració dels enquestats, només un rep una mica d’aquiescència (un 5,53 d’acceptació mitjana per a l’ítem que diu «li agradaria fer un
viatge per al qual no s’haguessin definit o planejat abans les rutes o la
durada»). En tots els altres ítems, els graus d’acceptació, grat o acord (segons la
formulació de cada cas) no arriben, ni de bon tros, al punt mitjà de l’«aprovat».
Alguns, fins i tot, reben una valoració molt baixa. Malgrat tot, resulta interessant
i revelador analitzar quin és el rànquing d’acords o d’acceptacions.
En benefici de la claredat, hem dividit els resultats dels 12 ítems en tres
categories, les quals, a més a més, es corresponen amb tres nivells d’acceptació
o de grat. Les visualitzem de la manera següent:
1a. Màxima acceptació o grat, dins de la norma d’escassa aprovació
(entre 5,53 i 3,73): valors relacionats amb sensacions vinculades als desplaçaments, viatges i a la pràctica de determinats esports. Concretament, agruparia
els següents valors:

Fer un viatge per al qual no s’hagin predefinit les rutes o la durada (5,53)
No puc suportar estar al mateix lloc durant molt de temps (4,47)
Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura (3,86)
M’agradaria explorar zones estranyes i amb risc de la meva ciutat (3,73)

2a. Acceptació mitjana (entre 3,65 i 3,09): valors relacionats amb sensacions vinculades a l’experimentació individual d’allò que és diferent o exòtic.
Són aquests valors:
M’agradaria ser diferent, tot i que això molesti a l’altra gent (3,65)
No m’importaria estar despullat a la platja (3,56)
M’agradaria tenir experiències i sensacions noves i excitants, fins i tot poc convencionals o una mica il·legals (3,46)
M’atreviria a dormir al carrer o en un jardí públic (3,09)

3a. Acceptació mínima (entre 2,99 i 2,01): valors associats a sensacions
vinculades a l’àmbit del consum d’alcohol o de drogues i a la pràctica de la
sexualitat no convencional. Ens referim a aquests quatre valors:
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És clau en una festa mantenir sempre les copes plenes (2,99)
M’agradaria prendre substàncies que augmentin l’excitació sexual (2,42)
M’agradaria experimentar amb drogues, tot i que representi un risc (2,06)
No m’importaria practicar el canvi de parelles si estigués casat (2,01)

L’anàlisi dels resultats anteriors reflecteix, en primer lloc i pensant en els
objectius d’aquesta investigació, que els àmbits del consum abusiu d’alcohol i
de l’experimentació amb altres drogues són els que menys importància o interès
susciten, en el mateix pla que la sexualitat no convencional referida a l’intercanvi de parelles o la potenciació artificial de l’excitació sexual mitjançant la
ingestió de productes (expressió que probablement s’associa a les drogues, atès
el caire del qüestionari).
Fora d’això, resulta esperable que sigui en la justificació de les experiències que impliquen un nivell relatiu d’inseguretat o de transgressió (en
l’organització dels viatges i en la pràctica d’esports d’aventura o de risc) on trobem més persones, amb una acceptació intermèdia d’experimentacions
individuals que representin actes, comportaments o actituds que revelin algun
tipus de repte (com estar despullat a la platja o dormir al ras).
En definitiva, dins un to de convencionalisme prou ampli, la recerca de
sensacions, si no prohibides sí al límit del que és admissible socialment i del que
és considerat «correcte i normal», el rànquing de desviacions marca un màxim
d’intolerància per a l’estereotipat triangle de sexe, alcohol i drogues, és una mica
més transigent en la pretensió de diferenciació individual mitjançant comportaments estrambòtics i més transigent encara quan aquests comportaments
irregulars es limiten a petites aventures en el descobriment de sensacions
associades a viatges no planificats, zones de la ciutat no explorades o esports
associats al risc o a l’aventura.
No és estrany que els encreuaments per gènere i edat en aquesta bateria
(vegeu les dades a l’Annex II) siguin de lectura ràpida i senzilla. En efecte, en tots
els casos, en tots els ítems, els homes mostren un nivell més elevat d’acceptació
i de grat davant els valors associats a aquestes sensacions.Així mateix, en tots els
casos, trobem una llei universal: no solament els més joves són els qui en major
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grau accepten i busquen aquestes sensacions, sinó que també trobem una
linealitat gairebé absoluta amb la variable edat, és a dir, a més edat menys acceptació, grat i recerca de les sensacions i pràctiques menys convencionals.

2.4. Els valors relacionats amb els comportaments
Com ja hem indicat a l’inici del capítol, tanquem el qüestionari amb els
blocs corresponents a l’anàlisi dels valors amb la dimensió que els associa més
directament al comportament. És la concepció del valor com un criteri d’acció
social, que s’adopta més de forma emocional o vital que com a conseqüència
d’una mera decisió racional, i que no sol ser qüestionat a curt termini, perquè
indaguem sobre els valors a través de la justificació, l’admissió o l’acceptació de
determinats comportaments. És una de les fórmules utilitzades en les enquestes
de valors, tant de les pioneres del grup europeu d’estudi sobre els valors (EVS)
com de les que posteriorment ha estès gairebé a tot el món el professor
Inglehart amb el grup mundial d’estudi de valors (WVS).
A la taula 2.4 presentem, com ho hem fet amb els blocs anteriors, les
respostes donades pels enquestats als 29 ítems que formen aquest bloc de
valors. Com sempre, la taula, ordenada per la puntuació aconseguida pels ítems,
de més a menys, està formada pels punts de valoració mitjana aconseguits per
cada variable (en una escala 1-10).
Cal notar, d’entrada, que ens estem referint a comportaments per als
quals és presumible trobar nivells de justificació baixos. De fet, és el que passa,
ja que, llevat de dos comportaments, «aplicar l’eutanàsia a qui la demani»
(5,43) i «llibertat total per avortar» (5,11), la resta d’ítems no arriben al punt
cinc de l’escala de nivell d’admissibilitat. Només amb aquesta primera i bàsica
dada, queda clar que el discurs que afirma que vivim en un període de «pèrdua
de valors», que «ja no hi ha valors», que «tot està permès», no és generalitzable
sense més ni més (més aviat tot el contrari).
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Taula 2.4

JUSTIFICACIÓ CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE COMPORTAMENTS,
ORDENATS DE MAJOR A MENOR GRAU D’ACORD
Escala 1-10
Mitjana global

Aplicar l’eutanàsia a qui la demani
Haver llibertat total per avortar
Substituir els objectes que funcionen per altres
Fumar en edificis públics
Tenir relacions sexuals amb altres persones del mateix sexe
Fer trampa en exàmens o oposicions
Admissibilitat que una persona se suïcidi
La pena de mort per delictes molt greus
Tenir un home casat una aventura
Tenir una dona casada una aventura
Beneficiar-se d’una promoció jugant amb avantatge
Emborratxar-se en llocs públics
Viatjar sense pagar en transports públics
Fer soroll les nits dels caps de setmana
Enganyar en el pagament d’impostos
Buscar disculpes per baixes injustificades
Comprar algun objecte tot i la sospita que és robat
La modificació artificial dels aliments
Fumar marihuana o haixix en llocs públics
Mentir en interès propi, tot i que perjudiqui algú altre
Robar articles en grans magatzems
Gastar l’aigua sense pensar en l’escassetat
Excés de velocitat en nuclis urbans
Contratar en pitjors condicions un estranger per ser-ho
Acceptar un soborn en l’exercici de les seves funcions
Enfrontar-se violentament a agents de la policia
Conduir sota els efectes de l’alcohol
Trencar senyals de circulació, fanals, etc.
Escapar després de provocar un accident greu

5,43
5,11
4,50
4,02
3,83
3,73
3,57
3,45
3,25
3,17
3,14
3,05
3,05
2,81
2,76
2,46
2,41
2,40
2,38
2,18
2,13
1,97
1,91
1,82
1,72
1,65
1,62
1,36
1,28

Si analitzem les respostes en funció de l’ordre de més a menys admissibilitat dels comportaments, podem classificar els valors en tres grans categories.
En primer lloc, i amb el major grau d’admissibilitat, trobem els valors relacionats
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amb la llibertat en les relacions sexuals i amb la interrupció de la vida (eutanàsia,
avortament, suïcidi i pena de mort, en aquest ordre). Ens estem referint als deu
primers ítems de la taula 2.4. Certament, a més dels anteriors, hi ha altres ítems
entre aquests deu valors més justificats que no sembla que tinguin gaire relació
amb la liberalitat en les relacions sexuals i amb l’actitud davant la interrupció de
la vida: substituir els objectes usats que funcionen per altres de nous (cotxes,
electrodomèstics...), fumar en edificis públics i fer trampes en els exàmens. No
obstant això, tots aquests comportaments tenen un element comú: es tracta de
comportaments, propers a l’individu, que es poden englobar en l’espai que
podríem considerar com de «virtuts privades» (o falta de virtuts privades). Quan
hi afegim tot el segment sobre els comportaments mancats de les «virtuts
públiques», en especial els que es poden englobar en la categoria de les actituds
incíviques o del que és perillós, veurem que aquestes conductes són les que en
menor grau estan justificades o admeses. Així, conclourem que la gran línia
divisòria, l’eix explicatiu dels valors relacionats amb els comportaments
propugnats pels espanyols, va de la major admissibilitat cap als comportaments
privats a la major exigència cap als comportaments públics o de repercussió
pública. Major exigència al ciutadà en els seus comportaments públics, major
tolerància, permissivitat i justificabilitat cap als comportaments privats. Virtuts
públiques segons la norma, virtuts privades segons el lliure albir de cadascú.Tot
això, ben estès, dins un ordre: fins i tot els comportaments «més admesos» són,
més pròpiament, «menys rebutjats», ja que el seu nivell d’acceptabilitat amb
prou feines arriba a la meitat de l’escala.
Si es dirigeix ara el lector als deu comportaments que reben una menor
justificació, comprovarà que es tracta, en gran mesura, de comportaments que
tenen una incidència directa sobre els altres. Perquè representen un risc de
menyscapte del nivell de vida dels altres («mentir en interès propi, tot i que
perjudiqui algú altre», «gastar l’aigua sense pensar en l’escassetat») i, encara
amb més rotunditat, perquè es tracta de comportaments incívics («l’excés de
velocitat als nuclis urbans», «conduir sota els efectes de l’alcohol» o «escapar
després de provocar un accident greu»; aquest últim comportament és el més
rebutjat de tots el que hem presentat als enquestats). Més enllà de determinats
comportaments relacionats amb la conducció de vehicles i pràcticament amb el
mateix nivell de rebuig social, trobem altres comportaments incívics, com «en-
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frontar-se violentament als agents de la policia», i també trencar senyals de
circulació, fanals, etc. Com es pot veure, en tots els casos ens estem referint a
comportaments públics o privats, com «gastar aigua en situació d’escassetat»,
però amb repercussions directes sobre els altres.
Entre aquestes dues sèries de comportaments (uns més centrats en
l’àmbit privat i amb una major admissibilitat; altres més centrats en l’àmbit
públic i notòriament menys justificats), trobem un grup intermedi, a vegades a
cavall entre l’àmbit públic i l’àmbit privat i amb un nivell de justificació també
intermedi entre les qualificacions que mereixien les conductes dels grups
anteriors. Destaquem, per la incidència que té sobre l’objecte d’aquesta investigació, els ítems que fan referència a «emborratxar-se en llocs públics» i a
«fumar marihuana o haixix en llocs públics».

Quadre 2.2

GRAU D’ADMISSIBILITAT DELS COMPORTAMENTS PROPOSATS
Escala 1-10

1r. RANG ALT D’ADMISSIBILITAT (DE 5,43 A 3,17)
Comportaments de caràcter privat o individual
– Comportaments relacionats amb la interrupció de la vida (eutanàsia, avortament,
suïcidi i pena de mort)
– Comportaments relacionats amb les relacions sexuals
2n. RANG MITJÀ D’ADMISSIBILITAT (DE 3,14 A 2,38)
Comportaments a cavall entre l’àmbit públic i el privat
– Emborratxar-se i fumar marihuana en llocs públics
– Enriquir-se a costa dels altres
3r. RANG BAIX D’ADMISSIBILITAT (DE 2,18 A 1,28)
Comportaments públics o privats amb directa repercussió col·lectiva
– Descurar l’ús de l’aigua quan hi ha escassetat o mentir sabent que es perjudica
algú altre
– Comportaments arriscats conduint un vehicle
– Actuacions incíviques
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També trobem en aquest grup intermedi una altra nota dominant
que ens sembla que cal ressenyar: els comportaments associats al profit
econòmic de caràcter irregular o il·legal («beneficiar-se d’una promoció jugant
amb avantatge», «viatjar en un transport públic sense pagar» o «enganyar en
el pagament dels impostos»).
A partir de tot el que s’ha dit fins ara, tot i que simplificant una mica,
podem resumir els nivells de justificació o d’admissió de tots els comportaments
diferents proposats en els tres grans blocs que descriu el quadre 2.2.
Aquesta mateixa lògica en relació amb el que resulta més o menys
admissible es pot traslladar a l’administració dels comportaments relacionats
amb les drogues (quadre 2.3). És clar que les conseqüències col·lectives i
immediates de conduir sota els efectes de l’alcohol representen un risc per als
altres notòriament superior al de fumar, beure alcohol o prendre marihuana en
un espai públic. Pel que fa als tres productes, sembla que l’aspecte del consum
públic reflecteix una altra lògica: quin dels tres productes és percebut, des de
l’imaginari col·lectiu, com a «més droga» o com a «més nociu per als no
consumidors». El ciutadà entén que els riscos que un fumador excessiu li pot
provocar són inferiors als que potencialment li resultarien d’una persona que
begui massa. Així mateix, pensa que un fumador de marihuana (probablement
etiquetat de drogoaddicte) pot representar-li encara més perill. Aquest plantejament explica la intensitat de les posicions de rebuig.

Quadre 2.3

RÀNQUING D’ADMISSIBILITAT DE COMPORTAMENTS RELACIONATS
AMB CONSUMS DE TABAC, ALCOHOL I DROGUES
Escala 1-10
Ítem

Admissibilitat

Fumar en edificis públics
Emborratxar-se en edificis públics
Fumar marihuana o haixix en llocs públics
Conduir sota els efectes de l’alcohol

4,02
3,05
2,41
1,62
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2.5. Una tipologia general de valors
2.5.1. Tractant d’agrupar, pels seus valors, els espanyols
En aquest apartat intentarem treballar amb el conjunt de respostes
donades pels enquestats a la llarga sèrie de 71 ítems, formulats com valors que
es presentaven agrupats en les quatre grans bateries que acabem d’analitzar. Cal
recordar que en tres bateries hem preguntat pel seu grau d’acord o conformitat
amb una llarga sèrie de valors en una escala de l’1 al 10. En un altre cas, a la segona de les quatre bateries analitzades, l’opció era més complexa i més complicada a l’hora de respondre, ja que s’havia d’optar entre dues opcions de valors
que es presentaven com a antagònics i que també estaven separats per un rang
de posicions numerades de l’1 al 10. Hem procedit a una anàlisi de conjunt dels
resultats obtinguts, amb dos objectius complementaris.
D’una banda provarem de fer una anàlisi conjunta de tots els ítems, al
marge de la bateria en què estiguin agrupats.Això significa que, després d’haver
procedit a diferents perspectives d’anàlisi, podrem oferir una tipologia dels
espanyols en vuit grans grups. Aquests grups reflectiran un perfil diferenciat
dels espanyols que els integren, segons estiguin més o menys d’acord amb vuit
grans constel·lacions o sistemes de valors trets del conjunt dels 71 ítems treballats.Aquests vuit sistemes de valors han estat formats, no des d’un a priori o
posicionament previ, sinó amb les dades resultants de les respostes donades pels
entrevistats, quan se’ls ha sotmès la totalitat de les dades a una anàlisi global, sota
la fórmula d’una anàlisi factorial de components principals.
D’altra banda, no ens limitarem a indicar quin és el perfil sociològic dels
tipus o dels grups d’espanyols, segons les seves preferències valoratives.
Procedirem també a quantificar-los. És a dir, no ens limitarem a presentar, per
exemple, i aquí avancem un dels grups resultants de la nostra investigació, quin
és el perfil sociològic dels espanyols als quals hem anomenat «avantatgistes»,
sinó que direm també quants espanyols poden ser etiquetats amb aquest
qualificatiu (segons el grau d’aquiescència i d’acceptació dels ítems que formen
l’agrupament anomenat «avantatgistes»).
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Procedirem en dos temps en aquest apartat. En un primer moment,
presentarem els tipus resultants de l’anàlisi conjunta, segons les preferències
valoratives (quadre 2.4) i la seva presència quantitativa a la societat espanyola
de la primeria del segle XXI (taules 2.5 i 2.6). En un segon moment, presentarem
el perfil sociològic dels components dels vuit tipus resultants.
Com es pot comprovar a partir de la lectura del quadre 2.4, l’anàlisi
factorial agrupa i resumeix la massa enorme d’informacions provinents dels 71
ítems en vuit grans tipologies de valors, constituïts per l’agrupació dels 56 ítems
que finalment es van mostrar discriminatoris (25 ítems no han resultat determinants per constituir una agrupació característica). Els resultats numèrics es
detallen a l’Annex II. A aquestes tipologies de valors, les hem anomenat, respectivament, incívic, normatiu, aventurer, avantatgista, arreligiós, pre-sentista, xenòfob associal i altruista.Amb aquestes denominacions, molt discutides
per l’equip redactor de l’estudi, es pretén il·lustrar amb una paraula, tot i el risc
que això comporta, els components dominants de les vuit constel·lacions o
sistemes de valors.
D’aquesta manera, pensem que podem oferir una presentació fidedigna
de la pluralitat dels valors dels espanyols de l’any 2000 (segons, òbviament, els
ítems amb els quals hem treballat). Més endavant, quan presentem el perfil
resultant dels grups formats, detallarem la composició de cada sistema de valors.
Però també hem volgut saber quantes persones participen, amb diversos nivells
d’acord, acceptació o justificació, segons els casos, de cada constel·lació diferenciada de valors; quantes persones s’identifiquen amb els diferents tipus
descrits. Per aconseguir-ho, s’han analitzat les puntuacions mitjanes per al conjunt de tots els valors de cada tipus i s’ha dividit la població en tres trams: els
qui rebutgen la identificació amb aquest tipus o no l’accepten, els qui adopten
posicions dubtoses sobre la qüestió i els qui mostren la seva conformitat i
s’identifiquen amb el tipus en qüestió. D’aquesta manera, podem quantificar la
població que cadascuna de les tipologies representa, podem saber quantes
persones defensen cada agrupació de valors.
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Quadre 2.4

AGRUPACIONS DE POSICIONS VALORATIVES, A PARTIR DE L’ANÀLISI
CONJUNTA DE TOTS ELS VALORS
L’ordre correspon a la força relativa de cada valor en l’anàlisi factorial

Factor I:
Incívic

Factor II:
Normatiu

Factor III:
Aventurer

Factor IV:
Avantatgista
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Robar articles en grans magatzems
Comprar algun objecte tot i la sospita que és robat
Fumar marihuana o haixix en llocs públics
Viatjar sense pagar en transports públics
Enfrontar-se violentament a agents de la policia
Enganyar en el pagament dels impostos
Buscar disculpes per a baixes injustificades
Mentir en interès propi tot i que perjudiqui algú altre
Trencar senyals de circulació, fanals, etc.
Tenir bones relacions familiars
Obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional
Dur una vida moral i digna
Respectar les normes
Superar-se dia a dia
Guanyar diners
Respectar l’autoritat
Cuidar el medi ambient
Tenir èxit en el treball
Tenir una vida sexual satisfactòria
Mantenir i cuidar la salut
Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura
M’agradaria explorar zones estranyes de la meva ciutat
M’agradaria tenir experiències i sensacions noves i excitants
M’agradaria fer un viatje per al qual no s’haguessin definit les rutes o la durada
No puc suportar estar al mateix lloc durant molt de temps
M’agradaria ser diferent, tot i que molesti a l’altra gent
No m’importaria estar despullat a la platja
M’atreviria a dormir al carrer o en un jardi públic
És clau per a una festa mantenir les copes plenes
M’agradaria prendre substàncies que augmentessin l’excitació sexual
Beneficiar-se d’una promoció jugant amb avantatge
La modificació artificial d’aliments
Fer trampa en exàmens o oposicions
Emborratxar-se en llocs públics
Fer sorroll les nits dels caps de setmana
Substituir els objectes que funcionen per altres
Aplicar la pena de mort per delictes molt greus
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Quadre 2.4 (continuació)

AGRUPACIONS DE POSICIONS VALORATIVES, A PARTIR DE L’ANÀLISI
CONJUNTA DE TOTS ELS VALORS
L’ordre correspon a la força relativa de cada valor en l’anàlisi factorial

Factor V:
Arreligiós

Factor VI:
Presentista

Factor VII:
Xenòfob

Factor VIII:
Altruista

Llibertat total per avortar
Aplicar l’eutanàsia a qui la demani
Preocupar-se per qüestions religioses o espirituals
Existeix un Déu o algun esperit per damunt de tot
El suïcidi d’una persona
Invertir temps i diners en estar guapo/a
Viure al dia sense pensar en el dia de demà
Disposar de molt temps lliure / oci
Arriscar-se davant les coses noves i incertes
Viure com li agrada a cadascú, sense pensar en el que pugui dir la gent
M’agradaria experimentar amb drogues, tot i que representés algun risc
Contractar en pitjors condicions un estranger
Conduir sota els efectes de l’alcohol
L’excés de velocitat en nuclis urbans
Si estigués casat, no m’importaria practicar canvi de parelles
Preocupar-me pel que passa en altres llocs del món
Fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat
Interessar-se per temes polítics

Pot semblar un procediment complicat, però un exemple permetrà
entendre-ho fàcilment. A la primera constel·lació de valors, al primer factor, denominat «incívic», en relació amb els nou ítems que el formen, hem calculat, per
als 2.800 enquestats, el valor mitjà de les seves respostes, amb el resultat de 2,30
en l’escala de l’1 al 10.Tot seguit, s’ha demanat a l’ordinador que quantifiqui les
persones que se situen en tres diferents trams de valoracions mitjanes: no acceptació (entre 1 i 4), acceptació dubtosa (entre 4,01 i 6) i acceptació (entre
6,01 i 10). Hem considerat que aquests últims són els espanyols que es posicionen favorablement en relació amb aquest tipus de valors «incívics». Per a la
resta de tipus hem procedit d’idèntica forma (taula 2.5).
També hem procedit a una estimació, en xifres absolutes, del nombre de
persones que estarien d’acord o mostrarien la seva acceptació amb el conjunt
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Taula 2.5

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ EN TRES TRAMS SEGONS
ELS NIVELLS D’ACEPTACIÓ O DE CONFORMITAT DELS
FACTORS ESTABLERTS
Tipus
(Factor)

1r. Incívic
2n. Normatiu
3r. Aventurer
4t. Avantatgista
5è. Arreligiós
6è. Presentista
7è. Xenòfob
associal
8è. Altruista

Mitjana global
de les
valoracions

Percentatge de
la població que
no accepta el tipus
(Valoració 1-4)

Percentatge de
la població amb
acceptació dubtosa
del tipus (Valoració 4,01-6)

Percentatge de
la població que
accepta el tipus
(Valoració 6,01-10)

2,30
7,79
3,68
3,30
5,15
5,25
1,73

87,4%
0,3%
64,7%
69,1%
21,7%
20,6%
97,6%

10,6%
6,1%
27,6%
26,0%
53,8%
51,91%
2,0%

2,0%
93,7%
7,8%
4,9%
24,5%
27,7%
0,4%

5,60

19,4%

43,8%

36,8%

d’ítems que formen els vuit tipus o constel·lacions de valors.Aquesta estimació
dóna lloc als vuit grups en què hem agrupat els ciutadans espanyols. Presentem
les xifres a la taula 2.6.
Constatarà el lector que la suma de percentatges de la taula 2.6 és superior al 100%. Així mateix, si s’efectua sense més ni més la suma de persones
de cada grup, la xifra resultant pràcticament dobla el nombre d’espanyols que
hi havia a Espanya l’1 de gener de 1998 entre els 15 i els 65 anys, ambdós
inclosos. La raó és molt senzilla. La nostra tipologia agrupa els espanyols en vuit
tipus no totalment excloents. És una opció, entre altres possibles, que ens indica
les superposicions de valors en què es desenvolupa la societat i que confirma la
hipòtesi sobre la qual ens movem, és a dir, un espanyol concret pot ser alhora
normatiu i altruista, altruista i aventurer, aventurer i avantatgista, tot i que
difícilment serà, per sentit comú, altruista i avantatgista.
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Taula 2.6

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA EN VUIT TIPUS
(NO TOTALMENT EXCLOENTS), INDICANT EL NOMBRE
DE PERSONES QUE FORMARIEN CADA TIPUS
Tipus

1r. Incívic
2n. Normatiu
3r. Aventurer
4t. Avantatgista
5è. Arreligiós
6è. Presentista
7è. Xenòfob associal
8è. Altruista
Total

% sobre el total

Nombre absolut(*)

2,0%
93,7%
7,8%
4,9%
24,5%
27,7%
0,4%
36,8%
197,8%

539.805
25.289.880
2.105.241
1.322.523
6.612.615
7.476.304
107.961
9.932.418
53.386.747

(*) Base: 26.990.267 espanyols entre els 15 i els 65 anys, a partir del Padró del 1998 (INE).

2.5.2. Vuit constel·lacions de valors, vuit estils de vida,
vuit tipus d’espanyols
Havent presentat el panorama conjunt dels vuit tipus o constel·lacions,
que permet plantejar l’univers de valors dels espanyols, i després d’haver quantificat la proporció d’espanyols que s’inclourien als diferents grups, hem de presentar amb més detall la configuració de cada tipus i el perfil sociològic dels vuit
grups d’espanyols que els formen, a partir de les dades proporcionades pels diferents encreuaments estadístics.
Presentem els vuit grups, no en l’ordre en què han aparegut a l’anàlisi
(que reflectiria la intensitat i la coherència amb la qual es configura cada tipus),
sinó segons la importància quantitativa dels efectius poblacionals que agrupen.

Grup 1: Normatiu
(93,7% de la població, 25.290.000 persones)
Aquest col·lectiu agrupa la gran majoria de la població espanyola. No és
difícil d’entendre quan constatem que el tipus està format per l’acceptació (més
de 6 punts sobre 10) d’ítems que afirmen que «és important tenir bones relacions familiars», «obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professio-
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nal», «dur una vida moral i digna» (¿qui diria d’entrada que no?), «respectar les
normes», «superar-se dia a dia», «guanyar diners», «cuidar el medi ambient»,
«tenir èxit al treball», «tenir una vida sexual satisfactòria» i «mantenir i
cuidar la salut». Lògicament, tenint en compte la selecció d’escales referida
aquí, hem de trobar la gran massa de la població espanyola, ja que, a diferència
dels ítems que formen altres grups (per exemple, l’«incívic»), en aquest grup
«normatiu» és difícil oposar-se a les afirmacions que defineixen les diferents
frases incloses.
No obstant això, el perfil diferencial del grup denota determinades
característiques sociològiques ben definides. Són persones que no viuen a les
grans ciutats. Tampoc no es caracteritza per tenir gaires adolescents entre els
seus membres. En canvi, hi ha un lleuger domini de les persones sense estudis i
d’algunes menys amb estudis superiors. Hi ha una presència superior a la
mitjana poblacional de persones aturades i de jubilats i pensionistes. Catòlics no
practicants en major proporció que al conjunt poblacional, i el mateix per a no
creients i agnòstics. Més aviat posicionats a la dreta.Viuen una mica més que la
mitjana en zones residencials. Es mostren satisfets de les seves relacions amb la
família i amb els amics. Consumeixen drogues il·legals en menor proporció, i en
la resta de productes considerats (tabac, alcohol, tranquil·litzants i hipnòtics)
segueixen la mitjana poblacional.
Estem, en definitiva, davant un referent de l’espanyol mitjà, ubicat al
centre polític, però incorporant tots els efectius del centredreta, de totes les
edats, llevat de l’adolescent, de formació una mica inferior a la de la mitjana
poblacional, i que reflecteix els valors normatius del que és habitual i públicament entès com a correcte. Aquí rau la importància del seu pes numèric.

Grup 2: Altruista
(36,8% de la població, 9.900.000 persones)
Un nombre important de ciutadans manifesta el seu acord clar davant la
constel·lació de valors que conformen aquest grup de la nostra tipologia. Els
ítems de referència fan esment de la importància de «preocupar-se pel que
passa en altres llocs del món», «fer coses per millorar el seu barri o comunitat»
i, en general, «interessar-se per temes polítics». És legítim preguntar-se si en
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aquestes qüestions es respon més pel «ha de ser», pel que s’estima correcte, i no
pel que realment es fa. Certament hi ha més persones que diuen preocupar-se
pel tercer món que col·laboradors amb els moviments socials que treballen en
aquest camp.
El perfil dels components del col·lectiu ens parla aquest cop d’un
persona de certa edat o, en tot cas, amb escassa presència d’adolescents.També
hi ha més gent que a la mitjana poblacional amb titulació mitjana o superior.
Crida l’atenció que la desviació en relació amb la mitjana, pel que fa a la
presència de persones amb titulacions mitjanes o superiors, la trobem als dos
pols de la nostra tipologia, entre els «incívics» i els «altruistes», situació que
reflecteix que tenir una major titulació no garanteix un major grau de civisme,
tot i que també és cert que és en aquest estrat on trobarem gent amb més
inquietuds polítiques i socials.
Alguns professionals mitjans, funcionaris i jubilats més que al conjunt
poblacional. Lleuger domini de catòlics practicants, així com –amb més nitidesa–
de persones que es posicionen a l’esquerra, combinació que també es dóna a la
societat espanyola. Certament no es distingeixen per viure en suburbis o zones
deteriorades ni, tampoc, al medi rural. Com en el grup anterior, els integrants
d’aquest segment també estan una mica més satisfets que la mitjana pel que fa
a les relacions familiars, els amics, l’oci i el temps lliure, etc.

Grup 3: Presentista
(27,7% de la població, 7.500.000 persones)
Un altre grup nombrós de persones s’inscriuen en aquesta constel·lació
de valors, una de les notes dominants de la qual, la que dóna color a tot el
conjunt, és l’accentuació de la importància que es concedeix al fet de viure al
dia, viure el present sense preocupar-se massa pel futur, motiu pel qual reben la
denominació de «presentistes», en un doble sentit. D’una banda, no sembla que
el futur, el que hagi de succeir amb les seves vides, menys encara el que hagi de
succeir amb la vida dels altres, en els propers anys, estigui al centre de les seves
preocupacions. A més a més, sembla que la recerca del bé corporal està més
marcada per l’estètica que per la salut. Destaca la particular importància que
donen al temps lliure, importància que, per bé que és compartida per tots els
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mortals, s’intensifica entre els membres d’aquest col·lectiu, i això els singularitza. En fi, aquesta constel·lació de presentisme, centralitat en el culte i en la
cura estètica del cos i demanda de temps lliure, s’uneix a una certa desimboltura
amb manifestacions de gosadia en situacions incertes i noves, i sense preocupacions pel que la gent pugui dir. Es tracta d’una afirmació del present, no
necessàriament convencional, en què les relacions personals passen pel sedàs
del cos bell per al gaudi del temps lliure.
Òbviament hi ha més joves que adults en aquest col·lectiu, fins i tot
adolescents, solters i amb estudis mitjans. Gairebé no hi ha gent sense estudis,
però tampoc es distingeixen per tenir titulacions superiors, ja que, en canvi,
destaquen per estar poc representats els qui tenen una titulació superior. Són,
freqüentment, estudiants, però amb estudis mitjans, batxillerat i, encara més,
formació professional.
S’inclinen més cap a tendències no religioses i cap a plantejaments polítics d’esquerra, i no resideixen al medi rural.Tot plegat sense grans desviacions
en relació amb la mitjana poblacional.

Grup 4: Arreligiós
(24,5% de la població, 6.600.000 persones)
Dos ordres de factors configuren aquesta constel·lació de valors i el seu
corresponent grup de persones. D’una banda, la tolerància, l’admissibilitat o la
justificació enfront de la lliure i autònoma decisió de l’avortament (llibertat total
per avortar), l’aplicació de l’eutanàsia a la persona que la demani i l’opció que
una persona se suïcidi. De l’altra, es posicionen, en negatiu, davant ítems més
específicament religiosos: no consideren importants les qüestions religioses i
espirituals i pensen que no existeix un déu, esperit o força vital que estigui per
damunt de tot. Conformen, en la modalitat forta, una quarta part de la població
espanyola entre els 15 i els 65 anys.
Hem resumit aquestes dues característiques amb el terme d’«arreligiós»
perquè sabem per altres enquestes i pels resultats de la nostra que aquestes dues
característiques de l’arreligiositat i de la justificació o tolerància davant determinades fórmules d’interrupció de la vida van aparellades, es correlacionen
i, normalment, són propugnades a l’uníson per les mateixes persones. En efecte,
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en aturar-nos en el perfil psicològic d’aquestes persones, constatem que hem de
trobar-hi una major proporció de no creients, d’ateus (+0,99 de desviació en
relació amb la mitjana), d’agnòstics i d’indiferents en matèria religiosa. Així
mateix, en sentit contrari, l’absència de catòlics practicants és màxima en aquest
grup (–0,66 de desviació). Queda clara, doncs, la polaritat del factor religiós.
Motiu pel qual s’ha triat la denominació «arreligiós»
Al grup hi ha una major presència de persones en edats compreses entre
els 20 i els 44 anys i menor presència de persones de més de 45 anys (especialment entre els 55 i els 65 anys). Menys gent sense estudis que a la mitjana
poblacional i alguns més amb estudis mitjans. Major presència de professionals
mitjans, funcionaris i estudiants que a la mitjana població i menor de mestresses
de casa i, sobretot, de jubilats i pensionistes. Els seus membres es posicionen
clarament a l’esquerra i, encara més clarament, amb prou feines hi ha representació dels qui se situen en posicions d’extrema dreta.

Grup 5: Aventurer
(7,8% de la població, 2.100.000 persones)
La caracterització nominal d’aquest col·lectiu és molt clara i perfectament diferenciable del conjunt poblacional: són les persones que busquen l’aventura en la vida, tenir sensacions i experiències noves i diferents a les habituals i a les considerades convencionals. Són les persones que en més alt grau
indiquen que «els agradaria ser diferents, tot i que això pugui molestar els
altres», de manera que a l’esperit d’aventura i d’experimentació de noves sensacions afegeixen una mica de provocació, a tall d’autoafirmació personal. No és
gens estrany que, entre les característiques que més serveixen per definir el
factor, trobem la disposició favorable a «explorar zones estranyes de la ciutat»
o a «realitzar viatges sense haver definit abans les rutes i la durada».Tot i que
amb menys pes, també confessen que no els importaria estar despullats a la
platja o dormir al carrer o en jardins públics. Si es consulta el quadre 2.4, en què
presentem els ítems que conformen i constitueixen les vuit constel·lacions
de valors, es comprovarà que hi ha dos factors més en la constitució d’aquest
grup: «considerar important que en una festa estiguin les copes sempre plenes» i una disposició favorable a prendre substàncies que augmentin l’excitació
sexual. Però aquestes dues característiques tenen un pes notòriament inferior
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que les anteriors.A més a més, «tenir les copes plenes en una festa» és un ítem
que també configura altres factors o grups (l’«incívic» i l’«avantatgista») amb un
pes gairebé similar a la seva aportació al grup que estem presentant. Cal afegir,
a més a més, que, contra el que a priori es podria suposar, la justificació de
fumar marihuana o haixix en un lloc públic i l’apetència per experimentar amb
drogues, tot i el risc que pugui comportar, es posicionen també majoritàriament
en altres agrupacions. En altres paraules, l’ús de les drogues no s’associa primàriament i bàsicament amb la recerca de sensacions inèdites, la necessitat d’experimentar noves aventures o la disposició original a ser agosarat i fins i tot provocador, sinó amb altres constel·lacions de valors.
El perfil sociològic d’aquest grup que ara presentem ens parla d’un
col·lectiu amb més homes que dones. Destaquem de passada que és l’únic grup
en què hi ha una nítida diferenciació per gèneres. És el grup més jove dels vuit
que conformen aquesta tipologia, fins i tot més que l’«incívic» i que l’«arreligiós»,
els altres dos amb més presència juvenil. Òbviament és on hi ha més gent
soltera; poca amb estudis primaris o sense estudis, i amb una major representació que la mitjana dels qui tenen estudis per damunt del batxillerat, tot i no
ser un dels grups en què destaqui més la presència de titulacions entre els
membres del grup. En efecte, els «incívics» i els «altruistes» son els qui, en major
proporció, inclouen persones amb titulacions mitjanes o superiors, fet que
indica, com ja hem dit, que una titulació acadèmica no garanteix el civisme
ciutadà, tot i que sí facilita, per la major formació, més interès per la dimensió
política de la vida.
D’acord amb els trets anteriors, hi ha molts estudiants entre els components d’aquest grup d’aventurers, la qual cosa era d’esperar, com també ho
era que incorpori menys mestresses de casa i menys jubilats o pensionistes. Hi
ha menys catòlics practicants que en la mitjana poblacional i més agnòstics i no
creients, probablement per l’edat dels seus components (si més no en gran
part). Pel que fa a l’autoubicació política, es posicionen més en els extrems que
en el centre, en l’escala convencional de l’esquerra i la dreta. Estan una mica més
satisfets que la mitjana poblacional de la seva vida en general i, per acabar, fumen
tabac una mica més que aquesta mitjana (fet que desmenteix que l’esport
d’aventura estigui renyit amb el tabac).
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Grup 6: Avantatgista
(4,9% de la població, 1.300.000 persones)
Els tres primers i principals ítems que serveixen per construir i conformar aquesta constel·lació de valors i el grup consegüent diuen així: «admetre
beneficiar-se d’una promoció jugant amb avantatge», «admetre la modificació artificial d’aliments» i, en tercer lloc, «admetre que es faci trampa en
exàmens o oposicions». No és estrany, doncs, que els hàgim denominat amb
l’apel·latiu d’«avantatgistes».
Aquesta acceptació de l’avantatgisme està acompanyada, però ja amb
menys pes en la configuració del grup, per la justificació del consum abusiu
d’alcohol en llocs públics i per la infravaloració dels inconvenients que se’n
pugui derivar (sorolls per als veïns les nits dels caps de setmana). Conjuntament,
reflecteixen una sèrie de comportaments que tenen l’objectiu d’aconseguir
beneficis personals immediats mitjançant la utilització de qualsevol tipus de
recurs, trampa o avantatge. La prioritat és l’objectiu directe i particular, sense
més consideracions sobre el que pugui representar de perjudici per a terceres
persones o per al futur. Tot i que amb menys força que a la resta de les variables,
s’incorpora aquí la justificació de mesures penals extremes, com la pena de
mort.
Aquest grup d’avantatgistes, ja molt menys nombrós, està una mica més
present a les grans ciutats, és més jove que la mitjana poblacional i està molt
representat per les persones que tenen estudis mitjans. Hi ha més estudiants, i
també hi ha més professionals mitjans i funcionaris que a la mitjana poblacional.
Així mateix, en l’ocupació del principal suport econòmic de la família hi trobem
més empresaris i, sobretot, més professionals o funcionaris que a la mitjana
poblacional, i menys treballadors, aturats o jubilats. Som davant, doncs, de
persones de classe social mitjana i mitjana alta. Menys catòlics practicants que a
la mitjana i més indiferents o agnòstics en qüestions religioses. Notòriament poc
representada la gent de l’extrema esquerra o de l’extrema dreta i amb més
presència de persones de centre i de centreesquerra. Certament no destaquen
per viure en zones deteriorades o als suburbis de les grans ciutats, més aviat es
dóna la situació contrària. En definitiva, persones ben situades a la vida, de classe
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mitjana, amb notable presència de professionals i funcionaris, adults joves que
saben aprofitar, sense rubor, els mil avantatges als quals la seva posició els dóna
accés.

Grup 7: Incívic
(2% de la població, 540.000 persones)
El 2% de la població, en efecte, en la seva acceptació més rotunda i
nítida. El percentatge és petit, però els ítems que conformen el grup són rotunds: «justificar el robatori en grans magatzems», «comprar algun objecte sabent que ha estat robat», «enfrontar-se violentament als agents de la policia»,
«no pagar en un transport públic» i «trencar senyals de circulació, fanals,
etc.», entre altres ítems, entre els quals hi ha el que diu «justificar fumar marihuana o haixix en llocs públics».Amb això no volem dir que fumar haixix en
un lloc públic sigui incívic, sinó que hi ha una percepció de la població que
uneix el dos comportaments.
Ja hem vist a l’apartat corresponent als valors relacionats amb els comportaments que els valors agrupats aquí són els que tenen una menor justificació per al conjunt de la població i, en part, però això la representació
quantitativa d’aquest tipus és molt baixa. No obstant això, és l’agrupació més
forta i compacta i la que reflecteix més clarament els comportaments extrems
de l’eix públic/privat: els que semblen implicar una major repercussió sobre la
resta dels ciutadans.
En aquest tipus es condensen els comportaments més allunyats de les
normes col·lectives, no solament de les no escrites, sinó, fonamentalment, de les
que impliquen penalitzacions explícites i formals, el més proper al «delicte».Tot
i que en altres tipus puguin aparèixer comportaments igualment catalogables, la
diferència és que en aquest tipus s’agrupen fortament molts d’aquests comportaments i que, si en el cas del tipus «avantatgista», per exemple, l’èmfasi se
situa en el benefici personal (o privat en la seva màxima expressió), en el cas de
l’«incívic» la tendència es dirigeix a l’enfrontament amb les normes formals del
conjunt social.
El perfil sociològic ens diu que l’incívic és un ciutadà que habita a les
grans ciutats, és jove, solter, amb un nivell d’estudis elevat (conscient, doncs, del
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que fa), estudiant (tot i que també hi ha aturats en aquest col·lectiu, en proporcions una mica superiors a les de la mitjana poblacional), no creient i/o
catòlic no practicant i posicionat en l’esquerra extrema.

Grup 8: Xenòfob associal
(0,4% de la població, 110.000 persones)
Pot semblar un col·lectiu petit, i ho és en relació amb el conjunt
poblacional, però 110.000 persones són moltes persones.A més a més, aquesta
xifra és la que resulta en limitar-nos als qui manifesten un acord clar i rotund
amb una sèrie d’ítems que justifiquen, ho veurem immediatament, la denominació seleccionada per qualificar-los. Vegem, ràpidament, aquesta constel·lació d’ítems.
El primer i principal ítem configurador diu que «és admissible contractar en pitjors condicions un estranger, per ser-ho» (el subratllat és nostre).
Tot seguit, els membres d’aquest col·lectiu es posicionen favorablement (entre
els punts 6 i 10, on 10 és la màxima justificació) davant aquests ítems: «conduir
sota els efectes de l’alcohol», «escapar després de provocar un accident greu
tenint la seguretat que no ha estat vist», «l’excés de velocitat als nuclis
urbans». Justificar contractar pitjor un estranger, pel fet de ser-ho, i acceptar
escapar-se després d’haver provocat un accident greu conformen un perfil que
creiem que pot ser definit de «xenòfob associal».
També en aquest cas cal destacar que alguns dels valors que conformen
aquest grup, tot i que és aquí on adquireixen més força, també puntuen i
podrien formar part d’altres tipus ja analitzats. Per exemple, la justificació de
l’«excés de velocitat als nuclis urbans» és un comportament que es relaciona
amb la interpretació que s’ha realitzat dels grups d’«avantatgistes» i d’«incívics».
Pel que fa a les característiques sociològiques que perfilen el grup, ens
trobem amb una major presència de persones que viuen en localitats mitjanes,
sense que hàgim trobat cap associació entre els dos fenòmens més enllà de la
merament estadística. Hi ha alguns adolescents més que a la mitjana poblacional,
sense que, en canvi, hi dominin els solters (això ens permet dir que hi ha
presència d’adults i de casats en la mateixa proporció que en el conjunt
poblacional). Alguns més amb estudis de batxillerat, però menys amb titulacions
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mitjana i superior. Uns pocs aturats més que a la mitjana poblacional, menys no
creients o ateus que a la mateixa mitjana i amb una proporció de catòlics igual
a la mitjana del conjunt. Lleugera sobrerepresentació d’agnòstics o d’indiferents
en qüestions religioses, probablement més ben representats. Menor proporció
de persones autoposicionades en l’extrema esquerra i alguns més dels qui ho
fan a la dreta.
En conjunt, un perfil de trets dominants poc clars, que admet malament
una interpretació de tipus sociològic.

2.6. Anàlisi detallada d’alguns sistemes
de valors
Com dèiem a la introducció d’aquest capítol, també hem abordat una
anàlisi conjunta de valors, però no de tots els enunciats que apareixien a
l’enquesta (cosa de la qual ja hem parlat), sinó dels que estaven inclosos en els
diferents apartats o bateries que hem utilitzat per agrupar les preguntes: valors
finalistes, valors liberals/socials, valors associats a sensacions i valors relacionats
amb comportaments.
Aquest tractament analític era necessari, primer per afinar en el
coneixement dels resultats, després per tractar d’enriquir les conclusions de
l’anàlisi agrupada global i també, finalment, per tractar d’ajustar al màxim els
grups de valors i els perfils sociològics que els sustenten (per poder establir
correlacions clares amb els tipus de consumidors de drogues i amb els perfils
d’aquests consumidors).
El resultat d’aquesta anàlisi agrupada per bateries és l’obtenció de 17
grups o factors (5 per als valors finalistes, 4 per als valors liberals/socials, 2 per
als valors associats a sensacions i 6 per als valors associats a comportaments).
Evidentment, com ja ho havíem previst, la informació quedava molt enriquida i
concretada, però, evidentment també, com no podia ser de cap altra manera,
aquesta informació resultava aclaparadorament complexa i abundant i, en molts
aspectes, reiterativa en relació amb l’anàlisi global.
Així les coses, hem preferit simplificar la presentació de resultats en
aquest text, renunciant a l’exposició detallada de cada tipus, de cada bateria de
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valors, i a la descripció dels perfils sociològics associats. No podíem renunciar,
però, a l’enumeració dels 17 tipus i a l’especificació dels ítems amb els quals han
estat construïts (a les taules també consta una xifra indicativa del pes de cada
ítem en el corresponent grup o factor).
Aquesta descripció està reflectida als quadres següents (2.5, 2.6, 2.7 i
2.8). Per al lector, que ja coneix l’extensa explicació derivada del quadre 2.4
(factorial global), no seria difícil interpretar quins grups sorgeixen de cada
bateria, quins ítems els constitueixen, quin sentit tenen aquests ítems i per què
hem anomenat cada grup de la forma que ho hem fet (tot i acceptar que la
denominació d’un factor sempre és una decisió –que pretén ser raonada, però
que no deixa de ser arbitrària– subjectiva dels autors).
Deixem a les persones interessades la comprovació de les lògiques
coincidències amb les vuit agrupacions del factorial global (al cap i a la fi, els
vuit factors descrits sorgeixen, amb un treball estadístic diferent, d’aquests 17
grups) i el descobriment dels elements que, des d’aquestes taules, poden
enriquir la descripció que ja hem fet.
Nosaltres ens limitem a ressenyar les agrupacions resultants d’analitzar
les posicions de la societat espanyola davant les constel·lacions de valors
proposades. I a prendre nota d’aquestes agrupacions per utilitzar-les, encara que
sigui parcialment, quan calgui plantejar les correlacions entre valors i consum
de drogues.
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Quadre 2.5

AGRUPACIONS DE POSTURES VALORATIVES RELACIONADES
AMB ELS VALORS FINALISTES
Ètico-Familista

Dur una vida moral i digna
Tenir unes bones relacions familiars
Respectar l’autoritat
Respectar les normes
Tenir èxit al treball
Mantenir i cuidar la salut
Guanyar diners

Humanista

Preocupar-se pel que passa en altres llocs del món
Fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat
Interessar-se per temes polítics
Cuidar el medi ambient

Competitiu

Tenir una vida sexual satisfactòria
Obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional
Preocupar-se per qüestions religioses o espirituals
Superar-se dia a dia

Agosarat

Viure al dia sense pensar en el dia de demà
Arriscar-se davant coses noves i incertes
Tenir molts amics i coneguts
Disposar de molt temps llibre / oci
Viure com li agrada a cadascú,sense pensar en el que pugui dir la gent
Invertir temps i diners en estar guapo/a

Esteta
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Quadre 2.6

AGRUPACIONS DE POSICIONS VALORATIVES RELACIONADES
AMB ELS VALORS LIBERALS I SOCIALS
Integrat

És molt important col·laborar amb grups o associacions
Només a la família hi ha estabilitat per al desenvolupament personal

Autònom

Les persones tenen completa llibertat sobre la seva vida
L’èxit depèn del treball i de l’esforç personal

Igualitari

Els ingressos haurien de ser més iguals
L’Estat ha d’assumir més responsabilitats

Conservador

Les idees que han resistit el temps són les millors
Els empresaris han d’admetre abans els espanyols
Existeix un Déu o algun esperit per damunt de tot
Entre la llibertat i la igualtat, em decideixo per la igualtat

Cuadro 2.7

AGRUPACIONS DE POSICIONS VALORATIVAS RELACIONADES
AMB LA RECERCA DE SENSACIONS
Experimentador

Inquiet

M’agradaria experimentar amb drogues, tot i que representés
algun risc
Si estigués casat, no m’importaria practicar canvi de parelles
M’agradaria prendre substàncies que augmentessin l’excitació sexual
És condició clau per a una festa mantenir sempre
les copes plenes
M’atreviria a dormir al carrer o en un jardí públic
No m’importaria estar despullat a la platja
M’agradaria fer un viatge per al qual no s’haguessin definit les
rutes o la durada
Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura
M’agradaria explorar zones estranyes de la meva ciutat
No puc suportar estar al mateix lloc durant molt temps
M’agradaria tenir experiències i sensacions noves i excitants
M’agradaria ser diferent, tot i que això molestés a l’altra gent
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Quadre 2.8

AGRUPACIONS DE POSICIONS VALORATIVES RELACIONADES
AMB ELS COMPORTAMENTS
Trasgressor

Immediatista

Insolidari

Defensa
Avortament-Eutanàsia

Llibertat sexual
Defensa de la pena
de mort
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Robar articles en grans magatzems
Comprar algun objectes tot i sospitar que ha estat robat
Viatjar sense pagar en transports públics
Fumar marihuana o haixix en llocs públics
Enganyar en el pagament d’impostos
Enfrontar-se violentament a agents de la policia
Buscar disculpes per baixes injustificades
Fer trampa en exàmens o oposicions
Mentir en interès propi tot i que perjudiqui algú altre
La modificació artificial d’aliments
Beneficiar-se d’una promoció jugant amb avantatge
Substituir els objectes que funcionen per altres
Fer soroll les nits dels caps de setmana
Emborratxar-se en llocs públics
Fumar en edificis públics
Contractar en pitjors condicions un estranger
Conduir sota els efectes de l’alcohol
L’excés de velocitat en nuclis urbans
Escapar deprés de provocar un accident greu
Trencar senyals de circulació, fanals, etc.
Acceptar un soborn en les seves funcions
Gastar aigua sense pensar en l’escassetat
Aplicar l’eutanàsia a la persona que la demani
Llibertat total per avortar
Admissibilitat que una persona se suïcidi
Tenir relacions sexuals amb altres persones del mateix sexe
Tenir una dona casada una aventura
Tenir un home casat una aventura
La pena de mort per delictes molt greus
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III. La discussió sobre els valors dominats

Un cop analitzats els diferents sistemes de valors resultants de l’enquesta, aquest capítol se centra en la perspectiva dels valors en general que es
pot extreure de l’anàlisi dels grups de discussió.
És clar que parlar de valors és parlar d’un mateix, però també és parlar
dels altres.A l’enquesta se suposa que un es defineix a si mateix, o l’ideal que té
de si mateix, però, quan en els vuit grups de discussió els integrants es pronuncien d’una manera o altra sobre certs valors, estan mostrant la seva particular visió sobre la vida en societat. Els valors que esmenten, els que ometen,
els que analitzen minuciosament, els que defugen; les diferents interpretacions
d’un mateix concepte, les coincidències, els matisos, formaran els pilars sobre
els quals podrem establir els significats que aquests valors tenen per als
ciutadans. Això ens permetrà més endavant contextualitzar l’atribució que es
faci en relació amb els consumidors de drogues.
D’altra banda, entre els diversos grups es produiran importants diferències a l’hora d’abordar i d’interpretar alguns dels valors tractats. Paral·lelament, no tots els grups esmenten els mateixos valors ni els doten d’idèntica
importància. Però totes aquestes diferències seran tractades en el capítol VI. Ara
com ara, ens limitarem a presentar els valors que defineixen millor la realitat
social. No obstant això, que aquests valors siguin assumits lliurement i
espontàniament no implica que aquesta assumpció es realitzi en la mateixa
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direcció a tots els grups. Així, un valor pot ser esmentat per assumir-lo, però
també per negar-lo; per la seva importància a l’hora de guiar els comportaments
individuals o pel seu protagonisme com a tòpic arrelat en l’imaginari social. Els
matisos són nombrosos i en el seu moment seran indicats.
En línies generals, aquests valors es podrien esquematitzar en funció de
la següent tipologia: en primer lloc, un gran valor, el que representa la família,
que sustenta (i aglutina) la resta; en segon lloc, dos paravalors postmaterialistes:
la solidaritat i la tolerància, considerats com objectius desitjables per tothom,
però la posada en pràctica dels quals s’enfronta a grans dificultats; en tercer lloc,
els valors que sorgeixen de la més crua realitat contemporània, com la competitivitat, l’individualisme i el materialisme, que matisen de manera important
la proposta de qualsevol altre valor; en quart lloc, els valors que recullen el desig
d’assolir un estat de seguretat personal, i, en cinquè lloc, alguns valors que són
utilitzats de jòquers per poder gaudir o per posar en pràctica la resta de valors
esmentats.

3.1. La família com a valor dominant
El primer punt de trobada és la importància que pràcticament tots els
grups concedeixen a valors associats a la família, considerada com el nucli bàsic
sobre el qual es basa la societat, ja que és el context on es transmeten, apliquen
i transformen totes les regles al voltant de les quals gira el comportament humà.
Cal recordar que, ja en l’anàlisi anterior, s’havia indicat que aquest valor, el més
puntuat, representava un rar exemple a la nostra societat d’unanimitat sociològica i que era l’ítem més important a l’hora de conformar el nombrós tipus
dels «normatius». En aquest sentit, la indestructible unitat que representa la família la converteix, sobretot des de la perspectiva dels grups d’adults, en
l’autèntic bastió dels valors bàsics, tradicionals i, per això, bons.
«...La familia tiene muchas cosas. Sobre la familia pues están todos
los problemas cotidianos, están alrededor de la familia, pues no sé, el trabajo, el... no sé, la droga, la no se qué, no se cuántos... montones de cosas que
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nos interesan más unas cosas que otras, todo es un tema de España que... la
unidad familiar es muy importante.» (PAR-H/46-55).(2)
«Es el gran éxito de la familia. Es decir, si la familia española no estuviera tan unida, tú dime a mí de los dos millones y medio de paraos, si el
80% son jóvenes que están en su casa y que están ahí... si no fuera por el
vínculo familiar, pues no sé qué pasaría. Es decir, pues serían drogadictos,
serían ladrones...» (PAR-H/46-55).
Òbviament, la família no ocupa aquest lloc tan rellevant perquè sí, sinó
perquè justament qualsevol esquerda en la unitat familiar serà interpretada
com una lamentable pèrdua en l’escala dels bons valors. És a dir, la família és la
institució que projecta i permet el gran entramat dels valors socials positius.
«–L’escala de valors, des del meu punt de vista, ha realment disminuït
com... a la família.Veiem que el que és la família, o l’escala de valors dins el
que és la família, dins la família, dins la llar, ha anat disminuint, ha anat
tothom pel seu cantó, ha començat l’egocèntric, l’egoisme dels nois... dels
pares...
–La falta de comunicació.
–...vulguis o no, ha estat la societat, que, sense adonar-nos-en, ens ho
ha imposat, l’escala de valors ha disminuït i nosaltres hem seguit el joc. És a
dir, jo recordo que, quan era petit, ens reuníem al voltant de la taula a parlar,
o a menjar tots junts. (...) És important poder menjar junts... avui en dia... ha
desaparegut.» (BAR-M/35-40).
Però, tot i mantenir la seva importància, les transformacions patides per
la família (que, a més de ser el suport del canvi social, n’és també el fruit) provoquen que sigui objecte de judicis diferenciats: alguns consideren irreparable
la pèrdua de valors implícits al si familiar (respecte, sacrifici); uns altres apunten
la major unió que provoca el desenvolupament d’alguns valors que abans es
reprimien (sinceritat, espontaneïtat).

(2) Com es detalla en el capítol I, mitjançant aquest codi s’identifiquen els diferents grups. El codi consta de dues o tres
lletres que fan referència al lloc de realització (PAR = Paracuellos del Jarama, SEV = Sevilla, etc.) i d’una lletra que indica
la composició per sexe (M = Mixt; H = Homes i D = Dones). L’última part identifica l’edat del grup.
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«–Se han perdido los valores...
–(...) en una familia de hace 30 años ¿eh? Pues entre ellos mismos,
entre los mismos miembros de la familia, el trato era completamente distinto.
–(...) Porque se están perdiendo cosas de esas.
–Claro, mucho. La unidad familiar...» (PAR-H/46-55).
«La familia está más unida de lo que estaba.» (SAL-D/46-55).
Sigui com vulgui, la importància de la família, analitzada com a font de
valors i de sentiments bàsics, sincers i imperibles, no la qüestiona ningú: s’assumeix com una realitat al marge de conjuntures i de canvis històrics. El mateix
terme «família» sembla indissolublement associat a característiques que van més
enllà de la realitat concreta que pugui viure cada persona.
«A la hora de la verdad son tus padres... por mucho que te quieran
no te va a querer nadie como te quieren tus padres, ningún amigo.» (ZAD/17-19).
«–La familia es importante en la vida, eso está claro.
–...es importante porque... lo primero... que nunca te va a fallar... por
lo menos tu madre.» (SEV-H/17-19).
Per això, des de molts grups de discussió no s’assumeix el fet que algú
se’n pugui declarar independent, tot i que també es remarca que hi ha una
època de la vida, la joventut, que propicia un major sentiment d’independència
en relació amb la família.Aquesta tendència és normal, fins i tot necessària, però
du implícit el fet que, a mesura que avanci el procés de maduració personal, l’individu torni a la seva condició natural d’ésser familiar.
«A mí, hoy en día, me importa lo que más la familia, tengo a mi madre con 87 años... es importantísima para mí. (...) Sin embargo, a mis hijos,
quisiera que en este momento fueran lo más independiente de la familia posible, es decir, hay una época para ser independiente de la familia y hay otra
época en la que la familia es lo más importante para ti.» (GIJ-M/56-60).
Els més joves també confirmen aquest plantejament, a la seva manera: es
declaren familiars com a condició de l’edat (és a dir, perquè depenen dels pares), però reclamen un grau de llibertat que els permeti fer les coses que són
pròpies de la condició juvenil (sortir, entrar, arribar tard, divertir-se...). Això sí,
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amb els diners que els donen i amb la seguretat de tenir les necessitats bàsiques
cobertes; és a dir, la independència que reclamen passa, simplement, per no
sentir-se excessivament «lligats», fet que no equival a reclamar una independència de la família a la qual se senten vinculats i a la qual necessiten.
«–En mi caso yo prefiero estar con la familia. No para todo pero...
–Depende de como... hombre, yo no pienso vivir toda la vida con mis
padres.
–Pero más que nada influye porque ahora mismo... supongo que
todas estamos estudiando.
–Estás dependiendo de la familia, pero porque no tienes recursos
suficientes para independizarte de ella.» (ZA-D/17-19).
«...me voy dos semanas ¿sabes? ...Y yo después ya... cuando van diez
días, doce días... estoy diciendo, quillo... tengo ganas de estar en mi casa,
pero... después llego, estoy dos días... y estoy otra vez por ahí ¿sabes? Es que
no se si en realidad... si eso es familiar o no.» (SEV-H/17-19).
Tot i que hi ha diverses maneres d’entendre la família, tothom remarca
que el seu veritable significat se centra al nucli més proper: pares-fills-germans.
A partir d’aquí, es poden indicar algunes diferències. Lògicament, els adolescents
identifiquen la família amb els seus pares. Són la seva referència de la vida en el
present. No es plantegen el futur i, conseqüentment, observen des de la llunyania la idea de crear la seva família o de viure lluny de la família d’origen. Però,
quan miren més enllà, la seva visió encara es localitza dins el marc familiar.
«–Y lo de casarse... independizarse de los padres y casarse... eso no es
independizarte de tu familia... eso es hacer una familia.
–...y es más grande todavía.
–Es que no es, no es... independizarte es hacer... más familia todavía.»
(SEV-H/17-19).
A mesura que els joves van creixent, la seva visió s’apropa més a la
possibilitat de crear la seva pròpia família. El concepte adopta nous punts de
vista i incorpora plantejaments que els més joves no tractaven: ara que em
començo a plantejar crear la meva pròpia família, trobo nombroses dificultats
que m’obliguen a ajornar la decisió o que fan que la decisió estigui condicionada

ELS VALORS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA I LA SEVA RELACIÓ AMB LES DROGUES ■

67

en alguns aspectes. Per això, no és que siguem menys familiars, sinó que adaptem aquest sentiment de familiaritat a l’època en què vivim i que ens obliga a
retardar la formació d’una família.
«Para nada se ha perdido el valor de la familia y claro que me
encantaría formar una familia, lo que pasa es que tienes que retrasar, es
distinto, lo tienes que retrasar.» (POR-M/25-27).
«Pero es que realmente si tú estás buscando para ti seguridad cómo
no vas a quererla para tus hijos, o sea, cómo te vas a arriesgar a tener hijos
que dices, pues igual dentro de dos días no comen, entonces pues dices, en
lugar de tener dos pues tengo uno, o no tengo.» (POR-M/25-27).
Per la seva banda, l’adult que ja ha creat la seva pròpia família es mostra
significativament marcat per aquesta condició: en referir-se a temes socials, en la
majoria de les ocasions, parlen des de la seva perspectiva de pares i mares (les
mares adopten aquesta perspectiva amb més intensitat que els pares, tant emocionalment com racionalment).Tot i que la visió de la família dels adults tendeix
a reduir-se a la que ells mateixos han creat, això es manifesta amb diversos graus
de rotunditat, ja que no obliden que també són filles i fills; però certament
només se senten responsables dels vincles que ells mateixos han establert.
«Clar, jo sóc molt familiar amb la meva família, que és la meva dona
i el meu fill. Jo em porto bé amb la meva família, però per a mi la meva
família és el meu fill i la meva dona.» (BAR-M/35-40).
En resum, a pesar de les possibles diferències a l’hora de definir-la (la
d’origen, la de pròpia creació), dels diversos canvis que ha patit, tant externs
(tardana, reduïda) com interns (importants canvis en les relacions pares-fills), i
de la situació personal de cadascú, la família és considerada per tothom com la
font dels valors i el valor fonamental en aquests temps de canvi.

3.2. Els desitjos de solidaritat i de tolerància
Tot seguit apareixen dos valors, que tots els grups destaquen i que
podríem qualificar de valors desitjables: la solidaritat i la tolerància. Es tracta dels
valors que definien el segon grup en importància poblacional, el grup dels
altruistes; són els que conformen bàsicament l’esquema de valors postmate-
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rialistes.Tot i que es tracta de valors desitjables, perquè són considerats essencialment bons i assumits, la seva posada en pràctica és valorada de difícil i
complicada per les persones que els enuncien. Ja ho dèiem: declarar-se altruista
no és ser altruista. Per això, el missatge resultant dels grups és clar: aquests valors
haurien de ser molt importants, però de fet no ho són. El perquè apareix clarament expressat en els paràgrafs següents.
La solidaritat s’analitza com un valor de nova creació, si més no en la
seva definició actual, tot i que tots els participants coincideixen en una
concepció mediàtica del terme, que no implica la defensa dels valors col·lectius
enfront dels individuals.Això és remarcat pels grups d’adults, que reconeixen no
haver assumit del tot el valor solidaritat, els abanderats del qual serien els joves.
«No lo he vivido como valor explícito, como implícito, a lo mejor
estaba implícito en los valores cristianos en los que me educaron, estaría
implícito, pero como valor explícito de armonía universal de felic... o sea,
como un valor que va más allá de la familia o de lo que te rodea inmediatamente, que está en lo que te rodea pero que también está mucho más allá,
yo no lo he vivido ese valor.» (GIJ-M/56-60).
«La solidaridad en este momento que está viviendo la humanidad
me parece un paravalor, o sea, un valor que ordenase todos los demás valores ¿no? Pero la verdad es que yo no he vivido muy bien ese valor y no sé
hasta qué punto tengo yo ese valor asumido. Creo que no lo tengo muy asumido, pero me parece un valor fundamental.» (GIJ-M/56-60).
Tot i la coincidència a l’hora d’indicar el valor solidaritat com un element significatiu (d’una manera o altra) de les societats contemporànies, quan
es reflexiona sobre el comportament individual, s’arriba a la conclusió que les
persones no es comporten d’aquesta manera: tothom vol un món solidari, però
els nostres comportaments ens contradiuen, la qual cosa provoca que la societat
sigui egoista i individualista. En definitiva, la solidaritat és mostrada com un
paravalor ideal, però no com un fet real.
«–De todas formas, lo de solidario yo creo que en general somos poco
solidarios. (...)
–Solidarios nos gusta decir que somos, pero luego...» (SAL-D/46-55).
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Resulta significatiu que els joves, considerats pels adults com abanderats
de la solidaritat, es mostrin tant o més crítics pel que fa al grau en què la
solidaritat es dóna entre ells i els altres.
«–Yo no; solidaria, no me considero una persona solidaria.
–Es que a mí... o sea, me gustaría serlo, pero es que veo que yo no soy
solidaria.» (ZA-D/17-19).
«He pensado, voy a poner, voy a poner solidario pero... tú sabes perfectamente que no lo eres...» (SEV-H/17-19).
A més a més, la qual cosa resulta especialment significativa, llevat d’un
grup de noies (que van enunciar la solidaritat per negar-ne l’existència), cap
altre integrant dels més joves va introduir el tema sense que fos suggerit, mentre
que els grups d’adults van introduir el valor de forma ràpida i espontània.
El concepte solidaritat sol estar invariablement vinculat a una concepció
econòmica de l’assumpte, ja que els actes de caritat i d’almoina tendeixen a
englobar el significat general que la majoria dels integrants dels grups atorguen
a aquest valor.A més a més, com ja hem vist, se sol ser més solidari amb el que
està lluny, amb el que no ens afecta directament, amb el que és genèric i
despersonalitzat, amb les grans causes comunes.
«Bueno, alguna vez colaboro y otras veces ni me acuerdo... otras
veces no veo el telediario.» (PAR-H/46-55).
«–Solidario, das un dinero para ayudar y solucionado.
–Sí, ya está.» (SAL-D/46-55).
A més a més, l’associació del valor solidaritat amb el seu concepte
purament mediàtic ha provocat una transformació en els significats atribuïts al
terme:
Se está dando la idea de que ser solidario pues con los de Nicaragua...
con los de no sé dónde, porque se ha perdido, yo creo que antes a lo mejor no
había que inculcarlo tanto porque en comunidades así más pequeñas ya
existía eh... bueno, existía sin estar definido. Me da la impresión de que la
gente se ocupaba más de un vecino si le pasaba algo y ahora quizás, el
hecho de vivir más aislao te hace... te hace hablar de solidaridad, pero siempre te imaginas... o la gente, la mayoría se imagina esa solidaridad pues eso...
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pongo el dinero en la cuenta de no sé dónde para los damnificados de tal... y
no hay... y ese sentimiento a nivel... ni de... los compañeros no son demasiado
solidarios, los chavales no son nada solidarios... tanto como se les ha inculcado no son... son muy poco solidarios.» (GIJ-M/56-60).
Paral·lelament, es produeix una certa tendència que pot explicar alguna
diferència en el tractament que els joves i els adults donen al valor solidaritat.
Mentre els adults solen associar immediatament els actes solidaris amb
estadístiques i dades sobre col·laboracions internacionals (on Espanya ocupa un
destacat lloc a nivell internacional, del qual se senten orgullosos), els més joves
tendeixen, des del principi, a «obrir» la definició de solidaritat cap a les coses
més properes, de manera que es mostren més crítics pel que fa a la realitat de la
situació. Això, que en certa manera contrasta amb les dades obtingudes, potser
mostri que, per bé que per als adults és bo ocupar-se de la solidaritat
internacional, per als joves resulta més acceptable parlar del que és immediat,
tot i que els dos grups se sentin realment més còmodes referint-se a les
situacions llunyanes. Es tracta de la mateixa contradicció que hem observat des
del principi de l’epígraf entre el que és desitjable i el que és real.
«–Y prueba de que somos solidarios es que ha sido el país más solidario... ha sido el más solidario...
–Tengo entendido que España ha dado más que toda la Comunidad
Económica Europea... sólo España...» (PAR-H/46-55).
«–Pero, a mí... esa lucha, esa gente que está en la calle... todos los
días... que no tienen... me dan pena, pero... a mí me viene uno y me pide... y
no se lo doy.
–Dice, solidario, inmediatamente piensas en... mendigos, y tú puedes
ser solidario con un amigo tuyo.» (SEV-H/17-19).
Potser, com afirma algun grup, les diferències són degudes a un problema de definició, d’assumpció d’uns termes amb els quals es defineix un valor,
nou en significant però vell en significats.
«Yo me acuerdo, cuando nosotros éramos pequeños, había el programa de “Ustedes son formidables”, cuando las inundaciones de Valencia, todo
el mundo se volcó. Cuando... también en Cataluña hubo un... tal, todo el mundo se volcó, y tú ves las imágenes en televisión y te das cuenta de que aquello
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era lo que hoy llamamos solidaridad o creemos que era eso; nadie utilizó en
aquella época la palabra solidaridad. Era un concepto sin definir, era simplemente buen corazón. La gente tenía buen corazón, buenos sentimientos y se
volcaba con él... y nadie hablaba de solidaridad.» (GIJ-M/56-60).
Cal destacar que fins i tot els qui inicialment es mostren defensors del
caràcter solidari de la societat espanyola desenvolupen una actitud crítica quan
es tracta d’analitzar les veritables causes d’aquest comportament: molt sovint,
aquesta solidaritat no serà més que una manera de silenciar una certa «consciència social» o de sotmetre’s a una tendència de moda que deixa en mal lloc
les persones que se n’aparten («solidaris forçats»). Enfrontar-se a aquests dos
aspectes del concepte provoca que moltes persones recelin del presumible
altruisme de la gent.
«...me da la sensación... lo de la tía soltera que hacía ese tipo de cosas, y me da una rabia horrorosa. Es como eso, quiero decir, pensar en ir un
rato a una ONG a echar una mano, me parece que no es un compromiso
real, que es un compromiso social.» (SAL-D/46-55).
En definitiva, tothom considera que la solidaritat és un valor de gran importància, tot i que la seva realitat se situï en un nivell de simple anhel.
«A mi me gustaría ser cada vez más solidaria, me gustaría ¿eh? Otra
cosa es que yo lo sea. Pero es muy importante, para mí en este momento es
muy importante aprender a serlo.» (GIJ-M/56-60).
Al costat de la solidaritat apareix un altre valor molt desitjable. Es tracta
de la tolerància, valor que, en principi, podria ser interpretat com semblant a la
solidaritat, però que té elements que el diferencien de manera important.
En primer lloc, la tolerància és, sobretot, remarcada per la seva inexistència, per la seva negació; més aviat hauríem de parlar de la intolerància com a
valor definitori de la societat espanyola contemporània (en paraules dels integrants dels grups), la qual classifica, encasella i assenyala amb el dit els qui se
surten de la norma. No és que siguem completament intolerants, sinó que no
tenim les dosis necessàries de tolerància.
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«La gente sigue juzgando a los demás, o bueno, una gran parte de la
gente... por aspectos físicos, por sus tendencias ideológicas, sexuales...» (CORM/35-40).
En segon lloc, al contrari del que passa amb la solidaritat, la tolerància es
manifesta més en relació amb les coses més pròximes: s’és tolerant amb el que
és proper, amb el que és conegut, però no amb el que és estrany, ja que «tendim
a porta-nos bé amb la gent que pensa com nosaltres». En aquest sentit, es
presenta la tolerància com una part fonamental de l’amistat. Sóc tolerant amb els
meus amics, ja que una veritable relació d’amistat requereix que ho sigui.
En tercer lloc, un altre aspecte del mateix valor (que en algun punt pot
entrar en contradicció amb el que hem dit) és que se sol ser tolerant de forma
teòrica, amb coses genèriques i sempre que no ens afecti en excés. Quan aquests
plantejaments s’han de dur a la pràctica amb assumptes que veritablement ens
afecten, la cosa canvia...
«–Dices, no soy racista y tal.
–Hasta que te toca.
–Pero si mañana te meten un negro... en la casa, a ver si te... es que,
una cosa es hablar desde fuera...
–Desde fuera... desde fuera, nadie.
–Una cosa es hablar de los temas así y otra cosa es ya que te toque.»
(PAR-H/46-55).
Convé esmentar un fet significatiu, en el desenvolupament dels grups, en
relació amb la tolerància: són els grups de joves i els qui es van mostrar més
inconformistes els qui, de manera explícita, el van esmentar en la fase d’enunciació espontània (i van fer-ho per negar-ne l’existència); només algun grup
d’adults ho va fer de manera implícita o passant pel tema de puntetes. No
obstant això, a partir del moment en què es va suggerir l’anàlisi d’aquest valor,
tots els grups que abans l’havien omès (i alguns dels altres) coincideixen a l’hora
de les valoracions: cal ser tolerants, però fins a un cert punt, sense deixar-se
enganyar.Tolerància com a valor desitjable, però després que s’hagin complert
altres...
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«–Es que si ya toleras tanto, pasas a...
–La autoridad la tienes que imponer en algún momento porque, si
no, pues...
–Te toman el pelo.» (SAL-D/46-55).
«Jo sóc tolerant amb els altres, sempre que les persones no vulguin
abusar-ne. Llavors sóc autoritari.» (BAR-M/35-40).
En quart lloc, a més a més, molt sovint, la tolerància s’amaga darrere un
sentiment de despreocupació: tolero perquè no m’importa, perquè no m’afecta
o perquè, simplement, passo (en aquest sentit, sí existeix, sobretot entre els
joves, una certa consciència sobre el fet que cadascú faci el que vulgui... fins a
un cert límit). En definitiva, tolerància interpretada des del punt de vista del
deixar ser, però sense incorporar el valor al propi sistema moral, sense assumir-lo.
«Yo me considero bastante tolerante... mientras no me toquen las
narices... por mí puede hacer la gente lo que quiera... mientras no me influya a mí, ni me moleste...» (ZA-D/17-19).
Tots aquests aspectes provoquen que, en la seva valoració general, les
persones integrants dels grups qualifiquin la societat d’hipòcrita i d’egoista.
L’individu, en la seva condició d’ésser social, serà arrossegat per una tendència
contra la qual no pot lluitar: «Como la sociedad es autoritaria, nosotros tendemos a ser más autoritarios.» (ZA-D/17-19). Així, qualsevol indici d’autorresponsabilitat desapareix, i l’anonimat de la gran massa dota de normalitat
alguns comportaments que, considerats individualment, estan mal vistos.
Podríem qualificar solidaritat i tolerància com dos valors prototípics dels
ideals benpensants, però als quals no s’atribueix un caràcter veritablement operatiu. És a dir, hi ha plantejaments assumits com a bons i correctes, com no ser
racista o no ser homòfob, però que, més enllà d’aquesta assumpció, no generen
un veritable compromís personal, de manera que la seva posada en pràctica serà
fràgil.
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3.3. Un toc de realisme social i econòmic
Enfront dels valors postmaterialistes, tan desitjables com poc realitzats,
apareixen els valors socials, que són poc desitjables però que, segons els grups,
defineixen millor que qualsevol altre la nostra societat actual. Es tracta de la
competitivitat, l’individualisme i el materialisme, que es corresponen amb els
valors que, en la tipologia precedent, reflecteixen en certa mesura el grup dels
«presentistes» i de manera clara el grup més petit dels «avantatgistes». De fet,
molts pocs diuen que volen ser avantatgistes, però ja se sap... la vida.
En aquest sentit, afirmen els grups, els valors postmaterialistes haurien
de confirmar la nostra realitat social, però, de fet, els qui ho fan són els
materialistes. Els grups que identifiquen les persones amb aquests valors (els
presentistes, els avantatgistes, els incívics i els xenòfobs) no són els més
nombrosos, però, si els sumem, obtenim el 34% de la població amb ítems molt
explícits, que representen els «valors dolents». Intentarem explicar totes aquestes contradiccions.
Començant per la competitivitat, valor esmentat exclusivament per
grups d’adults, s’analitza com un valor conseqüent, amb les més clares
característiques de l’actual societat espanyola. Tot i que la competitivitat està
carregada de connotacions negatives, es reconeix que és esperonada des de la
pròpia família.
«Una cosa és la formació com a persona i una altra, evidentment tu
empenys el teu fill perquè mostri interès al col·legi i tal, ¿per què? Perquè el
dia de demà tingui una posició una mica, diguem, no que sigui el millor,
però que, si més no, tingui una posició on es pugui defensar com tu ho has
fet, i res més.» (BAR-M/35-40).
Els joves també reconeixen la pressió competitiva a la qual estan sotmesos des de petits i davant la qual se senten indefensos i acaben rendint-se:
«–A mí de pequeña siempre me han dicho, tienes que estudiar
mucho y sacar una carrera y cuando saques una carrera encontrarás un
buen trabajo, no tendrás que estar haciendo no se qué y no se cuántos...
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–Pero si es que ya resulta que es que ni si quiera puedes estudiar lo
que quieres.
–Pues por eso, porque la sociedad te lleva a eso...» (POR-M/25-27).
Mostrar-se competitiu és acceptat com una situació normal, necessària
fins i tot, perquè si no «et trepitgen» i «et mengen». No obstant això, la valoració
canvia quan se supera una frontera imaginària que tots tenen clara: la que
delimita el pas del comportament competitiu al comportament que persegueix
l’eliminació dels competidors. En aquest punt, la competitivitat actua d’enemic
dels valors «bons», com l’amistat o la solidaritat, i fins i tot pot ser la causa
d’algun dels mals que viu la nostra societat, com el consum de drogues.
«Los trabajos antes pues había otro tipo de no sé... no digamos amistad, porque no éramos... en el trabajo todo el mundo amigos, compañeros...
había un lazo un poquito más... Hoy día no, hoy día es todo muy competitivo, los jefes están más no se qué, todo el día productividad, productividad,
productividad, y eso hace pues que, no sé, que andemos a lo mejor... estrechao el cerco... es decir, nos hemos metido en un caparoncito y de ahí no
salimos porque piense uno que nos van a hacer daño, o no sé...» (PAR-H/
46-55).
En termes globals, la competitivitat és analitzada com una actitud bàsica
en un context social que t’obliga a actuar així i davant el qual no es pot fer res:
és qüestió de supervivència, ja que el món està fet per «als forts» i així s’accepta,
perquè no queda cap altre remei.
«–No se’ls ensenya així, se’ls ensenya trepitjant els altres.
–La societat és competitiva.
–Ja ho tens, doncs. Llavors, la societat competitiva el que tracta és el
que tu dius, ser millor que el del costat.» (BAR-M/35-40).
A més de la competitivitat, un altre valor definitori de la nostra societat,
per als integrants dels grups, és l’individualisme. Individualisme entès com
egoisme, i conseqüència (no causa) de la primacia de valors com la competitivitat.
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«Vivim en una societat dominada pel jo, el meu i el jo. És a dir,
totalment egocèntric...» (BAR-M/35-40).
«Hoy en día la sociedad es muy individualista, que busca lo mejor
para uno mismo.» (ZA-D/17-19).
«L’escala de valors és cada vegada més individual, menys col·lectiva,
llavors la gent pensa més en els seus problemes i no en els problemes generals.» (BAR-M/35-40).
En ser abordat l’individualisme com a contraposició de la solidaritat (i
això passa a la segona part dels grups), la pròpia contraposició dota aquest valor
de connotacions negatives i aboca els integrants dels grups a un dilema: volen i
es mostren partidaris dels comportaments solidaris, però es veuen obligats a
reconèixer les seves tendències individualistes, amb l’argument que «la societat
és així». Però no renuncien a defensar la compatibilitat dels dos valors: tot
moviment col·lectiu estarà organitzat a partir d’actituds individuals...
«No hay fuerza común si no es individual (...) Yo lucho por mí... o
sea, yo me pongo un tope y yo estoy luchando. Pero es que resulta que yo veo
que ella, por ejemplo, hace lo mismo, o tú también haces lo mismo, y llega
un momento que bueno, que cuando ha pasao el tiempo nos damos cuenta
de que hemos estao luchando por lo mismo.» (COR-M/35-40).
«–Yo ya me reduzco a mí y a mi alrededor. Lo siento, ya es que me he
vuelto así. Pero te hacen ser así ¿eh?, que yo antes era mucho más...
–Sí, pero tampoco lo veo... una postura egoísta. Es una postura más
bien práctica ante la impotencia de...
–Pero que te hacen ser así, que yo antes por ejemplo era un poquito
más... de esto de...
–Pero eso es madurar y hacerse mayor...» (COR-M/35-40).
Enllaçant amb aquesta última cita, podem observar que els comportaments individualistes són justificats com una part inevitable de l’adaptació a
un sistema que ens obliga a viure de determinada manera. En aquest sentit, la
progressiva individualització de les persones és analitzada com un element
inherent al procés de maduració personal, que oscil·la en el seu significat i en la
seva importància en funció de l’època de la vida en què ens trobem.
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«Yo, desde luego, a la hora de pensar... cuando tengo que tomar decisiones, pienso en mí, en mí. Hombre, a veces me... antepongo determinadas
cosas a mí, pero generalmente parto desde mí, digo, bueno ¿yo qué quiero?
Porque además puedo hacer lo que quiero. Lo que quiero porque luego, si
no, te atas, bueno, hartas de reproches a la gente y acabas sintiéndote gilipollas en eso. Mira, algo complicadísimo de hacer, establecer la diferencia entre
yo y los demás, y ahora me es muy fácil, ver dónde estoy yo y ver... claro, la
verdad que... es un poco en el extremo de donde estaba antes. Supongo que
cuando tenga 40, cuarenta y tantos años, estaré un poco en el medio, de
poder decir, pues sí, doy y no corro ningún riesgo, o no doy y no pasa nada.
No, ahora tengo que decir no, no, con cara de perro, para que no me invadan ¿no? Todavía lo tengo que decir con cara de perro...» (COR-M/35-40).
Sigui com vulgui, la manera com els grups aborden l’anàlisi de
l’individualisme està molt condicionada (com ja s’ha dit anteriorment) per
l’enfrontament amb altres valors, fonamentalment la solidaritat. Això dificulta
que les persones analitzin el valor (tendeixen a escapar-se’n) i només ho facin
com a contrapartida d’altres valors que tracten amb més deteniment.
En la mateixa línia d’anàlisi que la competitivitat i l’individualisme se
situen diversos valors que tendeixen a ser inclosos en el mateix sac: diners,
materialisme i consumisme. No obstant això, l’associació entre aquests tres
valors resulta més implícita que explícita.
D’una banda, diners és el terme que tendeix a emmarcar i a condicionar
no solament els altres dos, sinó tot el sistema de valors de les persones.
«Asunto de dinero todo.» (PAR-H/46-55).
«Los valores eso sí queda muy bonito, todos juntos como hermanos,
pero el valor aquí es tener más dinero que el de al lado, tener un coche
mejor, tener una casaza, no sé; si estás rodeado para que te cubran con una
cúpula alrededor de los demás, mejor.» (POR-M/25-27).
Des d’aquesta perspectiva, el consumisme és analitzat com la conseqüència lògica de les lleis de mercat que dominen la societat capitalista en què
vivim: l’individu se sent indefens davant aquestes lleis i no té altre remei que
comportar-se de manera consumista. Aquesta assumpció del valor com una
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qüestió de fet el dota d’un caràcter neutre que elimina la seva possible càrrega
negativa.
...és el que t’estan inculcant. Quant, digues, a veure, ¿quina escala de
valors t’estan inculcant a qualsevol programa? (...). A veure, ¿quantes escales
de valors et posen al davant, sinó consumisme, consumisme?» (BAR-M/
35-40).
«Hay que consumir para que el mercado funcione.» (PAR-H/46-55).
«No sé si es que es de cada uno o es que es... realmente es una cosa
que te impone el hecho de ver por todos los lados de todo y... dan una oferta
y lo que sea y, joder, es sólo una oferta... voy a comprarlo o lo que sea. Si
realmente lo de la frase esa que dice... de la sociedad consumista, si se consume debería ser que... se supone que se genera empleo y tal, si no se consume pues... pero bueno, claro, todo es un círculo, si tienes dinero es cuando
empiezas a consumir, si consumes pues... se fabrica más pues... más trabajo.»
(POR-M/25-27).
Els més joves afronten el consumisme com una faceta més del
presentisme i l’associen, sobretot, al cap de setmana, moment en què se senten
més amos del seu temps i dels seus actes.
«Un viernes por la noche, teniendo... mil duros en el bolsillo, tú no
piensas en el mañana, a ver si mañana tengo un duro o no, porque... sales
en el momento.» (SEV-H/17-19).
Els adults també analitzen l’actitud dels joves (els seus fills) en relació
amb el consum: segueixen la tònica general de la societat, però es deixen dur
més per comportaments consumistes durant els caps de setmana, moment que
fan seu i en què se senten els protagonistes. Per cert, tot i que ens ocuparem
d’això més endavant, quan els pares analitzen el tema dels caps de setmana i dels
comportaments consumistes, fan referència, invariablement, al possible consum
de drogues, legals o il·legals, per part dels joves.
«–Antes salíamos, íbamos a dar una vuelta.
–Por eso te digo, que empiezan con bebidas, luego...
–...esa cosa del fin de semana, la mentalidad del fin de semana... la
necesidad de ir...
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–...por la cosa de que fumen y que digan...
–...y otro y otro...» (SAL-D/46-55).
Finalment, el materialisme sol ser omès, llevat d’excepcions, com a valor.
Fins i tot després de ser suggerit explícitament, els integrants dels grups tendeixen a defugir-ne l’anàlisi, tot i que resulta necessari indicar que la presentació a
la targeta d’aquest valor com a contraposició dels valors religiosos o espirituals
va provocar nombroses confusions i dissensions, que, sens dubte, condicionaran
l’apropament a aquest valor.
De qualsevol manera, quan era tractat, el materialisme resultava
directament relacionat amb el consumisme i amb tot el que envolta el poder
dels diners i del sistema que propicien.
«Ese mundo que nos han hecho, que está hecho y que es un materialismo... puro y duro.» (GIJ-M/56-60).
«¿Qué valor tiene el chico? Oye... que hay que tener ropa de marca, es
un valor... ¿Voy a ser feliz cuando tenga ropa de marca? Luego no es feliz
con la ropa de marca, pero es infeliz sin la ropa de marca, y este es el problema.» (GIJ-M/56-60).
En la seva oposició als valors religiosos o espirituals, el materialisme
adquireix alguna connotació negativa, però, així i tot, i potser també a conseqüència del clar declivi que mostren els valors religiosos tradicionals (cal recordar que els valors materialistes obtenien puntuacions entre 7 i 8 en l’anàlisi del
capítol precedent, mentre la religió no aprovava), els participants en els grups
solen mostrar preferència pel que és tangible.
«–Siempre te agarras a algo, eres materialista en el fondo, en alguna
cosa. Es como todo lo que hemos visto.
–Porque de hecho nos aferramos siempre a la vida. Claro, porque le
tenemos un pánico horroroso.» (SAL-D/46-55)Però, a més a més, la religiositat o l’espiritualitat és abordada des d’un
punt de vista molt crític amb les institucions que tradicionalment n’han monopolitzat la representació.Ara, l’apropament a la religió o a l’espiritualitat es realitza des d’una posició més personal, més individual, i, per això, qualificada de
més sincera. El desengany provocat per institucions com l’Església catòlica,
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tradicional valedora dels paravalors analitzats (solidaritat, tolerància...), reforça
l’assumpció com a qüestió de fet dels valors que actuen de contrapès (materialisme, individualisme...).
«Luego también es difícil creer lo que te inculcan ellos, valores de
solidaridad... felicidad, cuando... ese cura, o mira dónde viven, mira los cuadros que tienen, o sea, mira el dinero que manejan, en lugar de...» (PORM/25-27).

3.4. La seguretat personal
Certament, i independentment del que es digui en relació amb els valors
postmaterialistes de solidaritat i tolerància i amb els valors del realisme materialista de la competitivitat, el discurs de cada grup evidencia un desig comú:
assolir un estat de seguretat personal.Aquest desig, el podem identificar amb la
constel·lació dels valors familistes i amb el prototipus de subjecte normatiu
gairebé unànime a la nostra societat (tot i que hi hagi nombrosos matisos que
diferencien el contingut que uns i altres projecten en aquesta expressió).
Per als joves, insegurs i expectants, la tranquil·litat s’interpreta com tenir
la vida «encarrilada», de manera que es basa en els pilars treball-casa-família (i no
és casual l’ordre en què apareixen els termes). Tot i que mostren actituds
presentistes en tot el que fa referència als comportaments quotidians, quan
realitzen l’exercici d’imaginar els seu futur, s’inclinen per una vida tranquil·la i
prototípica: trobar un treball que els permeti independitzar-se, adquirir un
habitatge (millor comprar que llogar, ja que proporciona més seguretat) i, només
després d’aconseguir aquestes dues coses, formar una família.
«La sociedad lo que busca es una seguridad cómoda, se puede decir...
es decir, todo lo que... una comodidad segura ¿no? Con todo lo que conlleva
eso ¿no? Desde tener un puesto de trabajo... tener una vivienda, y más cómodo es aquí, que lo que quieres es tener una vivienda en propiedad ¿no? No
quieres un alquiler.» (POR-M/25-27).
«Un trabajo, aunque no ganes mucho, pero estable... Alguien con
quien compartir las cosas... y, de vez en cuando, bueno... darse un capricho.»
(ZA-D/17-19).
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Per la seva banda, els adults, que ja gaudeixen dels pilars que els seus fills
anhelen, interpreten la seguretat personal com el desenvolupament tranquil i
sense excessius ensurts de la seva vida. El procés de maduració implica
incrementar les dosis de conservadorisme, situació assumida per ells mateixos.
«Todo lo que me ha dao rabia con 18 años de mi madre, es que me
lo veo en mí. Mi parcela, el guardar lo mío, el proteger lo mío, como la leona
con lo suyo.» (COR-M/35-40).
Tot i que reconeixen que voldrien dur una vida el més còmoda possible
«Yo lo práctico, yo lo que quiero es vivir lo más cómodamente posible.» (CORM/35-40), en referir-se als joves els titllen de conformistes i de còmodes, amb
tota la càrrega pejorativa que impliquen aquests qualificatius.
«–Es un problema que los hijos quieren vivir como los padres. Después de haber estao los padres trabajando durante... y quieren vivir como...
–En realidad les está solucionando la papeleta el padre, porque...
–No tienen tampoco prisa de irse de casa, exactamente, porque...
–Es la comodidad.
–Porque viven cómodamente en su casa, entonces tampoco luchan y
pelean por conseguir ellos un empleo.» (SAL-D/46-55).
Però també reconeixen que ells, com a pares, tenen una gran part de
responsabilitat en el fet que els joves es mostrin així: els han acostumat a «viure
bé», sense necessitat de lluitar.
«Una gran parte de la culpa pues... la tenemos nosotros y hay que
achacarlo, es decir, que de aquello en que hemos carecido en una época en
la que había escasez y no había medios, hoy hay abundancia y hay medios;
pues al joven, como es inteligente y está mucho más desarrollao, coge lo que
le conviene.» (GIJ-M/56-60).
Una de les conviccions que s’intueix darrere aquesta argumentació és
l’expectativa en relació amb la joventut que el món adult projecta: els joves
s’haurien de mantenir a l’«avantguarda» permanent dels valors que, en el procés
de maduració, es van perdent.
Com passa en el cas de la solidaritat, l’anàlisi de les possibilitats pràctiques de les opcions «ideals» o «desitjables» es trasllada o es projecta cap als grups

82

■ LA DISCUSSIÓ SOBRE ELS VALORS DOMINANTS

que –ja que són interessants per a tothom– se suposa que estan en condicions
d’assumir-los i de donar respostes en nom del conjunt de la societat. En el cas
dels pares, a més a més, aquesta expectativa és contradictòria, perquè, d’una
banda, reflecteix el desig que els joves (els seus fills) actuïn per ells mateixos;
de l’altra, reconeixen la seva responsabilitat com a educadors perquè els valors
dels seus fills siguin acomodaticis (en certa manera conservadors), i, finalment,
com ho veurem més endavant, no és gaire clar si realment estarien satisfets en
el cas que, efectivament, el seus fills es mobilitzessin en el sentit ideal.

3.5. Els valors jòquer: obediència, prudència,
fidelitat, llibertat i amistat
Arran del discurs general sobre la recerca de tranquil·litat i de seguretat,
cal esmentar la influència que aquesta posició té sobre la interpretació i la valoració d’alguns valors concrets.Valors que els integrants dels grups no analitzen
espontàniament, sinó a partir de suggeriments explícits, però que, per la manera
com són abordats, ajuden a perfilar el que hem definit com la recerca d’un estat
de tranquil·litat o de seguretat personal.
En el conjunt dels grups, i a partir d’una primera tendència als punts
mitjans o a la neutralitat, es perfila una tònica general que tendeix a donar
prioritat (amb diferents graus d’intensitat) a uns valors sobre els altres, que es fan
servir en un sentit o en el contrari segons convingui en relació amb els valors
esmentats fins ara.Es tracta,per tant,de valors jòquer,que serveixen per reafirmar
o per desnaturalitzar altres valors, des de la pròpia perspectiva de la seguretat
personal. D’alguna manera, aquests valors jòquer vindrien a confirmar la hipòtesi
de la complexitat i explicarien el fet que les tipologies establertes no siguin
excloents: una part important dels possibles valors no reflecteixen opcions
clarament diferencials, sinó que depenen del que es valora en la pràctica com a
bo (es pugui incloure en el grup dels valors materials o en el dels ideals).
El primer dels valors jòquer és l’obediència, entesa com el respecte a les
normes i oposada a la rebel·lia i que sustenta la seva vigència en dos sentits:
factor que reforça el valor autoritat i antídot d’actituds insensates i inconscients
(associades a la rebel·lia mal utilitzada) que puguin alterar l’estat de tranquil·litat.
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LA FAMÍLIA

IDEALISME SOCIAL
(Valors postmaterialistes)

Obediència
Prudència
Fidelitat
Llibertat
Amistat

REALISME SOCIAL
(Valors materialistes)

LA SEGURETAT

«–Es un valor. Hay unas leyes y las obedeces. De lo rebelde estoy hasta
muy quemao por experiencia personal, es decir, a lo largo de todos estos
años. Los rebeldes suelen ser gente inestable que están todo el día cargándose con lo que sea; para encontrar un tío que sea rebelde por algo que merezca la pena te encuentras cincuenta...
–Pero bueno, tú eres obediente con respecto a quién.
–Pues mira, yo soy obediente con respecto al sentido común, por
ejemplo. La ley...» (GIJ-M/56-60).
Quan es parla del valor obediència, se sol fer en funció de dos contexts
determinats: l’educatiu (familiar/escolar) i el laboral.
En l’àmbit educatiu, les relacions paterno-filials tendeixen a marcar una
certa diferenciació en la manera d’abordar el concepte. Els pares i les mares defensen la importància del valor obediència com una manera de revitalitzar
l’autoritat, valor que consideren en crisi; els més joves, que tendeixen a ometre
l’anàlisi d’un valor que amb prou feines esmenten, sembla que accepten l’obediència com un mitjà per evitar mals majors (per pròpia conveniència),
situació que qües-tiona la veritable assumpció del valor.
«–Pero yo, por ejemplo, soy obediente porque sé que si llego tarde, al
día siguiente es que ni ser obediente ni nada; te quedas en tu casa.
–O sea, que eres obediente porque te conviene.» (ZA-D/17-19).
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Pel que fa l’àmbit laboral, i convé recordar aquí que tenir un treball és
un dels pilars indispensables per assolir l’estat de tranquil·litat personal que
s’analitzava, sembla comuna, a contracor o no, l’acceptació de l’obediència a
l’autoritat que representa la jerarquia.
«–...todo el mundo puede no ser en un momento dao rebelde, pero
todo el mundo podemos ser en un momento dado obedientes...
–...según la justicia de las cosas.
–No, no... y según las circunstancias, porque muchas veces... tu jefe te
sienta muy mal, pero no le vas a rebatir...» (PAR-H/46-55).
No obstant això, l’acceptació inicial del valor obediència resulta complicada, ja que està carregada de certes connotacions negatives: la frontera entre
obediència (valor respectat) i submissió (frontalment rebutjada) és fina i tothom
s’afanya a indicar-la. El submís és «ximple», de manera que, abans que els altres
pensin que jo ho sóc, prefereixo declarar a favor de certes dosis de rebel·lia.
«–Obediente tienes que ser, además pone... si fuera ser obediente, pero
es ser muy obediente; eso ya... es ser tontino.
–Una cosa es sumisión y otra obediencia.» (GIJ-M/56-60).
«No, pero una cosa es ser obediente y otra sumiso ¿eh? Es distinto. Tú
puedes ser obediente... tú tienes un trabajo y tienes una obligación y tienes
que ser obediente; ahora, si eres sumiso es otra cosa.» (PAR-H/46-55).
El segon valor jòquer és la prudència, entesa com un valor que possibilita l’assoliment i el manteniment de la perseguida tranquil·litat o estabilitat
personal. A més a més, actua de contrapunt de les actituds d’insensatesa o de
bogeria, provocades pel mal ús de la valentia, que la fan perillar.
«Valiente y prudente. Yo, por ejemplo, verdaderamente me gustaría,
como valor, ser más prudente de lo que soy, como valor, no soy suficientemente prudente y lo considero un valor preciadísimo; no lo soy suficientemente y
he sido más valiente de lo que soy, porque el ser demasiao valiente tampoco
es una cosa que me haya rentabilizado demasiado.» (GIJ-M/56-60).
Alguns grups aborden també la prudència com l’element que administra
de manera convenient les dosis de valentia adequades per a cada situació i com
el punt de referència de cada individu a l’hora d’actuar.
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«Per a mi és molt important la prudència. ¿Per què? Perquè a mi, si
més no pel que he pogut viure, la prudència m’ha donat valentia per
enfrontar-me a situacions, però això no vol dir, per a mi la prudència ha
estat observar bé la situació, meditar-la i saber com actuar. Clar, per a mi dir
ser valent, pum, una persona impulsiva...» (BAR-M/35-40).
Altres persones indiquen, finalment, que «ser prudent no equival a ser
covard» (BAR-M/35-40), tot i que també recorden la dita que «la inteligencia es
cobarde.» (GIJ-M/56-60).
Quan els grups fan referència, en tercer lloc, a la fidelitat, li donen una
gran importància, però ho fan, en gran mesura, per l’estabilitat que la fidelitat
proporciona a la parella i, per extensió, a la família. Per això podríem parlar de
la fidelitat com un instrument per propiciar (en el seu moment) el satisfactori
desenvolupament del valor superior, el de la família.
No obstant això, resulta significatiu que, tot i que tothom remarca la
importància d’aquest valor, ningú l’enuncia de manera espontània com un dels
més significatius, ni en la seva vida ni en la societat; només a partir del suggeriment explícit del tema es comença a parlar-ne. Pràcticament tots els grups,
a partir d’aquest moment, analitzen detingudament el valor de la fidelitat. Potser
podem arribar a la conclusió que és un tema del qual la societat espanyola no
parla si no és per algun motiu.
Sembla que tothom té clar que la fidelitat dóna estabilitat a la parella
(potser caldria dir que la infidelitat fa perillar l’estabilitat).
«–Estabilidad y un montón de cosas más...
–Que viene por la estabilidad, o sea, la relación se va enriqueciendo
también porque dura más, porque hay más cosas...» (POR-M/25-27).
«Además, el ser muy ligón no da más que problemas, yo creo, por
todas partes.» (SAL-D/46-55).
«Depende de lo que busques.Yo creo que la persona fiel busca estar
con alguien y estar tranquilo, y la persona seductora busca, no sé, alimentar su ego, o superarse.» (POR-M/25-27).
En l’amor també hi ha regles que cal respectar (en molts casos, sembla
que la fidelitat s’accepta més com una norma que com un valor: «no facis el que
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no vulguis que et facin»). I, quan hi ha una família, les responsabilitats es
multipliquen, de manera que el compliment d’aquestes regles ha de ser fins i tot
més rigorós.
«Esto es como si nos ponemos a jugar al mus y hay un señor que es
infiel, que juega con otras reglas. No, en la pareja hay unas reglas... y si tú te
sales de esas reglas, pues ya...» (PAR-H/46-55).
«La pareja es la pareja y ahí yo no me puedo meter nunca. Pueden
ser infieles y ser felicísimos... puede él ser infiel y ella perdonárselo y todo lo
que quieras; yo la pareja la respeto. La familia ya me parece que hay otro
problema, puesto que ya tenemos una familia, unas personas a las cuales
somos pareja y tenemos una trascendencia.» (GIJ-M/56-60).
El valor fidelitat adoptarà diferències en funció de l’edat. Els més joves
es mostren menys disposats a assumir els condicionants que representa aquest
valor, ja que volen viure el moment sense excessius compromisos. No obstant
això, tothom reconeix la seva importància, gairebé podríem dir que com una
inversió de futur: ara no em preocupa gaire la fidelitat, però, quan sigui gran,
hauré de respectar els seus principis i exigiré que la meva parella els respecti.
«–Se hacen bobadillas...
–...aprovechar el día a día.
–¿Si sabes que no se entera? ¡Vamos, hombre!» (ZA-D/17-19).
«–Es que eso, tío, depende de las personas.
–Pero también depende de la edad.
–Es que, es que... con dieciocho años, quillo... echarse una novia así,
seria, seria, seria...» (SEV-H/17-19).
Des d’altres edats (joves madurs, adults), s’accepta que la visió dels més
joves és normal per l’edat: l’acceptació dels principis que representa la fidelitat
s’obté en el procés de maduració personal.
«Yo creo que depende de la edad. O sea, con 15 ó 16 años puedes ser
un seductor, pero con 28 años si eres un seductor probablemente vayas a
tener problemas para tener una familia, o para...» (POR-M/25-27).
Els més grans, pares i mares de família, aborden l’assumpte des d’una
altra perspectiva. La fidelitat és acceptada, ja que forma part de les regles de la
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parella. A més a més, els flirteigs i les infidelitats són qüestions del passat,
d’èpoques juvenils que ja han passat.
«Yo pienso que, hombre, cuando eres joven intentas... ligar, pero una
vez que... te casas, eso ya... eso ya...» (PAR-H/46-55).
En quart lloc, ens hem de referir al valor jòquer de la llibertat. Valor
esmentat, exclusivament, per grups d’adults, probablement perquè els joves,
amb una vida que s’ha desenvolupat per complet en un sistema polític democràtic, la tenen tan assumida que no l’esmenten o que l’associen a una altra
cosa. No obstant això, els adults no solament analitzen el valor llibertat com el
resultat del canvi d’un sistema polític autoritari a un altre democràtic, sinó també com a resultat dels significatius canvis que s’han produït al si de la societat
(que, d’altra banda, també podrien estar més o menys ocasionats pel canvi polític). Quan aborden la llibertat ho fan des de diferents perspectives, cadascuna
de les quals fa referència a altres valors.
Alguns analitzen la llibertat en funció de la mala utilització que els joves
en fan, desvirtuant-la i transformant-la en llibertinatge, en un procés que no
dubten a qualificar de «crisi de valors» i en el qual inclouen el deteriorament de
valors com el respecte, la responsabilitat o l’ètica.
«Nosotros hemos desembocado en una sociedad ¿eh? Y nos han dado
una libertad ¿nosotros hemos conseguido asumir esa libertad? (...) Ahora la
libertad está mezclada con el libertinaje, está mezclada y se confunde muy
fácilmente (...) La libertad es un respeto, es un respeto a los demás y esto es
un valor que creo que se ha perdido bastante, no solamente en los chavales
de hoy, en nuestras edades y en nuestra sociedad. Es decir, ¿nosotros pensamos que respetamos lo suficiente al prójimo para sentirnos en libertad?»
(GIJ-M/56-60).
No obstant això, altres adults consideren que són precisament els joves
els qui estan fent una millor utilització de la llibertat de la qual gaudim (a
conseqüència també del paper formador dels pares), potenciant valors com la
sinceritat, la comunicació o l’espontaneïtat.
«Yo creo que esto nace precisamente de que nosotros les hemos educao con más libertad de la que nosotros tuvimos en la otra... en la época
anterior. Había menos comunicación, menos libertad...» (SAL-D/46-55).

88

■ LA DISCUSSIÓ SOBRE ELS VALORS DOMINANTS

Aquests dos plantejaments pel que fa a la llibertat, tot i representar algunes diferències, coincideixen en un punt que dota d’especial rellevància el
tractament que té el valor liberal en l’esquema jeràrquic dels valors: els dos
sostenen que és precisament la incorrecta utilització de la llibertat una de les
causes que els joves «consumeixin drogues».
L’altra visió del valor llibertat fa referència a les característiques concretes d’una generació. Els joves analitzaven el valor des de la perspectiva d’una
generació «trencadora» i l’associaven a valors com la lluita. Es tractaria de la
generació que ha estat la primera en aprendre a gaudir d’un valor que consideren fonamental, la qual cosa els du a generalitzar: la llibertat és indispensable
per poder gaudir de la resta de valors (és a dir, la llibertat és un valor que cal
saber utilitzar).
Finalment, en cinquè lloc dels jòquers, apareix l’amistat, un altre valor
que tendeix a ser esmentat entre els més importants, però gairebé de manera
exclusiva des dels grups de joves. Important perquè implica compromís i tolerància i perquè proporciona un suport (altra vegada la tranquil·litat/estabilitat).
No obstant això, és un bé escàs, tot i que, quan s’aconsegueix, durarà sempre.
«–Es muy difícil saber quién es tu amigo de verdad.
–Sí, pero si tú piensas que es tu amigo de verdad, yo creo que en eso
consiste la amistad.
–Ya, pero si...
–Igual él te falla, pero tú a él no.» (POR-M/25-27).
«...te creías tú que eran... ¿sabes?, que iban a morir por ti ¿me entiendes? Y... eso no lo sabes tú quiénes son tus verdaderos amigos hasta que lo
demuestren... determinaditos... pero puntuales ¿sabes?» (SEV-H/17-19).
«–Yo tengo un amigo mío. O sea, lo que se suele decir amigos, tengo
un amigo, por el que sé que voy a hacer todo.Y luego tengo un grupo...
–Amigos los otros, amigos de borracheras...
–Los otros son amigos... pues sí, de juergas... de...» (POR-M/25-27).
Les poques vegades en què algun grup d’adults fa referència al valor
amistat ho fa per remarcar la bona utilització que en fan els joves, és a dir, els
seus fills: la desconfiança que regna en la societat provocarà que els amics siguin
menys, però millors, veritables. Aquest aspecte reforça la idea, indicada amb
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anterioritat, que, per als adults, la competitivitat representa un gran condicionant a l’hora d’establir veritables relacions d’amistat.
«–Yo opino que los amigos que tienen, tienen amigos verdaderos...
–Yo también lo pienso.
–...que a la hora de la verdad les ayudan mucho más que nosotros
en nuestra época.» (SAL-D/46-55).
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IV. Una aproximació al consum de drogues
a Espanya

Certament la finalitat bàsica de la present investigació és l’estudi dels
valors socials i la seva relació amb els consums de drogues, i a aquest tema s’han
dedicat la quasi totalitat del qüestionari aplicat a l’enquesta i el temps dels grups
de discussió. Però, per establir la relació buscada, necessitem obtenir les taxes
d’ús de les diferents substàncies, els patrons de consum i el perfil dels consumidors, per poder encreuar els resultats amb les dades obtingudes a partir de
l’anàlisi de valors i determinar així si els valors influeixen d’una manera o altra
en el consum de les diferents classes de substàncies psicoactives. Finalment, ja
que la informació directa subministrada per aquesta investigació del consum ha
resultat força interessant, hem procedit a oferir-la, a títol il·lustratiu, al present
capítol, perquè el lector no iniciat no hagi d’informar-se sobre la qüestió en
publicacions especialitzades.
Els diferents tipus de substàncies investigades han estat: tabac, alcohol,
cànnabis, amfetamines-al·lucinògens-síntesi, cocaïna-crack, heroïna-altres opiacis
i tranquil·litzants-hipnòtics. Els períodes de temps contemplats per establir les
categories de consum són els utilitzats als estudis epidemiològics en ús (NIDA,
1996; OEDT, 1998, i PNSD 1995, 1997 i 1999), és a dir, «algun cop», «l’últim any»
i «consum habitual». També s’han buscat les situacions en què els consums
s’hagin abandonat.
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A més dels indicadors sobre les prevalences dels consums, veurem
també en aquest capítol, tot i que sigui de forma aproximativa, els perfils dels
consumidors de cada tipus de substàncies, l’ús múltiple de drogues o policonsum i un perfil molt sintètic dels policonsumidors, que representen la forma
principal i de més riscs del consum de drogues a la nostra societat.
Hem d’avançar que els resultats obtinguts no difereixen dels produïts
per altres investigacions específiques, tant les realitzades pel Pla Nacional sobre
Drogues com per aquest mateix equip durant els dos últims anys, motiu pel qual
podríem remetre el lector a aquestes fonts de dades. Però, com ja hem dit, si per
a la present investigació els hem tornat a obtenir, els presentem de forma
resumida per facilitar la lectura dels propers capítols, en els quals farem
referència constantment a aquests resultats i perfils.

4.1. El consum de les diferents substàncies
Segons les dades obtingudes a l’enquesta, els consums de la població
espanyola de 15 a 65 anys, en relació amb les diferents substàncies psicoactives
contemplades, serien els que reflecteix la taula 4.1.
Taula 4.1

EL CONSUM DE DROGUES A ESPANYA, EN POBLACIÓ
DE 15 A 65 ANYS
En percentatge

Tabac
Alcohol
Cànnabis
Amfetamines, al·lucinògens
i drogues de síntesi
Tranquil·lizants i hipnòtics
Cocaïna i crack
Heroïna i altres opiacis
Cap
Totals (*)

Algun cop

Últims dotze mesos

75,5
85,8
26,6

54,4
75,1
13,1

44,3
33,4
4,3

5,8
6,6
5,8
1,0
11,7
218,6

2,4
3,0
3,2
0,2
19,4
170,8

0,3
1,0
0,6
0,1
43,7
127,7

(*) Sumen més de cent perquè es tracta de preguntes de resposta múltiple.
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Habitualment

De les prevalences (nivells de consum) recollides a la taula cal destacar
el següent:
• El 88,3% de la població de 15 a 65 anys ha consumit alguna vegada

algun tipus de substància psicoactiva (inclosos l’alcohol i el tabac) i només
l’11,7% no n’ha provat mai cap. En els últims dotze mesos, n’han consumit el
80,6%, i el 19,4% no ho ha fet. Finalment, el 55,5% indica que en consumeixen
habitualment, mentre que el 43,7% no n’usa cap.
• Pel que fa als consums específics de cada tipus de substàncies, prenent com a referència l’indicador dels últims dotze mesos, podem veure que la
més consumida va ser l’alcohol (75,1%), seguida del tabac (54,4%). La tercera
substància és el cànnabis (13,1%). Ja amb unes prevalences més reduïdes, hi ha
la cocaïna i el crack (3,2%), els hipnosedants (3%) i el grup amfetaminesal·lucinògens-síntesi (2,4%). L’ús més minoritari correspon a l’heroïna i altres
opiacis (0,2%).
• En l’ús habitual, el tabac ocupa el primer lloc, amb el 44,3% de fuma-

dors (diaris o ocasionals). El segueix l’alcohol (33,4%). El consum habitual de
cànnabis es redueix al 4,3%, seguit dels hipnosedants (1%). I ja amb prevalences inferiors, hi ha la cocaïna-crack (0,6%), les amfetamines-al·lucinògens-síntesi
(0,3%) i, finalment, l’heroïna i altres opiacis (0,1%).
Si prenem com a referència els consums en els últims dotze mesos i els
habituals i els comparem amb els obtinguts un any abans (novembre de 1998)
a l’estudi sobre La Percepción Social de los Problemas de Drogas en España»
(Megías, E; coord. 2000), podem construir la taula 4.2.
Com es pot observar a la taula, les diferències en els consums, tant en els
últims dotze mesos com habitualment, són tan reduïdes que no es poden apreciar canvis significatius que apuntin a una modificació substantiva de tendències. Això és degut, sens dubte, a l’escàs temps transcorregut entre les dues
enques-tes, només un any, però reflecteix també una clara estabilització dels
consums i dels consumidors, que estem observant des de la primera meitat dels
anys noranta. Una estabilitat que, sens dubte, facilitarà l’anàlisi comparativa
valors/drogues dels propers capítols.
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Taula 4.2

EL CONSUM DE DROGUES A ESPANYA, EN POBLACIÓ
DE 15 A 65 ANYS (1998 I 1999)
En percentatge
1998
Últims
dotze mesos

Tabac
Alcohol
Cànnabis
Amfetamines, al·lucinògens
i drogues de síntesi
Tranquil·lizants i hipnòtics
Cocaïna i crack
Heroïna i altres opiacis
Cap
Totals (*)

1999

Habitualment

Últims
dotze mesos

Habitualment

55,0
72,8
13,3

44,3
32,9
4,8

54,4
75,1
13,1

44,3
33,4
4,3

2,8
2,8
3,5
0,3
21,2
171,5

0,2
1,1
0,7
0,2
44,5
128,4

2,4
3,0
3,2
0,2
19,4
170,8

0,3
1,0
0,6
0,1
43,7
127,7

(*) Sumen més de cent perquè es tracta de preguntes de resposta múltiple.

Una altra pregunta que incloïa el qüestionari feia referència a les substàncies que s’havien consumit anteriorment i que ara ja no s’usen. Les respostes
obtingudes, sobre el total de 2.800 entrevistats, es recullen a la taula 4.3.
Les substàncies que han tingut més abandonaments, en termes absoluts,
són el tabac (15,1%), l’alcohol (7,7%) i el cànnabis (7,1%). Pel que fa a les altres
substàncies, els percentatges oscil·len entre el 2,5% del grup amfetaminesal·lucinògens-síntesi i el 0,7% de l’heroïna i altres opiacis.
En general, aquests percentatges se situen una mica per damunt dels
recollits a l’esmentat estudi (Megías, E; coord. 2000), però això és degut només
al fet que a l’estudi de Megías el càlcul es va fer sobre el total de respostes (amb
base 100), mentre que en el present treball s’ha realitzat, com sembla més
correcte, sobre el total de casos (amb base 112,6), ja que una ma-teixa persona
pot haver abandonat l’ús de més d’una droga. No obstant això, en essència, les
proporcions reals d’abandonaments, als dos estudis, són força equivalents.

94

■ UNA APROXIMACIÓ AL CONSUM DE DROGUES A ESPANYA

Taula 4.3

ABANDONAMENTS DEL CONSUM DE CADA DROGA, SOBRE EL TOTAL
DE LA MOSTRA
% abandonaments

Tabac
Alcohol
Cànnabis
Amfetamines-al·lucinògens-síntesi
Tranquil·lizants-hipnòtics
Cocaïna i crack
Heroïna i altres opiacis
Cap i no competeix
Total
Base

15,1
7,7
7,1
2,5
1,8
2,4
0,7
75,3
112,6
(2.800)

És necessari indicar que els percentatges d’abandonament de cada substància cal relacionar-los amb els qui han arribat a consumir la substància, la qual
cosa constituiria l’índex particular o relatiu d’abandonament del consum de
cada substància concreta. Si prenem, doncs, de la taula 4.1 els percentatges dels
qui han consumit alguna vegada cada droga i de la taula 4.3 els percentatges
d’abandonament de cada droga, podem construir aquest índex a partir del percentatge dels consumidors de cada droga que l’han abandonat i que s’expressaria de 0 a 1. La taula 4.4 presenta aquests resultats.
Taula 4.4

ÍNDEXS D’ABANDONAMENT DE CADA TIPUS DE DROGA

Tabac
Alcohol
Cànnabis
Amfetamines, al·lucinògens
i drogues de síntesi
Tranquil·lizants-hipnòtics
Cocaïna i crack
Heroïna i altres opiacis

a) Van consumir-ne
algun cop

b) N’han abandonat
el consum

Índex
d’abandonament b/a

75,5
85,8
26,6

15,1
7,7
7,1

0,20
0,09
0,27

5,8
6,6
5,8
1,0

2,5
1,8
2,4
0,7

0,43
0,28
0,41
0,70
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Segons això, podem veure que, en termes relatius, els índexs d’abandonament més baixos els tenen l’alcohol (0,09, és a dir, només l’han abandonat
el 9% dels qui n’han consumit alguna vegada) i el tabac (0,20), seguits del
cànnabis (0,27) i dels hipnosedants (0,28). I ja amb índexs d’abandonament alts
hi hauria el grup de la cocaïna (0,41), el de les amfetamines (0,43) i el de
l’heroïna (0,70).
O dit d’una altra manera: les substàncies d’ús més estès i més acceptades socialment (alcohol, tabac, cànnabis i hipnosedants) tenen un índex
d’abandonament relativament baix, mentre que les substàncies d’ús més
minoritari i més rebuig social (cocaïna, amfetamines, heroïna) tenen un índex
d’abandonament més alt. Òbviament, en l’abandonament d’aquest últim tipus de
substàncies influeixen també la perillositat i la major capacitat de desestructuració personal, social i familiar, molt especialment en el cas de l’heroïna.
En aquest sentit, cal esmentar una de les troballes més noves de l’esmentat
estudi sobre percepcions (Megías, E; coord. 2000), que mostra que els actuals
adolescents o joves mantenen un període d’experimentació que s’inicia amb el
cànnabis als 15/16 anys i que acaba per a la majoria als 22/23 anys, moment en
què, especialment els consumidors més esporàdics, abandonen el consum.
Reprendrem aquest element més endavant.

4.2. El perfil dels consumidors
Per poder definir els perfils dels consumidors de cada tipus de substància, s’han realitzat encreuaments de les variables de classificació amb l’indicador del consum en els últims dotze mesos. Però, per poder obtenir diferències
estadísticament significatives hem hagut d’unificar els consums dels dos grups
amb un nombre de consumidors insuficient per a una anàlisi desagregada: la
cocaïna-crack i l’heroïna-altres opiacis.
Un cop realitzada aquesta operació, els encreuaments entre les variables
sociodemogràfiques i els sis tipus o grups de substàncies resultants tindrien una
significació suficient des del punt de vista matemàtic i s’obtindrien els perfils de
la taula 4.5, en què es recullen els sis grups de consumidors, amb el percentatge
de població total que ha consumit cada tipus de droga en els últims dotze mesos
i amb el corresponent percentatge per a cada variable esmentada (sempre que
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aquest percentatge diferencial estigui provat estadísticament, és a dir, no pugui
ser degut a l’atzar). El lector podrà percebre les coincidències entre aquests
perfils i els perfils sociològics derivats dels grups de constel·lacions de valors
més associats als consums de drogues del capítol precedent.
Taula 4.5

PERFIL DELS CONSUMIDORS DE LES DIFERENTS DROGUES
EN ELS ÚLTIMS DOTZE MESOS
En percentatge. (P < 0,05 a P > 0,001)
Drogues legals

Tabac
Homes
20-24 anys
25-34
35-44
Empresaris
Professionals
Treballadors
Aturats
Estudiants
Catòlics no practicants
Agnòstics
D’esquerres
De centre
En situacions problemàtiques
Alcohol
Homes
15-24 anys
25-29
30-34
Professionals
Treballadors
Aturats
Catòlics no practicants
No creients
D’esquerres
De centre
En situacions problemàtiques

Drogues il·legals

54,4%(*)
62,5
63,6
63,1
62,1
61,4
62,1
67,0
68,1
58,1
59,1
61,3
70,1
57,1
67,2
75,1%
83,6
81,2
77,9
76,1
86,1
80,1
82,6
77,1
86,2
83,1
77,6
82,4

Cànnabis
Homes
15-19 anys
20-29
Professionals
Treballadors
Aturats
Estudiants
Agnòstics
No creients
Extrema esquerra
Esquerra moderada
Centre
En situacions problemàtiques
Amfetamines-al·lucinògensdrogues síntesi
Homes
15-19 anys
20-29
Professionals
Treballadors
Aturats
Estudiants
Agnòstics
No creients
Extrema esquerra
Centre
En situacions problemátiques

13,1%
16,1
29,7
30,1
14,7
16,1
21,6
27,2
30,1
36,6
31,2
19,2
14,1
17,2

2,4%
4,8
7,2
6,1
5,1
6,4
7,1
3,6
5,7
18,6
14,2
5,1
6,2
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Taula 4.5 (continuació)

PERFIL DELS CONSUMIDORS DE LES DIFERENTS DROGUES
EN ELS ÚLTIMS DOTZE MESOS
En percentatge. (P < 0,05 a P > 0,001)
Drogues legals

Hipnosedants
Dones
De 35 a 44 anys
De 55 a 65
Mestresses de casa
Aturats
Pensionistes
Catòlics no practicants
Extrema esquerra
Dreta
En situacions problemàtiques

Drogues il·legals

3,0%
4,8
3,7
4,3
3,2
5,1
4,6
4,8
5,8
5,3
4,8

Cocaïna-crack i heroïnaaltres opiàcis
Homes
15-19 anys
20-29
Professionals
Aturats
Agnòstics
No creients
Extrema esquerra
Esquerra moderada
Dreta
En situacions problemàtiques

3,4%
5,1
6,2
7,9
5,1
6,7
8,1
12,0
9,1
8,2
7,6
9,7

(*) En cada apartat s’ofereix com a referència, en negreta, el valor mitjà per al conjunt de la població.

De les tres drogues legals, el tabac i l’alcohol presenten uns perfils força
similars: es tracta principalment d’homes, persones joves i de mitjana edat, actius econòmicament (empresaris, professionals, treballadors i aturats); i estudiants per al tabac. No hi ha grans diferències per creences religioses o per
ideologia: hi trobem catòlics, agnòstics i no creients; d’esquerres i de centre. Tot
i que, per les seves elevades prevalences, el tabac i l’alcohol són consumits per
persones en diverses situacions personals i socials, les taxes de fumadors i de
bevedors són una mica més altes entre els qui es troben en situacions problemàtiques o amb un grau menor de satisfacció personal.
Per al tercer grup de substàncies legals, els tranquil·litzants i hipnòtics,
tot i que també hi ha uns segments comuns amb els perfils d’usuaris de tabac i
d’alcohol (aturats, diversitat ideològica i major problemàtica), en realitat trobem
un grup força diferenciat per l’edat i l’ocupació, ja que són principalment persones de mitjana edat i grans i bàsicament mestresses de casa i pensionistes.
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Un altre perfil específic seria el dels consumidors dels tres grups de
drogues il·legals. Els trets comuns són: homes i persones més joves (15 a 19 anys
i 20 a 29 anys); actius o aturats; agnòstics i no creients; i, en els tres grups de
substàncies, d’esquerres i amb prevalences una mica superiors dels qui tenen
situacions problemàtiques. Com a trets una mica més específics tindríem que els
professionals i els aturats abundarien entre els consumidors dels tres grups de
substàncies, i els estudiants i els treballadors, entre els de cànnabis i amfetamines; en aquest últim consum, destacarien també els autosituats al centre polític;
i en el de la cocaïna i l’heroïna, trobaríem igualment els posicionats a la dreta.

4.3. Un model d’ús múltiple de drogues
Fins aquí hem analitzat el consum de cada substància, o de cada tipus de
substància, per separat. Però la realitat és que la majoria dels consumidors solen
usar més d’una substància, ja que la suma total de consumidors d’alguna droga
representa el 151%. Aquest fenomen s’anomena policonsum i, en determinats
grups d’associacions de drogues, és, com ja hem dit, molt important, tant per la
potencial perillositat que comporta aquest ús múltiple, com per la seva possible
associació amb determinats valors socials.
A partir de les dades de la taula 4.1, eliminant els qui no consumeixen
cap substància, podem calcular la mitjana de substàncies consumides, per cada
usuari, en els diferents períodes considerats. La taula 4.6 presenta els resultats.
Naturalment, com més llarg és el període de temps analitzat, més gran és
el col·lectiu de consumidors durant aquest període i, per tant, la mitjana
d’associacions o de consums diversos que s’han pogut realitzar.Veiem així que
Taula 4.6

NOMBRE MITJÀ DE DROGUES PRESES PELS CONSUMIDORS
Nombre mitjà de drogues

Algun cop
Últims dotze mesos
Habitualment

2,35
1,87
1,49
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el nombre mitjà oscil·la entre 2,35 drogues consumides per cada usuari que ha
provat drogues alguna vegada i 1,49 drogues pels qui diuen fer-ho habitualment;
passant per 1,87 drogues per al període dels últims dotze mesos. Si prenem
aquest últim període com a referència (inclou, alhora, certa amplitud i prou
proximitat) i prenem la mitjana d’associacions que s’estableixen per a cada
substància en particular, podem veure a la taula 4.7 la mitjana d’associacions de
cada droga amb les altres (nombre d’altres drogues que també consumeix
l’usuari de la substància que analitzem).
Taula 4.7

MITJANA D’ASSOCIACIONS DE CONSUM DE CADA TIPUS DE DROGA
AMB LA RESTA DE DROGUES
Mitjana d’associacions

Tabac
Hipnosedants
Alcohol
Cànnabis
Amfetamines-al·lucinògens-síntesi
Cocaïna i crack
Heroïna i altres opiacis
Mitjana general

1,21
1,36
1,87
2,11
2,84
3,22
4,25
1,87

Una vegada més, observem que els tipus de substàncies que s’associen
amb més policonsums són les del grup cocaïna-crack i les del grup heroïna-altres
opiacis. En una situació intermèdia, hi ha el grup de les amfetamines-al·lucinògens-síntesi i el cànnabis.Totes aquestes substàncies són il·legals i, com es pot
veure a la taula, les seves mitjanes d’associacions amb altres drogues són més
elevades que la mitjana general. Per tant, els usos de drogues il·legals es donen
majoritàriament en un context en què és estrany consumir un únic producte: el
més habitual és consumir-ne més d’un, o diversos alhora.
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Taula 4.8

DROGUES ASSOCIADES EN EL SEU ÚS, EN QUATRE MODELS
DE POLICONSUM
Model 1

Cocaïna i crack
Amfetamines, al·lucinògens
i drogues de síntesi
Cànnabis
Alcohol
Tabac
Heroïna i altres opiacis
Hipnosedants

Model 2

0,910
0,891
0,671
0,310

Model 3

Model 4

0,398

0,396
0,846
0,837
0,979
0,996

Les drogues legals, tabac, hipnosedants i alcohol, tenen un consum més
ampli entre la població, però el seu índex de policonsum és menor (el tabac i
els hipnosedants se situen per sota de la mitjana general i l’alcohol iguala la
mitjana), és a dir, són consumides per més persones, però aquest consum és més
aïllat, no s’associa tant a usos múltiples.
Quan procedim a una anàlisi matemàtica conjunta, per definir quines
són les agrupacions de drogues més característicament associades al seu consum, trobem quatre models principals de policonsum. Serien els que es recullen
a la taula 4.8, que mostra els models estadístics d’associació.
Segons les dades d’aquesta taula, veiem que els principals models de
policonsum entre la població espanyola de 15 a 65 anys són els següents:
1r. El model dels PSICOESTIMULANTS, format pels consums de cocaïna-crack i d’amfetamines-al·lucinògens-síntesi com a substàncies fonamentals.
També hi ha presents en aquest model els consumidors de cànnabis i, en menor
mesura, d’alcohol.
2n. El model de consum associat de TABAC-ALCOHOL, en què, a més
d’aquestes dues substàncies principals, també hi ha present, tot i que en un grau
molt menor, el cànnabis.
3r. El tercer model seria el dels NARCÒTICS, constituït bàsicament per
l’heroïna i pels altres opiacis i amb una presència menor però relativament important de la cocaïna i del crack.
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4t. Finalment, hi ha un quart model pràcticament pur, constituït pels
HIPNOSEDANTS (tranquil·litzants hipnòtics), amb gairebé sense presència de
cap altre tipus de substància.
Aquests quatre models de policonsum són els mateixos que els
observats a l’estudi sobre percepció social (Megías, E; coord. 2000), la qual cosa
és perfectament coherent amb la coincidència en els consums obtinguts en tots
dos estudis. Potser només cal indicar que, al present estudi, en disposar d’una
mostra més àmplia, ha aparegut amb més nitidesa la presència de l’alcohol en el
model dels psicoestimulants i la de la cocaïna i el crack en el dels narcòtics. En
tot cas, el gràfic 4.1, que mostra de forma sintètica els quatre grups, reflecteix
molt bé el que sabem avui en dia a Espanya sobre els models de policonsum de
drogues.
Gràfic 4.1

PRINCIPALS MODELS DE POLICONSUM
1r.
Psicoestimulants

Cocaïna-crack
Amfetamines, al·lucinògens i
drogues de síntesi
Cànnabis
Alcohol

2n.
Tabac
Alcohol

Alcohol
Tabac
Cànnabis

3r.
Narcòtics

4t.
Hipnosedants

Heroïna i altres
Opiacis

Tranquil·lizants i
Hipnòtics

Cocaïna-crack

Pel que fa als perfils sociològics dels consumidors d’aquests quatre
models de policonsum, ens remetem als tres grups de perfils definits a partir de
la taula 4.5, ja que s’hi dóna una configuració força sintètica d’aquests perfils.
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V. Valors i consum de drogues

5.1. El consum de drogues i els valors socials
Als capítols precedents s’han realitzat diverses tasques. D’una banda,
s’ha analitzat amb detall l’estructura de valors existents entre la població espanyola, els diferents tipus en què s’agrupen aquests valors i els perfils sociodemogràfics dels ciutadans que s’identifiquen amb els diferents tipus de valors
establerts. De l’altra, al capítol anterior, s’ha realitzat una aproximació, més elemental, al consum de drogues.
El present capítol pretén aprofundir la relació drogues/valors, i, més
enllà de l’anàlisi de percentatges i mitjanes, volem estudiar les relacions de probabilitat d’un major o menor consum de cada tipus de droga, segons els diferents tipus de valors que s’adoptin. Fins ara hem utilitzat una anàlisi matemàtica
conjunta (factorial de components principals) per configurar els diferents tipus
d’agrupacions de valors existents. Ara utilitzarem una altra fórmula (anàlisi de
regressió logística) per determinar les relacions de probabilitat d’aquests tipus
de valors amb els consums. Es tracta de determinar, més enllà de l’atzar, en quina
mesura augmenten les possibilitats de consumir quan s’adopten uns grups de
valors o uns altres.
Els comportaments que volem explicar, mitjançant la seva associació
amb els valors, serien els consums de cada tipus de droga en diferents períodes:
consum habitual de tabac i d’alcohol i consum en l’últim any de cànnabis,
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d’altres drogues il·legals (cocaïna, drogues de síntesi, heroïna, etc.) o d’hipnosedants. Per als no consumidors, la condició fixada és que no consumeixin cap
substància en l’actualitat. Aquestes distincions pel que fa al període analitzat es
justifiquen per la necessitat de disposar de prou mostres matemàtiques. En tot
cas, els períodes han de ser tinguts en compte a l’hora de llegir els resultats.
Un cop garantit que els resultats de l’anàlisi de les associacions no són
deguts a l’atzar, podem trobar tres possibles situacions. En primer lloc, que no hi
hagi una correlació demostrable, ni per a major o menor grau de coincidència,
entre el tipus de valor estudiat i el consum de drogues. En segon lloc, que si
s’adopta aquest tipus de valor hi hagi més possibilitats que es produeixin els
consums (o alguns dels consums);en aquests casos,la probabilitat d’associació serà
positiva i, en les taules, s’expressarà amb el signe «+». En tercer lloc, que en adoptar
els valors de referència disminueixin les possibilitats de consumir;en aquests casos,
la probabilitat d’associació serà negativa i s’expressarà amb el signe «–».
Taula 5.1

RELACIONS DE PROBABILITAT DE CONSUM DE DROGUES,
SEGONS ELS TIPUS DE TIPOLOGIA GENERAL DE VALORS
Tipus
de valors

Tabac
(consum
habitual)

1. Normatiu
+
2. Altruista
–
3. Presentista
+
4. Areligiós
5. Aventurer
+
6. Avantatgista
+
7. Incívic
++
8. Xenòfob
+++
asocial

Alcohol
(consum
habitual)

+
–
+
+++
+++
+
+++

Cànnabis
(consum
en l’últim
any)

Altres drogues
il·legals
(consum en
l’últim any)

–
–
+++
++
+++
+
+++
++++

––
––
+++
+
+++
+
+++
++++

Hipnosedants
(consum
en l’últim
any)

+
+
––
++
+++
++++

No
consumidors

+
+
––
–
–
–––
–––
–––

Lògicament, cal aclarir una altra qüestió: les probabilitats d’associació,
positives o negatives, no han de tenir la mateixa força o el mateix pes. Hi haurà
tipus de valors que ajudin el consum (o que el dissuadeixin) amb intensitat dis-
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creta i n’hi haurà que ho faran amb molta més força.Aquesta gradació l’expressarem amb la reiteració dels signes (+, ++, +++ o ++++ i –, ––, ––– o ––––).
Amb aquestes indicacions no hi haurà problemes per llegir la taula 5.1,
que mostra les relacions de probabilitat de consums de drogues en funció que
s’adoptin els diferents valors que es van descobrir en la tipologia general.
La taula 5.1 representa una visió sintètica de tot l’estudi, ja que vincula
les posicions bàsiques de la tipologia de valors amb la probabilitat que es doni
o que es doni menys un consum de drogues o un altre.
Segons el nombre de relacions de probabilitat significatives obtingudes
(taula 5.1), per a cada tipus i per al conjunt dels consums podem veure a la taula
següent (5.2) que alguns dels tipus actuen com a factors de risc i altres com a
factors de protecció. Per a una lectura millor d’aquest quadre, s’ha afegit el
percentatge de població que correspon a cada tipus.
Taula 5.2

DISTRIBUCIÓ DEL TIPUS DE VALORS, SEGONS SIGUIN
DE RISC O DE PROTECCIÓ PER ALS CONSUMS
Tipus de valors
de risc

Nombre de classes de consum amb què
es correlaciona positivament

Xenòfob asocial (0,4%)
Incívic (2,0%)
Avantatgista (4,9%)
Presentista (27,7%)
Aventurer (7,8%)
Areligiós (24,5%)
Tipus de valors
de protecció

Altruista (36,8%)
Normatiu (93,7%)

5
5
5
5
4
3
Nombre de classes de consum amb què
es relaciona negativament
(inclou la correlació positiva
amb el no consum)

5
3
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Segons això, podem veure que els individus amb valors dominants
egocèntrics i asocials, presentistes o areligiosos, tenen un risc més elevat de
consumir drogues. De fet, els qui s’autodefineixen amb aquests valors en realitat
consumeixen més drogues. Es tracta, sens dubte, d’una situació afavorida per la
recerca de la satisfacció personal immediata i per la major disposició cap a la
ruptura de la norma. Per passiva, els qui tenen un risc menor de consum serien
els qui assumeixen tipus de valors amb menys presència d’aquestes característiques.
En tot cas, convé destacar les xifres d’associació corresponents al petit
grup dels «xenòfobs asocials» (nombre d’associacions positives i intensitat
d’aquestes associacions), que el col·loquen en una situació ja no de risc sinó de
consum massiu de drogues. Cal recordar que el perfil dominant d’aquest grup
resultava poc clar; no obstant això, la praxi ens ensenya que, en el marc d’alguns
trets característics d’aquest perfil, és clar que els joves urbans xenòfobs acumulen els indicadors de risc més elevats pel que fa a les drogues.
Com a factors o tipus dominants de valors protectors actius, caldria esmentar els de caràcter altruista i normatiu, amb centres d’interès menys egocèntrics i més integradors. I també, per passiva, el risc dels consums seria major com
menys presents estiguin aquests tipus de valors.
De manera general, podem dir que el tipus de risc (per als consums, és
clar) socialment més rellevant és el tipus presentista (amb un 27,7% de la població i 5 associacions de risc), el qual, recordem-ho, incloïa, per ordre d’importància, els ítems «invertir temps i diners en estar guapo/a», «disposar de molt
temps d’oci», «arriscar-se davant coses noves», «viure com li agrada a cadascú,
sense pensar en el que pugui dir la gent»i «experimentar amb drogues». El
tipus de protecció socialment més rellevant és el tipus altruista (amb un 36,8%
de població i 5 associacions de protecció), el qual inclou, en ordre d’importància
els ítems «preocupar-se per allò que suceeix a altres llocs del món», «fer coses
per la millora del barri o la comunitat» i «interès pels temes polítics». La qual
cosa ens duu a fer una hipòtesi clau, potser essencial –si més no, en termes
metafòrics i des de la perspectiva de la hipòtesi de la complexitat–, en relació
amb les drogues: les posicions consumistes, barreja de valors materialistes i
postmaterialistes, són el principal factor de risc, i la consciència cívica i política,
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el principal factor de protecció. De fet, com ho veurem més endavant, aquesta
confrontació entre el grup de presentistes, que agrupa 7.600.000 espanyols, i el
d’altruistes, que n’agrupa 10.000.000, és una tensió, sobretot entre els joves, que
es va fent present en l’anàlisi de les diverses bateries d’ítems (amb competitius,
autònoms, transgressors, insolidaris i experimentadors, pel costat del risc, i humanistes i igualitaris, pel costat de la protecció). Els adults, més familiars, normatius i conservadors, pel costat de la protecció, i més avantatgistes i integrats, pel
costat del risc, viuen la confrontació més a distància.
Convé retenir també, i més endavant reprendrem aquesta qüestió amb
més detall, que el gran factor de protecció (l’altruisme i, sobretot, part dels seus
ítems) conforma el que hem identificat als grups de discussió com el grup de
valors desitjables, que s’aparquen davant les exigències de la realitat econòmica
i social. Així mateix, eren els valors als quals es concedia menys importància en
la constel·lació de valors finalistes.
A partir d’aquí, podríem avançar una conclusió: el consum de drogues
no es relaciona tant amb la pèrdua de valors com amb l’emergència i l’emfatització dels valors que la nostra societat considera més adequats per a l’actual
sistema social i econòmic. A l’inrevés, serien una sèrie de valors en regressió i
relacionats amb l’altruisme, la solidaritat amb l’entorn i la participació política
els que protegeixen del consum de drogues.
De forma singularitzada, segons la intensitat de les associacions específiques, per substàncies podem veure que els tipus significats amb un risc més
elevat de consum serien els següents: per a les drogues il·legals i el cànnabis, els
tipus «xenòfob asocial», «aventurer», «presentista» i «incívic»; per a l’alcohol, els tipus «xenòfob asocial», «avantatgista» i «aventurer»; per al tabac, el tipus «xenòfob
asocial», i per als hipnosedants, els tipus «xenòfob asocial» i «incívic». Convé
destacar que, en una tipologia general, el tipus «xenòfob asocial» presenta, per a
totes les drogues, puntuacions de risc molt altes, la qual cosa, tot i tractar-se d’un
grup petit, té un significat important.
I com a tipus protectors, de menor risc específic, tindríem els següents:
per a les drogues il·legals, tant el tipus «altruista» com el tipus «normatiu».
Aquests dos tipus protegeixen, amb menys intensitat, del consum de cànnabis.
L’«altruista» també representa una certa protecció per consumir tabac i alcohol.
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Esment a part mereix, tot i que sigui una circumstància una mica anecdòtica, la
protecció que el tipus «aventurer» (que afavoreix, i molt, gairebé tots els consums) representa per a l’ús de psicofàrmacs; sens dubte, aquesta anècdota queda
explicada per la finalitat més comuna dels usos d’aquestes substàncies i pel
perfil dels seus usuaris més freqüents.
En fi, de manera sintètica, podem veure que tot això és coherent amb el
que hem vist a les anàlisis particularitzades de les variables i dels tipus de valors.
Podem concloure, de forma general, que com més presentisme, hedonisme,
egocentrisme i comportaments incívics, asocials i poc pautats, més risc de
consum de drogues. Per contra, com més integració normativa i, sobretot, més
altruisme, hi ha menys risc d’aquests consums (potser amb l’excepció del tabac
i, en part, de l’alcohol, que, en ser drogues més acceptades socialment i consumides d’una manera àmplia, estan més integrades en les conductes normalitzades i poc transgressores).

5.2. Els consums i els diferents sistemes de valors
A l’apartat anterior hem vist amb cert detall les relacions de probabilitat
que s’estableixen entre els diferents tipus de valors, de la tipologia general, i els
consums de les diverses substàncies psicoactives. No volem ara obviar les
relacions de probabilitat amb els consums, a partir de les categories de valors
obtingudes per les anàlisis conjuntes dels ítems de cada bateria de valors. Al
capítol corresponent indicàvem que, tot i que no entràvem a discutir amb profunditat aquestes categories, per evitar confusions, sí havíem d’apuntar-les (quadres 2.4 a 2.7) per permetre’n la correlació amb els consums. Farem aquesta
correlació, si més no de forma succinta i global.

5.2.1. Valors associats a finalitats
A l’anàlisi realitzada amb les variables dels valors finalistes van sorgir
cinc tipus de valors bàsics (quadre 2.4), que, un cop estudiades les associacions
matemàtiques de probabilitat, ofereixen els resultats que es recullen a la taula
5.3.
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Taula 5.3

TIPUS DE VALORS FINALISTES, DE RISC I PROTECCIÓ
PER ALS CONSUMS
Tipus de valors
de risc

Nombre de classes de consum amb
què es correlacionen

Competitiu
Atrevit

5
5
Nombre de classes de consum amb què
es correlaciona negativament
(inclou el no consum)

Tipus de valors
de protecció

Humanista
Esteta
Eticofamiliar

6
4
3

Les persones que emfatitzen els tipus de valors competitius i atrevits
serien les qui es trobarien en un major risc pel que fa a la probabilitat de consum de totes les substàncies contemplades. Per contra, els valors de tipus humanista serien els més protectors davant totes les drogues, i, amb un grau una mica
inferior, ho serien també els tipus esteta i eticofamiliar.
D’una manera singularitzada, segons la magnitud de les associacions
assolides, en les drogues il·legals els tipus de valors de major risc serien l’«atrevit», amb un pes espectacular de la seva associació de probabilitat, i el competitiu; mentre que, el de major protecció seria l’«humanista». Això també és vàlid
per al consum de cànnabis, alcohol i tabac, tot i que amb menys intensitat. Per
als hipnosedants, el tipus de valor de major risc és el competitiu.

5.2.2. Valors liberals i socials
El conjunt de valors liberals i socials s’ha resumit (quadre 2.5) en quatre
tipus bàsics de valors. Un cop estudiades les seves associacions amb el consum
de les diferents drogues (i amb els qui no en consumeixen cap), hem obtingut
les relacions de probabilitat que es recullen a la taula 5.4.
Sens dubte, el tipus de valor més determinant en el major consum de
drogues és l’«autònom», ja que influeix en tots menys en el d’hipnosedants (que
són consumits principalment pels «integrats»). Els tipus de valors relativament
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protectors serien l’«igualitari» i el «conservador», la qual cosa reforçaria la idea
que els valors liberals representen un cert risc i que els socials reflecteixen
factors de protecció.
Taula 5.4

TIPUS DE VALORS LIBERALS I SOCIALS, DE RISC
I PROTECCIÓ PER ALS CONSUMS
Tipus de valors
de risc

Nombre de classes de consum
amb què es correlacionen

Autònom
Integrat
Tipus de valors
de protecció

4
2
Nombre de classes de consum amb què
es correlacionen negativament
(inclou el no consum)

Igualitari
Conservador

3
3

5.2.3. Valors associats a sensacions
Les dotze variables de la bateria sobre valors associats a sensacions són
molt compactes, ja que l’anàlisi les va reduir només a dos tipus bàsics (quadre
2.6). A més a més, atesos els tipus de valors transgressors o poc convencionals
que es recullen, les relacions de probabilitat obtingudes expressen un risc de
major consum de drogues, amb el mateix nombre d’associacions per a cada
tipus. Segons el pes de les associacions específiques, el tipus més significatiu és
l’«experimentador», en especial per a les drogues il·legals i el cànnabis. L’associació més rellevant del tipus «inquiet» es dóna en relació amb els hipnosedants.
Òbviament, els valors de protecció es donarien per passiva, ja que el
menor consum de drogues es relacionaria directament amb la menor presència
en aquests tipus de valors, tant l’«experimentador» com l’«inquiet».

5.2.4. Valors relacionats amb els comportaments
Tot i l’amplitud d’aquesta bateria, que contenia 29 variables sobre valors
associats a comportaments, l’anàlisi conjunta l’ha resumit molt bé en sis tipus
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bàsics de valors d’aquest caràcter (quadre 2.7).També aquí els valors recollits a
la bateria, i per tant els tipus bàsics, són comportaments poc convencionals o
incívics, de manera que aquests tipus es correlacionen amb un major risc de
consum de drogues; per passiva, l’acció protectora estaria en relació directa amb
una menor presència d’aquests valors.
Podem veure a la taula 5.5 que el «transgressor», l’«insolidari» i els partidaris de pràctiques sexuals poc normatives acumulen un major nombre d’associacions de probabilitat amb consums. Això, enfront del tipus de menor risc que
representa la «defensa avortament-eutanàsia», pot significar, segurament, que el
risc s’associa més a comportaments que busquen sensacions i menys a comportaments que són el resultat d’una determinada reflexió o d’una ideologia.
Taula 5.5

TIPUS DE VALORS RELACIONATS AMB ELS COMPORTAMIENTS,
DE RISC PER ALS CONSUMS
Nombre de classes de consum amb què
es correlaciona negativament
(inclou el no consum)

Tipus de valors
de risc

Transgressor
Insolidari
Liberal sexualment
Immediatista egoista
Defensa avortament-eutanàsia

5
5
5
4
3

Aquesta última hipòtesi explicaria el fet que, en aquesta bateria, només
el tipus «defensa de la pena de mort» se separa d’aquesta tendència de risc i
s’associa, per a quatre substàncies, a una probabilitat de consum menor.
Considerats de manera singularitzada, segons la intensitat de les probabilitats, per a les drogues il·legals destaquen els tipus «transgressor» i «defensa de
l’avortament i de l’eutanàsia»; aquests dos tipus i el de l’«insolidari» també resulten significatius per al consum de cànnabis. El tipus «insolidari» té molt pes per
al consum de tabac i d’hipnosedants, i per passiva (menor presència) en els no
consumidors. Per a l’alcohol, l’associació més intensa es dóna amb el tipus
«immediatista egoista».
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5.3. Algunes actituds davant el consum de drogues
Als epígrafs precedents hem pogut establir les relacions entre els valors
dels espanyols i el consum de les diferents substàncies. Per completar aquesta
informació, analitzarem ara algunes actituds dels ciutadans davant el consum i
els consumidors de drogues, actituds que, seguint la línia del que s’ha establert
al primer capítol, reflecteixen, en el pla de les opinions que es poden recollir
empíricament, l’enllaç entre els valors i els comportaments, en aquest cas el
consum de drogues.
En primer lloc, veurem els tipus de raons o motius que, en opinió dels
entrevistats, influeixen en el consum de drogues. Després, analitzarem el posicionament de la població davant els consumidors de drogues, és a dir, quina
reacció els produeixen, com els consideren. Més tard, ens centrarem en l’opinió
sobre les drogues i sobre la seva perillositat. Finalment, exposarem la imatge
simbòlica que té la població dels bevedors abusius d’alcohol i dels consumidors
d’altres drogues.

5.3.1. Les raons que influeixen en el consum de drogues
Sobre aquest particular, es demanava als entrevistats que indiquessin
quines eren, segons el seu parer, les tres raons més importants que influeixen en
el fet que les persones consumeixin drogues (sobre 11 respostes preestablertes). En total, s’ha obtingut una mitjana de 2,91 raons per entrevistat. Les raons
indicades són les que es recullen a la taula 5.6, classificades de més a menys
esments:
Tractada aquesta pregunta de manera que permetés una anàlisi conjunta, veiem que les raons més cohesionades serien les següents:
Grup de raons 1:
Grup de raons 2:
Grup de raons 3:
Grup de raons 4:
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Els problemes familiars i els laborals
La moda i la influència social i la inseguretat
La diversió i el plaer i la curiositat i l’experimentació
La transgressió social i la frustració social
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Taula 5.6

PERCEPCIÓ SOBRE LES MOTIVACIONS PER AL CONSUM
DE DROGUES
% entrevistats

Per curiositat i desig de sentir sensacions noves
Per divertir-se i passar-ho bé
Pel gust de fer una cosa prohibida
Perquè està o estava de moda i en preien amics i companys
Per sentir-se a disgust en aquesta societat injusta
Porquè tenia problemes amb la família
Per sentir-se insegur
Simplement porquè m’agrada
Per calmar els nervis
Porquè tenia dificultats al treball
Atres raons
Total(*)
Base

50,6
48,5
42,4
39,9
31,7
22,8
18,7
14,7
11,2
8,9
1,8
291,1
(2.711)

(*) Sumen més de 100 perquè es tracta d’una pregunta de resposta múltiple.

Agrupant els resultats en funció de les respostes obtingudes (taula 5.7),
la percepció de la població, pel que fa a les motivacions del consum de drogues,
se sintetitzaria en quatre eixos bàsics: els problemes personals, amb el 10,9% de
les respostes; l’adaptació social, amb el 20,1%; l’hedonisme lúdic, amb el 31,1%,
i la contestació social, amb el 25,5%. Aquests eixos motivacionals bàsics són
defensats pels perfils sociològics que apareixen a la taula 5.7.
En aquesta taula veiem com es produeix una certa projecció personal
entre els qui esmenten cada eix motivacional bàsic. D’aquesta manera, veiem
que l’eix referit als problemes personals l’esmenten més els més grans, els qui
tenen un baix nivell educatiu, els aturats, els qui viuen en barris deteriorats i els
qui estan insatisfets. L’adaptació social és més defensada per les dones i per les
persones de mitjana edat jove, bon nivell educatiu i professional, que viuen en
barris mitjans i se senten satisfetes. Els dos col·lectius tenen en comú el fet de
ser catòlics i de centredreta, la qual cosa potser reflectiria un segment poblacional convencional. En ambdós grups s’observa que no apareixen consumidors
de cap tipus de drogues, llevat d’hipnosedants.
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Taula 5.7

PERFILS DELS QUI SOSTENEN ELS EIXOS MOTIVACIONALS
BÀSICS PER AL CONSUM DE DROGUES
Els problemes personals
10,9%
Dones
12,4
55-65 anys
14,3
En poblacions de més de 500.000 h.
12,9
De nivell educatiu baix
15,1
Aturat
12,7
Mestresses de casa
13,6
Catòlics practicants
14,2
De dretes
16,7
En barris deteriorats
15,8
Medi rural
15,3
Insatisfacció personal
12,1
No consumidors de drogues
17,1
Consumidors d’hipnosedants
13,4
L’adaptació social
20,1%
Dones
22,1
30-34 anys
23,7
En poblacions de 250.000–500.000 h. 24,4
D’estudis mitjans
22,1
Treballadors
20,2
Professionals i funcionaris
20,6
Catòlics no practicants
24,5
De centre
21,6
En barris classe mitjana
20,8
Satisfacció personal
22,0
No consumidors de drogues
26,1
Consumidors d’alcohol
24,1
Consumidors d’hipnosedants
27,6

L’hedonisme lúdic
31,3%
Homes
34,7
15-19 anys
37,4
20-24
35,8
Poblacions de 50.000-100.000 h.
33,5
i 250.000-500.000
35,6
BUP i FP
37,6
Estudiants
37,4
Treballadors
33,6
Professionals
34,1
Agnòstics
33,4
D’esquerres
36,2
En barris classes alta i mitjana
34,5
Medi rural
36,8
Consumidors de cànnabis i il·legals
41,2
La contestació social
Homes
20-24 anys
25-29
En poblacions de 10.000-50.000 h.
i de 10.000-250.000
D’estudis mitjans i superiors
Professionals
Agnòstics
No creients
D’esquerres
En barris classe mitjana
Consumidors d’alcohol
i altres il·legals

25,5%
26,8
25,9
26,1
27,6
28,8
27,8
29,6
27,8
26,1
26,5
26,7
26,3
27,8

No obstant això, els perfils dels qui indiquen els eixos motivacionals
d’hedonisme lúdic i contestació social són, en alguns trets, molt diferents als anteriors. Predominen els homes i els joves, els agnòstics i els no creients, sobretot
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les esquerres, i hi trobem consumidors de cànnabis i d’altres drogues il·legals.
Es tracta, sens dubte, d’un segment poblacional menys convencional que l’anterior que no fa un problema de les raons per al consum (l’eix hedonista lúdic)
o que, si ho fa, és de forma transgressora o reactiva (l’eix de la contestació social).

5.3.2. Posicionament davant els consumidors
Davant una primera qüestió, sobre la reacció que produeixen els drogoaddictes, els resultats obtinguts apareixen a la taula 5.8.
Taula 5.8

QUINA REACCIÓ LI PRODUEIXEN ELS DROGOADDICTES?
%

Por
Rebuig
Indiferència
Desig d’ajudar-los
Pena o llàstima
NS/NC
Total
Base

11,3
13,9
13,6
23,1
34,7
3,4
100,0
(2.800)

Si agrupem aquestes expressions en dues posicions bàsiques contraposades, una d’hostilitat i distanciament (por + rebuig + indiferència) i una altra
de comprensió o compassió (desig d’ajuda + pena o llàstima), tenim que en la
primera posició hi hauria el 38,8% dels espanyols, mentre que en la segona hi
hauria el 57,8%. Aquestes dades són molt semblants a les obtingudes en altres
estudis.
El perfil dels qui indiquen cada una de les cinc reaccions específiques
d’una manera més significativa seria el següent:
Por (11,3%): dones, entre 55 i 65 anys, en poblacions de més de
500.000 habitants, amb nivell educatiu molt baix, mestresses de casa i pensionistes, catòlics practicants, de centre o dretes, i no consumidors de cap droga.
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Rebuig (13,9%): homes, de 45 a 65 anys i de 55 a 65, en poblacions de
100.000 a 250.000 habitants i de més de 500.000, amb un nivell educatiu baix i
mitjà, empresaris, aturats i pensionistes, catòlics practicants i de dretes, i no consumidors de cap droga.
Indiferència (13,6%): homes, de 15 a 24 anys, en poblacions de
250.000 a 500.000 habitants, de nivell educatiu mitjà, estudiants, empresaris i
treballadors, agnòstics i no creixents, d’esquerres, i consumidors de cànnabis.
Desig d’ajudar-los (23,1%): homes i dones per igual, de 20 a 24 anys
(26,3) i de 25 a 29 (30,5), en poblacions petites (26,3) i de 100.000 a 250.000
habitants (29,7); d’estudis mitjans (29,4) i superiors (26,1), professionals i funcionaris (31,1), estudiants (25,7) i mestresses de casa (25,1). Agnòstics (31,7) i
no creients (25,6); d’esquerres (26,6) i de centre (25,6). Consumidors de tabac
(24,8), alcohol (25,1) i cànnabis (24,1).
Pena o llàstima (34,7%): dones, de totes les edats (especialment les de
mitjana edat i les més grans), en tot tipus de poblacions, amb nivell educatiu molt
baix i superior, mestresses de casa, pensionistes i treballadors, catòlics practicants
i agnòstics, d’esquerres i dretes, i consumidors d’alcohol i hipnosedants.
Taula 5.9

QUÈ LI DISGUSTARIA EN RELACIÓ AMB ELS EXDROGOADDICTES?
% entrevistats

Estudiar junts
Treballar junts
Viure al mateix barri
Viure a la mateixa escala
Sortir al mateix grup
Ser amics
Que sortís amb els meus fills/filles, germans/germanes
Casar-s’hi
Cap
Total
Base
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2,5
7,4
7,3
9,3
10,7
11,1
39,3
37,9
60,6
186,1
(2.589)

Dins la pluralitat d’aquests perfils, hi ha algun tret comú entre els
d’hostilitat i els de distanciament: més edat, nivell educatiu baix, catòlics, de
dretes i no consumidors de cap droga. I el mateix passa entre els de l’actitud
bàsica de comprensió i compassió: són més joves i tenen més nivell educatiu, de
centre i d’esquerres i consumidors de diverses substàncies.
També es va analitzar una altra qüestió: ¿què disgustaria en relació amb
els exdrogoaddictes? L’opinió dels ciutadans apareix a la taula 5.9.
Del total d’entrevistats, responen a la pregunta 2.589 (el 92,5%), amb un
total de 4.819 respostes (1,86 respostes de mitjana per entrevistat). El 60,6% dels
entrevistats indiquen que no els molestaria cap d’aquestes coses, mentre que el
39,4% n’indiquen alguna o diverses.
A l’escala de tolerància que representen aquests tipus de relacions
possibles amb els exdrogoaddictes, les situacions més lleugeres (estudiar o treballar junts, etc.) tenen molt poc rebuig; però aquest rebuig es torna més intens
en les situacions més comprometedores i arriba al 39,3% i al 37,9% en parlar de
«sortir amb els meus fills/filles o germans/germanes» i de «casar-s’hi».
Si prenem qualsevol d’aquests dos ítems com a referència, ja que, en
essència, són equivalents, i els encreuem amb variables sociològiques, podem
veure que el major grau de rebuig als exdrogoaddictes presenta el següent perfil:
• Dones, de 45 a 64 anys, en poblacions de dimensions mitjanes, de

nivell educatiu baix, empresaris, mestresses de casa i pensionistes, catòlics practicants i no practicants, de centre i de dretes, que no consumeixen cap droga o
que consumeixen hipnosedants. Aquest perfil, que ja hem trobat en altres estudis, és el més intolerant i convencional.
En canvi, trobem un altre perfil més tolerant i menys convencional:
• Homes, de 15 a 29 anys, en poblacions grans, de nivell educatiu mitjà i

superior, estudiants, aturats i treballadors, agnòstics i no creients, d’esquerres,
i consumidors de cànnabis i d’altres drogues.
Òbviament, la descripció dels perfils no significa que siguin només els
d’aquestes característiques els qui configurin el grup; l’únic que indica és que,
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en la construcció del grup, els ciutadans de les condicions esmentades abunden
més del que explicaria la mitjana sociològica.
Finalment, també hem estudiat la consideració bàsica de les persones
amb problemes de drogues. Els resultats obtinguts es recullen a la taula 5.10.
Taula 5.10

COM CONSIDERA LES PERSONES AMB PROBLEMES
DE DROGUES?
%

Són víctimes de situacions
Són amorals o vicioses
Són víctimes d’una malaltia
Són persones asocials o delinqüents
Són persones corrents, que tenen aquest problema
NS/NC
Total
Base

23,0
9,8
33,1
6,3
23,9
3,9
100,0
(2.800)

Si reduïm aquests cinc ítems a tres posicions bàsiques –víctimes (de
situacions + malaltia), culpables (amorals o viciosos + asocials o delinqüents) i
persones corrents–, trobem:

Víctimes
Persones corrents
Culpables

56,1%
23,9%
16,1%

L’opinió clarament majoritària veu les persones amb problemes de
drogues com a víctimes d’una situació o d’una malaltia. És seguida de l’opinió
que les veu de forma més neutra, com a persones corrents amb problemes.
L’opinió més despectiva, la que els considera culpables, és clarament menor, fins
i tot força menor, que la que en un altre moment mantenia una posició
d’hostilitat o de distanciament (por, rebuig, indiferència...). Es tracta, en tot cas,
d’una distribució d’actituds que roman força estable des de fa anys, segons s’ha
recollit en altres estudis.
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Per no ser reiteratius en l’exposició, indicarem només que els perfils que
defineixen aquestes posicions estan en línia amb el que s’ha vist anteriorment.
Entre els qui consideren les persones amb problemes de drogues gent corrent,
hi ha essencialment els joves, cultes, actius, de centre i esquerres...; entre els qui
els creuen culpables, hi ha els més grans, de nivell educatiu baix, inactius, de
dretes... Entre els qui els qualifiquen de víctimes, ambdós perfils es barregen i
difuminen, amb persones de diverses edats, nivells educatius baixos i alts, actius
i inactius, catòlics i no creients i posicions polítiques diverses.

5.3.3. Opinió sobre la droga i la seva perillositat
En aquest bloc temàtic es preguntava als entrevistats la seva opinió
sobre la possibilitat o no de provar les drogues i sobre el grau de perillositat de
cada tipus de substància psicoactiva.
Pel que fa a la possibilitat o no de provar les drogues, els resultats obtinguts (taula 5.11) reflecteixen, majoritàriament, l’opinió (set de cada deu
entrevistats) dels qui creuen que les drogues són «substàncies molt perilloses
que no s’han de provar». En sentit oposat, veiem que només una de cada deu
persones pensa que són «substàncies que és precís conèixer i provar almenys
una vegada». Finalment, dos de cada deu entrevistats no tenen una opinió clara
sobre la qüestió, ja que «no n’estan segurs».
Taula 5.11

QUINA ÉS LA SEVA OPINIÓ SOBRE LES DROGUES?
%

Unes substàncies que és precís conèixer i provar almenys una vegada
Unes substàncies molt perilloses que no s’han de provar
No n’està segur/a
Total
Base

9,3
71,4
19,3
100,0
(2.800)

Si seguim la diferenciació establerta en qüestions anteriors, els perfils
dels qui opinen que les drogues s’han de provar (o, en qualsevol cas, no n’estan
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segurs) encaixen amb el que s’ha descrit: joves, de bon nivell educatiu, agnòstics
i no creients i d’esquerres. En canvi, els qui creuen que no s’han de provar són
bàsicament persones de mitjana edat i grans, de nivell educatiu baix, catòlics, de
centre i de dretes.
Als resultats que mostra la taula 5.12, es pot observar que el grau més alt
de perillositat s’atribueix a l’heroïna i altres opiacis i a la cocaïna i el crack; tot
seguit, se situarien les amfetamines, els al·lucinògens i les drogues de síntesis i
els hipnosedants; i, amb un grau de perillositat relativa una mica inferior, hi
hauria el cànnabis, l’alcohol i el tabac.
Taula 5.12

EN QUINA MESURA ÉS PERILLOSA CADA DROGA (EN %)
I PUNTUACIÓ MITJANA DE PERILLOSITAT
Drogues

Tabac
Alcohol
Cànnabis
Amfetamines, al·lucinògens
i drogues de síntesi
Tranquil·litzants i hipnòtics
Cocaïna i crack
Heroïna i altres opiacis

Força o
molt perillosa

Regular

Poc o
gens

NS/NC

Puntuació
mitjana(*)

51,9
55,9
73,8

32,4
30,9
16,6

15,4
12,9
8,4

0,3
0,3
1,2

2,36
2,43
2,66

93,7
84,0
97,5
98,5

4,0
11,5
1,0
0,4

0,8
2,5
0,4
0,3

1,5
2,0
1,1
0,8

2,94
2,83
2,98
2,99

(*) A més puntuació mitjana, major grau de perillositat, i a l’inrevés.

Si fem una valoració segons la puntuació mitjana obtinguda en l’escala
de perillositat (molt o força perillosa = 3; regular = 2, i poc o gens perillosa = 1),
obtenim una puntuació mitjana de 2,74 per al conjunt, amb l’ordenació per
tipus de drogues que es recull al següent gràfic sobre la percepció de la perillositat.
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Gràfic 5.1

PERCEPCIÓ DE LA PERILLOSITAT DE LES DROGUES
Escala: 1 a 3
3,2
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2,83
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2,6
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Alcohol

2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
Mitjana

Cànnabis

Hipnosedants

Amfetamines
i altres

Realitzada una anàlisi conjunta, trobem que la percepció dels espanyols
diferencia dos grups de drogues, segons la perillositat que se’ls atribueix. Al
primer grup, hi hauria les substàncies considerades més perilloses: cocaïnacrack, heroïna-altres opiacis, amfetamines-al·lucinògens-síntesi i els hipnosedants. Al segon grup, hi hauria les drogues considerades menys perilloses: el
tabac i l’alcohol. Trobem que el cànnabis, per bé que està principalment al
primer grup, també participa amb certa força del segon, la qual cosa és deguda,
sens dubte, a la «normalització» que un cert sector de la població ha fet de la
imatge d’aquesta substància.

5.3.4. La imatge dels consumidors
En aquest últim apartat sobre les actituds de la població davant els
consumidors de drogues, exposarem els resultats obtinguts en dues preguntes
que reflecteixen la imatge simbòlica que es té en el conjunt de la societat
espanyola d’aquestes persones. En ambdues preguntes se sol·licitava als entrevistats que indiquessin les tres paraules amb les quals es relacionava més els
consumidors de drogues (primera pregunta) i els bevedors excessius d’alcohol
(segona pregunta). Els resultats obtinguts es recullen a les taules 5.13 i 5.14,
respectivament.
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Agrupant les paraules de significat similar, la imatge simbòlica predominant en la població, en relació amb els drogoaddictes, és molt coherent amb
el que ja hem vist: la consideració compassiva (de persona malalta, infeliç o víctima) la comparteixen el 65%-45% dels entrevistats; la imatge més despectiva (de
marginat o delinqüent) rebria el suport del 44,2% i del 18,3%, respectivament;
l’associació amb l’inconformisme la fa el 31,2%. Finalment, una altra visió, ja més
minoritària, seria la de caràcter lúdic, associant-los a les paraules marxós-divertit,
modern, alliberat, amb percentatges entre el 15,5% i el 4,8%.
Si es recorden els valors atribuïts pels grups als consumidors de cap de
setmana, trobarem similituds i, també, algunes discrepàncies, les quals, sens
dubte, s’expliquen per la barreja que en aquest cas es produeix de dues imatges:
la del consumidor de cap de setmana i la de l’heroïnòman estigmatitzat (que per
aquesta barreja, per la qual als grups es va forçar la imatge del consumidor
menys estereotipat).
Taula 5.13

PARAULES AMB LES QUALS ES RELACIONA ELS CONSUMIDORS
DE DROGUES
% entrevistats

Inconformista
Infeliç
Malalt
Marxós/divertit
Marginat
Modern
Valent
Víctima/enganyat
Alliberat
Delinqüent
Total(*)
Base
(*) Sumen més de 100 perquè es tracta d’una pregunta de resposta múltiple.
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31,2
54,6
65,0
15,5
44,2
6,7
2,4
45,0
4,8
18,3
287,6
(2.757)

Les quatre imatges simbòliques sobre els consumidors de drogues són
confirmades per una anàlisi factorial, que ens dóna les següents quatre
agrupacions:
Agrupació 1:
Agrupació 2:
Agrupació 3:
Agrupació 4:

Marxós, modern i alliberat
Inconformista
Delinqüent i marginat
Infeliç, víctima i malalt

La imatge simbòlica lúdica i la inconformista són les més cohesionades, tot i que percentualment són les més minoritàries. Això està corroborat
pels perfils dels qui expressen cada tipus d’imatge simbòlica, els quals es detallen tot seguit. En aquests perfils ressalten els percentatges màxims que han
resultat significatius per a cadascuna de les variables analitzades i que sobresurten en relació amb els percentatges globals de la taula anterior.
Compassiva (malalt, infeliç, víctima...)
Amb proporcions entre el 75% i el 55%, tindríem les dones, les persones
de 45 a 65 anys, en poblacions de tot tipus, de nivell educatiu baix i mitjà,
treballadors, professionals, mestresses de casa i pensionistes, catòlics practicants
i no practicants, d’esquerra moderada i centre, i no consumidors de drogues o
consumidors d’hipnosedants.
Despectiva (marginat, delinqüent...)
Amb percentatges entre el 60% i el 40%, hi hauria les dones, les persones
de 30 a 45 anys, en poblacions intermèdies i grans, de nivell educatiu mitjà i alt,
empresaris, professionals i mestresses de casa, catòlics practicants i agnòstics,
de centre, dreta i extrema dreta, no consumidors de drogues o consumidors de
tabac, alcohol i hipnosedants.
Inconformista
Amb una proporció entre el 45% i el 35%, trobem els homes, de 15 a 24
anys, en grans ciutats, de nivell educatiu mitjà, estudiants i aturats, catòlics no
practicants i agnòstics, d’extrema esquerra i extrema dreta, i consumidors de
tabac, alcohol i cànnabis.
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Lúdica (marxós-divertit, modern, alliberat...)
Amb percentatges entre el 25% i el 15%, els homes, de 15 a 24 anys, en
ciutats mitjanes i grans, de nivell educatiu mitjà, aturats i estudiants, agnòstics
i no creients, d’esquerra radical i apolítics, i consumidors d’alcohol, cànnabis i
altres drogues il·legals.
Pel que fa a la imatge dels bevedors excessius d’alcohol, les paraules a
les quals els associa la població són les que hem recollit a la taula 5.14.
Seguint els mateixos tipus d’imatges simbòliques, veiem que la imatge
malalt, infeliç o víctima és encara més alta que en el cas dels drogoaddictes. Baixa una mica la visió despectiva (marginat o delinqüent).També baixa, i molt, la
proporció dels qui els consideren inconformistes. I puja una mica la imatge
lúdica (marxós-divertit, modern, alliberat...). Comparativament amb els consumidors de drogues, la imatge simbòlica que es té dels bevedors excessius és més
compassiva i més lúdica i menys despectiva i inconformista. La qual cosa és molt
coherent, d’una banda, amb l’àmplia tolerància social de la qual gaudeix l’alcohol
i, de l’altra, amb la major estigmatització de les altres drogues.
Taula 5.14

PARAULES AMB LES QUALS ES RELACIONA ELS BEVEDORS
EXCESSIUS D’ALCOHOL
% entrevistats

Inconformista
Infeliç
Malalt
Marxós/divertit
Marginat
Modern
Valent
Víctima/enganyat
Alliberat
Delinqüent
Total(*)
Base
(*) Sumen més de 100 perquè es tracta d’una pregunta de resposta múltiple.
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19,0
68,5
75,2
17,7
41,3
5,4
2,8
40,6
5,4
5,7
281,7
(2.747)

L’anàlisi factorial ens dóna les següents agrupacions:
Agrupació 1:
Agrupació 2:
Agrupació 3:
Agrupació 4:
Agrupació 5:

Marxós, modern i alliberat
Marginat, víctima
Inconformista
Infeliç, malalt
Delinqüent

La configuració bàsica d’aquestes agrupacions és molt semblant a l’anterior, però amb una important diferència: pel que fa als bevedors excessius, les
paraules marginat i víctima s’associen, mentre que desapareix d’aquest grup la
paraula delinqüent, que passa en solitari a un cinquè grup, molt poc explicatiu.
Els perfils dels qui tenen aquestes imatges simbòliques dels bevedors
excessius són, en essència, els mateixos que els vistos per als drogoaddictes, amb
l’única diferència que, mentre els majoritaris amplien una mica més el seu espectre (ambdós gèneres, diverses edats, nivells educatius i ocupacions més
amplis i major pluralitat ideològica), el del grup dels qui consideren delinqüents
els bevedors excessius és molt específic: majors de 55 anys, de molt baix nivell
educatiu, mestresses de casa i, sobretot, pensionistes; catòlics, de dretes i extrema dreta, residents al medi rural i no consumidors de cap substància.
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VI. Les diferències en els grups:
parlant des del propi lloc

Tot i que hi ha una línia comuna entre el conjunt de grups, que és la que
ha estat desenvolupada en capítols anteriors, no tots tenen en consideració els
mateixos valors, ni atribueixen els mateixos sentits a valors iguals, ni analitzen
d’igual manera conceptes equivalents. En aquest capítol, veurem com, en funció
de les seves característiques sociodemogràfiques, cada grup de discussió elabora
discursos diferenciats pel que fa a l’anàlisi de l’escala de valors. Per aquest motiu
es pretén abordar les peculiaritats de cada grup en relació amb els valors que
considera importants, tant individualment com socialment. D’aquesta manera,
estarem en millor disposició per entendre el que cadascú diu de si mateix i,
sobretot, ja que és el que interessa especialment als objectius d’aquest estudi,
dels valors que atribueix a les persones que consumeixen drogues.
A les pàgines següents, resumirem el debat dels diferents grups en
termes dels valors als quals donen major rellevància, per vincular-los, en últim
terme, amb la visió que tenen dels valors relacionats amb els consumidors de
drogues. Tot i que aquest capítol pugui semblar una mica reiteratiu, l’hem
mantingut perquè és, per al lector, el més descriptiu i el que es pot relacionar
millor amb determinats aspectes de la vida quotidiana.A més, ens permet captar
de manera senzilla el que hem mostrat de diverses maneres des del principi: els
diferents actors socials, especialment els que es formen a partir de l’edat i del
rol familiar, adopten visions molt diferents tant dels valors propis com dels
valors de la societat i dels valors dels consumidors, i, el que és més important,
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uns mateixos valors els poden semblar bons o dolents en la seva relació amb les
drogues.Vegem-ho detalladament.

6.1. Dones entre 17 i 19 anys (Zamora)
Les noies de Zamora, estudiants d’estatus baix, van presentar grans dificultats a l’hora de centrar la conversació en valors concrets de forma espontània, la qual cosa probablement sigui deguda al gran esforç que, per a joves de la
seva edat (va passar el mateix amb els nois de Sevilla), representa realitzar un
considerable exercici d’abstracció intel·lectual.
Els valors que tracten per iniciativa pròpia són els relacionats amb la
família, l’amistat, la tolerància, l’estètica, la solidaritat, l’autoestima, l’individualisme i la seguretat personal, tots els quals afronten des d’elles mateixes i des de la
seva aplicació individual. La resta de valors són analitzats a partir de les preguntes directes de la persona encarregada de dirigir el grup.
La família és analitzada com un element bàsic de la societat, ja que és
font de valors i de sentiments essencials i sincers: l’amor familiar serà veritable
i imperible enfront de la hipocresia que regna al món. «Por mucho que te
quieran no te va a querer nadie como te quieren tus padres.» Les noies, encara
adolescents i, per tant, en plena etapa de desenvolupament personal, doten d’un
significat especial la família, ja que és un element que condiciona de manera
fonamental la personalitat. Des de la seva posició, atribueixen especial importància al paper educador de la família. Així mateix, consideren que sentir-se
familiar és quelcom propi de la seva edat, ja que necessiten la seguretat i la
tranquil·litat que això els proporciona. Aquesta estabilitat de la qual gaudeixen
ara propicia que la idea d’independitzar-se, tot i estar present en el seu
pensament, sigui considerada com una cosa llunyana i que, en qualsevol cas, no
implica la pèrdua del valor familiar.
«Porque a quién no le gustaría... ¿cuántas veces hemos dicho, tengo
unas ganas... quiero marcharme de casa?... todos los días.Aunque luego estés
deseando volver otra vez a casa. Jobar, pero ¿dónde voy a estar mejor? Pero
en el fondo...»

ELS VALORS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA I LA SEVA RELACIÓ AMB LES DROGUES ■

127

L’amistat també és considerada com un valor de gran importància, ja que
és un altre dels elements que, sobretot a la seva edat, ajuden a formar la personalitat individual. No obstant això, aquest valor es troba en constant revisió a
causa de la dificultat de definir-ne l’essència veritable: la desconfiança que regna
en la societat provoca que mai puguis estar segur de qui són els teus veritables
amics, els qui mai no et trairan. «(Un padre) siempre te va a ayudar, en cambio,
un amigo... puede pasar.» L’amistat implica altes dosis de tolerància, valor que
s’aplica amb el que és proper, amb els amics («puedes tener ideas distintas,
gustos distintos y, aún así, poder seguir siendo amigos»). Però, tot i que els
comportaments tolerants es consideren dins el que és correcte, no sembla que
generin un compromís personal: les persones es deixaran arrossegar per la
tendència social, i al refugi del gran grup es dilueix la «culpa».
La tolerància, tot i que consideren que és important, estarà subordinada
a altres valors: «tolero, però fins a cert punt i sense que m’afecti gaire». En aquest
sentit, es presenta la tolerància com l’altra cara de l’autoritarisme: no és que em
mostri autoritària quan no puc tolerar alguna cosa, sinó que toleraré quan no
sigui necessari que em mostri autoritària, perquè la societat és autoritària i
marca una pauta de la qual no es pot escapar.
«–¿La sociedad? Autoritaria.
–Aunque no quieras... ahí sí te están marcando ya las pautas que tienes que seguir: tú por aquí, aquí, aquí... Estudias en el EGB, luego vas al
Instituto, luego vas a la Universidad...»
Consideren que a la societat prima l’individualisme, interpretat com
egoisme, tot i que no s’aturen a analitzar aquest valor, ja que, quan l’anomenen,
és com a contrapunt del valor solidaritat, de difícil aplicació en una societat
classista i hipòcrita. La solidaritat és un valor molt considerat, però poc aplicat,
ja que cadascú es preocupa de les seves coses i de la seva família.A més a més,
aquest valor apareix associat, gairebé exclusivament, al concepte de caritat.
«–Tú te consideras solidaria, pero en el fondo ¿no te consideras un
algo egoísta también?
–Sí.
–Es que todo el mundo es egoísta, individualista, egoísta; yo más o
menos lo considero como si fueran lo mismo.»
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L’individualisme estaria potenciat per la forta competitivitat, element
que propicia que la societat, en conjunt, es mostri ambiciosa (en el sentit
d’aquest valor connotat d’elements negatius), la qual cosa condiciona el comportament individual: l’ambició personal, segons expliquen les integrants del
grup, passa per assolir l’estat de seguretat/tranquil·litat personal que confereix
el triangle treball-casa-família; no obstant això, la pressió social provoca que
sempre es vulgui més.Totes defensen les dosis justes d’ambició, però ningú no
sembla estar en condicions de definir aquestes dosis.
«–Pero vamos, que todo el mundo es ambicioso, porque...
–Yo creo que lo mejor es la ambición, pero lo justo... es decir...
–Yo... hasta conseguir mi meta, y una vez que la consiga si ya estoy
cómoda y estoy a gusto, pues...
–Hombre, pero cuanto más tienes, más quieres.
–Yo, en cuanto tenga mi trabajo, la casa, la familia... que más vas a
querer...
–Pero tú, porque no eres ambiciosa.»
La pressió social també provoca que tot el món sigui consumista, valor
que surt reforçat, sobretot, en la seva contraposició amb el d’austeritat. El fet que
el consumisme s’accepti com una cosa normal al si d’una societat que marca
aquesta pauta provoca que es desculpabilitzi un comportament totalment
assumit.
«Todo el mundo ha ido alguna vez a comprar el pan y la leche y se
ha subido con el pan, la leche, las galletas de chocolate... y si ha podido otra
cosa, otra cosa.»
El consumisme enllaça amb el presentisme característic dels/de les joves
d’aquesta edat. Defensen el fet de viure al dia, perquè «potser demà et mors».
Tendeixen a no concebre el futur, de manera que no volen deixar per a demà el
que puguin fer avui.Tot i que aquesta forma de comportament pot provocar un
cert cansament per saturació, assumeixen la rutina de certes activitats (referintse a la marxa) com quelcom preferible davant la possibilitat de no experimentar certes coses.
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«–Hay que vivir el día a día. Porque no sabes lo que te puede pasar
cuando salgas de aquí, igual te cae una teja y...
–Todos los momentos que se te presenten, aprovecharlos.»
Remarquen que «si quieres vivir intensamente también tienes que ser
algo valiente», tot i que el seu discurs denota una certa preferència per la prudència.Tendeixen a inclinar-se a favor de la prudència, però amb determinades
dosis de controlada valentia (entesa més en el sentit de coratge, que sol ser el
sentit adoptat pels grups que accepten aquest valor; qualsevol altra cosa serà
bogeria). Segons el seu plantejament, només faràs servir la valentia necessària
quan «de veritat vulguis alguna cosa», i sempre considerant que els riscos que es
corren no siguin excessius.
«–Puedes terminar mal o terminar bien, pero si de verdad lo quieres
vas a ir a por ello.
–No, pero yo no iría a por algo que pudiera acabar mal.
–Yo si una cosa sé que va a acabar mal... pero si no sabes si va a
acabar bien o mal...»
Analitzen l’obediència com un valor força important, tot i que reconeixen que obeir sempre «et cansa». Des de la seva posició generacional assumeixen que, quan tenen les de perdre, obeeixen per conveniència. De tota
manera, tendeixen a limitar el tractament d’aquest valor a les relacions amb els
seus pares pel que fa a les sortides dels caps de setmana: així, la rebel·lia
consisteix en arribar quinze minuts més tard de l’hora fixada; qualsevol altra
manifestació de rebel·lia no és considerada, i l’anàlisi resulta força superficial.
Un dels valors que analitzen amb més deteniment i passió (en la seva
línia d’associar gairebé totes les idees del discurs amb el que està relacionat,
d’una manera o altra, amb les seves relacions amb els nois), és el de la fidelitat,
valor molt destacat des d’un plantejament teòric, però literalment estomacat
(utilitzant una expressió molt gràfica) pel que fa a la seva veritable posada en
pràctica. Assumpció de la fidelitat com a concepte molt flexible, compatible
amb la seducció i incompatible amb la necessitat que tenen d’«aprofitar el dia
a dia»: això és quelcom propi de l’edat en què «se hacen bobadillas»; «es el flus
del momento», de manera que la possible «culpa» derivada de la contradicció
desapareix.
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COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Valors que s’atribueixen als consumidors

Família: ès necessària a la seva edat, tot i que
els agradaria ser més independents.
Poder i ambició: són necessaris en un
món tan competitiu.

Poder relacionat amb «voler menjar-se el
món», però sense esforç.

Prudència com a valor, tot i que a vegades
sigui necessari arriscar-se.

Valentia és un valor «ben vist» al món
juvenil («gallitos»). Imprudència de
fons.

Obediència com a valor.
Individualisme real, tot i que la solidaritat
és desitjable.
Tolerància es desitjable «sin dejarse pisar».
Viure intensament des d’un punt de vista
presentista. La fidelitat i el consumisme
hi estan vinculats.

Individualisme o tolerància, vinculats
a la falta d’interès per les coses («tot m’és
igual»).
Viure intensament i divertir-se al màxim.

Veiem que s’atribueixen als consumidors valors pràcticament coincidents amb els propis: el poder per «menjar-se el món», que han reconegut
necessari en un món tan competitiu; la valentia, que també reconeixen que està
ben vista al món juvenil, sobretot quan hi ha algun motiu per arriscar-se; individualisme o tolerància, en funció del que t’interessin les coses i, sobretot, el
desig de viure intensament des d’un punt de vista presentista. Entre els propis
valors i els dels consumidors únicament apareixen diferències pel que fa a l’esforç per aconseguir les coses (ambició que a alguns tipus de persones els mancaria) i el control que exerceix la família des del valor de l’obediència.

6.2. Homes entre 17-19 anys (Sevilla)
És un grup d’estudiants, d’estatus mitjà.
L’únic «valor» al qual van fer referència espontània va ser el que representen els diners. Considerat molt important, ja que condiciona decisions (pel
que fa al treball, per exemple). L’absència o escassetat de diners pot arribar a
suprimir tot el sistema de valors de l’individu: «si alguna vez estoy mal, mal de
dinero, pues a lo mejor mi manera de pensar cambiaría ... no tendría
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valores... inconscientemente»; no obstant això, la seva possessió no té per què
dur implícita la pèrdua de cap valor. La resta de valors van ser analitzats a partir
dels suggeriments explicitats, i van començar, curiosament, per analitzar la
fidelitat, ja que, igual que va passar amb les noies de Zamora, tot i que de manera
menys accentuada, els joves de Sevilla mostren una especial preferència pel
tractament dels temes relacionats amb les relacions entre nois i noies de la seva
edat. Per aquest motiu aborden la fidelitat com una «lligadura», com quelcom
que no es plantegen d’una manera excessivament seriosa, ja que «cal aprofitar
la vida». Les relacions esporàdiques són pròpies de la seva edat, de manera que
la infidelitat no sol crear sentiments de culpa. Quan toqui, és a dir, quan siguin
grans i sentin la necessitat de tenir una parella estable o de formar una família,
ja tindran temps de ser fidels (fidelitat com a valor instrumental); ara com ara,
l’únic compromís que assumeixen és passar-s’ho bé.
«Yo no quiero novia... porque yo soy joven ¿sabes? Yo no quiero... pero,
quillo, ¿quién sabe?... mañana a lo mejor, pues mira ¡plas! Y...»
La família resulta ser un tema present al llarg de tota la conversa, ja que
l’aborden, l’abandonen i el reprenen en diverses ocasions.Tots declaren sentirse familiars. La família representa una sèrie de valors eterns que mai no fallaran;
en aquest sentit, la figura de la mare sorgeix com l’autèntic element aglutinador
de tot el que de bo representa la família.
«–La familia es importante en la vida... eso está claro.
–Es importante porque... lo primero... que nunca te va a fallar... por lo
menos tu madre.
–No te falla nunca.
–Tío... es que yo por lo menos pienso que... padres... puede haber
muchos... pero... madres no fallan nunca.»
La família els proporciona una seguretat que els impedeix concebre
qualsevol tipus d’autonomia. «Yo creo que si se es independiente... no puedes
ser familiar.» Aquesta independència només es podrà donar quan una altra
família, la que formaran en el futur, els proporcioni el mateix sentiment de
seguretat.
«Vamos, yo creo que uno debería estar... muy cerca de... su familia
(...) ...la familia es importante, pero tampoco es... lo más... importante del
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mundo, vamos que... es importante pero... ya llega una cierta edad en que...
dices, me voy de mi casa con mi novia... o me voy a mi casa.»
La rebel·lia només serà entesa en els contexts actuals, considerats com
propis de la joventut; per exemple, sortir de marxa, i no en els contexts aliens o
que són de tots. És a dir, «seré rebelde por cuanto hago cosas que no gustan a
mis padres, pero que, por otro lado, están perfectamente asumidas por la
sociedad (salir, beber, llegar tarde...)». En definitiva, és una rebel·lia despullada de
qualsevol element transgressor i que no impedeix mostrar-se obedient quan cal
ser-ho. Els nois admeten el caràcter descafeïnat d’aquesta concepció de la
rebel·lia, perquè ¿ets un rebel o un vividor?
«–Hombre pues... ser muy rebelde... con mis padres... no he puesto
muy rebelde (RISAS) ...no, yo ya no soy rebelde... entonces, yo qué sé... la
mitad ¿no?... tampoco soy un tío...
–Pero puedes ser rebelde sin que se entere tu padre... puedes tener
una cara con tu padre y después... en la calle eres otro.
–...por la noche a las discotecas y... te pones... alocao...
–Ser rebelde no es eso... eso es ser vividor.
–Lo normal, tío.
–Gente normal.»
Tot i que no analitzen explícitament el valor prudència, l’apropament als
valors rebel·lia i valentia ens permet observar-ne la rellevància com a guia de
comportament. La prudència propicia que obeeixis quan és necessari i que apliquis les necessàries dosis de valentia només quan és imprescindible. Tendeixen
a associar la valentia a parcel·les molt concretes, com el món laboral o la gosadia
en les relacions personals immediates (lligar, barallar-se). Qualsevol altra cosa
que no s’emmarqui dins el que poden entendre com valentia tendirà a ser relacionada amb comportaments esbojarrats o irracionals.
«Valentía puede ser... por ejemplo... presentarte a una gente que no
conoces de nada... o... irte directamente a una tía... o yo qué sé, una bulla, o
dar la cara por un amigo...»
En el context del món laboral, reivindiquen valors com l’ambició o el
poder. Són valors als quals doten d’importància, ja que confereixen un deter-
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minat grau de seguretat i d’independència personal i són assumits de manera
normal en una societat que en legitima la vigència i l’aplicació.
«–Ser tu propio jefe a quién no le gusta.
–Hombre, no ser tu propio jefe, tío, pero es que hay trabajos que tienes que hacer lo que te diga todo el mundo... que eres ahí el más primo
¿sabes? Me gustaría... si yo tengo un trabajo quiero tener un poquito de
independencia.»
La mateixa legitimitat troben en declarar-se individualistes, enfront del
valor ideal de la solidaritat, identificada, en línies generals, amb el concepte caritat, tot i que els joves sevillans presenten una peculiaritat en aquest sentit en
relació amb altres grups: tendeixen a declarar-se més solidaris, en el sentit de
generosos, en relació amb el que passa al seu voltant, als amics, mentre que altres
grups mantenen una visió més vinculada a la solidaritat amb el que passa més
lluny.
«–Dice, solidario, inmediatamente piensas en... mendigos, y tú puedes
ser solidario con un amigo tuyo.
–Este año me pidió un amigo mío, oye, ¿tú me puedes hacer un
favor?...toma, o... después, pero ahora mismo no... pues eso, yo si...
–...pero con tus amigos.»
El valor tolerància, que implica transigir però sense caure en «ser tonto»,
també es relaciona amb l’àmbit immediat i concret. La seva anàlisi es limitarà a
presentar alguna escena característica i quotidiana en el terreny on millor es
mouen, les nits dels caps de setmana.
«–...cuando tengas novia te va a pasar mucho... yo quiero aquí, yo
aquí... pues tú aquí, yo ahí.
–...yo, si la novia no quiere ir donde tú...
–yo no le digo tú ahí, yo aquí, porque mañana por la mañana... es
que... no me hables.
–A mí la fiesta no me la va a quitar ni mi novia ni nadie.
-Hoy por ti, mañana por mí.
–Entonces no eres tolerante.
–Fue un fin de semana, tío, no toda mi vida así...»
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El consumisme i el materialisme es presenten fonamentalment com oposició als valors que representa la religió, molts dels quals han quedat desfasats.
Les institucions religioses i els dogmes que representen són considerats com
«engaños que te inculcan cuando eres pequeño». Per aquest motiu, aquests
joves realitzen una associació directa entre el procés de maduració personal i un
progressiu desengany en relació amb aquests postulats i amb la hipocresia que,
segons el seu criteri, envolta la religió.
Un altre valor al qual donen gran importància és l’amistat, que en un món
on regna la desconfiança ha de superar grans proves: serà escassa, però veritable.
«–Si es que no... amiguillos de esos, hay un montón, pero quillo... éste
de verdad... hay tres o cuatro, yo tengo...
–...tres o cuatro y ni la mitad tienes, seguro, vaya.
–Tú te crees... que tienes seis o siete, o cuatro o cinco, pero a lo mejor
no tienes ninguno, o uno o dos ¿sabes? Yo los que tengo ya han pasado
muchas pruebas ¿sabes? Y... por eso ya sé cuántos tengo en verdad ¿me
entiendes?»
Per a aquest grup hi ha una experiència propera i coneguda de consumidors i consums. Per a ells, el consumidor és algú normal, que té característiques personals, fonamentalment vinculades al desig de diversió, que comparteixen, però a qui defineixen com algú «un poco tocao».
Les diferències són circumstancials i fan referència fonamentalment a
l’interès per projectes futurs, en especial tot allò relacionat amb la integració
laboral: els consumidors no tenen ambició en aquest sentit (són més presentistes) i no són prudents (s’arrisquen sense límits). El presentisme, que, de fet,
comparteixen, s’extrema en el cas dels consumidors (en no tenir cap projecció) i, des d’aquest punt de vista, s’entén que vegin els consumidors de drogues
com la radicalització d’ells mateixos en relació amb valors com l’individualisme
o la tolerància: els consumidors serien igual que ells, però sense interès en un
possible canvi cap a posicions més «desitjables» en altres moments de la seva
vida.
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COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Valors que s’atribueixen als consumidors

Viure intensament, com actitut pròpia
de l’edat, vinculada a gaudir del present.
El consumisme, el «ligue», etc. Són l’altra cara
de la mateixa moneda: cal gaudir del
moment i el futur ja es veurà.

Viure intensament: viure al màxim.

Poder i ambició són valors necessaris
des del punt de vista del futur laboral.

Poder com a demostració cap als altres,
tot i que falta d’ambició real (laboral).

Rebel·lia vinculada a la diversió (també
pròpia de l’edat), no com un concepte
general d’una manera de viure.

Rebel·lia total (relacionada amb fer el
que es vol com estil de vida).

Prudència com a contrapunt de
comportaments esbojarrats o irracionals.
La valentia té sentit si es tracta d’arriscar-se
en l’àmbit laboral.

Valentia per arriscar-se, però
imprudent.

Amistat, com valor fonamental a prova de
bomba, més qualitativa que quantitativa.

Individualisme que condiciona el nul
interès per la resta de gent. Els amics seran
prescindibles.

Individualisme de fet, tot i que es voldria
ser més solidari.
Tolerància, desitjable sense «ser tonto».

Tolerància en el «deixar fer», i un cert
autoritarisme per l’individualisme.

6.3. Mixt, entre 25-27 anys (Portugalete)
El grup està format per joves estudiants i aturats, d’estatus mitjà-alt.
En un primer moment, parlen, de manera espontània, de la
seguretat/tranquil·litat personal, els diners, l’egoisme, la tolerància, l’amistat i la
família. De la resta de valors parlen a partir de la presentació dels suggeriments,
tot i que la fluïdesa del diàleg provoca que diversos temes en quedin fora.
Aquest grup mostra especial interès en destacar la importància que, per
a la gent de la seva generació, té el valor seguretat/tranquil·litat/estabilitat
personal. Una actitud força lògica, ja que són joves que es troben en un dels
moments decisius de la vida: tot just han acabat o estan acabant els estudis, estan
buscant feina i es mostren expectants pel que fa a la manera com s’encarrilarà
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la seva vida. Aquesta seguretat estarà basada en la possessió, per aquest ordre,
d’un treball estable, un habitatge (si és de propietat, millor) i una família.
«La sociedad lo que busca es una seguridad cómoda, se puede decir...
es decir, todo lo que... una comodidad segura ¿no? Con todo lo que conlleva
eso ¿no? Desde lo que comentábamos, desde tener un puesto de trabajo...
tener una vivienda y más como es aquí, que lo que quieres es tener una
vivienda en propiedad ¿no? No quieres un alquiler...»
El desig d’encarrilar la seva vida crea una certa ansietat, que els fa actuar
impulsats per la societat de manera pragmàtica, ja que assolir una certa posició
representa una lluita impulsada des dels propis principis educacionals socials;
per aquest motiu, els joves observen tot el procés educatiu i laboral des d’un
punt de vista merament instrumental.
«–Tal y como está la sociedad, lo que quiere es estudiar para tener
un trabajo seguro, para tener dinero suficiente para comprar una casa.
–Para poder vivir, ni casa ni nada.
–Para poder vivir y tener la seguridad de que eso nadie te lo va a
quitar; vives para eso desde que tienes diez años, estás pensando: tengo que
estudiar para no se qué... y tal, y no piensas en hacerte tú culturalmente, ni
espiritualmente, ni porras.»
La seguretat es presenta llavors com un reflex del poder dels diners com
a valor fonamental, la qual cosa reforça la seguretat i alhora dota d’una posició
social. «Para todo lo que te pueda gustar y más... necesitas dinero.» Aquests
condicionants provoquen que calgui ajornar alguna decisió important en la
vida, com independitzar-se de la família d’origen o formar la pròpia. Família, per
tant, considerada com «un valor important», però enfrontat a nombroses
dificultats.
«Para nada se ha perdido el valor de la familia y claro que me
encantaría formar una familia; lo que pasa es que lo tienes que retrasar, es
distinto, lo tienes que retrasar...»
La recerca de seguretat propicia l’anàlisi d’altres valors, com la fidelitat i
la prudència, que tendeixen a veure’s reforçats, ja que formen el mosaic de totes
les coses que possibiliten l’assoliment de la seguretat, motiu pel qual són tractats
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com valors instrumentals i no finalistes. Així, la fidelitat és un valor que associen
al procés de maduració personal, de manera que la seva importància dependrà
molt de l’edat. Quan arribes a una certa edat, el que busques en una relació és
estabilitat, la qual no pot ser assolida sense fidelitat. La seva anàlisi és, per tant,
igual a la que adopten els nois de Sevilla i les noies de Zamora, però afrontada
des de diferent situació, perquè els joves de Portugalete ja estan en el moment
precís.
«Pues yo creo que depende de la edad. O sea, con 15 o 16 años puedes ser un seductor, pero con 28 años si eres un seductor, probablemente
vayas a tener problemas para formar una familia.»
La fidelitat és també vista com un valor vinculat a la confiança i
tradicionalment contraposat, en l’imaginari social, al que podríem denominar
«ésser liberal». Aquest aspecte propicia una certa reflexió al si del grup, motivada
per l’enfrontament entre un concepte tradicional i conservador (fidelitat
perquè sí) i un principi modern que implica «ésser liberal» (fidelitat com a forma
de respecte, fins i tot en el canvi), però la discussió es resol: la fidelitat no és
quelcom que hagi de servir per ser liberal.
«–Para mí, la fidelidad sí que es un valor, y que todavía pervive, o
sea, para mí es válido hoy en día como hace 50 años.Yo lo he racionalizao
todo lo que tú has querido, y lo he pensao y lo he intentado actualizar.Y la
fidelidad es un valor dentro de la pareja que vale y que tiene una importancia vital. Por lo menos para mí.
–Para mí también.
–Para mí también.»
L’altra cara de la moneda on podríem situar la seguretat és la
representada pels valors que la dificulten, però que la pròpia seguretat propicia;
valors característics d’un món sotmès als dominis dels diners: egoisme,
hipocresia, individualisme i intolerància. D’entrada, veiem que l’egoisme i la
hipocresia són els termes enunciats quan fan referència al valor tolerància,
caracteritzat per la seva absència, és a dir, la intolerància. Assumeixen que la
societat en conjunt és intolerant i poc comprensiva amb les persones que
s’allunyen dels prototipus imperants.
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«Eso también nos convierte un poco hipócritas, porque muchas veces
decimos que nooo, que somos muy abiertos, muy... no somos racistas ni
nada... mientras no nos afecten... las cosas; realmente nosotros estamos en
una posición, ya te digo, cómoda y no... y también hacemos pocas cosas
por... por los demás, no sé...»
Aquest procés deriva en una progressiva individualització de la població.
És un individualisme encoratjat des de la mateixa societat, inculcat des de la
infantesa, directament vinculat a la competitivitat, i principal culpable que les
relacions personals siguin substituïdes pels mitjans massius de comunicació i
entreteniment i per les noves tecnologies.
El consumisme és un altre valor inherent a la societat en què vivim, la
qual cosa elimina qualsevol connotació negativa del terme; inevitable en un
sistema capitalista, serà la lògica conseqüència del desenvolupament de les lleis
del mercat.Tendeix a ser analitzat com un valor donat, extern al propi individu
i davant el qual no es pot fer res. Fins i tot quan el qualifiquen de «vici», ho fan
des de la concepció banalitzada i festiva del terme.
«Es que el consumismo no lo veo más como el hecho de consumir,
sino como el hecho de tener ganas de consumir, o sea... como un vicio.»
Tots els valors abordats fins aquí impregnen les consideracions sobre un
altre valor que consideren fonamental: l’amistat. Basada en el compromís i en la
tolerància, valors que troben en l’amistat l’únic marc possible d’aplicació dins la
nostra societat; és a dir, amb els amics em comprometo i tolero, però, més enllà
d’ells, no.Tot i que, en un món dominat per valors individualistes, es tendeix a
desconfiar de la veritable amistat, que ha de passar nombroses proves i
vicissituds abans de ser considerada una veritable amistat.
«La auténtica amistad no se demuestra con... como si fuera una posesión. Es más... tienes que estar pensando también en lo que... le hace feliz y
plena a esa otra persona. Si en un momento dado necesita más libertad o
necesita un periodo tal... pues no tiene que estar ahí... fichando para estar
contigo.»
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En aquest sentit, resulta interessant la distinció que, tant les dones com
els homes, fan entre l’amistat que desenvolupen les noies i els nois. Les noies
responen més a un fort sentiment de pertinença força egoista i interessat, en
paraules seves; els nois es mostren més despreocupats en aquest sentit.Algunes
noies afirmen que són més «oberts» o «independents» (actitud que els nois
qualifiquen com una mostra que els vincles afectius que estableixen no són tan
forts).
Finalment, analitzen la religió, entesa d’una forma particularitzada, «a la
manera de cada cual». El sentiment religiós i els valors que implica són quelcom personal i intransferible que, en la majoria dels casos, no es busca, sinó que
es troba. En la seva anàlisi del valor religió es desvinculen especialment de les
institucions religioses, a les quals consideren desfasades i, per aquest motiu,
sense les funcions que corresponen a la família. L’escassa confiança en el reflex
institucional de la religió propicia l’apropament individual al fenomen, que
adoptarà les característiques que cadascú necessiti. «A la Iglesia no la respeto
nada. Pero sí confío en Dios.»

COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Seguretat com a macrovalor, que implica la
proximitat de la família i l’ambició laboral.
Fidelitat en la parella (estabilitat de la
família).
Individualisme de fet, vinculat a la
competitivitat. Desig de solidaritat.

Valors que s’atribueixen als consumidors

Desig de viure intensament el present
sense plantejaments ni ambició de futur
(«pijo» amb diners).
Individualisme. Identifiquen alguns
consumidors («pasotas») des del punt
de vista dels joves participatius, més
solidaris.

Tolerància en l’àmbit proper, condicionada
per l’individualisme.
Prudència com a requisit per aconseguir
seguretat i estabilitat.

Valentia imprudent (arriscar-se sense
contemplacions.

Integració (obediència).

Rebel·lia.

Espiritualitat des de la perspectiva
individual, no institucional.
Consumisme com a característica de la
societat.
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Aquest grup representa el segment dels joves intermedis que estan en
trànsit cap a la maduresa. Els seus valors principals s’associen al desig de
diferenciar-se del que se suposa que representa ser «menys madur» i d’aproparse als plantejaments adults: es defineixen des del desig de seguretat i d’estabilitat
familiar i laboral de futur. Per aquest motiu les diferències que reconeixen amb
els consumidors de drogues se centren en la identificació d’aquest prototipus
amb algú que valora més el present que el futur; la diversió enfront del treball;
la imprudència enfront de la prudència; la rebel·lia enfront de la integració.
Aquestes diferències poden ser degudes a dues causes: o el consumidor
és més jove, i per tant està en un grau inferior de maduració personal, o és un
«niño bien» que no s’ha de preocupar perquè ho té tot.
Comparteixen, però, l’individualisme i el consumisme, tot i que cal
destacar l’atribució d’un major grau de «solidaritat» a alguns tipus de
consumidors, als qui identifiquen amb moviments socials i juvenils.

6.4. Mixt, entre 35-40 anys (Còrdova)
El grup de Còrdova és d’adults sense fills, treballadors d’estatus mitjà-alt.
Amb prou feines esmenten valors concrets de manera espontània i fins
i tot rebutgen l’anàlisi d’altres valors suggerits. Centren el discurs en analitzar
diverses peculiaritats de la seva generació. Quan ho fan, aposten per valors
ideologicopragmàtics, com la llibertat o la tolerància (amb els continguts que
més endavant s’expressen), matisats per l’individualisme i el desig de seguretat.
Es declaren obertament individualistes i consideren que aquesta actitud
és pròpia de la seva generació: el pas dels anys propicia una certa forma
d’afrontar la convivència, que en altres moments de la seva vida van criticar.
«Yo desde luego a la hora de pensar... cuando tengo que tomar decisiones, pienso en mí, en mí. Hombre, a veces me... antepongo deteminadas cosas
a mí, pero generalmente parto desde mí, digo bueno ¿yo qué quiero? Porque
además puedo hacer lo que quiero (...) Mira, algo complicadísimo de hacer,
establecer la diferencia entre yo y los demás, y ahora me es muy fácil.»
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Aquest individualisme limita el valor de la solidaritat, que només s’expressa en l’àmbit més proper. Però no consideren que aquesta actitud sigui
egoista, sinó, com tots els grups, com un comportament pràctic obligat pel
context social en què viuen.
«Entonces yo el preocuparme, sinceramente, el preocuparme por la
pobreza de los demás, por... mira, me preocupa momentos, son segundos
aquí. A mí lo que me preocupa es el que yo tengo al lao ¿sabes? Yo hago un
círculo muy pequeño.»
Un altre valor al qual doten d’especial rellevància, també a conseqüència
de les seves peculiaritats generacionals, és el de la llibertat, element indispensable per poder gaudir i aplicar la resta de valors. En aquest sentit, se senten
afortunats i alhora pioners, ja que consideren que formen part de la primera
generació que ha sabut gaudir de la llibertat.Tot i que van ser uns altres els qui
la van aconseguir, ells han estat els primers que han après a utilitzar-la.
«Quizás seamos la primera generación un poco libre. O sea, que tenemos otra por arriba que nos abrió las puertas y nosotros disfrutamos de
esas primeras libertades.»
Precisament per la importància que atorguen a la llibertat critiquen tot
intent de limitar-la per part del sistema. Si l’origen de la llibertat arrenca de
conviccions polítiques i socials, la seva manifestació s’ha d’expressar en els
comportaments individuals. Però, en termes generals, senten que han assolit una
considerable dosi de llibertat individual, basada en la capacitat d’assumir totes
les responsabilitats que pertoquen a la pròpia vida.
«Yo me siento ahora con más opciones que nunca. Con menos energía, también por la edad ¿no? Eso sí ha variado. Pero con más opciones que
nunca. Desde que he llegado a entender que la responsabilidad de mi vida y
de... es mía y de nadie, absolutamente de nadie más; no es aislarte totalmente de la sociedad y decir... vivo solo y estoy solo ¿no? Pero sí, la responsabilidad únicamente es mía (...) Me siento con más opciones, porque yo puedo
hacer algo por cambiar las cosas.»
Remarquen que el procés de maduració personal els ha obligat a donar
prioritat a certes coses que fins i tot criticaven quan eren joves, i això és degut
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a la necessitat d’assolir un estat de seguretat, que deriva en un inevitable
conservadorisme.
«Tu padre y tu madre, y acabas pensando, en el fondo soy como ellos,
y todo lo que no me gustaba de ellos voy a acabar pensando como ellos,
porque la vida... supongo que nos lleva, queramos o no, a un camino.A cada
uno el suyo, que nunca es igual, pero que al final dices, pero si yo siento
igual, si todo o que me ha dao rabia con 18 años de mi madre, es que me lo
veo en mí, mi parcela, el guardar lo mío, el proteger lo mío, como la leona
con lo suyo, y decir ¿y ahora qué quiero? Pues ahora quiero, con 37 tacos
que tengo, tener un piso, tener una casa, lo que a lo mejor otra gente por ser
de otra generación ha querido con 25 años, pues resulta que yo lo veo necesario con la edad que tengo.»
Per la seva especial forma de ser (ja que es consideren les «ovelles
negres» de les seves respectives famílies), que sembla que els aparta dels carrils
pels quals discorre la norma social, denuncien especialment la falta de tolerància
existent a la societat. És una falta de tolerància vinculada a les limitacions
expressades en el concepte llibertat, en la mesura que afecta els comportaments
individuals.
«A mí me preocupa que por llevar el pelo rojo y llevar dos tatuajes, y
que mi hermano sea gay, por ejemplo ¿no?, por poner un ejemplo, pues no
sé, haya determinados sectores, sectores de la sociedad pues que consideren
que somos personas, no sé, non gratas ¿no? Y que tengamos que estar pues
obligados a comportarnos de determinada manera, porque si nos comportamos como somos realmente, pues... nos miran mal, por ejemplo.»
Es declaren ambiciosos. En un primer moment remarquen que aquesta
ambició està tan relacionada amb l’ànsia de poder com amb la responsabilitat.
Però consideren que aquesta responsabilitat s’està perdent, especialment en les
generacions que els segueixen, per a les quals està essent substituïda per una
recerca de seguretat entesa com a comoditat i per una actitud conformista.
«–Yo opino que... yo la diferencia que veo muy palpable de nuestra
época a ahora es que a nosotros nos urgía independizarnos y vivir independientes y tal.Y hoy día la gente se acomoda en la casa de los padres, y los
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padres casi que tienen que echarlos de la vivienda pues porque eso, porque... no se responsabilizan de su vida ¿no?, viven...
–...buscando la seguridad.»
Volen diners, però diuen que no són excessivament materialistes, ja que
la seva primera aspiració és obtenir les necessitats bàsiques per sentir-se
independents. No obstant això, assumeixen que la roda de l’ambició provoca
que cada vegada vulguin més, i ho fan dotant d’un caràcter de normalitat
aquesta afirmació.
«Yo es que tampoco soy materialista, pero a mí sí que me gustaría
tener poder para poder tener más dinero y para no tener que depender de
mis padres para que me echen una firma para comprar ciertas cosas que
valen para mí bastante más de lo que yo gano... en cinco años.»
COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Ambició i poder en el sentit d’afrontar
la responsabilitat personal.

Valors que s’atribueixen als consumidors

Falta d’ambició, referida a la falta de
desig de transformar les coses.

Individualisme, vinculat al desig de llibertat.
Família, important si és la de creació,
no la d’origen.

Família com a matalàs.

El consumidor de drogues és algú com ells, que es declaren
consumidors, o és algú que pertany a generacions posteriors, és a dir, més jove.
Però això la seva mirada es dirigeix enrere, de manera que les diferències amb
els consumidors només s’estableixen des del prisma generacional i es
manifesten com una crítica als «jóvenes de hoy»: són més familiars, menys
ambiciosos i no tenen perspectives de «cambiar el mundo», sinó, més aviat, de
desfogar-se durant el cap de setmana per estar molt integrats durant la resta de
dies.
Consideren que els valors que ells han hagut de modificar, pel pas del
temps i per la necessitat d’adaptar-se a les circumstàncies socials haurien de
continuar essent objectius desitjables per als joves d’ara en aquest moment. Des
de la seva perspectiva, la crítica sorgeix en el moment que els joves es regeixen
per valors més conservadors. Per aquest motiu entenen que el nou consum de
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drogues, el que representen els joves d’avui en dia, no està associat a un estil de
vida (que és el que ells s’atribueixen) que es manifesti en aquests valors
desitjables, sinó a un mer divertiment per a determinats moments de festa.

6.5. Mixt, entre 35-40 anys (Barcelona)
És un grup d’edat igual al de Còrdova, però amb fills.També treballadors,
alguns aturats, i d’estatus baix.
Aborden el tema dels valors socials identificant el concepte «valor» amb
el que ells consideren com a positiu, la qual cosa els du a apostar pels valors
humanistes. Per això, en remarcar els nous i negatius valors imperants a la
societat, parlen de «declivi», indiquen que «han desaparegut els valors de l’ésser
humà, o estan desapareixent» i critiquen un sistema «economicista» que
propicia aquesta situació. Realitzen aquesta anàlisi des de la defensa del paper
exemplaritzant que han d’adoptar els pares en relació amb l’educació dels fills,
ajudant-los a «sobreviure» en un món on els valors estan en declivi.
En la fase d’enunciació espontània parlen de l’individualisme, de la
hipocresia, del materialisme, del consumisme, de la competitivitat, de la família,
de la tolerància, de la solidaritat i de la comunicació, però després el grup planteja molts problemes a l’hora d’establir la seva categoria personal a partir de la
presentació dels valors suggerits. No aprofundeixen excessivament, es decanten
pels termes mitjos i diferencien contínuament entre els desitjos individuals i les
realitats col·lectives, de manera que resulta complicat atribuir quins valors
marquen el seu comportament concret.
«Molt sovint traeixo les meves creences, perquè la societat em fa ser
així, i ja està. El que passa és que, bé, que cal lluitar, cal, el riu baixa, i encara
que vagis a contracorrent, doncs et porta, i és així. [...] Ara, dins una societat
plena d’alts i baixos i d’injustícies, i de realitats desagradables i agradables,
llavors, doncs tot és tan relatiu com que ara som aquí, per exemple, discutint,
doncs, sobre aquests temes. [...] És a dir, és que tot és un conglomerat que dius,
bé, depèn de la situació, depèn del moment, depèn de tal cosa, t’agafa d’una
manera, t’agafa d’una altra...»
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En qualsevol cas, consideren que un dels mals que pesen sobre la
societat és el triomf de l’individualisme, al qual anomenen «valor egocèntric»,
que impedeix que s’assumeixin els valors solidaritat o tolerància o que fa que
només s’assumeixin de manera hipòcrita («un valor en auge és la hipocresia,
que em perdonin») o només de paraula; una acceptació teòrica, però no pràctica («mentre no m’afecti a mi»). Així, l’individualisme és analitzat com una part
integrant d’un sistema que t’empeny a comportar-te d’aquesta manera, que
provoca que t’aïllis i que busquis només la companyia del televisor, al qual
consideren el principal transmissor de valors equivocats. Sembla que l’autoresponsabilització de l’individu queda diluïda en la força del corrent social.
En un món ple d’individus aïllats, el valor comunicació, fonamental per
als components del grup, quedarà seriosament limitat: les persones no tenen el
contacte necessari amb la gent que les envolta. Aquesta comunicació resulta una
part fonamental al si de la família, ja que la seva pèrdua és una de les causes del
declivi dels tradicionals (i bons) valors que aquesta institució representa:
l’educació és comunicació, de manera que, si no hi ha comunicació paternofilial, la necessària transmissió de valors serà incorrecta.
«...Hi havia un casament a l’escala i tothom se n’enterava, tothom ho
celebrava, i hi havia qualsevol història, i això és part de la nostra formació,
i parteix de compartir les coses amb els altres. I aquest és un dels valors que,
en poques paraules, està desapareixent...»
«–Depenent de l’educació de cada família o de... és que, clar...
–Però, ¿saps on és el problema?
–En la falta de comunicació.»
Però, a més a més, la falta d’«humanitat» i de solidaritat està provocada
pel materialisme i pel consumisme del món. El materialisme, més que una actitud personal, és analitzat com una part d’un sistema basat en el desenvolupament de noves tecnologies i materials, que dificulta la comunicació entre les
persones i el desenvolupament del seu costat més espiritual («–Però, ¿què vols?
¿Més material i menys comunicació i menys humanitat?»). Aquesta tendència
també està alimentada per una excessiva competitivitat, que, malgrat tot, és
fomentada per la societat i, per extensió, per la família.
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«–Una cosa és la formació com a persona i una altra, evidentment tu
empenys el teu fill perquè mostri interès al col·legi i tal, ¿per què? Perquè el
dia de demà tingui una posició una mica, diguem, no que sigui el millor,
però que, si més no, tingui una posició on es pugui defensar com tu ho has
fet, i res més.
–Sí, però, ¿com t’ho fas? [...]
–No se’ls ensenya això, se’ls ensenya trepitjant els altres.
–La societat és competitiva.
–Ja ho tens, doncs. Llavors, la societat competitiva el que tracta és el
que tu dius, ser millor que el del costat.»
Pel que fa al procés educatiu dels fills (sembla que en tot moment parlen
en funció d’aquest procés), destaquen la importància del valor autoritat.A més
a més, a qualsevol escala, és important «saber manar», de la mateixa manera que
és important «saber obeir». Per tant, la tolerància serà un valor enunciat, en el seu
plantejament teòric, com a genèric, però també serà molt matisat en referir-se,
fonamentalment, a la relació amb els fills: tolerar, però fins a un cert punt, ja que,
si no, «et toregen». A més a més, en tant que plantejament benpensant, la
tolerància és despullada del seu significat per donar-li un sentit d’equilibri.
«–Però estem, però, però jo em refereixo a parlar en termes de societat...
–Jo sóc tolerant amb els marginats, sóc tolerant amb, no ho sé, amb
els pobres, sóc tolerant amb tot això... amb els oprimits...
–Però és que hem de generalitzar.
–...però no amb el llibertinatge.»
En analitzar els valors valentia i prudència ho fan des de la concepció de
valentia com a «coratge». Per aquest motiu, indiquen que les persones tendeixen
a ser massa prudents, en el sentit d’escassament valents a l’hora d’abordar totes
les coses que passen al món: per lluitar i sortir-se’n en aquesta vida cal ser valent.
«La valentia per lluitar, per les coses que vols, que a tu, per exemple,
és a dir, que vols aconseguir o vols..., és a dir, ets a qualsevol lloc, estàs amb
unes persones que has de fer tirar endavant, que tenen doncs malalties, o
qualsevol cosa.Aquesta valentia també t’ajuda...»
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El consumidor de drogues és associat amb «el jove», metàfora perillosa
per al propi fill. Des d’aquesta perspectiva, les diferències en els valors concrets
són més atribuïbles a la distància generacional i a la imatge del jove que al
consum.
Destaquen la falta de prudència, amb algunes al·lusions directes a
consumidors d’heroïna, i la tendència a la demostració de lideratge com a
característiques específiques dels consumidors, i que probablement també
atribueixen a la majoria dels joves.Tot i que també cal destacar l’associació que
realitzen entre el «jove compromès i solidari» i el consumidor de cànnabis.

COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Valors que s’atribueixen als consumidors

Família, considerada com el núcli més
proper.

Independència de la família.

Prudència ha d’administrar dosis de
valentia per enfrontar-se a coses
importants.

Valentia (provar exigeix risc), però
imprudent.

Tolerància desitjable, però l’autoritat ha de
tenir el seu paper (si més no en el procés
educatiu).

Autoritarisme relacionat amb l’exercici
del lideratge.

Solidaritat desitjable, sense concreció
de fet.

Individualisme que fa desvincular-se
dels altres.
Llevat dels fumadors de «porros»,
que estan molt implicats socialment.

Obediència (vinculada a l’autoritat com a
principi educatiu) i rebel·lia segons els casos.
Gaudir intensament, lligar...

6.6. Dones entre 46-55 anys (Salamanca)
Les dones integrants d’aquest grup són totes casades, amb fills, d’estatus
mitjà-alt. Semblen incapaces de conversar sense parlar del seu paper de mares,
de manera que fan referència constantment als valors dels seus fills i molt poc
als seus, i, quan ho fan, ho fan per comparar amb el que creuen que pensen els
seus fills.
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En la fase d’expressió espontània, remarquen alguns valors que s’han
transformat amb les noves generacions (amistat, llibertat, família) i altres de nova
creació o definició (competitivitat, comoditat, utilitarisme, ecologisme, solidaritat, consumisme).
L’amistat és analitzada des de la desconfiança que regna a la societat.
Així, serà més difícil fer amics, tot i que els que es facin seran veritables, millors
i més duradors.Això ho aconsegueixen més i millor els joves, tot i enfrontar-se
a valors com la competitivitat, analitzada com un dels grans enemics de
l’amistat.
«Es una amistad más sincera y además que perdura durante más
tiempo.Yo, sinceramente, lo digo pues por mí o por un ámbito así muy próximo al mío, y entonces bueno, pues yo sí que recuerdo a muchas compañeras de colegio y realmente pues me llevo con ellas. Pero realmente aquello
que has mantenido durante toda una vida prácticamente, una amistad,
realmente no.Yo mis amistades las he adquirido realmente cuando he sido
mayor. A mis amistades de niñez, yo no tengo ninguna.»
La competitivitat pot causar en els joves problemes amb les drogues, en
dues direccions: propiciant una sensació de fracàs que els indueixi al consum o
esperonant-los a ser més (consumir més) que els seus companys.
«–Claro, es una competitividad...
–Es un... problema de drogas ¿eh?
–Es una sobrevivencia, hay que sobrevivir...
–Las salidas de fin de semana...
–...pueden ser muy buenos chicos, estar con unos, con otros, no quedar mal, pues...»
En relació amb la família, és clar que és «el primer», «el principal», de
manera que no conceben el sentiment d’independència en relació amb el nucli
familiar.
«–Es que yo no veo que puedes ser independiente, en qué sentido,
pero vamos, lo principal es la familia.
–Claro, la familia.
–Claro, yo, la tendencia es más... puedes ser independiente, pero la
familia es lo primero.»
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Però les relacions familiars estan canviant a conseqüència del
desenvolupament d’una sèrie de valors basats en una certa manera d’entendre
la llibertat: els fills són educats amb més llibertat i segons els principis que
implica aquesta llibertat, la qual cosa es manifesta en més comunicació,
espontaneïtat i sinceritat al si de les famílies, quelcom que consideren
extremadament positiu. Però, així mateix, les relacions familiars també propicien
que els joves s’instal·lin en la comoditat, actitud fomentada per la pròpia actitud
paternalista dels pares («se lo damos solucionao»), que ha permès que els fills
s’instal·lin en posicions conformistes («tienen tantas comodidades en casa...»).
Es consideren consumistes «per naturalesa», ja que la societat marca la
pauta i no et queda altre remei que seguir-la; una declaració sense ambigüitats
sostinguda des de la tranquil·litat que dóna tenir molt clar que tothom és igual.
Així mateix, consideren que els joves seguiran la pauta social, tot i que els seus
comportaments consumistes se solen limitar, normalment, a l’àmbit del cap de
setmana, fins al punt que arriben a considerar que el comportament quotidià
dels joves és auster («gastan menos que nosotros»).
Es declaren materialistes (tot i les connotacions negatives del terme)
com una manera d’«aferrar-se a la vida», a allò que és material, i aquesta definició
es dóna en un context de comparació en relació amb el valor religió/espiritualitat, però, curiosament, acceptant la compatibilitat de dues tendències suposadament diferenciades: són dones pràctiques materialistes, però també són religioses.
«–¿Quién quiere ser materialista? Nadie.
–Pues nadie.
–Claro.
–Pero siempre te agarras a algo, eres materialista en el fondo, en
alguna cosa. Es como todo lo que hemos visto.
–Porque de hecho nos aferramos siempre a la vida. Claro, porque le
tenemos un pánico horroroso.
–Claro.
–Y por eso también somos más religiosos porque, quieras o no, esperas un futuro.»
Condicionades, amb les seves pròpies paraules, per una intensa educació
religiosa, destaquen que, en l’actualitat, els valors religiosos adopten altres
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matisos: en perdre el favor de la societat, resulten més lliures i sincers en la seva
manifestació.
«–Como me dice a mí el crío pequeño, digo, venga, a misa con nosotros, y empieza, si es que yo ya tengo mi responsabilidad, tengo mi vida, y el
día que no quiera ir, pues no voy, porque ya soy suficientemente mayor...
–Es un poco el problema de...
–Es un problema de libertad. Antes no teníamos libertad... para escoger religión o no. Es que tenía que ser.»
Però també desconfien de la pèrdua de les tradicions religioses i del seu
component cultural («se ha pasado de un extremo a otro completamente»), els
records de les quals constitueixen una veritable i agradable evocació dels seus
anys d’infància i adolescència.
La solidaritat és un valor desitjable i desitjat, però no assumit, perquè sol
ser vençut per l’egoisme i perquè tendeixen a considerar-lo com un valor nou,
jove, la qual cosa, al mateix temps, els facilita una coartada desculpabilitzadora.
«–...estaba yo leyendo el periódico... familias salmantinas han acogido a niños saharahuis (...) y le decía a mi madre, ay, si yo fuera más joven,
cogería, digo...
–A mi también me parece precioso, pero yo ya tengo tres y estoy más
que servida, o sea...
–Pero es una cosa preciosa.»
De tota manera, discuteixen sobre la sinceritat del compromís personal
de moltes persones en relació amb el valor solidaritat: en molts casos, el compromís serà social, de manera que estarà carregat d’hipocresia. Així, qüestionen
el sentit veritable del valor i reconeixen el component de demostració amb què
es presenta, més enllà que estigui assumit com a tendència personal, és a dir,
com cal ser solidari, s’aparenta, tot i que no ho siguis.
Un altre valor desitjable és la tolerància, però fins a un cert punt: que no
«te tomen el pelo».Apareix llavors el valor autoritat, que és el veritable element
que regula quan i com cal ser tolerant.
«Si no eres autoritario en algún momento, pues realmente... es que es
una tomadura de pelo total.»
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Creuen que tothom és una mica ambiciós en el fons, però en un sentit
d’«ambició sana», que elimina les connotacions negatives que comporta el
concepte poder. Cal tenir una certa ambició, perquè si no «no vas enlloc». Sense
trepitjar ningú, però sense que et trepitgin. A més a més, les persones que no
mostren cap ambició són tractades de «pasotas».
«–Pero todo el mundo tiende un poco más a ser ambicioso que...
–Claro.
–Es que es lógico, es lógico...
–Quitando al típico pasota, pasota.
–Es que me parece...
–Claro, lo que tú dices, si se lleva a alguien por delante, eso, eso es
siempre erróneo.
–El que va al poder, al poder ante todo, no, por eso digo...
–...tampoco... la ambición que tú tienes, por conseguir algo, no algo
material, sino simplemente...
–En todos los sentidos...»
Procuren no definir-se sobre els valors obediència i rebel·lia. La rebel·lia
que descriuen està referida a coses inconcretes i molt genèriques, la qual cosa
qüestiona que sigui un valor acceptat de fet. Pel que fa a la fidelitat, la conceben
com un valor important, tot i que resulta curiosa la manera com assumeixen
aquesta importància: cal ser fidels perquè actuar d’una altra manera «crea problemes», perquè no has de fer el que no vulguis que et facin i perquè, a la seva
edat, «no tenen amb qui» ser infidels.Valor assumit des de la prudència que dóna
la maduresa i des de l’estabilitat que representa la família, també consideren que
el fet de coquetejar o de «ligar» és un «al·licient». Però ara és diferent: els joves
«van directament al gra» («ahora lo llaman enrollarse, ya se enrollan directamente»), de manera que es perd part de l’encant (segons les mares). A més a
més, les noies han adquirit un major protagonisme en aquest tipus de relacions
(«ahora el chico se sienta y dice, yo me siento aquí, que soy chico, y ya
vendrán»).
S’inclinen per una vida tranquil·la (seguretat/tranquil·litat), perquè, al
cap i a la fi, «el ajetreo te lo da la vida». La tranquil·litat, però, pot derivar en
«avorriment», la qual cosa les du a reclamar en alguns casos «una mica de risc».
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A més de la solidaritat, les mares de Salamanca creuen que hi ha certs
valors els abanderats dels quals són els joves, és a dir, els seus fills. El primer seria
l’ecologisme i la preocupació pel medi ambient, que sembla un valor nou: abans
ningú no es preocupava perquè no hi havia informació sobre el tema i perquè
el problema semblava menys greu.
«–Los jóvenes, uno de los valores que yo pienso que ha cambiado
mucho con respecto a nosotros es el medio ambiente, el... la sensibilidad que
tienen ahora los jóvenes por la...
–La ecología. (...)
–Yo por lo menos veo en mi casa, los chavales, yo creo que yo de
joven no me preocupaba...
–Nada.
–No, es que tampoco lo oíamos.
–No teníamos el problema.
–No teníamos información de ello.
–Ni teníamos el problema que tenemos ahora.
–Ni teníamos el bombardeo que tenemos ahora de medios de comunicación. Se acaba la atmósfera, se acaba el oxígeno, se acaba todo...
–A parte de que si no tienen la información, la buscan. Porque yo no
se cómo... están ellos preocupados de...
–También es que van a vivir algo más que nosotros, se supone.
-Sí, tienen que cuidar de lo que...»
Estableixen una equivalència entre el consumidor de drogues i el jove
en general; per tant, uns i altres compartiran els mateixos valors, identificats com
a propis de la joventut. Per aquest mateix motiu, les mares participants del grup
es distancien del consumidor en la mesura que es distancien del jove (els seus
fills/filles): els atribueixen més dosis de tolerància i rebel·lia, d’interès per la
diversió i d’independència en relació amb la família.
El consumidor, com a jove, tendirà a aquestes prioritats, tot i que la
interpretació del desig d’independència i de valentia sigui destacada com
l’explicació del consum. També destaquen alguns valors propis de la societat
(competitivitat, consumisme, etc.) com a valors que es proporciona als joves i
que poden estar a l’origen del consum de drogues.
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COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Família és el valor fonamental
(«el primer»).

Valors que s’atribueixen als consumidors

Independència de la família:
la prioritat és apropar-se als amics.
Valentia (risc) imprudent.

Ambició i poder enfront de «pasotismo».
Competitivitat.

Poder com a demostració, tot i que sense
ambicions («volen demostrar el que
no són») pressionats per l’ambient
competitiu.

Solidaritat com a compromís personal
desitjable, que no executen de fet.
Crítica al concepte de solidaritat general
(hipòcrita).
Tolerància desitjable, posant els límits
on és precís: exercir l’autoritat.

Tolerància com a característica juvenil.

Obediència amb dosis de rebel·lia.

Rebel·lia com a característica juvenil.

Fidelitat és un valor d’estabilitat i
pragmàtic: no és propi de la seva
edat una altra cosa.

La diversió implica el flirteig i el «ligue».

Viure tranquil·lament.

Divertir-se i viure intensament.

Consumisme i materialisme com
a valors socials. Religiositat cultural
(per educació).

Consumisme i materialisme de cap de
setmana (aprofitar l’espai festiu).

Més enllà d’aquests matisos, consideren que l’experimentador amb
drogues és una persona normal que busca tenir experiències fortes, com
qualsevol jove.

6.7. Homes entre 46-55 anys (Paracuellos del Jarama)
El grup està format per homes, casats amb fills, d’estatus baix.
En el seu plantejament inicial, els homes de Paracuellos del Jarama
deixen malparat el sistema de valors imperant a l’hora d’analitzar el fenomen de
la «pèrdua de valors» en relació amb la família, els diners, l’egoisme,
l’individualisme, la igualtat o la competitivitat.Tot seguit articulen tot el sistema
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de valors al voltant del valor fonamental, la família, que carrega el pes de la
societat.
«La familia tiene muchas cosas. Sobre la familia pues están todos los
problemas cotidianos, están alrededor de la familia, pues no sé, el trabajo,
el... no sé, la droga, la no sé qué, no sé cuántos... montones de cosas que nos
interesan más unas cosas que otras, todo es un tema de España que... la unidad familiar es muy importante.»
«Es el gran mérito de la familia. Es decir, si la familia española no
estuviera tan unida, tú dime a mí de los dos millones y medio de parados, si
el 80% son jóvenes que están en su casa y que están ahí... si no fuera por el
vínculo familiar, pues no sé qué pasaría. Es decir, pues serían drogadictos,
serían ladrones...»
No obstant això, creuen que «se han perdido este tipo de valores que
antes estaban muy arraigados y que son muy bonitos» («el trato era completamente distinto»), que no hay «sacrificios» i que s’està perdent gran part de la
«unitat familiar». En l’actualitat, el plantejament de la família és diferent: els
joves es veuen obligats a ajornar la decisió de formar la seva pròpia família fins
al moment en què tenen prou garanties de seguretat econòmica per poder
afrontar-ho. Però això és interpretat com una posició força còmoda dels fills, que
pretenen mantenir un nivell de vida molt alt i continuar gaudint dels avantatges
de la solteria («la gente, hoy día, pues esos sacrificios que nosotros hacíamos
en aquellos tiempos, hace veintitantos años, hoy día yo creo que no los
hacen; hombre, habrá algunos...»).
La vida en família (i en parella) implicarà una sèrie de «regles», entre les
quals hi ha la fidelitat. La infidelitat no té (no ha de tenir) lloc dins el matrimoni.
No obstant això, el mateix context del matrimoni pot propiciar que els actes de
flirteig o de «ligue» adquireixin matisos diferents als atribuïts en altres fases de la
vida: estic casat, tinc una família i sóc fidel perquè el mateix fet d’estar casat
implica que sóc fidel a la família. Les accions que podrien ser considerades com
tendents a la infidelitat no són més que formes de diversió o esporàdics
al·licients, que, a més a més, solen ser assimilats així en una generació educada en
el «masclisme» («Macho... intentas aprovechar que hasta ahora has estao
viviendo... vamos, en una sociedad machista. Quien más o menos es machista...»).
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«–Ser muy familiar, eso es lo que más me gusta, mis hijos... Luego el
cachondeo me gusta un montón, soy muy ligón, claro que me gusta ligar ¿a
quién no le gusta ligar?...soy muy fiel a la pareja, más fiel que nadie... porque luego no me como una rosca, como dicen, pero joé, vacilas y ya está.
–Ser simpático y ser sociable es otra cosa...
–...y encima ligas, es la hostia... (RISAS)...digo yo...
–Sí, pero se da de patadas con ser fiel.
–Ah, no señor, que yo soy muy fiel.
–Tú puedes ser muy fiel con tu mujer, pero con las demás, con ninguna más.»
Els diners són un element que condiciona de manera important el
sistema de valors de la societat espanyola contemporània («asunto de dinero
todo»); fa que siguem egoistes, individualistes, competitius i que actuem només
en funció dels nostres propis interessos.
«Yo pienso que en esta vida todo lo mueve el interés y es lo que mueve el mundo.Todo son intereses.»
Això provoca que valors com la solidaritat siguin matisats i, en referir-se
a la societat espanyola, es considera que, en conjunt, és, sobretot d’un temps
ençà, més solidària que abans. Per això pensen que la solidaritat, com a valor, és
relativament nova («Es la sociedad, o por lo menos... el tramo de estos veinte
años... la sociedad más solidaria que ha existido nunca»). No obstant això,
remarquen una sèrie de dificultats amb les quals s’enfronta l’individu per
expressar la solidaritat: sóc solidari «hasta donde me dejen», fins al punt que el
sistema corrupte m’ho permeti sense semblar ximple. Malgrat tot, la solidaritat
és un valor políticament correcte i cal acceptar-lo, «aunque sea obligaos». Però,
d’altra banda, la desconfiança i la corrupció que regne en la societat permeten
desvincular-se del compromís solidari sense sentiment de culpa.
De la mateixa forma es veu afectat el valor igualtat, defensat en teoria,
però de complicada posada en pràctica; per exemple, pel que fa a tres aspectes:
Igualtat entre sexes: «Si nos juntamos cuatro y decimos, oye, las mujeres
tienen el mismo derecho, porque cuando un señor se va por ahí y... con señoras
malas... pues qué macho es; si se va ella pues es una... Entonces cuando nos
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juntamos y hablamos y eso, ah, entonces ¿tú dejarías a tu mujer? ¿Yo? ¡Una
leche!...la primera. Sin embargo, la que...la del otro puede decir todo.»
Igualtat entre races: «–Dices, no soy racista y tal. –Hasta que te toca.
–...pero si mañana te meten un negro... en la casa, a ver si te.... es que, una
cosa es hablar desde fuera...»
Igualtat entre tendències sexuals: «Es decir, todo el mundo sabemos
que los gays tienen tantos derechos como... pero si nos preguntan
individualmente, yo prefiero que el gay sea de otro. Hay cosas que no están
claras. Entonces, los prejuici... eso se llaman prejuicios y todos tenemos
prejuicios.»
S’autodefineixen de poc ambiciosos, tot i que la definició d’ambició du
implícita el fet d’estar d’acord amb el que s’ha aconseguit i amb el fet d’haver
assolit uns mínims de tranquil·litat i de satisfacció personal en els tres pilars
fonamentals de la vida quotidiana: família, treball i casa («Ser poco ambicioso,
para mí, por ejemplo, consiste en conformarte con lo que tienes buenamente,
buenamente has podido conseguir con tu nivel, lo demás...»). Escassa ambició,
defensada en contraposició al desig de «tenir molt poder», expressió carregada
de connotacions negatives, però en absolut incompatible amb els
comportaments consumistes, justificats en funció de les lleis del mercat.
«Tener mucho poder o ser poco ambicioso... es que esto... si es ambicioso, no sé, de cosas y tal, posiblemente todo el mundo es un poco ambicioso en eso. Poseer o no se qué, hoy en día el consumismo... Pero... ansias de
poder, yo creo que eso no...»
Respecten el valor obediència, ja que reforça un altre valor que no
discuteixen: l’autoritat. No obstant això, l’obediència queda desvirtuada quan
deriva cap a la «submissió» (el submís és un «xai» i un «ximple»). Per això cuiden
molt d’excloure’s del grup de submisos, tot i que no estableixen amb total
claredat quina és la frontera entre l’obediència i la submissió («Según las
circunstancias, porque, muchas veces... tu jefe te sienta muy mal, pero no le
vas a rebatir...»).
La rebel·lia és remarcada en funció de coses molt genèriques que no
sembla que provoquin un excessiu compromís personal sobre això («Se tiene
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que rebelar uno contra algo... aunque sea una injusticia, hay que rebelarse
contra... esa injusticia... y si es una injusticia se rebela uno contra ella»).
Els valors que atribueixen aquests adults als consumidors, als quals
també identifiquen amb els joves, són valors diferents als propis, però que
consideren extremadament desitjables per a aquesta edat. Per tant, es distancien
per delimitar els valors propis dels diferents actors socials (joves i adults), en
funció del moment vital en què es troben.
En tot cas, tot i que els arguments no ho expressin de forma explícita,
semblen apuntar que no solament el consumidor comparteix una sèrie de valors
amb l’expectativa ideal del jove, sinó que, a més a més, el consum aportaria la
manera i l’excusa per desenvolupar al màxim aquests valors molt desitjables: si
d’un jove és pot esperar que sigui individualista, insolidari, rebel i independent
i que vulgui aspirar a tot més enllà de les seves possibilitats, el consum de
drogues facilita aconseguir allò que no és possible des dels mitjans personals.

COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Poca ambició, el que s’ha conseguit
amb esforç val i no es necessita més.
Tranquil·litat, conformisme…

Valors que s’atribueixen als consumidors

Poder i lideratge, resistència. És el cap de
setmana dels joves. Busquen anar més
enllà, al límit de les possibilitats, i es
transformen en personas diferents.
Valentia imprudent.

Rebel·lia sí, però en pro de la justícia;
obediència si és deguda a l’autoritat.

Rebel·lia que, com a comportament
juvenil, és desitjable.

Solidaritat com valor social desitjable
(centrat en la solidaritat institucional).

Individualisme, ja que la prioritat és un
mateix. És un tret típic juvenil (insolidari),
que defuig els compromisos.

Consumisme com valor social.
Fidelitat que dota d’estabilitat el
matrimoni.
Família com a valor primordial.
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Independència de la família com a valor
jove, que redueix les possibilitats de
protecció enfront del consum.
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6.8. Mixt, entre 55-60 anys (Gijón)
Els adults de Gijón, d’estatus mitjà-alt, analitzen els valors predominants
a la societat espanyola contemporània des de la seva perspectiva generacional,
a la qual afegeixen la condició que ja no són pares de fills adolescents. Per aquest
motiu, insisteixen en la «crisi» propiciada per la col·lisió entre els valors
imposats per la religió i per l’educació que van tenir durant la seva infantesa i
l’aparició de nous principis que no assumeixen com a propis.
En la fase d’enunciació espontània, tracten valors com la solidaritat, la
responsabilitat, l’honestedat, la justícia, l’estètica, la llibertat, la creativitat,
l’afectivitat, la rebel·lia, el conformisme, el consumisme o la competitivitat. Pel
que fa a la solidaritat, la defineixen com un «desig de felicitat universal» i com
un paravalor que ordena tots els altres valors. Reconeixen la dificultat que
senten a l’hora de transmetre’l, ja que no l’han viscut («Lo veo dificilísimo de
transmitir como madre, por ejemplo, porque yo no lo he vivido nunca ese
valor realmente»).
Però no consideren que la solidaritat sigui un valor nou, sinó que ha estat
redefinit d’una manera important: ara predomina una concepció més
generalista, més mediàtica, més internacional, mentre que abans s’era solidari
amb el que es tenia al voltant. El nou significant s’apropia de vells significats i
els transforma i provoca una certa sensació de confusió en una generació que
sent el valor com quelcom familiar que, no obstant això, no els correspon.
«No lo he vivido como valor explícito, como implícito, a lo mejor
estaba implícito en los valores cristianos en los que me educaron, estaría
implícito, pero como valor explícito de armonía universal, de felic... o sea,
como un valor que va más allá de la familia o de lo que te rodea inmediatamente, que está en lo que te rodea pero que también está mucho más allá,
yo no lo he vivido ese valor...»
Tot i que no assumeixin el valor en funció de la seva definició actual,
rebutgen la idea que la seva generació no sigui solidària, ja que, darrere el que
ara s’entén com a solidaritat, observen valors com respecte, responsabilitat,
honradesa, honestedat, ètica o justícia, els quals assumeixen com a propis.

ELS VALORS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA I LA SEVA RELACIÓ AMB LES DROGUES ■

159

En referir-se a la joventut, remarquen una sèrie de valors que consideren
que s’estan perdent: estètica, llibertat, creativitat, afectivitat i rebel·lia; començant per l’estètica, la conceben com un valor afegit a la urbanitat, les bones
maneres, el respecte i la bona educació.
«Un valor es la estética y dentro de la estética incluyo la urbanidad,
los buenos modos, el ser una persona civilizada en el sentido... tal, que estamos todos echando de menos, el respetar a los demás, el... (...) pues no es
estético que a las tres de la mañana un patio de luces esté sonando la música... no es estético que una persona mayor entre en un autobús y nadie
mira pa ella, no es estético que a una embarazada no se le ceda el paso... o
sea, esas cosas van... contra una cosa que había antes que era lo que llamamos buena educación, y no sé por qué la llamamos buena educación, pero,
desde luego, era buena.»
Pel que fa a la llibertat en el seu sentit més estricte, la vinculen a la
tolerància i al respecte quan es posa en pràctica. Però la llibertat cal assumir-la i
utilitzar-la correctament, ja que, si no, derivarà en llibertinatge, error que atribueixen als joves: la incorrecta assumpció i utilització de la llibertat de la qual
gaudeixen, situació que propicia problemes com, per exemple, la drogoaddicció.
«Mira a ver cuántas ocasiones tú has pasado de la raya de la libertad al libertinaje, con hechos o pensamientos o lo que sea ¿verdad? Entonces, hay una sociedad que nos ha facilitado una serie de cosas que en
nuestras edades no ha sido fácil asimilar y los chavales más jóvenes las han
asimilado mucho mejor que nosotros... no digo...Yo digo una gran mayoría,
no de la minoría, ni los que se pinchan, ni los que se drogan, por que es que
dicen, porque es que ¡jó!... no todo es droga y no todo es... juerga y tal. Ahí yo
creo que hay una juventud muy, muy sana ¿eh?»
La creativitat està essent avortada per la societat, però també per la
mateixa condició humana («La sociedad no los deja ser... no los dejamos ser
creativos»).
L’afectivitat ha estat transformada en la seva manera d’expressar-se, de
manera que ha perdut el sentit que tenia.
«–Ahora que esta nueva... esa nueva era que todo es pura imagen,
que no leen, que no dialogan, que el Internet te da amor... a través de unas
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ma... de unas teclas y de una pequeña pantalla tú te enamoras, no tienes...
pa qué quieres el olfato, el tacto, la vista, el oído, lo otro ¿es que no necesitamos tocarnos, es que no necesitamos bailar juntos...?
–Se tocan más que nosotros.
–...se tocan... de repente, o sea, no se tocan. Van al final de la cuestión...
–No, no, peor aún, no se miran...
La rebel·lia pròpia de la joventut, associada, més que cap altra cosa, a la
vitalitat, està despullada del seu sentit en un món en què els joves viuen amb
totes les comoditats i estan «amuermaos». Assumeixen una part de la
responsabilitat en les actituds còmodes i conformistes de la generació dels seus
fills, ja que els han permès emmotllar-se a aquesta situació. No obstant això,
després de reclamar més dosis de rebel·lia i de vitalitat a la joventut, es mostren
cauts a l’hora de defensar el valor rebel·lia: la rebel·lia serà molt matisada en la
seva aplicació, que serà contra coses genèriques i que «merezcan la pena».
Qualsevol altre tipus de rebel·lia serà mal vist.
«Los rebeldes suelen ser gente inestable que está todo el día cargándose contra lo que sea; para encontrar un tío que sea rebelde con algo que
merezca la pena, te encuentras cincuenta...»
L’obediència serà positiva pel que suposa de necessari quant al principi
d’autoritat. Però tot això sense caure en la submissió, rebutjada frontalment:
«obediente tienes que ser, además pone... si fuera ser obediente, pero es ser
muy obediente, eso ya... es ser tontino». Consideren que l’obediència és un
reforç del necessari valor autoritat, en crisi en l’actualitat.
«–Es verdad que el principio, como le llaman, el valor de la autoridad puede que también esté en crisis.
–Puedes ser autoritario y ser fantástico.
–Yo creo que es un valor que debe de existir.»
Així mateix, indiquen alguns valors que prevalen en l’actual societat:
consumisme, diners i competitivitat. Que «todos seamos consumistas» és fet
que assumeixen amb total normalitat, ja que es tracta de components culturals
dels quals l’individu no es pot escapar. En aquest context, arriben a indicar fins
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i tot que la cultura del consum condueix les dones a ser-ho més. Aquesta
afirmació propicia una coartada desculpabilitzadora als dos sexes...
La competitivitat és el gran enemic de la solidaritat, ja que, tot i que
volem ser solidaris, els comportaments competitius i egoistes, dels quals no
podem escapar, ens impedeixen ser-ho a la pràctica.
«...Es un mundo del que mejor... estudia, del más inteligente, del más
guapo, de tal... ¿cómo va a haber solidaridad?»
Aquesta competitivitat propicia el desenvolupament de l’ambició. En
l’actual context social, ser poc ambiciós pot comportar una sèrie de problemes
per a la persona («te comen»).
«La sociedad está creando gente con un espíritu competitivo muy
fuerte ¿no? Eso parece que está alejado del ser poco ambicioso.»
Tot i defensar la necessitat de posseir certes dosis d’ambició, no poden
obviar totes les connotacions negatives, relacionades amb el materialisme, que
envolten aquest valor. Per aquest motiu, procuren indicar que cal situar
l’ambició dins les pròpies possibilitats individuals, perquè no és el mateix «tenir
ambicions» que «ser ambiciós» o «anhelar el poder», i intenten obrir la definició
d’ambició a concepcions més metafísiques («si yo tengo un amor al prójimo,
quién me va a quitar de ser ambicioso con tener cada vez más amor al
prójimo»).
Defensen la prudència com a valor positiu, ja que destaquen que «la
inteligencia es cobarde». No accepten que es parli de la valentia com a terme
oposat a la prudència («lo contrario de prudente es ser arriesgado») i analitzen
la prudència com un comportament de coratge davant les dificultats que
planteja la vida, però sense córrer riscos, és a dir, qui s’arrisca no és un valent,
sinó un imprudent.
«Yo el valor, o sea, la valentía no lo considero un valor especialmente
bueno, como sí considero especialmente bueno, por ejemplo, el coraje. El
coraje individual de las personas cuando se enfrentan con una dificultad
insuperable, eso sí lo considero un valor. A mí, el tío que se sube a un alzao
y que diga pues ahora me rompo la cara...»
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Tot el que envolta la família és considerat com un valor molt important,
sense que això no impedeixi que reconeguin l’existència d’una època en la vida
en què la persona se n’ha de sentir més independent: la joventut. Al si de la
família resulta de gran importància el valor fidelitat, ja que és una part fonamental de la seva estabilitat. No obstant això, matisen aquesta idea quan la fidelitat fa referència a la parella: llavors serà un assumpte propi i no generalitzable.
«La pareja es la pareja y ahí yo no me puedo meter nunca. Pueden
ser infieles y ser felicísimos... puede él ser infiel y ella perdonárselo y todo lo
que quieras; yo la pareja la respeto. La familia ya me parece que hay otro
problema, puesto que ya tenemos una familia, unas personas a las cuales
somos pareja y tenemos una trascendencia.»
Des d’aquesta perspectiva generacional, afronten que el tema de la
fidelitat té una mica de «malformació catòlica», que condiciona la seva actitud.
Per aquest motiu, tot i que la consideren un valor molt important, sembla que
mostren un cert anhel del que podria haver estat si haguessin viscut en una altra
època. Són l’únic grup que planteja, tot i que sumàriament, altres aspectes de la
fidelitat, els que no tenen a veure amb les connotacions sexuals ni amb les
relacions de parella.
«–La fidelidad para mí es un valor importantísimo, pero no sólo en
la pareja: la fidelidad a los amigos, la fidelidad a los hijos...
–Pero yo metería entonces un elemento también de análisis: el ser
fiel a la pareja ¿es que solamente trae el... el concepto sexual? Porque yo puedo ser perfectamente fiel a mi pareja en todos los aspectos... y echar una
cana al aire si me surge de vez en cuando.
–O viceversa: puedes ser absolutamente infiel y no rascar bola.»
Finalment, realitzen una distinció entre viure intensament i viure
tranquil·lament que fa compatibles les dues tendències.Així, viure intensament
no serà més que «viure el moment» (sense cap càrrega de risc, aventura o
valentia), moment que pot ser tranquil o agitat. Per tant, s’inclinen per una vida
tranquil·la, però experimentant intensament la seva tranquil·litat.
«–A mi me gusta vivir intensamente, qué quieres que te diga, pero
me gusta la vida tranquila... Decir intensamente no quiere decir que me
gusta ir de baile ¿eh? Pero me gusta vivir cada momento de la vida.»
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COMPARACIÓ ENTRE ELS SEUS VALORS I ELS QUE ATRIBUEIXEN
ALS CONSUMIDORS DE DROGUES
Valors propis

Família com a valor important, tot i que
en determinades èpoques de la vida sigui
necessari buscar una certa independència.
La fidelitat té valor en el context de la
família, tot i que en el cas de la parella no
és imprescindible (segons els acords).

Valors que s’atribueixen als consumidors

Desig d’independència, propi de
l’edat.

Ambició esperonada per la competitivitat.
Dins les possibilitats individuals.
Rebel·lia com a valor. Els joves d’ara
no són rebels.

Rebel·lia en general i en relació amb la
família.

Prudència que gestioni dosis de valentia.

Valentia.

Individualisme. La solidaritat és
desitjable, però ha de partir de l’individu.
Tolerància desitjable, no de fet.
Viure intensament i tranquil·lament
cada moment.

Gaudir i viure intensament (com
a joves).

Des de la seva posició d’adults amb fills ja grans, reconeixen els consumidors, però els ubiquen en dos trams: el primer correspondria a la generació dels
seus fills/filles i el segon a la dels més joves.
Per aquest motiu, potser, es pot entendre la seva afirmació que alguns
valors dels consumidors estarien més a la vora dels que senten a la seva edat
com a desitjables que dels que senten els joves en general. De fet, consideren el
consum com un fet normal, propi d’una època de la vida. Això ho poden
percebre des de la seva experiència particular: una generació de fills que han
completat un cicle complet d’experimentació amb les drogues i actualment
estan absolutament normalitzats en el món adult.
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VII. Els valors que s’atribueixen
als consumidors de drogues

7.1. Una imatge dels consumidors de cap de setmana
Als epígrafs precedents, resulta evident que el consum de drogues
s’associa a un cert tipus de valors. Així mateix, hem pogut fer la hipòtesi que
aquests valors no representen una opció residual d’altres èpoques històriques,
sinó que estan en ple desenvolupament. En principi, això és quelcom que no
sembla correspondre gaire a la imatge dels consumidors de drogues que
domina la percepció social, però, de fet, la societat, els ciutadans, saben que
aquesta imatge és estereotipada, no és real, i quan se’ls força ho reconeixen.
Vegem com.
Com ja hem explicitat al primer capítol, per poder abordar aquest punt
es va haver de forçar una fórmula determinada de consumidor de drogues, que
evités que els grups es posicionessin davant l’estereotipus dominant del consumidor marginal d’heroïna. Enfront d’aquest estereotipus, com ja vam comprovar al pretest, es produeix un tancament immediat del discurs, que implica
l’atribució a l’heroïnòman d’una anul·lació de la voluntat personal i, en aquest
sentit, de la inexistència de valors propis.
Per aquest motiu, en la dinàmica dels grups, es va introduir el perfil del
consumidor de cap de setmana, que, sense forçar arguments de prevaloració per
part de l’equip investigador, permetés als participants fer servir una imatge
menys carregada que la de l’heroïnòman, que la del ionqui:algú que consumeix
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els caps de setmana o de tant en tant, que consumeix substàncies diferents a
l’heroïna, com cocaïna, alcohol o drogues de disseny... Un cop plantejat el
perfil amb aquestes claus, els mateixos grups van donar forma al prototipus i van
construir una determinada percepció del consumidor de drogues en funció de
diferents imatges, que són, en definitiva, les que s’analitzen en aquest apartat.
Com ho anirem veient, no es tracta d’un prototipus simple, sinó més
aviat d’una imatge contradictòria, que se sosté sobre un missatge de doble
vincle. D’una banda, aquests consumidors són els protagonistes, si més no els
protagonistes mediàtics, d’una certa realitat que els relaciona amb «allò que els
joves han de fer» (sobretot, des de la perspectiva dels valors materialistes
dominants). Però, de l’altra, el comportament implícit en el prototipus és una
font de riscos que, també en la seva versió mediàtica, es relaciona amb els
«perills que aguaiten els joves i dels quals cal prevenir-se». Un doble discurs,
per tant, els components del qual exposarem de forma independent començant
per la idea de protagonisme social.

7.1.1. El perfil del protagonisme social: valents, temeraris,
independents i rebels
El principal valor associat al protagonisme social dels consumidors de
cap de setmana és la valentia, o tendència al risc, que se suposa que és un dels
paràmetres que orienten la conducta en el cas dels consumidors, en la mesura
que es considera que és un desig imprescindible perquè sigui explicable el
consum.
Cal tenir en compte, però, que és precisament en les contínues referències a la valentia (atribuïda als consumidors) on apareix el salt que, en alguns
moments, els membres dels grups fan cap a l’estereotipus del consumidor
d’heroïna. En tot cas, la valentia és un dels primers valors que s’atribueixen
explícitament als consumidors en els grups, i, a més a més, de forma recurrent:
és un primer aclariment del tipus de consumidor de cap de setmana que s’ha
forçat com a referent.
«...Cal tenir valor per injectar-se... Jo no m’atreviria...» (BAR-M/35-40).
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La imatge de la valentia respon a l’observació des de fora d’un comportament, és a dir a una valoració externa: es considera que un consumidor és
valent per assumir el risc en si mateix. Però aquesta perspectiva de la valentia
no implica cap relació amb la «gosadia» davant altres conjuntures que requereixen una perspectiva de futur, que és la manera com s’analitza la valentia en
general, especialment pel que fa als reptes laborals.
«Yo creo que son muy valientes, sólo el hecho de probar...
–una imprudencia total...
–son valientes, desde luego
–son valientes...
–o sea, para probarla hay que ser valiente. A mí me han ofrecido
coca mil veces, y yo no la he probao en la vida (...)
–¿Es de valientes? No lo sé es que... o ser muy imprudentes. Son
valientes pá probarla...» (PAR-H/46-55).
En el cas que ens ocupa, la valentia, com a valor, té sentit en la immediatesa, molt relacionada amb el matís de la demostració cap als altres, i no es
relaciona amb decisions més o menys transcendents vinculades amb projectes
personals.
Sembla que, sobretot des dels grups de joves, s’apunta més a un tipus de
persona concreta, no específicament consumidora de drogues, però amb la qual
–si més no en aquest aspecte– alguns consumidors tindrien força a veure, que
es caracteritza per un voler ser valent (i, com veurem més endavant, voler-se
divertir o demostrar que un es diverteix, o voler tenir o demostrar poder). És
un tipus vinculat exclusivament a l’assoliment d’una determinada «aparença» o
imatge personal, en el context del grup d’amics o coneguts.
«Y los que... no estaban hablando de alcohol, estaban hablando de
droga.Y la gente que toma drogas, primero, tienen que ser conscientes de lo
que se están metiendo, y no lo son y quieren ser más valientes... y ellos
hacen eso porque no se consideran valientes. Yo lo veo así, vamos, que se
meten...
-Hombre...
–Para estar... «oh, que chulo, aquí estoy yo...»
–Son más valientes...» (ZA-D/17-19).
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El consum de drogues representa llavors una eina que possibilita
apropar-se a aquest model ideal de valentia al qual s’aspira, per als qui, de fet, no
tenen el caràcter o la personalitat necessària per aconseguir-ho d’alguna altra
manera.
«Evidentemente, un chaval que sea timorato le gustaría ser valiente,
pero como no puede ser valiente por su carácter, entonces se droga y entonces...» (GIJ-M/55-60).
En qualsevol cas, la valentia és un valor que es reconeix als consumidors
com a conducta i, a vegades, no sempre, com a intenció: es creu que arriscar-se
a provar les substàncies requereix una dosi d’aquest valor.
A més a més, perquè s’afirma que no tots els consumidors han de
desitjar necessàriament ser valents, se’ls titlla d’imprudents. Imprudència seria
el mateix que valentia sense consciència, que és, en definitiva, l’opció de valor
atribuïda als consumidors de cap de setmana. De fet, es diu que alguns són
valents i que tots, imprudents.
«–Yo pienso que para poder decidir...
–...porque arriesgarte a enrollarte a algo... un poco arriesgao ¿no?
–No porque yo creo que ser valiente es conociendo lo que te puede
pasar...
–Yo no me arriesgo...
–(...) yo pienso que te puedes llegar a habituar a eso y... hay que ser
un poco arriesgao (...) hay que ser valiente para eso porque sabes que por
lógica...
–(...) desde luego, por lo general, una persona prudente no se arriesga. No se arriesga...» (SAL-D/46-55).
La imprudència, que no és un valor perquè no es busca, sí té relació amb
una característica que es repeteix en el dibuix del perfil del consumidor: el
nihilisme o la indiferència com a actitud vital.
«...Y lo de valiente... muy valiente porque... vas a estar...
–...eso no es ser valiente...
–...no es valiente es...que le da igual todo...» (SEV-H/17-19).
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Un tercer valor que s’atribueix als consumidors de cap de setmana és la
recerca d’independència en relació amb la família, o, si més no, d’una independència simbòlica o temporal. Aquesta atribució s’explica a conseqüència del
consum: si la família és l’entitat que suporta la contenció, la seguretat i l’estabilitat de la persona, el risc associat al consum és possible per a persones que
no troben els seus referents en el nucli familiar o que volen evitar aquests
referents.
«Yo pienso que tiene que ser muy independiente...
–... muy independiente.
–... una persona de está dentro de la ... no puede ser muy familiar...»
(PAR-H/46-55).
«...tenderán más a la independencia
–...porque si fueras más familiar estarías más con la familia, digo yo,
le darías más importancia.Y quizás, por el hecho de que tus padres sean así
o asao, digo yo...
–(...) al buscarse ese apoyo con los amigos, se desvían con más facilidad.» (SAL-D/46-55).
L’explicació és que, d’alguna manera, sembla necessari optar entre la
família i els àmbits en què es desenvolupen les oportunitats per al consum
(sortir de casa, anar amb els amics, sortir d’excursió o de vacances, etc.), perquè
es tractaria de dos espais incompatibles. Per aquest motiu, se suposa que el
consumidor de drogues realitza una opció que demostra que la seva prioritat no
és la proximitat a la família, tot i que aquesta decisió no invalidi absolutament el
desig o la necessitat de tenir aquest element de referència fonamental per a
l’estabilitat personal.
«...Yo... en lo de... la familia. Más independiente de la familia...
–...igual que yo...
–...yo no he puesto tanto... tanto independiente... yo he puesto... algo
más familiar... pero no tanto.
–...yo que sé... depende de la situación... pero es que normalmente... es
que a lo mejor tu vas más a tu bola... y tío... estás más tiempo fuera de tu
casa... yo por eso pero... que le gusta estar en su casa. Te cuesta tiempo fuera
de tu casa... jugando al futbol o...
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–Lo que está claro es que si te metes una rayita a las cuatro...no vas
a llegar a las seis a tu casa ¿no?...» (SEV-H/17-19).
Evidentment, l’esmentada opció és un requisit quan es tracta dels més
joves i es manifesta en relació amb la família d’origen. Una altra cosa és la família
que un mateix crea, des d’una altra perspectiva d’edat, que estarà organitzada al
voltant del que cadascú hagi decidit prèviament.
«Serían más independientes...
–(...) yo los que llamo, los que además que conozco, llamo los porreros, ellos y ellas, son personas normales, y que viven en pareja, que son fieles, con lo cual...
–(...) porque también conozco las personas que han empezado así y
han terminado...
–(...) es gente normal, familiar...
–En una familia estabilizada, con un trabajo estable...» (SAL-D/
46-55).
Només el grup de solters sense fills, de 35-40 anys, mostra una imatge
diferent, que, com analitzarem més endavant, no fa referència exactament al
consumidor de drogues sinó a la generació més jove (a la qual consideren representant de determinats tipus de consum de drogues), en relació amb la qual
aquest grup manifesta les diferències més grans. Així, aquest grup pensa de tots
els joves (no necessàriament els consumidors) que realment no es volen independitzar de la família.
«Son más familiares, son poco ambiciosos.
–¿Pueden ser más independientes de la familia?
–Al contrario.» (COR-M/35-40).
També existeix una certa coincidència entre els grups en atribuir als
consumidors de drogues la rebel·lia com a valor, coincidència almenys nominal,
en la línia de la resta de les característiques exposades. Però aquest és un valor
complex, ja que el consum de cap de setmana, d’una banda, s’associa (bàsicament des dels grups d’adults) a un reflex de la insatisfacció genèrica dels
joves en relació amb una falta d’alternatives i d’expectatives de futur; però, de
l’altra, des dels mateixos grups d’adults, la rebel·lia s’entén com una característica pròpia de la joventut, independent de la manera d’expressar-la, i per
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aquest motiu seria també una característica comuna dels consumidors de
drogues i de tots els joves per extensió del terme. Aquest tipus de rebel·lia es
relaciona amb el desacord amb les ofertes (o manca d’ofertes) que es fan des del
món adult i amb l’expectativa del jove, que necessàriament s’ha d’enfrontar i
s’ha d’oposar (com a grup) a qualsevol forma o situació que vingui imposada
des del món adult. En realitat, els adults projecten la seva història personal, amb
la seva actuació «rebel» en un altre moment de la història del país i que voldrien
que els seus fills repetissin.
«...pero por rebeldía, yo pienso, hacia muchas cosas...
–indudablemente ellos intentan con eso llenar algún tipo de vacío,
en esa diversión que tienen el domingo porque no hay otras alternativas...
–rebeldía familiar...» (GIJ-M/55-60).
«Por salirse fuera de las normas estas generales en las que vivimos
–eso puede ser porque sean rebeldes, es decir...
–sí, sí
–Yo pienso que por rebeldía...» (PAR-H/46-55).
«¿obediente? Yo pienso que...
–yo pienso que más bien rebelde (...)
–porque los jóvenes en general son rebeldes.» (SAL-D/46-55).
Aquesta atribució de la rebel·lia des dels grups de més edat, especialment dels qui tenen fills i se situen a l’altra banda de la barrera, és compartida
pels més joves, però des d’una perspectiva completament diferent: per als
adults, el consumidor de drogues és rebel i s’enfronta a la realitat actual a la
recerca d’altres coses; per als joves, en canvi, aquesta actitud està «desfasada». No
la reconeixen com a característica generacional sinó més aviat com excentricitat sense sentit, més pròpia d’altres temps.
«Ya he comentado un poco también, para mí que tenía pinta un
poco de rebelde... yo no me considero rebelde, así, yo por ejemplo, cuando he
marcao yo he puesto que era casi rebelde y éste que he marcado he puesto
rebelde entero.
–Sí, pero lo que has dicho antes...
–Sí, yo también he puesto rebelde del todo y no me considero rebelde...
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–Quizá antes estaba mejor visto el ser rebelde ahora... depende de la
causa.
–...Sí, bueno pero rebelde ese...
–Yo creo que hay que ser rebelde para alguna cosa... si tienes alguna
causa para estar en estado de rebeldía pues sí, o sea entre el medio entre
obediente y rebelde, así
–De todas formas... rebelarse contra algo y el rebelde se le ve como
loco, un poco...
–Si tienes alguna cosa interna o lo que sea pues ya sí...
–Depende porque yo, por ejemplo, yo creo que antes en la época de
mis padres estaba mejor el trabajo y sin embargo no hacían más que tener
huelgas y... y luchas sindicales.
–...porque tenían muchas cosas que...
–...y ahora que nos lo han dado todo hecho pues... sin embargo ahora está peor el trabajo.» (POR-M/25-27).
Des d’aquesta perspectiva, consideren que un jove d’ara ha de bussejar
molt per trobar motius de rebel·lia. Tots els canvis socials importants s’han
assolit («nos lo han dao todo hecho») i ja no té sentit un esperit general de
rebel·lia. Només queden els motius interns, propers a la «bogeria».
La idea d’aquests grups de joves implica que, davant els problemes que
troben, relacionats fonamentalment amb les dificultats d’incorporació al món
laboral, el que es pot esperar i desitjar és, com ja hem vist, l’esforç i l’ambició, ja
que les coses s’aconsegueixen mitjançant l’aposta i la convicció personals.
Aquest seria el motiu que explicaria que un comportament allunyat d’aquests
paràmetres, que pretén trencar amb els canals establerts per mitjà dels quals es
pretén aconseguir la integració, s’aproparà a posicions incomprensibles des de
la normalitat: seria cosa de «bojos».

7.1.2. Els altres valors atribuïts als protagonistes: recerca del plaer,
falta d’ambició i d’escrúpols, egoisme i individualisme
Pel que fa a un altre tipus de valors atribuïts als consumidors de drogues
de cap de setmana, el que s’esmenta més sovint és el desig de viure intensament,
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de divertir-se i de gaudir per damunt de tot: l’hedonisme vinculat a diferents
qüestions vitals.
«...una persona... que le guste... la fiesta...
–...por ejemplo, ¿tú piensas en un amigo tuyo que es así?.
–...si es verdad, por ejemplo... yo conozco a gente, amigos míos... que
más o menos... gente pijilla.» (SEV-H/17-19).
«Lo de vivir intensamente yo creo que sí, vivir más intensamente
que tranquilamente...
–(...) son más tolerantes y viven más intensamente, a mí me parece
también.
–Yo creo que lo hacen por vivir más intensamente.» (SAL-D/46-55).
Una primera interpretació és que aquest desig de gaudir per damunt de
tot té un sentit clarament presentista: el més important és divertir-se, més enllà
de les conseqüències de cara al futur (el «demà» genèric). Aquest aspecte enllaça
absolutament amb el que s’ha dit sobre la valentia: la prudència hauria de
modular aquest desig de diversió des d’una perspectiva de llarg termini, i això
no interessaria als consumidors de drogues. De fet, com hem vist anteriorment,
els grups no s’equivoquen: el presentisme és la base social del risc en relació
amb les drogues. No obstant això, tot i que sigui el risc socialment més compartit, és també el valor negatiu per excel·lència.
«Lo de vivir intensamente.Yo creo que ellos van a comerse el mundo.
Da igual que necesite meterse una raya porque voy a vivir lo que no ha
vivido. Pasan de todo.
–Lo ven de otra manera...
–«Soy más valiente, tengo más poder» (...)
–¿Lo de vivir intensamente? Vamos, yo creo que sí... lo de vivir intensamente y ser valiente y todo eso. Con eso se sienten más valientes...» (ZAD/17-19).
El reconeixement d’aquesta realitat es basa en el següent: si, justament
per a l’objectiu de la diversió, les drogues adopten el caràcter instrumental que
facilita l’assoliment d’objectius immediats, és a dir, si són la manifestació més
clara del mateix presentisme, ambdós, les drogues i el presentisme són ferms
aliats.
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«–No, es para disfrutar más intensamente el fin de semana... viven
intensamente.
–Pierden las inhibiciones, se meten en el mogollón (...)
–la deshinibición es muy importante.
–y luego hay otra cosa que es disfrutar más intensamente o creer
que vas a disfrutar más intensamente.» (GIJ-M/55-60).
El desig de divertir-se el comparteixen els consumidors entre si i, probablement, amb altres sectors de població reflectits als mateixos grups. No
obstant això, en funció de característiques específiques i fins i tot del tipus de
substància consumida, aquest objectiu unit a altres (demostració de valentia,
poder) torna a apuntar el tipus esmentat, definit pel desig d’aparentar i que, en
la mesura que també incorpora referències a la falta d’interès o d’expectatives
per un altre tipus de coses, podríem anomenar nihilista formal.
«Porque piensan que se van a divertir más
–Que se van a montar ahí, yo que sé que...
–Pero eso, por ejemplo, depende de lo que te metas...
–Depende de lo que te metas...
–No es lo mismo que te fumes un porro o que te metas yo qué sé...
–O que te metas, yo que sé, una pastilla... parece que estás... dicen que
si flipas y tal. Bueno, pues si te fumas un porro... estás tranquilamente
hablando con uno, y te fumas un porro... tampoco... No sé.
–Pero... porque luego dicen que se lo pasan mejor, pues... hay veces
que bebes para pasártelo mejor y que fuman...
–No, pero yo por lo menos en eso... que hay gente que toma drogas y
bebe y eso por...
–Por diversión...
–No por diversión sino porque se creen más, entonces esa gente, para
mí, se le nota mucho...» (ZA-D/17-19).
A aquesta argumentació se superposa la que tracta d’aportar una explicació o justificació que implica de forma més general tots els joves (al·ludits
globalment com a consumidors): per la seva edat volen i necessiten divertir-se i
viure intensament, però, a més a més, han de fer-ho per poder «suportar» les
càrregues d’obligacions en què estan sumits la resta de la setmana.
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«...A mí me parece que es una especie de liberación en contrapartida
a lo que les implica el trabajo de la semana (...)
–Y es que son jóvenes y necesitan otras experiencias, experiencias
fuertes.» (SAL-D/46-55).
La recerca de poder és un altre dels tòpics atribuïts als consumidors de
drogues; vinculat, en certa manera, a aquest tipus «demostrador de valentia», el
poder que s’atribueix no té els mateixos continguts que el que s’analitza en
el discurs general de la societat. Pel que fa a la imatge dels consumidors de cap
de setmana, el poder, com a valor, es relaciona amb la demostració de força i de
resistència, amb voler sentir-se superior. És un tipus de recerca vinculada a
àmbits festius (com no?) en les relacions socials, però que, més enllà de la mera
demostració, no té matisos –aparentment– relacionats amb el desig d’exercir
influència o lideratge, i molt menys amb l’ambició amb vista al futur. Es tracta
per tant d’un poder immediat i sense ambició.
«Por poder o ambición no creo que lo hagan...
–Bueno hay quien sí ¿eh?
–Cuidado... que hay gente que se droga.. .por ejemplo, los artistas. El
ser poderoso, yo no me gusta citar a la gente... el ser poderoso, por ejemplo
un cantante y tal, se lo hace para aguantar muchísimo más y ser más poderoso.
–Pero eso no es poder ¿eh?
–¿no?
–Ambición
-Es porque ellos...si no, se dormirían.Y entonces...
–Exactamente, como no puedo... tengo que ser más que nadie...
–No será por poder. Por poder creo yo que sería pues un tío que diga
pues como me voy a chutar el fin de semana, pues para, no sé, para subir
al...
–Es que precisamente los chutes que estás diciendo en dentro de la
juventud, lo hacen para aguantar. A mí no se me mete en la cabeza que la
juventud pueda estar dos o tres días como les han metido a la juventud, de
juerga...
–Bajo mi concepto eso no es poder.
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–Mmm... bueno es demostrar que son más poderosos que el otro que
se duerme.
–Más poderosos no, más fuertes...» (PAR-H/46-55).
«Yo pienso que son poco ambiciosos, ¿no?
–Tienden a tener poder.
–¿... que toman eso por poder?
–Yo pienso que sí.
–Se sienten un poco superiores (...) normales no se sentirían... les
hace sentirse...
–El poder, bueno, no solamente el poder...
–Una persona tímida a lo mejor si bebe... se abre más, a las chicas, o
al revés...
–Claro, pero eso lo van buscando en la droga, pero es porque ellos
son lo contrario, ellos son poco ambiciosos, y necesitan un estímulo externo
para sentirse... individuos fortachones.
–Estamos refiriéndonos a ellos, con lo cual, efectivamente, lo que
buscan es poder en definitiva.
–Buscan (...) que es lo que no son, poco ambiciosos.» (SAL-D/46-55).
Per aquest motiu, per sota d’aquesta aparent recerca de plaer (des del
codi valoratiu dels no consumidors, que confirmen alguns grups), l’atribució real
és la falta d’ambició, que afecta alguns valors suposadament primordials, com
l’esforç per aconseguir les coses que un es proposa, l’interès pel futur i l’assumpció de responsabilitats.
«...es poco ambicioso, no sé... El típico ese prototipo o es un pijo que le
da todo igual...
–...que tiene ya de todo y no tiene nada que mencionar...
–...así que y hace de todo y desde luego ambición no tiene, no tiene
ni ambición por...
–...por superación...ni por nada.
–Puede ser una persona normal y corriente... que le da el fin de
semana y luego tener ambiciones, yo creo que no tiene nada que ver...
–Joé... yo me muero, estos que están el lunes y el martes durmiendo,
habían estado toda la noche chumba, chumba... un domingo, o sea yo cuan-
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do salía por la mañana les veía a las ocho de la mañana el lunes, joé estos
sí que son... pero estos ni estudian ni nada ¿que hacen el lunes? porque yo
estaría el lunes todo el día tirao en la cama.
–hay personas que tienen más aguante.
–Pero... yo desde luego por lo menos intentas ser lo mínimo de responsable de estar el lunes en condiciones.
–Pero eso no te quita para ser ambicioso o dejar de serlo.
–Si eso es ser muy ambicioso... eso es que te da todo igual...
–Pero para tener una ambición y querer lograrla tienes que estar un
poco espabilao, porque si es como una planta todos los días, bueno si tendrás un montón de millones pero estoy aquí sentao y a ver si me vienen
todas, a ver si se me cumplen, tienes que ser un poco activo.
–Y muchas veces tiene que quedarte el fin de semana a estudiar o... y
dices joé, si salgo el viernes o el sábado es que el domingo no hago nada y
tienes cosas que hacer... entonces hay gente que se intenta cuidarse un poco
controlarse un poco y el típico que no hace eso pues... yo creo que es el...
–Eso sería ser responsable, no ser ambicioso.Yo puedo ser super poco
reponsable y ser super ambiciosa.
–Joé, yo soy ambicioso, quiero llegar a la luna joé pero si no hago
nada por ser ambicioso, pues es muy bonito decirlo pero... tienes que... tienes
que intentar serlo digo yo... el ser ambicioso no es decir yo soy ambicioso,
quiero esto, esto y esto y a mí que me lo den.
–No, tienes es ir a por ello claro...» (POR-M/25-27).
Fins i tot tenir un cert ritme de vida, de festa i de consum de drogues
obliga a sotmetre’s a qualsevol tipus de treball per aconseguir diners. I això no
és ambició, ni desig de poder, perquè no és una inversió de futur sinó una
manera de gaudir del present, sense objectius reals i clars en relació amb el que
es vol aconseguir en la vida.
Una altra característica que se suposa als consumidors de drogues és una
certa tendència a l’individualisme, exposat sota l’argument que si el consumidor
de drogues busca (amb el consum) ser diferent, transformant-se en una persona diferent o amagant les seves mancances, és algú que no manté un compromís amb el que l’envolta i que, d’alguna manera, fuig del que té a la vora
pensant fonamentalment en si mateix.
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«Por individualismo, yo creo que también, porque pienso que un tío
que se enmascara el sábado y dice hoy soy distinto que...» (PAR-H/46-55).
En aquest sentit, se suposa que el consum de drogues condiciona les
relacions amb els altres, de manera que l’ordre de prioritats estarà marcat des de
les necessitats d’un mateix sense pensar en els altres, en part per mantenir el
propi consum.
«...en el consumismo... y en más vividor... supongo ¿no?
–...Individualista.
–¿individualista?
–Sí porque... estamos hablando de la droga, y la droga tío... siempre
vas a tirar para ti mismo... y siempre te va a alejar de tus amigos y siempre... vas a mirar más por ti que por los demás (...) le estoy haciendo un mal
a un amigo pero me estoy haciendo un bien a mí, pues eso como la necesito
yo... yo por ejemplo individualista si se ve... intolerante también...» (SEVH/17-19).
Però l’anàlisi de l’individualisme també està associat a les atribucions
que es realitzen a la joventut en general, dins una consideració de l’individualisme com a realitat per al conjunt de la societat. Malgrat tot, des d’aquesta
mirada es considera que és «normal» que els joves tinguin ganes de gaudir i
siguin individualistes, egoistes, etc.
«...por egoísmo, no tengo hijos porque no me da la gana. O sea, que
en el fondo... son unos... son insolidarios totalmente.
–Yo pienso que tampoco una pareja se plantea de que no van a
tener hijos y tal. Se lo plantean por comodidad (...)
–No, o por disfrutar de la vida, te dicen... porque luego, te atan
mucho los hijos, te ata no sé quien, bueno... pues es su opción, porque yo
tampoco...
–Bueno, pues entonces... individualistas ¿no?
–Individualistas y rebeldes, algo tienen que tener, porque si los chicos
no son individualistas ni rebeldes a los veinte años... pues no sé cuando van
a ser... a los sesenta desde luego...» (PAR-H/46-55).
En el context d’alguns dels valors esmentats (hedonisme, individualisme,
nihilisme, etc.), s’emmarca també la consideració del consumidor de drogues de
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caps de setmana dins un tipus de persona que dóna prioritat, en la seva recerca
de diversió individual immediata, a les relacions caracteritzades per la falta de
compromís. Així, afirma que li interessa «ligar», seduir, però sense la pretensió
d’una relació estable.
«aparte de que van más a ligar...
–yo creo que van a ligar, pero con su pareja de lo mismo.» (SAL-D/
46-55).
«...hay gente de una forma y hay gente de otra...
–...pero también tiendes más a... pasar de la gente... estás a tu rollo... y
a no tener que estar con una tía... a fiarte de una... tú estás a tu bola
¿sabes?... y lo que tenga que venir vendrá. Es, o mejor... a tu ambiente y no
necesitas a nadie.» (SEV-H/17-19).
Però també, i potser per tot això (vinculat a una manera de catalogar els
joves en general, sobretot per part dels grups d’adults), s’atribueix globalment
un cert tarannà de tolerància a tot allò que té alguna relació amb les drogues i
els joves: «La gente ahora es muy tolerante» (SAL-D/46-55). El que passa, però,
com ja s’ha dit, és que la tolerància i l’autoritarisme són dos valors que generen
al·lusions contradictòries, i en relació amb els consumidors de drogues de cap
de setmana es projecta de forma manifesta la mateixa contradicció.
D’una banda, el consumidor de drogues podria ser autoritari, atesa la seva tendència a l’individualisme, ja que tendirà a imposar els seus ritmes i interessos a costa del que sigui; però també, de l’altra, es considera que pot ser
extremament tolerant, des de la interpretació de la tolerància com a deixar fer
o indiferència.
«...pues yo lo veo más autoritario.
–...yo lo veo... yo me voy ahí a fumar mi porro y... los demás...
–...yo lo voy a hacer...
–...eso puedes hacerlo pero... es más individualista... autoritarios no,
si son amigos tuyos no te ofrecen... y no dice, «no mira... tu te vas a meter
porque tú vienes conmigo y tú te vas a meter»... qué va, tío... muchas veces he
salido con ellos y nada... ni te ofrecen ni... son amigos tuyos... no ofrecen porque no quieren que estés metido en eso porque eso es malo...
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–...a lo mejor...no quieren ofrecerte para...
–...pa él.
–...a mi me han dicho muchas veces ¿quieres?... y yo he dicho no. Es
mi amigo...
–...no el típico como lo ven los padres que te dice... va... pruébalo, venga coño...
–...si va colocao yo lo veo más autoritario.
–...claro... más a lo suyo...
–Yo lo veo más que pasa de todo.
–O pasa de todo o es autoritario.» (SEV-H/17-19).
«Y de tolerante no tiene nada...
–Pues yo creo que sí.
–Yo creo que no.
–Tirando más a autoritario.
–...Yo creo que ni tolerante ni autoritario, yo creo que no...
–Es tan individualista que es autoritario de su individualismo.
–O es que simplemente pasa de todo y acepta más lo que le viene, o
sea no se va a molestar en...
–Pero pasa, no es que sea tolerante.
–...el pasota, no sé sería un poco diferente, porque un pasota puede
ser solidario, un tipo ese de que yo me he hecho la idea...» (POR-M/25-27).
Un altre matís en la confusa delimitació de la tolerància i la solidaritat és
l’atribució referida a determinats grups de consumidors, especialment de cànnabis («porros»), als quals també s’anomena genèricament «pasotas», però amb un
sentit molt diferent: aquest consum definiria els grups més reivindicatius, vinculats a organitzacions socials i implicats en moviments socials i de solidaritat.
Quan es fa aquesta atribució, la tolerància estaria relacionada amb aquest concepte més institucional de solidaritat i de compromís personal. Des del punt de
vista dels valors, serien aquests consumidors, curiosament, els representants
de valors molt desitjables, dels quals els mateixos grups s’han desmarcat en la
pràctica real.
Una última qüestió que cal tenir en compte pel que fa a la tolerància, en
vista de les conseqüències del consum: si determinades substàncies faciliten
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l’apropament en el tracte personal, la reducció de la percepció de les distàncies
interpersonals i un cert estat comunicatiu, el consumidor de drogues tendirà a
rebutjar menys, o a tolerar més, altres persones en el tracte proper.
«Pero también son más tolerantes.
–Sí.
–Les da igual todo...
–Sí, pasan. Pasan más de todo.
–Pero también a la vez son autoritarios.
–No, pero por ejemplo, tú vas por los Herreros... y ves a alguien borracho, o vomitando... o que va... y dices, «jó, mira qué pena da». En cambio, vas
fumado, vas bebido o vas eso... y «ja, ja, ja» y te vas a hablar con él y todo.
–Yo pienso que pasan, que cada... que piensan que todo el mundo
puede hacer lo que quiera.
–Es que le da todo igual...» (ZA-D/17-19).
En última instància, si, com ja hem presentat a la hipòtesi de treball, el
valor risc és el consumisme acrític i el valor de protecció és el compromís social
i polític, la tolerància es pot estendre i de fet s’estén cap als consumidors que
desenvolupen algun tipus de compromís solidari, als quals per tant no es pot
atribuir valors negatius.

7.2. Un aparença simple i una realitat complexa
Tal com hem indicat, parlar de valors és parlar d’un mateix i dels altres.
Ara estem en condicions d’explorar si la definició de l’«altre social», l’altre que
es configura a partir de l’oposició en relació amb un mateix, incorpora –en
termes de percepcions i d’atribucions– el consumidor de drogues, i com es fa
aquesta incorporació.
Per realitzar aquesta anàlisi és precís tenir en compte una sèrie de
supòsits de partida, que es relacionen amb qüestions que, entenem, condicionen
l’atribució de valors concrets al prototipus de consumidor de cap de setmana
que es va plantejar als grups.
Els grups miren l’«altre». Podem suposar que la dinàmica de la discussió, en què ha calgut forçar la introducció del perfil d’un prototipus de con•
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sumidor de drogues de cap de setmana, estableix un biaix que indueix a pressuposar l’existència de diferències amb els participants dels grups. De fet, tot i que
alguns han rebutjat aquestes diferències, en la majoria dels casos s’han definit
distàncies específiques entre ells mateixos i el prototipus de consumidor explicitat.
Els grups han marcat aquesta línia divisòria que, en molts casos, no és
gens nítida; habitualment, l’explicació s’ha basat en manifestar matisos en
l’anàlisi de valors coincidents amb els propis, de manera que s’estableixen diferències que tenen més a veure amb maneres d’interpretar un mateix valor que
amb una radical adscripció diferencial o amb un posicionament contrari.
Els grups conceben les drogues com a l’element constitutiu de
l’«altre». L’atribució cap als consumidors s’estableix en la mesura que els participants dels grups extrapolen intencions (valors) a determinats comportaments, més o menys estereotipats. En aquest sentit, l’atribució de valors voreja
una certa manera d’explicar o d’explicar-se els comportaments de consum de
drogues per part de persones reconegudes o relativament properes (amics,
coneguts o els propis fills).
•

Des d’aquest punt de vista, es reconeixen valors específics als consumidors, en molts casos coincidents amb els de les persones dels seus grups
d’edat que no consumeixen drogues, però es considera que la tendència cap a
un valor determinat té a veure amb el consum en la mesura que les drogues
aporten una eina (instrumentalitat) per a l’assoliment de l’ideal. És a dir, s’explica el consum com un instrument per aconseguir quelcom que no es té i que
les pròpies mancances del consumidor fan impossible d’assolir sense que hi
hagi les drogues. Els valors poden ser els mateixos que els propis, però és
discutible o qüestionable assolir-los «transformant-se» de manera artificial; els
dos consumidors, per error o per immaduresa, el que aconsegueixen finalment
és enganyar-se.
«Yo creo que cuando la gente se droga, normalmente es para ser otra
persona, es decir, para rellenar una laguna que tiene su propia personalidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues... en esa línea es decir, lo que les gustaría
ser pero como no lo son...»(GIJ-M/55-60).
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• L’«altre» construït condensa un significat ambigu, que reclama
desig i realitat. Posar sobre la taula el consumidor de drogues dóna als grups
una excusa per dibuixar un tipus de persona determinat, sobre el qual es projecta –en no poques ocasions– la constatació que hi ha una sèrie de valors que,
tot i ser desitjables de forma ideal, no troben reflex en la pràctica social quotidiana. Al consumidor de drogues se li posa la cara concreta de la contradicció,
present al llarg de totes les discussions, de les divergències entre el desig i la
realitat (en el cas dels valors, entre el que es vol i el que realment és o es fa).
Aquesta cara, com ja hem analitzat, no és exactament i en tots els casos la d’un
contravalor: es tracta, més aviat, de la d’un fracàs dins una certa «normalitat».

«...pongo una cosa muy difícil: una cosa es lo que ese chico consumidor él cree que es importante para él, y otra cosa es como es él de verdad,
porque son justo lo contrario...» (GIJ-M/55-60).
Òbviament, tant la mirada cap a l’altre com l’atribució de certs valors a
les drogues i el joc ambigu entre desig i realitat són només possibles des de la
hipòtesi de la complexitat, que permet mantenir la contradicció entre el que es
desitja i el que es fa. El consumidor tindrà més dificultats per superar la frontera
entre valors que estan al límit. Els valors defineixen el consum, tant per als qui
miren (que som tots) com per als consumidors, que converteixen la pràctica del
consum en un valor. Els consumidors també pensen que els valors consumistes
són valuosos perquè això és el que els torna la mirada del conjunt de la societat.
Partint d’aquests supòsits, enquadrarem l’anàlisi de les distàncies percebudes entre un mateix i els consumidors de drogues des de dos marcs
hipotètics.
el marc que al·ludeix al procés que, amb un rerefons de discriminació entre substàncies no perfectament definit, considera radicalment diferent la possibilitat d’experimentació amb drogues i el consum habitual. Mentre
que en períodes d’experimentació, valorats de «normals» en determinades circumstàncies, els consumidors de drogues comparteixen valors amb la resta del
conjunt social, el consum habitual anul·la la voluntat i, per tant, la capacitat de
tenir objectius de referència (ja que no permet identificar i posicionar-se davant
de cap valor).
•
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• el marc de les interpretacions des de la normalitat, possible quan
es tracta de consums esporàdics i/o experimentals, i des del qual es genera un
discurs que considera els consums de drogues com un afegit en determinades
circumstàncies (tipus de persones o cicles vitals) i que no implica una segregació del conjunt de valors de la societat normalitzada.

Des d’aquesta hipòtesi, les diferències fan referència a les diverses
percepcions entre segments generacionals de la societat; segments definits per
la diferència d’edat, pel fet de tenir o no responsabilitats paternofilials i per la
consciència subjectiva de maduració personal.
També en aquest marc es consideren les diferències des de la virtualitat
instrumental dels consums: la majoria dels valors són compartits, però, en el cas
dels consumidors, el consum té una funcionalitat per aconseguir els objectius,
sense que hi hagi diferències en les finalitats que es pretenen.

7.3. El consum com a procés de «pèrdua del nord»
Començant per la visió del consum com a procés, convé, abans de qualsevol altra consideració, explicitar la barrera que s’estableix, en tota la percepció
social sobre les drogues i, en concret, pel que fa als valors dels consumidors,
entre el consum habitual i l’esporàdic i/o experimental.
Justament, un dels motius pels quals es va forçar la introducció del prototipus de consumidor de cap de setmana en les discussions dels grups va ser
precisament per la constatació d’aquest fet, palpable en el grup que va servir de
pretest i que, tot i que de manera no tan explícita, es va mantenir en el rerefons
del discurs de tots els grups.
Des d’aquesta primera hipòtesi, que va ser realment una constatació, se
situa el consumidor habitual, fonamentalment el d’heroïna, tot i que no només,
instal·lat en un estereotipus que se sustenta sobre l’anul·lació de la voluntat, és
a dir, en un espai sense cap possible valor. És un no ciutadà caracteritzat per ser
el revers de tots els valors, els acceptables i els menys acceptables, ja que
representa un no valor.
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No és només que l’«addicte» se situï fora de la societat, en el sentit de manifestar-se com el boc expiatori de tots els «mals» i «perversions» del sistema
social, sinó que es considera que és aliè a qualsevol tipus de voluntat. «La droga»
d’aquest estereotipus seria la causant de la pèrdua de referents vitals de la persona, de manera que és impossible que un consumidor «enganxat» tingui prioritats autònomes de valors: no controla la seva vida en cap qüestió que sigui
aliena al consum.
Des d’aquesta visió, el marc en què s’analitza l’altre prototipus (el consumidor de drogues de cap de setmana) ressalta la convicció que qualsevol
consum deriva en un procés que pot arribar a l’extrem descrit. I en aquest marc
inicial de constatacions i de contradiccions entre processos i substàncies és on,
probablement, s’està produint l’actual tensió per al desenvolupament i la modificació de la percepció social de les drogues i de les drogodependències: en
aquest moment, estan convivint posicions que, relacionades amb l’experiència
sociohistòrica, mantenen i modifiquen estereotipus amb els consumidors de
drogues.
«Es que si lo haces un fin de semana, siguen haciéndolo... ¿Por qué?
La adicción... no se dice “no, es que yo en esto no... tengo adicción”. Todas las
drogas es porque, porque al final es un vicio. Y el vicio es constante. Si lo
están tomando todos los fines de semana, al final el lunes también lo quieren, y el martes también. Porque no es capaz de ir al colegio, no es capaz de
ir a trabajar, dice, coño, si con la pastillita esa... pues igual que voy a bailar
y estoy toda la noche, igual voy al colegio.
–... la pastillita.
–Yo pienso que sí. Si lo toma el fin de semana, al final... el que toma
cerveza no lo toma solamente el fin de semana porque sí. Lo va tomando a
diario, una o dos, si a lo mejor se toma seis el fin de semana, pero durante
la semana también le gusta, porque al final gusta, es que gusta. El que
fuma, la criatura... ¿Por qué empezamos a fumar? Empezamos a fumar en
la juventud no porque nos gustara, porque parecíamos más hombres, ¿o no?
–... y te va gustando, y te vas enganchando, como... la droga. Dice, no,
fumar hachís no engancha. No engancha. Pero fumar un canuto al principio te hace algo, dos o tres va haciendo cada vez más. Pero luego llega un
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momento que te vas acostumbrando, tu cuerpo se va acostumbrando a eso,
y ya pide más. Dice en vez de dos, quiero tres.Y ya los fines de semana tomo
más. Y como eso ... «¿qué haces fumándote un canuto? Toma esta pastillita
(...) ¿Y quién la consume? El grande, hasta el pequeñito que es idiota. Y lo
digo idiota porque el que se engancha en un vicio tal cual, es que es idiota.
Porque... porque efectivamente no saben vivir la vida, no saben ya sino con
droga, porque ya está enganchado...» (PAR-H/46-55).
«Además yo no creo que sea cuestión de tipo de drogas.
–No, no...
–Es cuestión de la persona, la edad.Vamos a ver porque yo me puedo
hinchar de fumar maría... vamos a ponerlo...
–Más bien no es tipo de droga, más bien es tipo de consumo que
hagas, porque no es lo mismo un consumo responsable...» (COR-M/35-40).
«...Yo tengo un amigo mío que...porro diario, y tú le hablas... a... a...
a... está todo el día fumando...
–...pero éste... si no hubiera probado la primera vez... seguro no
habría tomado más ná.» (SEV-H/17-19).
Aquesta tensió entre el que és estrany/aliè i el que és conegut/proper, en
l’anàlisi de valors concrets, permet que es produeixi un salt en la interpretació
dels estereotipus quan es fa referència a certes substàncies, més properes a
l’experiència quotidiana dels membres dels grups (tant per les drogues en si
mateixes, no tan estigmatitzades com l’heroïna, com per la proximitat als
consumidors d’aquelles drogues).

7.4. El consum des de la normalitat
Per una qüestió de pura lògica estructural, la hipòtesi del procés de
«pèrdua del nord» té el correlat immediat del reconeixement explícit dels
consums experimentals com a comportaments que es poden concebre des de
la normalitat. I aquesta «normalitat» té a veure amb una ubicació diferent dels
consumidors en el teixit social (diferent a la descrita) d’una manera molt
expressiva pel que fa als valors que utilitzen.
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Per a aquesta segona hipòtesi, algú que «s’inicia» en el consum de drogues és algú que pot mantenir activitats corresponents a la seva edat i posició i
orientar-se en funció dels paràmetres de qualsevol altre representant del seu
grup social.
«Pues yo hace poco, comentando con unos chicos que precisamente
son deportistas, van a la montaña... juegan al tenis, juegan al fútbol, tienen
sus equipos y todas esas cosas y todos son ya, pues medio profesionales,
medio...casi todas las semanas llevan, compran el jueves tranquilamente, y
te lo comentan además tranquilamente, que puede ser que por semana se
fumen unos porros y que para la fiesta lleven pues algo ya más consistente...no de pincharse ni nada de eso, pero...
–yo, de verdad, en mi vida he probao una droga porque soy muy
mayor y no me pilló la civilización de la droga (...), pero, por ejemplo, mis
hijos mayores ha probao drogas todos y las han dejao cuando ha llegao el
momento, drogas blandas ¿no? O sea, que la suerte que uno pueda tener es
que pasaos los 19, 20 ó 21 años, aquello ya vean que no tiene mayor interés
y lo dejan...» (GIJ-M/55-60).
Es fan referències explícites a la «funcionalitat» de les substàncies; es
parla de substàncies concretes, des d’una perspectiva absolutament integradora
dels consums i dels consumidors i sobretot s’esmenten certs valors (com
competitivitat, agressivitat, autonomia i presentisme –que, recordem-ho, són els
valors de risc reals–) que no només són típics dels joves sinó necessaris en
aquesta etapa de la vida i adequats a la societat on estem vivint.
«pues no lo sé, está formando parte de la vida, ves tú, la droga forma
parte de la vida.
–El ansiolítico muchísimo.» (SAL-D/46-55).
«(...) yo los que llamo, los que además que conozco, llamo los porreros, ellos y ellas, son personas normales, y que viven en pareja, que son fieles, con lo cual...
–(...) porque también conozco las personas que han empezado así y
han terminado...
–(...) es gente normal, familiar...
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–En una familia estabilizada, con un trabajo estable...» (SAL-D/
46-55).
No obstant això, aquesta visió de la normalitat ofereix algunes diferències en l’atribució de valors als consumidors entre els diferents grups,
fonamentalment degudes a l’edat i al rol familiar des del qual s’elabora el
discurs.

7.4.1. Els matisos generacionals: la visió dels adults
Dins de la caracterització del consumidor de cap de setmana, una primera anàlisi de les diferències que se li atribueixen, des de la hipòtesi de la normalitat, és la que correspon a la realitzada pels grups d’adults. Ja sabem que, de
forma sistemàtica, es generalitza i s’extrapola el consum de drogues als joves.
Hem vist moltes manifestacions als discursos d’aquests grups que tendeixen a
reconèixer que el consum és un fet «normal», propi de persones normals que
es transformen el cap de setmana.
Des d’aquesta perspectiva, en la majoria de les ocasions resulta impossible discernir quins valors són els que s’atribueix als consumidors de drogues
i quins són els corresponents a tots els joves.
No hi ha diferències apreciables i, conseqüentment, la majoria dels
valors que s’atribueixen als consumidors es corresponen amb l’expectativa de
valors que es projecta cap als joves en general. Per tant, quan els grups d’adults
expliciten diferències entre ells i els consumidors, no estan destacant
diferències que tinguin a veure amb el «consumidor com a altre social» sinó amb
«el jove com a altre social».
«–Otra cosa es que lo haga ya y se meta en ese rollo... o que llegue el
sábado, porque cuando hablamos del sábado no estamos hablando de las
mismas personas, sino que hay gente que a lo mejor este sábado no va, pero
al que viene sí. Es decir que hay gente que los sábados, los viernes, o no sé
qué, cuando están en la movida ¿eh?, pues se drogan, o se toman no sé qué.
Pero eso no quiere decir que sean los mismos, ni que sean...
–Entonces... estamos hablando de unas características de la juventud,
que es los fines de semana hay que ir a tope. Pues se va a tope en esos
sitios...» (PAR-H/46-55).
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«¿pero vosotros creéis que los jóvenes que salen ahora, que son la
mayoría, según estáis diciendo son la mayoría, según lo que te cuentan a ti,
que toman pastilla... la mayoría tienen problemas con la familia?
–Yo creo que no.
–Son personas normales completamente.
–Porque los pastilleros, o los que toman pastillas, o que se fuman un
porro...
–Son personas normales completamente.» (SAL-D/46-55).
Cal afegir un matís important: en aquesta generalització hi ha valors que
s’atribueixen als joves que, tot i ser diferents als propis dels adults, es consideren
més propers al que és desitjable per a la societat en general o, en qualsevol cas,
més desitjables quan «un és jove», com són la solidaritat, la rebel·lia o l’hedonisme. I entre aquests valors n’hi ha alguns explícitament atribuïts, com a «valors
joves», als consumidors de drogues.
No obstant això, dins els grups d’adults es manifesta una contraposició
entre els qui tenen fills i els qui no en tenen. Per als qui tenen fills, l’altre-jove
és algú que obliga a enfrontar-se amb la pròpia pràctica com a adult-educadorpare/mare; per als qui no en tenen, l’altre-jove és només això: l’altre.
Els qui tenen fills, que exerceixen o que han exercit la tasca i, per tant,
la responsabilitat d’educar en relació amb els valors que s’atribueixen als
consumidors/joves, són conseqüents amb una comprensió-justificació de la seva
manera d’actuar. És pràcticament impossible que personalitzin els seus fills i
filles com a representants de contravalors i, més aviat, els atribueixen tots els
desitjos que manifesten en relació amb determinades interpretacions dels
valors. Els que no són desitjables s’atribuiran al fet que «la societat és així». De
fet, una part substancial dels actuals pares han viscut la seva adolescència en la
«cultura de les drogues» i el seu coneixement del tema (Megías, E.; coord. 2000)
potser els permeti, justament, plantejar aquest tipus de justificacions en relació
amb els fills.
No obstant això, en el cas dels qui no tenen fills (que no «necessiten»
justificar la seva corresponsabilització en l’educació), l’oposició enfront de
l’«altre-jove» és absolutament categòrica. No precisen distanciar-se com a grup
dels consumidors de drogues (contràriament al que passa amb el pares, ells
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mateixos es reconeixen consumidors en nombroses ocasions), sinó que,
explícitament, del que es distancien és de la imatge que tenen dels joves i del
tipus de consum que els atribueixen.
Per a aquest grup, el consum de drogues normalitzat, és a dir, el seu
(enfront d’altres consums que reconeixen en amics o coneguts addictes, que
han mort o estan molt deteriorats), té a veure amb un determinat estil de vida i
amb alguns valors relacionats amb la transformació social dels quals, en la seva
joventut, van ser abanderats, i que ara no defensen tant perquè amb el pas dels
anys han assumit valors més conservadors. Des de la crítica generacional als
joves d’aquest moment, consideren que els nous consums de cap de setmana no
comporten cap esperit concret relacionat amb un estil de vida i amb valors
associats de transgressió. Els joves d’ara no volen canviar les coses, sinó integrarse en el ritme i en les exigències que la societat marca, i utilitzen les drogues
com a vàlvula d’escapament durant el cap de setmana. De fet, ells mateixos
s’atribueixen el valor de la transgressió, mentre que els actuals joves
consumidors són bàsicament hedonistes (la qual cosa, com hem vist en els
resultats de l’enquesta, no és del tot exacte).
«Creo yo que hay una diferencia ...cuando yo fumaba porros y otras
cosas, era casi forma de vivir, todos los días, casi todos los días buscábamos
todos fumarnos un porrito.Y la gente joven ahora... porque yo me relaciono
mucho, mucho con la gente joven, y la gente joven ahora no es tanto estrés
diario, sino más de fin de semana solamente.
–(...) Porque antes estaba asociado lo de la marihuana y esto con
una forma de vida.Y ahora no está asociao el éxtasis con una forma de... Sí
está asociao con la forma de vida al salir, pero el chaval puede estar una
semana yendo a clase perfectamente y luego...» (COR-M/35-40).

7.4.2. Els matisos derivats dels diferents tipus de persones:
la perspectiva des dels joves
Davant les posicions dels adults, els joves estableixen una altra perspectiva de la normalitat, des de la seva identitat generacional, tot i que apareixen
també dos grups perfectament delimitats.
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D’una banda, hi ha el grup de persones entre 25 i 27 anys, que, des dels
seus paràmetres, s’orienten cap a la consolidació de la seva posició com a adults
integrats i que comencen a qüestionar fins i tot la seva forma de consum
adolescent. Per això, i igual que el grup d’adults al qual segueixen en edat,
estableixen, per oposició, distàncies amb els més joves, davant els quals han de
demostrar diferències en el nivell de maduresa personal. En aquest sentit, des de
la normalitat, identifiquen com a consumidors els més joves (els adolescents i
els més immadurs), en general els qui no saben o no han d’assumir les responsabilitats pròpies d’un «adult».
Si, com a grup, es posicionen en valors més aviat allunyats dels atribuïts,
en general, al jove (perquè estant tractant de demostrar que són adults), la identificació del consumidor tendirà a allunyar-lo d’alguns dels valors reconeguts en
ells mateixos (el present enfront del futur, la diversió enfront de l’esforç...). Així
i tot, també hi ha posicions absolutament coincidents.
«Yo creo que es que al final, con el paso del tiempo o se reconduce a
un poco lo que hemos opinao nosotros de... que buscas al fin y al cabo la
seguridad del trabajo y el dinero pues, bueno... a no ser que sea una persona que tenga...pero bueno dentro de los... lo que es la... los parámetros normales o se reconduce a una persona o sea... puedes pasar una etapa...hasta
los 25 años puede ser un vividor, estudiar y tal pero llega el momento en
que... tienes que acatar esos valores que están así o te vas al otro lao, al otro
extremo del yonqui que hemos dicho, pero no ahí así no te puedes quedar
en ese... en ese punto en medio... yo creo que o vas a un sitio o a otro.
–No vas a estar probando de todo hasta los cuarenta años ¿no?»
(POR-M/25-27).
«Está complicado ser un vividor con... o sea, combinar ser vividor
con ser padre de familia y eso... se puede buscar... se puede buscar un equilibrio, o sea no tienes que ir directamente a ser yonqui sino que puedes ser
un padre de familia así bien y también puedes divertirte y yo que sé... ser un
poco liberal...
–...que tienes una serie de responsabilidades que te limitan en ese
sentido
–...Eres un poco más irresponsable, entonces.» (POR-M/25-27).

ELS VALORS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA I LA SEVA RELACIÓ AMB LES DROGUES ■

191

«¿En qué cosas os veis más distanciados de ese prototipo...?
–En vividor.
–Vividor.
–Individualista.
–Sí, individualista.
–Rebelde.
–Es... muy independiente de la familia.
–Hmn...
–Poco ambicioso.
–Yo creo que en todos...» (POR-M/25-27).
D’altra banda, hi ha els més joves (menys de 20 anys), que reconeixen
absolutament en els seus amics (i en si mateixos) determinats tipus de consums
i només expliciten algunes diferències clarament determinades per característiques personals accessòries, concretes i definides (dins una normalitat).
Estableixen algunes crítiques als consums, en el sentit de si és o no
qüestionable arriscar-se innecessàriament, aconseguir les coses que pretens
utilitzant artificis, etc., sense que això impliqui un distanciament aparent en els
objectius últims que persegueixen ells mateixos i els consumidors. És a dir,
donen per fet que comparteixen els mateixos valors.
«...tengo amigos... éstos son unos fiestas que te cagas...
–...si no te tomas la pastilla... no va a ser lo mismo...
–...tienen su trabajo... viven estupendo... le dan la mitad del sueldo a
su madre...y cumplen perfectamente... con su novia... y tu puedes ser una persona normal... –hombre no puede ser una persona normal... está claro que
por dentro no es normal... –tú lo ves tío, al que... hace eso como... tú, tío... por
ejemplo porque yo lo veía... a un tío que se mete cocaína todos los fines de
semana... antes de... de verlo pues... decía, el tío este tiene que ser un... ¡que
va, tío!... yo he conocido gente así... y son lo más normal del mundo... lo que
pasa que está un poquito tocao ¿sabes?...
–...un poquito tocao... pero tú puedes mantener una conversación
normal y corriente con él.» (SEV-H/17-19).
En últim extrem, les úniques diferències reals, com hem vist, se solen
atribuir a tipus concrets de joves (més enllà del consum de drogues), amb
referències a etiquetes com: «la fiesta», «gente pijilla», «el fantasma», etc.
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«...una persona... que le guste... la fiesta...
–...por ejemplo, ¿tu piensas en un amigo tuyo que es así?
...si es verdad, por ejemplo... yo conozco a gente, amigos míos... que
más o menos... gente pijilla.» (SEV-H/17-19).

7.5. Un model general per relacionar els diferents
discursos
Relacionar els diversos discursos que elabora cada grup sobre la seva
particular visió dels valors socials i el lloc dels consumidors en aquesta visió
permet realitzar una anàlisi diferenciada en dos plans (tal com s’expressa en el
gràfic 7.1). Aquests plans permeten situar les autoatribucions de valors i les
referides als altres.
Un pla engloba tots els valors que tenen a veure amb les aspiracions
individuals; un segon pla incorpora els valors referits a la col·lectivitat. Els dos
plans barregen valors materialistes i postmaterialistes, tot i que no deixa de ser
rellevant una major presència de valors materialistes en el pla individual, relacionats a més a més amb necessitats pendents de satisfacció. La primera conclusió és que, en tots els casos, els valors assumits fan referència al pla individual,
caracteritzat per l’individualisme, mentre que els valors de la col·lectivitat, típics
del que cal fer, no es reconeixen com a propis i interioritzats.
En el pla col·lectiu se situen els valors considerats «desitjables» pel conjunt de la societat, com són la solidaritat i la tolerància.Valors presents, d’una o
altra manera, en l’imaginari col·lectiu com a principis que pertanyen a l’àmbit
del que és correcte i del que és necessari, però la posada en pràctica dels quals
es veu dificultada (si no impedida) pel desenvolupament d’altres valors que
formen part del pla individual.
Per la seva banda, el pla individual presenta el desenvolupament d’una
estructura de valors funcionals en relació amb un nucli comú i compacte, el
format pel que hem anomenat «seguretat personal» i per la família, suport fonamental d’aquesta seguretat. Aquest pla parteix de l’individualisme com a valor
«de fet», el qual es troba emmarcat en un dibuix de societat caracteritzat pel
predomini de valors materialistes, consumistes i competitius (que propicien
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Gràfic 7.1
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comportaments egoistes i hipòcrites), i requereix valors com l’ambició (i, per
extensió, el poder) per assolir l’objectiu perseguit. És a dir, el plantejament
individualista de la societat precisa unes dosis d’ambició personal, sense les
quals l’individu no podrà aconseguir l’anhelada seguretat.
D’altra banda, hi ha una sèrie de valors que hem anomenat «jòquers», els
quals, a més dels ja esmentats, resulten fonamentals per assolir el nucli perseguit. D’una banda, prudència com a guia de comportament i element que administra les necessàries dosis de valentia i rebel·lia; de l’altra, obediència, valor que
dota de sentit el principi d’autoritat, per tots acceptat, i, finalment, fidelitat, com
element imprescindible per assolir l’estabilitat familiar.
Al costat d’aquesta dimensió del pla individual, que gira fonamentalment
al voltant de la seguretat econòmica i laboral, se situa una altra que representa
totes aquelles coses que, aparentment, no tenen cabuda en la primera dimensió,
ja que estan basades en valors presentistes i hedonistes. No obstant això, aquesta
dimensió connecta amb el nucli central a través de l’amistat, valor que se situa
(com la família) en el nivell de les coses que sustenten la seguretat i l’estabilitat
personals.
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En aquest sistema de valors, adoptat pels més grans, els adults se situen
en la primera de les dimensions enunciades (l’economicolaboral) i reconeixen
els joves en la segona (la presentista-hedonista). El fet de no situar-los en la mateixa dimensió en què se situen ells, explica algunes de les expectatives que els
adults tenen sobre els joves, els quals tindran una posició oposada a la seva pel
que fa als valors instrumentals (manifestada en la rebel·lia, la imprudència-valentia i l’escassa consideració de la fidelitat). Independentment del comportament
concret de cada jove, des de la perspectiva adulta s’observarà com una cosa normal, pròpia de l’edat i necessària, que els joves es comportin així, en funció dels
seus valors instrumentals.
Però al mateix temps atribueixen als joves alguns valors del pla col·lectiu, motiu pel qual tendeixen a anomenar-los, com passa amb la solidaritat,
«nous» valors. Si aquests nous valors són acceptats com «desitjables» i els adults
no es reconeixen integrats en el pla col·lectiu que els conté, els joves hauran de
ser els abanderats d’aquests valors. D’alguna manera, els adults integren així una
realitat que ja hem expressat en capítols anteriors: l’altruisme, com a gran valor
de protecció, emergeix en una societat i en unes generacions en què també el
presentisme apareix com un gran valor de risc, i això, a més a més, passa al voltant de les drogues.
Pel que fa al posicionament dels adults, cal esmentar una excepció. Els
adults que no tenen fills adopten una interpretació diferent sobre l’apropament
dels joves als valors instrumentals: neguen que els valors instrumentals, que ells
qualifiquen d’acomodaticis i integrats en el sistema dels adults, s’apropin als valors esmentats des de l’oposició que seria pròpia de la seva edat (el que ells
mateixos sí han fet).
Per la seva banda, els joves comparteixen la mateixa estructura de valors, tot i que projectant en el futur la dimensió economicolaboral del pla individual. No obstant això, en el temps present, se situen en la dimensió presentistahedonista. Aquesta separació temporal és perfectament compatible amb l’assumpció dels valors relacionats amb l’individualisme i el materialisme, i que són
assumits de fet en el moment actual, ja que, tot i que tinguin la seva màxima
explicació en l’eix economicolaboral, també formen part de l’estructura encaminada a l’obtenció de seguretat a llarg termini.
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Assumint que, dins el pla individual, el pas d’una dimensió a l’altra estarà
en funció del procés de maduració personal (pas de l’adolescència a la joventut
i de la joventut a la maduresa), els joves que estan ja en el moment de la recerca
activa d’una feina representen un punt a mig camí entres les dues dimensions.
Aquests joves reforcen més la seva proximitat als postulats «adults», ja que
tracten de distanciar-se del pla presentista que caracteritza els més joves i
assumeixen amb fermesa el pla de l’ambició-integració necessària, defensat per
les generacions que els precedeixen.
Pel que fa al pla col·lectiu, tot i el que indiquen els adults, els joves se
situen de la mateixa manera que els més grans, ja que també ho consideren molt
desitjable, tot i que aquesta consideració no vagi més enllà d’un plantejament
teòric, que no genera compromís personal ni identificació real.
A partir d’aquest doble plantejament, (pla individual versus pla col·lectiu, i adults versus joves), s’ubicarà els consumidors, ja que cada grup proposarà
una identificació diferent en el binomi establert entre valors i drogues.
D’una banda, els adults identifiquen els consumidors amb els joves i, en
funció de la hipòtesi de normalitat, els atribueixen les mateixes característiques
que als joves. És a dir, els situen en la dimensió presentista-hedonista del pla individual, amb totes les atribucions que això implica i que ja han estat explicades
al llarg del text.
De l’altra, els joves reconeixen els consumidors com iguals i els enquadren en el seu propi espai. No obstant això, estableixen una ruptura, ja que
consideren que no tenen la projecció de futur que ells sí tenen. Per tant, els
consumidors estarien situats en la dimensió presentista-hedonista (enllaçats
amb el nucli de seguretat a través de l’amistat i compartint les característiques i
els condicionants d’una societat individualista), però, al mateix temps, no
tindrien l’ambició (en el sentit d’esforç i de sacrifici que cal utilitzar per aconseguir les coses) que propicia assolir el perseguit estat de seguretat. En definitiva, els joves observen els consumidors com gent igual a ells, però sense les
dosis d’ambició i d’esforç necessàries per mirar més enllà del dia a dia i de la
diversió immediata.
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En aquest panorama general cal destacar el curiós fenomen que propicia
un grup concret de consumidors: els qui se suposa que només fumen cànnabis
o haixix. Des d’alguns grups, tant d’adults com de joves, es tendeix a situar
aquests joves (que identifiquen amb algun col·lectiu concret) en el pla dels
valors col·lectius, i els atribueixen un especial protagonisme en el desenvolupament de valors com la solidaritat.
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VIII. Conclusions

Vivim un moment en què domina la impressió que les actituds solidàries
i els valors que les acompanyen tenen més presència que mai. Sembla que les
campanyes de suport al Tercer Món, l’extensió del voluntariat i l’èmfasi en la
cooperació confirmen aquesta impressió.
No obstant això, la conclusió més significativa que es desprèn de l’estudi
sobre Valors Socials i Drogues fa referència a l’èmfasi que els espanyols posen en
les exigències d’ordre i, sobretot, de seguretat personal. I aquestes exigències se
centren en la preservació dels interessos personals i en els de la pròpia família.
La família apareix, d’una banda, com l’espai que cal protegir i, de l’altra,
com la garantia d’aquesta protecció.
En aquesta defensa dels interessos personals, els espanyols es mostren
significativament defensors de la seva privacitat. És notable l’èmfasi amb què, tot
i que lògicament no sigui una posició majoritària, es defensa una moral personal
davant qüestions com el comportament sexual i les diverses opcions d’interrupció de la vida. L’Estat no seria vist com un element amb capacitat d’organitzar i
de conduir la vida dels ciutadans, sinó, més aviat, com el garant últim de les exigències bàsiques de seguretat personal i familiar.
En aquest panorama han perdut molta rellevància els valors referits a la
religió i a la política, que només tenen una presència clara en grups acotats i minoritaris.
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Aquestes exigències de seguretat, idealment, també són bones per a la
societat: la solidaritat, l’altruisme, la preocupació per l’àmbit comunitari destaquen com valors ideals i clarament desitjables. El contrast sorgeix quan els
ciutadans que postulen aquests ideals els troben alhora irrealitzables. Els espanyols creuen viure en una societat competitiva, en certa mesura despietada, que
justifica la renúncia a l’ideal dels beneficis col·lectius i que obliga a emfasitzar
posicions de defensa individualista: seria bo ser solidaris, però l’ambient ens
obliga a ser competitius. I això cal ensenyar-ho als nostres fills per no situar-los
en una posició d’indefensió. I, a més a més, sense cap sentiment de culpa tot i
que representa la negació de l’ideal, ja que la responsabilitat no és pròpia sinó
d’una societat implacable.
En el mateix context adquireixen força els elements que tendeixen a
viure el dia a dia del que es va aconseguint: l’èxit social, els diners, el gaudi del
present, etc.
El consum de drogues, lluny d’aparèixer derivat d’una «pèrdua de valors», es presenta sintònic amb les posicions emergents a la nostra societat:
l’opció moral personal, el presentisme, l’èmfasi en l’exigència del gaudi, la competitivitat...
Els espanyols viuen una dissociació clara. Les drogues i els consumidors
de drogues, en la mesura que són vistos com aliens a l’àmbit social (mitjançant,
fonamentalment, l’estereotipus de l’heroïna i dels heroïnòmans), se situen al
marge dels valors: no els tenen en absolut. En canvi, quan són percebuts de
manera més propera (els consums de cap de setmana, els consums experimentals, els consums més recreatius, els consums vinculats a l’èxit social), les
drogues i els qui les consumeixen són situats en una categoria molt més normalitzada i ens susciten l’atribució de contravalors.
És més, resulta molt significatiu el fet que la societat adulta viu aquest
tipus de consum com una «cosa de joves». És gairebé el que es pot esperar dels
joves, fins al punt que, quan es parla dels valors dels consumidors, s’acaba parlant dels valors de la joventut: tant pel que fa als riscos que s’espera que els joves
assumeixin com, més enllà, pel que fa a l’atribució precisament als consumidors
d’al-guns dels valors ideals que la societat adulta converteix en inaplicables.
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És «cosa de joves» ser aventurers, tenir curiositat, consumir drogues i també ser
solidaris, ser altruistes, ser bon amic dels amics.
Els mateixos joves, que perceben que són situats en aquest espai pel
col·lectiu social, se senten desrresponsabilitzats del seu propi comportament:
fan el que s’espera que facin, fins i tot el que se’ls demana que facin. Però no
poden evitar fer-ho des d’una certa perplexitat, perquè no se senten portadors,
ni de bon tros, d’aquests valors ideals atribuïts.Viuen la mateixa dissociació que
els grans i es mouen entre la tranquil·litat de la normalització del seu comportament de consum i el temor pels riscos que pugui comportar. Molt sovint solucionen aquesta confusió amb una altra maniobra dissociadora: el consum propi
és el normal i el dels altres és el «descontrolat»; l’actitud pròpia és la legítima i la
dels «qui es desfasen» és la irresponsable.

8.1. Els valors dels espanyols
• El més característic del quadre de valors socials que dibuixen els espanyols és l’èmfasi amb el qual indiquen la importància de l’àmbit familiar. Tenir
unes bones relacions familiars és el més important, amb diferència, per al
conjunt de la societat espanyola: arriba a una puntuació de 8,6 sobre 10, la més
alta en la jerarquia de prioritats. I això és així en la mesura que la família es
converteix en el reducte fonamental d’expressió dels valors privats i en la
principal garantia de seguretat i de suport. L’individu viu la protecció de l’entorn
familiar, tracta de desenvolupar-se en aquest entorn en qualsevol etapa de la seva
vida i l’utilitza, quan arriba el moment, com l’espai de transmissió dels valors que
els seus fills necessitaran per desenvolupar-se en societat.

Aquest és un postulat bàsic, en què s’obté una rara unanimitat sociològica: la immensa majoria de la població pensa així, al marge de l’edat, els estudis,
l’estatus social o la ideologia, i la immensa majoria, a més a més, està convençuda
que tots els altres comparteixen aquestes posicions.
Els espanyols creuen, també majoritàriament, que hi ha un principi
superior, garantia i imperatiu de l’ordre ètic i social. No obstant això, aquest
principi, Déu o força superior, apareix més aviat com una abstracció, sense que
es tradueixi en la necessitat d’una articulació ideològica o religiosa. La traducció
•
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concreta d’aquest principi ordenador, en les seves manifestacions tradicionals
(religiositat, adscripcions polítiques...), apareix clarament desvaloritzada en
l’últim lloc del rànquing de prioritats, sense arribar a assolir el 4,5 sobre 10.
Entre les dues posicions extremes es dibuixa un espai de valors en què
se subratllen amb claredat els valors que permeten l’assoliment del benestar
personal (en el qual s’inclou la pròpia família) en àmbits heterogenis però
quotidians: mantenir i cuidar la salut, obtenir un bon nivell de capacitació
cultural i professional, tenir èxit en el treball, superar-se dia a dia, són valors
que, alhora, semblen legítims i necessaris des dels interessos personals. Se’ls
atribueix un nivell d’importància de l’ordre del 7,5, i queden així en la franja alta
de l’escala definida per tots els aspectes que, des del més proper a l’àmbit
personal i l’assoliment d’èxits de la vida de cadascú, constitueixen els suports
tradicionals de l’escenari de la integració i de la participació en la societat.
•

Però també per això, en el context de la recerca de seguretat, es manifesta com a següent prioritat l’exigència de l’ordre, d’una organització social
estable que garanteixi sense ensurts el desenvolupament de l’àmbit personal.
Amb puntuacions entre el 7,3 i el 7,5, se subratllen posicions tendents a la
conservació del que és convencional, com respectar les normes i respectar
l’autoritat, col·locant en aquest punt l’accent de les expectatives en l’Estat: se
sol·licita la seva actuació subsidiària i garantidora per a la protecció d’aquesta
seguretat.
•

• Tot

seguit, i sobre l’èmfasi dels valors asseguradors i protectors del que
és propi, apareixen com a exigències desitjables postulats tendents al benefici
de la col·lectivitat. La solidaritat, la tolerància, el suport mutu, s’expressen com a
valors desitjables per a un ordre social just. En tant que desitjables, un gran
nombre d’espanyols aposten per la seva defensa, sempre que no facin perillar
les exigències personals, que sempre i en tot cas són les prioritàries.
•A

pesar de la importància d’aquests valors altruistes, entre el 6 i el 6,5,
la realitat quotidiana sembla oferir poques oportunitats per desenvolupar-los. En
canvi, l’obligació de buscar i de preservar el propi espai en una societat
intolerant i competitiva, condiciona una certa renúncia als valors ideals, que
queden aparcats en la pràctica i substituïts per altres, com, per exemple,
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l’individualisme, més funcionals amb les exigències que imposa la societat (per
molt que aquests altres valors siguin èticament menys desitjables per a
l’individu). Per això, fins i tot les manifestacions concretes de la solidaritat són
més probables quan fan referència a assumptes llunyans que quan tenen a veure
amb la resolució de problemes propers, per als quals el grau d’implicació hauria
de ser, suposadament, més gran. Així, preocupar-se pel que passa en altres llocs
del món té una importància per damunt del 6,5, mentre que fer coses per millorar el meu barri o comunitat amb prou feines supera el 6.
Els espanyols s’inclinen majoritàriament per la defensa de les llibertats
individuals. Més enllà d’unes normes ciutadanes que han de ser segures i
protectores, l’exigència de l’ordre social no comporta haver d’ajustar-se a una
forma de pensament que elimini l’espai a l’àmbit individual sinó, només, als
límits interpersonals.
•

En aquest sentit, tot i el convencionalisme genèric de les posicions, hem
trobat elements que aposten per la importància de la moral privada. Són definits
per minories més àmplies (a vegades molt àmplies) i són els relatius a la
disposició davant la pròpia vida i davant circumstàncies existencials molt
vinculades a aquesta vida: possibilitat de suïcidi, admissió de l’eutanàsia, llibertat
per a la interrupció de l’embaràs, llibertat sexual...
Tot i que minoritàriament, destaca tot l’espai dels valors que busquen
la satisfacció del que és immediat. El desig de calmar les necessitats del present,
sense preocupacions pel futur, la recerca de la gratificació immediata i
l’entronització de la realització dels desitjos de l’ara i aquí ocupen un espai
significatiu en el ventall de valors dels espanyols.
•

S’ha produït una important desvalorització dels elements que
tradueixen més directament l’àmbit ideològic: els valors religiosos són
clarament qüestionats (si més no en la seva traducció ritual o eclesiàstica), i el
mateix passa amb les posicions polítiques (també, almenys, en la seva traducció
partidista).
•

Lògicament, aquesta distribució de valors socials, que correspon a la
població general entre 15 i 65 anys, ofereix clarament matisos i diferenciacions
•
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quan ens fixem en els diferents grups que constitueixen aquesta població
general. Fonamentalment, apareixen dues variables que resulten molt significatives: el gènere i l’edat.
Les dones, en la seva defensa de determinats valors, sembla que viuen
amb intensitat el pes de l’estereotipus i de la pressió dels rols socials: es mostren
més familiars, més convencionals, més amants de l’ordre, menys arriscades,
menys rupturistes, etc. Els homes, probablement amb els mateixos condicionants però en sentit contrari, s’apunten més a posicions una mica rupturistes i
aventureres (dins el convencionalisme general) i subratllen, encara que sigui
teòricament, l’interès per qüestions polítiques (la qual cosa no és un obstacle,
perquè, també ells, donin prioritat abans als valors vinculats a la competitivitat i
a l’èxit personal).
•

L’edat es mostra clarament discriminant en els valors integradors o
rupturistes. Els joves són més defensors de les necessitats del present, amb oblit,
o ajornament, de les exigències d’estabilitat de futur; s’apunten amb més
freqüència a comportaments i actituds que superen el que és «políticament
correcte»: arriscar-se davant coses noves i incertes, viure al dia sense pensar
en el dia de demà, etc., cosa que, d’altra banda, coincideix amb les expectatives
que els adults manifesten cap a ells.
•

L’edat també marca diferències en la defensa dels valors ideològics. Les
qüestions polítiques susciten més interès i estan més presents en la generació
entre 35 i 40 anys; igual que els valors religiosos tenen més presència entre els
55 i els 65 anys. Probablement, les dues circumstàncies tenen relació amb el
trajecte sociohistòric d’aquestes dues generacions: en el primer cas, haver viscut
la transició política i, en el segon, haver-se socialitzat abans de la crisi de valors
religiosos dels anys setanta i vuitanta).
•

Els adolescents i els joves fins als 34 anys són els qui, amb més intensitat,
representen el fenomen de desvalorització de l’àmbit ideològic, tant en la seva
dimensió política com religiosa.
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8.2. Una tipologia bàsica de valors
Dins la complexitat amb què es manifesten els valors dels espanyols,
hem establert unes agrupacions bàsiques que defineixen els principals tipus de
posicions amb les quals s’identifiquen determinats grups d’espanyols. Òbviament, aquesta tipologia no mostra tota la riquesa de matisos i no esgota la possible classificació de tipus, però resulta aclaridora d’una bona part de la variabilitat de les posicions.
•

És clar que la identificació amb una determinada tipologia de valors no
representa que un individu en concret no pugui també identificar-se amb alguna
altra. Per aquest motiu, en haver-hi superposicions, la suma dels percentatges
d’espanyols que s’adscriuen a una tipologia o una altra supera el total de la població. El que s’ha intentat en quantificar els tipus és indicar una aproximació al
nombre de persones que defensen aquesta agrupació o les constel·lacions de
valors.
S’ha intentat caracteritzar els diferents tipus amb un nom que, tot i ser
forçosament simplificador, apunti amb claredat el tret dominant de la tipologia.
En virtut de tot el que s’ha dit, apareixen vuit grans tipus d’agrupacions
d’espanyols, segons les característiques dels valors que assumeixen.

El tipus «normatiu»
S’hi identifiquen més de nou de cada deu espanyols, en total més de
25.000.000 de persones. Agrupa els valors més «políticament correctes», preservadors de l’ordre social, defensors d’un benestar personal sense infracció de
la norma (tot i que no exclogui una evident cura de la seguretat i els avantatges
propis i de la família).
En tant que engloba la pràctica totalitat de la població, reflecteix
clarament les prioritats majoritàries que hem detallat amb anterioritat. Per això
podria ser considerat el tipus de l’espanyol mitjà, en què apareixen totes les
característiques sociodemogràfiques amb una excepció: amb prou feines hi ha
adolescents en aquest grup. Destaca una major participació de persones sense
estudis; aturats, jubilats i pensionistes, i més aviat posicionades a la dreta.
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El tipus «altruista»
Agrupa gairebé quatre de cada deu espanyols, gairebé 10.000.000 de
persones. S’hi donen, més que a cap altre tipus, les posicions defensores del «ha
de ser», la preocupació per la societat en conjunt i pel bé dels altres (és cert,
però, que aquesta preocupació és més teòrica quan el compromís és més proper
i, probablement per influències d’una traducció mediàtica de la solidaritat, s’articula més operativament quan fa referència a compromisos més llunyans).
És un grup més present en l’àmbit urbà, entre gent d’un nivell cultural
més elevat, amb sobrerepresentació de persones catòliques i amb una adscripció política d’esquerres. En aquest grup també escassegen els adolescents.

El tipus «presentista»
Representa una mica menys del 30% de la població, uns 7.500.000 de
persones.
Defensen valors relatius al «viure al dia», al gaudi del temps lliure, a la
cura (amb un cert aire narcisista) del cos, a l’exigència de la necessitat de
seducció, etc.
És un tipus en què abunden les persones que viuen en àmbits urbans,
sense que apareguin clarament altres perfils definitoris.

El tipus «areligiós»
Permet agrupar gairebé un quart de la població, una mica menys de
7.000.000 de persones.
El que el caracteritza fonamentalment és la seva despreocupació per les
qüestions religioses i l’èmfasi del dret a opinar personalment sobre qüestions
molt delimitades des de l’ètica de la religió. Es podria dir que defensen una moral personal, clarament diferenciadora, en relació amb qüestions com l’eutanàsia,
l’avortament o el suïcidi.
S’hi adscriuen persones bàsicament joves, d’hàbitats urbans, de nivell
educatiu alt i ideològicament autoposicionats a l’esquerra.
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El tipus «aventurer»
Ja clarament minoritari (7,8%), inclou una mica més de 2.000.000
d’espanyols.
Es defineix pel seu no-convencionalisme en la defensa de sensacions i de
comportaments en el seu interès per les situacions de risc o aventura (sense
arribar a extrems que cridin l’atenció) i pel seu afany en la recerca d’estímuls.
Hi abunden els homes, sobretot joves i adolescents, no religiosos, més
aviat autosituats als extrems polítics i molt d’ells consumidors d’alcohol i
d’altres drogues.

El tipus «avantatgista»
Gairebé el 5% de la població, al voltant d’1.300.000 persones.
Es caracteritza per la recerca d’avantatges personals. Fins i tot a costa
dels drets dels altres, defensarien una moral certament poc convencional en
aquest sentit.
Són persones, sobretot, de mitjana edat, laboralment situades, autoposicionades al centre o al centreesquerra, que viuen en ciutats. És a dir, pertanyents
a una classe mitjana que tracta d’aprofundir els avantatges de la seva situació.

El tipus «incívic»
Identifica dos de cada cent espanyols (uns 540.000).
Defensa valors clarament enfrontats a les normes de convivència. No li
importa el que aquests valors tenen d’agressió social i de ruptura de l’ordre
ciutadà.
Bàsicament, són habitants de ciutats, adolescents i joves, arreligiosos i
autoposicionats a l’extrema esquerra.
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El tipus «xenòfob asocial»
Molt minoritari (0,4%); així i tot, agrupa gairebé 110.000 persones.
Menysprea clarament les persones estrangeres i, en el fons, tothom que
no pertanyi al seu grup.
Tot i que presenten uns trets sociològics molt difosos, destaca una major
presència d’adolescents, amb estudis de batxillerat, indiferents en qüestions religioses i més posicionats a la dreta.

8.3. Entre la pràctica i la teoria
• En un rang important de la jerarquia de valors dels espanyols apareixen
la solidaritat i la tolerància. Són valors que es defineixen com clarament necessaris, entesa aquesta necessitat com un desig. Es tractaria de valors més teòrics
que reals, que es mouen més en el pla del que es desitja que en la praxi de la
realitat, sobretot si el compromís de solidaritat es localitza en un àmbit proper i
realitzable.

La realització d’aquests valors estaria impossibilitada, en gran mesura, per
un context, per una societat, clarament insolidària i intolerant en l’opinió dels
espanyols. Espanyols que, segons una vergonyosa confessió pròpia, es veurien
abocats a actuar de forma contrària als plantejaments teòrics. Protegint-se en
aquesta pressió exterior, que, en certa mesura, els allibera de la responsabilitat, no
solament es veuen obligats a actuar en contra dels seus principis teòrics sinó que
també transmeten als seus fills una forma de comportament que seria hipotèticament necessària per defensar-se en aquesta selva social insolidària.
No obstant això, la necessitat de salvar la presència d’aquests valors
desitjables duu els espanyols, tot i reconèixer que els practiquen, a atribuir la
seva pràctica a altres col·lectius, bàsicament als joves. Els joves, en la visió dels
adults, sí serien practicants de noves formes de solidaritat, sí serien tolerants, sí
protegirien l’amistat i la companyonia, etc. La pena és que els mateixos joves no
ho reconeixen així com a col·lectiu i, al seu torn, es veuen obligats a fer una altra
atribució, pensant que el reducte d’aquests valors estaria en grups molt concrets
(un d’aquests grups és el format per certs consumidors de drogues).
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Així i tot, la tolerància i la solidaritat són defensades com una necessitat
important.
Un altre nivell bàsic i fonamental en la jerarquia de valors socials estaria
significat pels valors que protegeixen el propi espai, els interessos personals i,
en definitiva, la seguretat individual.
•

La competitivitat, l’individualisme, el consumisme, la seguretat econòmica són valors necessaris en la mesura que són exigits per una determinada
forma de viure i per un determinat context social, i són legítims en la mesura
que són necessaris per a la supervivència, però no és per estar-ne orgullós, ja
que contradiuen alguns postulats teòrics bàsics, ni per sentir-se’n responsable,
ja que vénen imposats des de fora. Aquesta ambigüitat en la consideració
d’aquests valors no impedeix el seu reconeixement en la praxi social, la seva
justificació en la recerca del propi espai i la transmissió als fills, com una
condició neces-sària per a la seva supervivència i la seva inclusió.
La tensió entre aquests dos col·lectius de valors, l’ambigüitat que la
convivència dels dos comporta, la necessitat de buscar un espai de complementació, fan que hi hagi un altre grup de posicions que forçosament es presenten
de manera ambivalent; hi ha valors que són interpretats ambiguament, perquè
poden ser bons o dolents segons la perspectiva des de la qual són contemplats.
Si són llegits des de la moral desitjable o des de les exigències de la realitat,
s’interpretaran d’una manera o altra l’obediència, la prudència, la llibertat, la
fidelitat, l’amistat...
•

• La família apareix com la taula de salvació, resolent en certa manera els
conflictes, com a suport fonamental i a vegades també com a coartada. Aquí és
on es troba la protecció i la justificació últimes.
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8.4. Drogues i valors
Un dels objectius d’aquest estudi era conèixer quins valors s’associaven
amb els consums de drogues. En aquest sentit, apareix clarament una sèrie del
que es podrien anomenar valors de risc (de risc per als consums, no necessàriament per a altres circumstàncies de la vida que es poden entendre com desitjables). Entre aquests valors de risc hi hauria la competitivitat, l’afany d’experimentació, l’immediatesa, la insolidaritat, l’èmfasi de l’autonomia o, contràriament,
la intensa necessitat d’integració, la curiositat per l’aventura, el no convencionalisme, el liberalisme sexual, etc.
•

• En canvi, com a valors que representen una certa dissuasió o protecció
del consum, trobaríem l’humanisme, els valors ètics, l’igualitarisme, els valors
familistes, el conservadorisme, etc.

Com a conjunció del que s’ha dit fins ara, referint-nos als tipus de valors
bàsics que s’han descrit, trobaríem que els que representen més probabilitat
d’associar-se amb el consum de drogues serien, fonamentalment, el «xenòfob
asocial», l’«incívic» i l’«avantatgista», seguits molt de prop per l’«aventurer» i el
«presentista» i, molt més lluny, per l’«areligiós». Tipus clarament oposats al consum serien el «normatiu» i, sobretot, l’«altruista».
•

Quan els espanyols imaginen les raons per consumir drogues, sembla
que fan una projecció dels valors que, efectivament, hem trobat que es correlacionen amb el consum (la curiositat, l’experimentació, el presentisme...). Però,
sota la influència d’un estereotipus que molt sovint associa el consum de
drogues amb la degradació, afegeixen altres raons imaginades, necessàries per
justificar un comportament que valoren de degradat (l’existència de problemes,
la malaltia o el desclassament).
•

La mateixa combinació de visió de realitat i estereotipus es dóna en la
visió dels consumidors que, des de la perspectiva més convencional, són vistos
amb llàstima o rebuig i que, des de posicions menys estereotipades, desperten
una visió més realista (són persones com la resta) o un desig d’ajudar-los en els
seus problemes.
•
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Quan els espanyols es pronuncien sobre els valors que caracteritzen els
consumidors de drogues es produeix una dificultat fonamental, gairebé un
bloqueig inicial. El consumidor de drogues, quan s’identifica amb l’estereotipus
del consumidor d’heroïna, el ionqui, és el prototipus del «no valor». És algú
estrany a l’àmbit social, que desperta rebuig o llàstima, i que converteix en inimaginable que sigui portador dels valors que, més o menys, conformen l’àmbit
col·lectiu.
•

Per aquest motiu, en la investigació, va ser necessari introduir una imatge
de consumidor que, en la mesura del possible, defugís aquest estereotipus degradat: el consumidor de cap de setmana.
Davant aquest consumidor de cap de setmana, el primer que fan els
espanyols és identificar-lo amb el jove. Fins al punt que, sovint, no se sap si, des
de la visió dels adults, s’està parlant dels consumidors o s’està parlant dels joves
com a col·lectiu. I això tant pel que fa a l’atribució de valors «negatius» com per
situar-hi l’existència dels valors idealment desitjats com a «valors de joves».
•

Aquesta identificació consum/joves provoca una altra ambigüitat: en
certa manera, els joves han de consumir drogues (perquè són joves i pel que els
consums signifiquen) i, al mateix temps, les drogues són una amenaça i un risc
temible. Per això, pel fet de consumir, aquest prototipus de jove és vist simultàniament com a valent o imprudent, com a rebel o integrat, etc.
En tot cas, davant aquest prototipus de cap de setmana, es produeix
una atribució de valors, que sembla tenir una doble font. D’una banda, valors
imposats per la societat, com l’hedonisme, l’individualisme o el pre-sentisme. De
l’altra, valors que són atribuïts a aquest grup a partir de la fantasia que serien «els
valors que els joves haurien de tenir»: l’amistat, la solidaritat o la tolerància.
•

Aquesta ambigüitat i combinació de valors fa que la figura del
consumidor de cap de setmana aparegui com un referent d’una determinada
moral social i, en tot cas, com un producte natural i normalitzat dins la jerarquia
de valors d’aquesta societat.
• De tot el que s’ha dit, cal concloure que el ventall de valors que els
espanyols sustenten és, com resultava previsible, ampli, complex, ambigu i
ocasionalment contradictori. El mateix es pot dir dels valors que són atribuïts als
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consumidors de drogues, menys quan s’imposa l’estereotipus (un estereotipus
que sembla destinat més a salvaguardar la normalitat del propi grup que derivat
de l’observació de l’altre).
Davant aquesta posició ideològica que defensa que els consums de
drogues deriven d’una pèrdua dels valors socials, sembla que els resultats més
aviat apunten al fet que aquests consums resultarien funcionals a la nostra
societat. Una societat en què la praxi imposa determinats postulats, en detriment
d’uns valors teòrics, progressivament en decadència.
•
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ANNEXOS

Annex I
Dades mostrals
Com a complement de l’explicació presentada al capítol I sobre la metodologia de la investigació, presentem en aquest annex les dades més rellevants
corresponents al disseny de la mostra.

Quadre A.1

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ, PER GÈNERES I EDATS
Edats

Homes

Dones

Total

15-19

1.753.315

1.681.407

3.434.722

20-24

1.688.230

1.631.291

3.319.521

25-34

3.085.551

3.055.738

6.141.289

35-44

2.526.090

2.536.580

5.062.670

45-54

2.097.722

2.158.391

4.256.113

55-65

2.284.605

2.491.347

4.775.952

13.435.513

13.554.754

26.990.267

Totals

Fonts: INE, Padró Municipal d’Habitants 1998 i elaboració pròpia EDIS.

Quadre A.2

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS ELS DIFERENTS HÀBITATS
Hábitats

1. Fins a 10.000

6.330.347

2. 10.001 a 50.000

6.589.048

3. 50.001 a 100.000

2.894.437

4. 100.001 a 250.000

4.365.200

5. 250.001 a 500.000

1.958.179

6. Més de 500.000
Totals
Fonts: INE, Padró Municipal d’Habitants 1998 i elaboració pròpia EDIS.
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4.853.056
26.990.267

Quadre A.3

DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA PEL GÈNERE I L’EDAT
Homes

15-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-65

Total

182

173

319

262

217

241

1.394

Dones

173

171

316

265

222

259

1.406

Totals

355

344

635

527

439

500

2.800
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Annex II
Taules de resultats de l’análisi
de les bateries de valors
Taula A.1

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE VALORS FINALISTES,
ORDENATS DE MAJOR A MENOR IMPORTÀNCIA (Escala 1-10)
S’inclou la mitjana més elevada obtinguda per sexe i edat
Sexe
Total

Tenir unes bones relacions
familiars
Mantenir i cuidar la salut
Obtenir un bon nivell de
capacitació cultural
i professional
Tenir èxit al treball
Guanyar diners
Tenir una vida sexual satisfactòria
Cuidar el medi ambient
Superar-se dia a dia
Tenir molts amics i coneguts
Dur una vida moral i digna
Respectar les normes
Respectar l’autoritat
Disposar de molt temps lliure/oci
Viure com li agrada a cadascú, sense
pensar en el que pugui dir la gent
Preocupar-se pel que passa
en altres llocs del món
Fer coses per millorar el meu
barri o la meva comunitat
Invertir temps i diners en
estar guapo/a
Arriscar-se davant coses
noves i incertes
Viure al dia sense pensar en el dia de demà
Preocupar-se per qüestions
religioses o espirituals
Interessar-se per temes polítics
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H

8,59
8,22

7,82
7,82
7,81
7,75
7,72
7,68
7,63
7,51
7,47
7,30
7,06

M

15 a 19

8,70
8,33

7,84
7,88
7,90
7,99

8,10
7,75
7,74
7,64
7,66
7,55
7,40

7,24

7,48

6,86

6,87

6,54

6,66

6,16

6,25

5,43

5,80

5,12
4,92

5,33
4,98

4,47
4,09

4,24

8,12

5,81
6,41
5,92

4,82

Edat
20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 65

8,76
8,42

8,16
7,90
8,39
7,95
7,87
8,12
7,95
7,84

6,70
6,43

5,66
4,44
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Taula A.2

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE VALORS LIBERALS
O SOCIALS (Escala 1-10)
S’inclou la mitjana més elevada obtinguda per sexe i edat
Sexe
Total

Les idees noves són millors que
5,37
les velles (1)
Les idees que resisteixen el temps
són millors (10)
Cal incentivar l’esforç
5,43
individual (1)
Els ingressos haurien
de ser més iguals (10)
Cadascú ha de ser responsable
6,43
d’aconseguir el seu propi mode de vida (1)
L’Estat ha de ser responsable de
donar un mode de vida a tothom (10)
L’èxit: depèn de la sort,
6,29
contactes i padrins (1)
L’èxit: depèn del treball
i l’esforç personal (10)
Si el treball és escàs: igualtat en
6,33
l’admissió d’espanyols i d’estrangers (1)
Abans els espanyols que els estrangers (10)
Les persones no tenen llibertat
7,35
i control sobre la seva vida (1)
Sí la tenen (10)
No hi ha cap tipus de déu,
7,12
esperit o força vital (1)
Existeix Déu o alguna classe
d’esperit o força vital (10)
Entre llibertat i igualtat, decideix
5,59
llibertat (1)
Decideix igualtat (10)
Els problemes del medi ambient
7,22
i dels menys afavorits els
han de solucionar les institucions
públiques i cadascú s’ha de
de preocupar de les seves coses (1)
És important col·laborar amb
grups i associacions per millorar
millorar el medi ambient, la situació
dels menys afavorits, etc. (10)
L’estabilitat necessària per al
7,07
desenvolupament personal es troba:
només fora de la família (1)
Només dins de la família (10)
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H

M

5,38

5,44

6,53

6,34

6,38

7,38

7,37

5,71

7,28

7,13

15 a 19

Edat
20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 65

6,24

5,90

6,68

6,56

6,88

7,51

8,18

5,96

7,47

7,62
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Taula A.3

IMPORTÀNCIA CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE VALORS ASSOCIATS A
SENSACIONS, ORDENATS DE MAJOR A MENOR IMPORTÀNCIA (Escala 1-10)
S’inclou la mitjana més elevada obtinguda per sexe i edat
Sexe
Total

Fer un viatge per al qual no s’hagin
definit les rutes o la durada
No puc estar al mateix lloc
durant molt de temps
Busco en la pràctica dels
esports excitació, aventura
Explorar zones estranyes
de la meva ciutat
Ser diferent, tot i que això molesti
l’altra gent
No m’importaria estar
despullat a la platja
Tenir experiències i sensacions
noves i excitants
M’atreviria a dormir al carrer
o en un jardí públic
És clau en una festa mantenir
sempre les copes plenes
Prendre substàncies que
augmentin l’excitació sexual
Experimentar amb drogues,
tot i que representi un risc
Practicar canvi de parelles,
estant casat
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H

M

15 a 19

5,53

5,61

6,75

4,47

4,68

3,86

4,33

5,71

3,73

3,97

5,17

3,65

3,78

4,83

3,56

4,00

4,46

3,46

3,78

5,01

3,09

3,70

4,15

2,99

3,31

4,17

2,42

2,65

3,16

2,06

2,25

3,03

2,01

2,24

2,63

Edat
20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 65

5,28

4,46
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Taula A.4

JUSTIFICACIÓ CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE COMPORTAMENTS
ORDENATS DE MAJOR A MENOR GRAU D’ACORD
I EN RELACIÓ AMB L’EDAT I EL SEXE
S’inclou la mitjana més elevada per sexe i edat
Sexe
Total

Aplicar l’eutanàsia a qui la demani
Llibertat total per avortar
Substituir els objectes que funcionen
per altres
Fumar en edificis públics
Tenir relacions sexuals amb altres
persones del mateix sexe
Fer trampa en exàmens
o oposicions
Admissibilitat que una
persona se suïcidi
La pena de mort per delictes
molt greus
Tenir un home casat una aventura
Tenir una dona casada una aventura
Beneficiar-se d’una promoció
jugant amb avantatge
Emborratxar-se en llocs públics
Viatjar sense pagar en transports públics
Fer soroll les nits dels
caps de setmana
Enganyar en el pagament d’impostos
Buscar disculpes per
a baixes injustificades
Comprar algun objecte tot i la
sospita que és robat
La modificació artificial dels aliments
Fumar marihuana o haixix en llocs
públics
Mentir en interès propi, tot i que
perjudiqui algú altre
Robar articles en grans magatzems
Gastar l’aigua sense pensar en l’escassetat
L’excés de velocitat en nuclis
urbans
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H

5,43
5,11

5,60
5,19

4,50
4,02

4,66
4,18

3,83

M

15 a 19

4,61
3,93

3,73

3,88

4,86

3,57

3,79

3,45
3,25
3,17

3,65
3,37

3,14
3,05
3,05

3,24
3,31
3,25

4,18

2,81
2,76

2,88
2,98

4,10
3,46

2,46

2,56

3,33

2,41
2,40

2,57
2,47

3,39
2,90

2,38

2,61

2,18
2,13
1,97

2,31
2,26
1,99

2,92
3,08

1,91

2,01

2,55

3,74
3,20

Edat
20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 65

6,39
6,20
5,08

4,82

4,43

3,92
3,91
3,77
4,22

3,46

2,45
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Taula A.4 (continuació)

JUSTIFICACIÓ CONCEDIDA A UNA SÈRIE DE COMPORTAMENTS
ORDENATS DE MAJOR A MENOR GRAU D’ACORD
I EN RELACIÓ AMB L’EDAT I EL SEXE
S’inclou la mitjana més elevada per sexe i edat
Sexe
Total

Contractar en pitjors condicions
un estranger
Acceptar un suborn en l’exercici
de les seves funcions
Enfrontar-se violentament
a agents de la policia
Conduir sota els efectes de l’alcohol
Trencar senyals de circulació, fanals, etc.
Escapar després de provocar
un accident greu
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H

M

15 a 19

1,82

1,90

2,21

1,72

1,82

2,18

1,65
1,62
1,36

1,76
1,74
1,42

2,18
2,02
1,87

1,28

1,30

Edat
20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 65

2,20

1,50
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Taula A.5

AGRUPACIONS FACTORIALS, A PARTIR DE L’ANÀLISI CONJUNTA
DE TOTS ELS VALORS
Factor 1
Incívic

Robar articles en grans magatzems
Comprar algun objecte tot i la sospita que és robat
Fumar marihuana o haixix en llocs públics
Viatjar sense pagar en transports públics
Enfrontar-se violentament a agents de la policia
Enganyar en el pagament dels impostos
Buscar disculpes per a baixes injustificades
Mentir en interès propi tot i que perjudiqui algú altre
Trencar senyals de circulació, fanals, etc.
Tenir unes bones relacions familiars
Obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional
Dur una vida moral i digna
Respectar les normes
Superar-se dia a dia
Guanyar diners
Respectar l’autoritat
Tenir cura del medi ambient
Tenir èxit al treball
Tenir una vida sexual satisfactòria
Mantenir i cuidar la salut
Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura
M’agradaria explorar zones estranyes de la meva ciutat
M’agradaria tenir experiències i sensacions noves i excitants
M’agradaria fer un viatge per al qual no s’hagin definit les rutes
o la durada
No puc suportar estar al mateix lloc durant molt de temps
M’agradaria ser diferent, tot i que molesti l’altra gent
No m’importaria estar despullat a la platja
M’atreviria a dormir al carrer o en un jardí públic
És clau per a una festa mantenir les copes plenes
M’agradaria prendre substàncies que augmentessin l’excitació sexual
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0,754
0,679
0,671
0,642
0,630
0,602
0,521
0,495
0,455

–0,352

–0,398

0,350
0,322

Factor 2
Normatiu

Factor 3
Aventurer

Factor 4
Avantatgista

Factor 5
Areligiós

Factor 6
Presentista

Factor 7
Xenòfob
asocial

Factor 8
Altruista

0,305

0,379
0,405
0,668
0,647
0,638
0,633
0,630
0,630
0,602
0,583
0,555
0,553
0,543
0,709
0,690
0,660
0,609
0,579
0,535
0,499
0,490
0,391
0,353

0,381
0,348
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Taula A.5 (continuació)

AGRUPACIONS FACTORIALS, A PARTIR DE L’ANÀLISI CONJUNTA
DE TOTS ELS VALORS
Factor 1
Incívic

Beneficiar-se d’una promoció jugant amb avantatge
La modificació artificial d’aliments
Fer trampa en exàmens o oposicions
Emborratxar-se en llocs públics
Fer soroll les nits dels caps de setmana
Substituir els objectes que funcionen per altres
Aplicar la pena de mort per delictes molt greus
Llibertat total per avortar
Aplicar l’eutanàsia a qui la demani
Preocupar-se per qüestions religioses o espirituals
Existeix un déu o algun esperit per damunt de tot
El suïcidi d’una persona
Invertir temps i diners en estar guapo/a
Viure al dia sense pensar en el dia de demà
Disposar de molt temps lliure/oci
Arriscar-se davant les coses noves i incertes
Viure com li agrada a cadascú, sense pensar en el que pugui dir la gent
M’agradaria experimentar amb drogues, tot i que
representés algun risc
Contractar en pitjors condicions un estranger
Conduir sota els efectes de l’alcohol
Escapar després de provocar un accident greu
L’excés de velocitat en nuclis urbans
Si estigués casat, no m’importaria practicar canvi de parelles
Preocupar-me pel que passa en altres llocs del món
Fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat
Interessar-se per temes polítics
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0,454
0,449
0,370

0,342

0,344

Factor 2
Normatiu

Factor 3
Aventurer

Factor 4
Avantatgista

Factor 5
Areligiós

Factor 6
Presentista

Factor 7
Xenòfob
asocial

Factor 8
Altruista

0,673
0,578
0,568
0,524
0,517
0,501
0,285

0,359

0,725
0,724
–0,560
–0,524
0,512

0,433

0,589
0,573
0,563
0,477
0,447
–0,314

0,343

0,345

0,320
0,300

0,650
0,501
0,465
0,450
0,306
0,675
0,663
0,551
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Taula A.6

AGRUPACIONS FACTORIALS DELS VALORS FINALISTES
Eticofamiliar

Dur una vida moral i digna
Tenir unes bones relacions familiars
Respectar l’autoritat
Respectar les normes
Tenir èxit al treball
Mantenir i cuidar la salut
Guanyar diners

0,749
0,727
0,712
0,680
0,545
0,495
0,472

Humanista

Preocupar-se pel que passa en altres llocs del món
Fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat
Interessar-se per temes polítics
Cuidar el medi ambient

0,717
0,695
0,550
0,440

Competitiu

Tenir una vida sexual satisfactòria
Obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional
Preocupar-se per qüestions religioses o espirituals
Superar-se dia a dia

0,711
0,569
0,522
0,479

Agosarat

Viure al dia sense pensar en el dia de demà
0,729
Arriscar-se davant coses noves i incertes
0,655
Tenir molts amics i coneguts
0,574
Disposar de molt temps lliure/oci
0,554
Viure com li agrada a cadascú,sense pensar en el que pugui dir la gent 0,465
Invertir temps i diners en estar guapo/a
0,756

Esteta

Taula A.7

AGRUPACIONS DE POSICIONS VALORATIVES DELS VALORS
LIBERALS I SOCIALS
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Integrat

És molt important col·laborar amb grups o associacions
0,810
Només a la família hi ha estabilitat per al desenvolupament personal 0,676

Autònom

Les persones tenen completa llibertat sobre la seva vida
L’èxit depèn del treball i de l’esforç personal

0,805
0,660

Igualitari

Els ingressos haurien de ser més iguals
L’Estat ha d’assumir més responsabilitats

0,805
0,687

Conservador

Les idees que han resistit el temps són les millors
Els empresaris han d’admetre abans els espanyols
Existeix un Déu o algun esperit per damunt de tot
Entre la llibertat i la igualtat, em decideixo per la igualtat

0,699
0,558
0,465
0,390
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Taula A.8

AGRUPACIONS FACTORIALS DELS VALORS ASSOCIATS
A SENSACIONS
Experimentador

Inquiet

M’agradaria experimentar amb drogues, tot i que representés
algun risc
Si estigués casat, no m’importaria practicar canvi
de parelles
M’agradaria prendre substancies que augmentessin
l’excitació sexual
És condició clau per a una festa mantenir sempre
les copes plenes
M’atreviria a dormir al carrer o en un jardí públic
No m’importaria estar despullat a la platja
M’agradaria fer un viatge per al qual no s’hagin definit
les rutes o la durada
Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura
M’agradaria explorar zones estranyes de la meva ciutat
No puc suportar estar al mateix lloc durant
molt temps
M’agradaria tenir experiències i sensacions
noves i excitants
M’agradaria ser diferent, tot i que això molestés l’altra gent

0,815
0,746
0,741
0,619
0,543
0,514
0,734
0,714
0,684
0,637
0,591
0,494
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Taula A.9

AGRUPACIONS FACTORIALS DELS VALORS RELACIONATS
AMB COMPORTAMENTS
Transgressor

Inmediatista

Insolidari

Defensa
AvortamentEutanàsia

Llibertat sexual
Defensa pena
de mort
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Robar articles en grans magatzems
Comprar algun objecte tot i sospitar que ha estat robat
Viatjar sense pagar en transports públics
Fumar marihuana o haixix en llocs públics
Enganyar en el pagament d’impostos
Enfrontar-se violentament a agents de la policia
Buscar disculpes per a baixes injustificades
Fer trampa en exàmens o oposicions
Mentir en interès propi tot i que perjudiqui algú altre
La modificació artificial d’aliments
Beneficiar-se d’una promoció jugant amb avantatge
Substituir els objectes que funcionen per altres
Fer soroll les nits dels caps de setmana
Emborratxar-se en llocs públics
Fumar en edificis públics
Contractar en pitjors condicions un estranger
Conduir sota els efectes de l’alcohol
L’excés de velocitat en nuclis urbans
Escapar després de provocar un accident greu
Trencar senyals de circulació, fanals, etc.
Acceptar un suborn en les seves funcions
Gastar l’aigua sense pensar en l’escassetat
Aplicar l’eutanàsia a la persona que la demani
Llibertat total per avortar
Admissibilitat que una persona se suïcidi
Tenir relacions sexuals amb altres persones del mateix sexe
Tenir una dona casada una aventura
Tenir un home casat una aventura
La pena de mort per delictes molt greus

0,737
0,676
0,676
0,665
0,642
0,569
0,541
0,522
0,500
0,661
0,618
0,565
0,548
0,489
0,519
0,638
0,623
0,567
0,539
0,515
0,478
0,464
0,833
0,801
0,495
0,386
0,851
0,850
0,728

Annex III
Qüestionari

EDIS
E/468
Octubre 1999

ENQUESTA SOBRE LA INFLUÈNCIA DELS VALORS SOCIALS EN
LA PERCEPCIÓ I ELS COMPORTAMENTS RELATIUS AL CONSUM
DE DROGUES
Núm.
1.
2.
3.
4.

Qüestionari
Comunitat autònoma
Municipi
Sexe
Edat

Presentació: Bon dia/Bona tarda. Estem realitzant un estudi científic sobre les opinions
dels ciutadans sobre una sèrie de valors i de conductes socials. Les seves respostes,
de gran utilitat per a l'estudi, seran tractades de manera anònima i només amb finalitats
estadístiques.

Bloc I
ASPECTES SOCIODEMOGRÀFICS
5. ¿Quina edat exacta té vostè?

6. ¿Quin és el seu estat civil?
1. Solter/a
2. Casat/a
3. Separat/ada-Divorciat/ada
4. Vidu/a
5. Parelles, altres unions
0. NS/NC

7. ¿Amb qui viu vostè actualment?
1. Amb els meus pares
2. Amb la meva dona/Amb el meu marit
3. Amb els meus fills
4. Amb la meva parella
5. Amb un grup d'amics/amigues
6. Amb altres familiars
7. Sol/a
0. NS/NC
8. ¿Quin és el seu nivell actual d'estudis?
1. Cap
2. Primaris
3. Batxillerat elemental (14 anys/EGB)
4. Batxillerat superior (BUP, COU, PREU)
5. Formació Professional
6. Titulació mitjana (universitat o no)
7. Llicenciatura o Doctorat
0. NS/NC
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9. ¿Quina és la seva activitat professional o la seva ocupació en l'actualitat?
01. Grans empresaris i alts directius de
l'empresa privada o de l'Administració
02. Empresaris mitjans i petits, autònoms, comerciants i petits propietaris agrícoles
03. Professionals, tècnics i quadres mitjans
04. Funcionaris i empleats de Forces
Armades i de Seguretat
05. Treballadors i empleats dels serveis
06. Treballadors de la indústria i la construcció
07. Treballadors i jornalers del camp
08. A l'atur, amb treball anterior
09. A l'atur, sense treball anterior. Buscant una primera feina
10. Estudiant
11. Mestressa de casa
12. Jubilat o pensionista
13. Una altra situació; especificar
00. NS/NC
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10. ¿Quina és l'activitat professional o
ocupació en l'actualitat de la persona que aporta més ingressos a la
unitat familiar?
01. Grans empresaris i alts directius de
l'empresa privada o de l'Administració
02. Empresaris mitjans i petits, autònoms, comerciants i petits propietaris agrícoles
03. Professionals, tècnics i quadres mitjans
04. Funcionaris i empleats de Forces
Armades i de Seguretat
05. Treballadors i empleats dels serveis
06. Treballadors de la indústria i la construcció
07. Treballadors i jornalers del camp
08. A l'atur, amb treball anterior
09. A l'atur, sense treball anterior. Buscant una primera feina
10. Estudiant
11. Mestressa de casa
12. Jubilat o pensionist
13. Una altra situació; especificar
00. NS/NC

Bloc II
QÜESTIONS DE SATISFACCIÓ
PERSONAL
11. ¿A quina activitat dedica preferentment el seu oci i temps lliur e?
(Indicar les tres més freqüents)
(Mostrar Tarjeta A)
01. Escoltar la ràdio
02. Veure la televisió
03. Lectura
04. Videojocs/Consoles
05. Escoltar música a casa
06. Jocs de taula
07. Assistir a espectacles (cine, esport,
concerts)
08. Practicar algun esport
09. Participar activament en activitats
culturals, artístiques o associatives
10. Estar amb els amics en festes, discoteques i bars
11. Menjar o sopar amb amics
12. Reunir-se amb amics a casa per parlar
13. Passejar
14. Ordinadors (Internet)
15. No faig res, m'avorreixo
16. Altres; especificar quines
00. NS/NC
12. Actualment, ¿està satisfet de com
utilitza el seu temps lliure i el seu
oci?
1. Molt
2. Força
3. Regular
4. Poc
5. Gens
0. NS/NC

13. En general, ¿com qualificaria vostè
les relacions amb la seva família, amb
els seus pares, amb els seus fills o amb
els seus germans?
1. Molt bones
2. Buenes
3. Regulars
4. Dolentes
5. Molt dolentes
0. NS/NC
14. En general, ¿com qualificaria la seva
relació amb el seu cònjuge o la seva
parella?
1. Molt bona
2. Bona
3. Regular
4. Dolente
5. Molt dolenta
6. No té parella
0. NS/NC
15. ¿Es relaciona o se sent integrat en
algun grup d'amics i companys?
1. Molt
2. Força
3. Regular
Fer la P.16
4. Poc
5. Gens
0. NS/NC
Passar P.17
16. ¿Com qualificaria la relació amb el
seu grup d'amics?
1. Molt bona
2. Bona
3. Regular
4. Dolenta
5. Molt dolenta
6. No en té
0. NS/NC
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A TOTHOM
17. En relació amb el seu treball o la
seva ocupació en aquest moment,
¿ens podria indicar si n’està satisfet?
1. Molt satisfet
2. Força satisfet
3. Regular
4. Poc satisfet
5. Gens satisfet
0. NS/NC
18. I, pel que fa a la seva situació econòmica, ¿està satisfet?
1. Molt satisfet
2. Força satisfet
3. Regular
4. Poc satisfet
5. Gens satisfet
0. NS/NC
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19. D’una manera general, ¿fins a quin
punt està satisfet de la seva vida últimament?
1. Molt satisfet
2. Força satisfet
3. Regular
4. Poc satisfet
5. Gens satisfet
0. NS/NC

Bloc III
VALORS SOCIALS AMPLIS/FINALISTES
20-40. Li aniré llegint una sèrie de qüestions que apareixen en aquesta targeta.
(MOSTRAR TARGETA B)
¿Em podria dir quin grau d'importància té cadascuna, en una escala d'1 a 10, en
què 1 seria cap importància i 10 màxima importància?
20. Tenir èxit al treball
21. Tenir unes bones relacions familiars
22. Tenir molts amics i coneguts
23. Disposar de molt temps lliure/oci
24. Viure al dia sense pensar en el dia de demà
25. Mantenir i cuidar la salut
26. Arriscar-se davant coses noves i incertes
27. Viure com li agrada a cadascú, sense pensar en el que pugui dir la gent
28. Invertir temps i diners en estar guapo/a
29. Fer coses per millorar el meu barri o la meva comunitat
30. Interessar-se per temes polítics
31. Preocupar-se per qüestions religioses o espirituals
32. Preocupar-se pel que passa en altres llocs del món
33. Superar-se dia a dia
34. Respectar les normes
35. Cuidar el medi ambient
36. Obtenir un bon nivell de capacitació cultural i professional
37. Tenir una vida sexual satisfactòria
38. Guanyar diners
39. Respectar l'autoritat
40. Dur una vida moral i digna
2 3 4 5 6 7 8 9

1
Cap importància

10
Màxima importància
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41-50. Ara m’agradaria que em digués què opina sobre diverses qüestions,
col·locant la seva opinió en una escala d’1 a 10. L’1 significa que vostè està
totalment d’acord amb la primera afirmació i 10 significa que vostè està totalment d’acord amb la segona informació, i, si la seva opinió està en
algun altre lloc intermedi de l’escala, pot escollir el número que li correspongui.
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Les idees noves són general41. Les idees que han resistit al
ment millors que les velles
llarg del temps són normalment les millors
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Cal incentivar l’esforç indivi42. Els ingressos haurien de
dual
ser més iguals
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Cadascú hauria d’assumir indi43. L’Estat hauria d’assumir
vidualment més responsabilimés responsabilitats en
tats per assolir el seu medi de
proporcionar un medi de
vida
vida a tothom
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
L’èxit en la vida depèn de la
44. L’èxit en la vida depèn del
sort i dels contactes i els patreball i de l’esforç persodrins
nal
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Tot i que el treball sigui escàs,
45. Tot i que el treball sigui
els empresaris espanyols hauescàs, els empresaris esparien d’admetre indistintament
nyols haurien d’admetre
espanyols o estrangers
indistintament espanyols o
estrangers
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Les persones no tenen cap lli46. Les persones tenen combertat ni control sobre la manepleta llibertat i control
ra com es desenvolupa la seva
sobre la manera com es
vida
desenvolupa la seva vida
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Realment no penso que hi hagi
47. Hi ha un déu o alguna clascap tipus de déu, esperit o força
se d’esperit o força vital per
vital
damunt de totes les coses
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Entre la llibertat i la igualtat,
48. Entre la llibertat i la igualem decideixo per la llibertat
tat, em decideixo per la
igualtat
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10
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Cadascú s’ha de preocupar de
49. És molt important en la
les seves coses i la solució dels
nostra societat col·laborar
problemes del medi ambient o
amb grups o associacions
dels menys afavorits és cosa de
per millorar coses com el
les institucions públiques
medi ambient, la situació
dels grups menys afavorits,
etc.
2 3 4 5 6 7 8 9
10
1
Només fora de la família es
50. Només dins la família es
troba l’estabilitat per al desentroba l’estabilitat necessàvolupament de la persona
ria per al desenvolupament
de la persona

51-52. Els impostos que paguem entre tots no sempre són suficients per atendre
tots els problemes del país. A vegades és necessari reduir les despeses.
M’agradaria que em digués:
(MOSTRAR TARGETA C)
51. ¿En quins quatre sectors no reduiria despeses en cap cas?
52. ¿En quins quatre sectors reduiria despeses si fos absolutament necessari?

* L’ajuda a la gent gran, minusvàlids i nens abandonats
* que ho necessitin
* La millora de l’ensenyament: més escoles, més mestres
* Promoció i creació de llocs de treball
* Millora de la sanitat: més metges, més hospitals
* Ajudes als presos i expresos perquè es rehabilitin
* Les obres públiques: carreteres, embassaments
* L’atenció als alcohòlics i toxicòmans
* Més i millor policia per lluitar contra la delinqüència
* Millora dels serveis locals: jardins, enllumenat, asfalt
* Ajudar els pobres
* La promoció cultural i esportiva: més teatres, biblioteques,
* poliesportius
* Ajudar els immigrants sense treball, sense papers, etc.
* La millora de la justícia: més jutges, més jutjats
* Ajuda a països pobres
* NS/NC

51
No reduiria
despeses

52
Reduiria
despeses

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
00

11
12
13
14
00
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Bloc IV
VALORS ASSOCIATS A SENSACIONS
53-64. Tot seguit li presentem una sèrie d’afirmacions relatives a l’interès per
tenir diferents experiències. Li demanem que expressi el seu grau d’acord
amb cadascuna, tenint en compte que 10 significa que vostè està totalment
d’acord amb l’afirmació i 1 significa que vostè està totalment en desacord,
i, si la seva opinió es troba en algun lloc intermedi de l’escala, pot escollir
el número que li correspongui.
Llegir a poc a poc i que puntuï, una a una, cada pregunta.
53. M’agradaria explorar zones estranyes de la meva ciutat, tot i que
representés algun risc
54. Busco en la pràctica dels esports excitació, aventura
55. No puc suportar estar al mateix lloc durant molt de temps
56. M’agradaria tenir experiències i sensacions noves i excitants, no importa
si són poc convencionals o una mica il·legals
57. M’agradaria fer un viatge per al qual no s’hagin definit les rutes o la durada
58. M’agradaria prendre substàncies que augmentessin l’excitació sexual
59. No m’importaria estar despullat a la platja
60. M’agradaria ser diferent, tot i que molesti l’altra gent
61. Si estigués casat, no m’importaria practicar canvi de parelles
62. M’agradaria experimentar amb drogues, tot i que representés algun risc
63. És condició clau per a una festa mantenir sempre les copes plenes
64. M’atreviria a dormir al carrer o en un jardí públic
1
Està en desacord
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2 3 4 5 6 7 8 9

10
Està d’acord

Bloc V
VALORS ASSOCIATS A COMPORTAMENTS
65-93. Tot seguit li llegiré una sèrie de conductes. De cadascuna es tracta que em
digui en quina mesura li semblen admissibles. Esculli la resposta que més coincideixi
amb la seva opinió, tenint en compte que 1 significa que li sembla totalment inadmissible i 10 absolutament admissible.
Llegir a poc a poc i que puntuï, una a una, cada pregunta.
65. Viatjar sense bitllet en qualsevol transport públic
66. Enganyar en el pagament d’impostos
67. Trencar senyals de circulació, fanals, cabines telefòniques, etc.
68. Emborratxar-se en llocs públics
69. Mentir en interès propi tot i que perjudiqui algú altre
70. Fumar marihuana o haixix en llocs públics
71. Enfrontar-se violentament a agents de la policia
72. Escapar després de provocar un accident greu tenint la seguretat de no ser vist
73. Fer trampes en exàmens o oposicions
74. Buscar disculpes per agafar baixes laborals injustificades
75. Robar articles en uns grans magatzems o hipermercats
76. Comprar algun objecte tot i la sospita que és robat
77. Que algú accepti un suborn en el compliment de les seves funcions
78. Tenir relacions sexuals amb persones del mateix sexe
79. Contractar en pitjors condicions un estranger pel fet de ser-ho
80. Que una dona casada tingui una aventura fora del matrimoni
81. Que un home casat tingui una aventura fora del matrimoni
82. Que hi hagi llibertat total per avortar
83. Que s’apliqui l’eutanàsia a qui la demani
84. Que una persona se suïcidi
85. Aplicar la pena de mort a persones amb delictes molt greus
86. Fer soroll les nits dels caps de setmana i impedir el descans dels veïns
87. Gastar aigua sense pensar en la possible escassetat
88. Conduir sota els efectes de l’alcohol
89. Fumar en edificis públics
90. Excés de velocitat en nuclis urbans
91. Modificació artificial dels aliments
92. Beneficiar-se d’una promoció professional jugant amb avantatge
93. Substituir els objectes usats que encara funcionen per altres nous (cotxes, electrodomèstics...)
2 3 4 5 6 7 8 9

1
Totalment inadmissible

10
Absolutament admissible
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Bloc VI
ACTITUDS OPERATIVES EN RELACIÓ
AMB ELS CONSUMS
94. De les raons que es presenten tot seguit, digui quines creu que han
influït perquè les persones consumeixin drogues. Triï les tres més
importants.
(Llegir-les a poc a poc)
01. Sentir-se a disgust en aquesta societat injusta
02. Pel gust de fer una cosa prohibida
03. Per calmar els nervis
04. Per divertir-se i passar-ho bé
05. Per curiositat i desig de sentir sensacions noves
06. Perquè està o estava de moda i ho
prenien amics i companys
07. Perquè tenia dificultats a la feina
08. Perquè tenia problemes amb la família
09. Simplement perquè li agradava
10. Per sentir-se insegur
11. Altres raons:
00. NS/NC
95. ¿Quina reacció li produeixen els
drogoaddictes?
1. Por
2. Rebuig
3. Desig d’ajudar-los
4. Indiferència
5. Pena, llàstima
0. NS/NC
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96. Pel que fa als exdrogoaddictes, ¿quines de les següents coses no li agradaria?
(Llegir els ítems)
1. Estudiar junts
2. Treballar junts
3. Viure al mateix barri
4. Viure a la mateixa escala
5. Sortir al mateix grup
6. Ser amics
7. Que sortís amb els meus fills/filles,
germà/germana
8. Casar-s’hi
9. Cap
0. NS/NC
97. De les següents frases, ¿quina és la
seva opinió sobre les drogues?
1. Unes substàncies que és precís conèixer i provar almenys un cop
2. Unes substàncies molt perilloses que
no s’han de provar
3. No n’estic segur/a
0. NS/NC
98-104. Digui’m el grau de perillositat
de les següents substàncies. Molt
perilloses, força, regular, poc o
gens perilloses
98. Tabac
99. Alcohol
100. Cànnabis (haixix, marihuana,
porros)
101. Amfetamines i al·lucinògens (pastilles per no dormir, èxtasi)
102. Tranquil·litzants i hipnòtics
103. Cocaïna i crack

104. Heroïna i altres opiacis
1. Molt perillosa
2. Força perillosa
3. Regular
4. Poc perillosa
5. Gens perillosa
0. NS/NC

116. L’acceptació del consum de drogues per part de la societat
1. Ha augmentat molt
2. Ha augmentat una mica
3. Roman igual
4. Ha disminuït una mica
5. Ha disminuït molt
0. NS/NC

105-116. En quina mesura creu que, en
els últims deu anys, han augmentat o han disminuït les
següents situacions
(Preguntar una a una)
105. El nombre de persones amb problemes de drogues
106. Les llistes d’espera per atendre
drogoaddictes
107. La presència de drogoaddictes als
carrers
108. La presència de xeringues als parcs
i carrers
109. Els robatoris/assalts protagonitzats pels drogoaddictes
110. El consum públic de drogues
111. El desemparament de les famílies
amb problemes de drogues
112. L’oferta pública de drogues il·legals
113. Les màfies organitzades del narcotràfic
114. Els problemes de convivència ciutadana per consum d’alcohol i/o
drogues els caps de setmana
115. Els problemes de salut i accidents
per consum d’alcohol i/o drogues
els caps de setmana

117. Les persones amb problemes de
drogues
(Llegir els ítems)
1. Són víctimes de situacions
2. Són amorals o vicioses
3. Són víctimes d’una malaltia
4. Són persones asocials o delinqüents
5. Són persones corrents, que tenen
aquest problema
0. NS/NC
118. Ara li diré unes quantes paraules.
Digui’m, si us plau, quines tres
veu més relacionades amb persones que vostè consideri consumidors de drogues
(Triar-ne 3)
01. Inconformista
02. Infeliç
03. Malalt
04. Marxós/Divertit
05. Marginat
06. Modern
07. Valent
08. Víctima/enganyat
09. Alliberat
10. Delinqüent
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119. Ara li diré unes quantes paraules.
Digui’m, si us plau, quines tres
veu més relacionades amb persones que vostè considera bevedors
excessius d’alcohol
(Triar-ne 3)
01. Inconformista
02. Infeliç
03. Malalt
04. Marxós/Divertit
05. Marginat
06. Modern
07. Valent
08. Víctima/enganyat
09. Alliberat
10. Delinqüent

Bloc VII
SUBSTÀNCIES/CONSUM
120. D’aquestes substàncies, ¿n’ha provat alguna una o diverses vegades,
alguna vegada en la seva vida? En
cas afirmatiu, digui’m quines
(Ensenyar TARGETA D i senyalar totes
les que indiquin)
1. Tabac
2. Alcohol
3. Cànnabis (haixix, marihuana,
porros)
4. Amfetamines i al·lucinògens (pastilles per no dormir, èxtasi)
5. Tranquil·litzants i hipnòtics
6. Cocaïna i crack
7. Heroïna i altres opiacis
8. Cap ➝ Passar a P. 124

121. D’aquestes substàncies, ¿n’ha pres
alguna en l’últim any?
(Senyalar totes les que s’indiquin)
1. Tabac
2. Alcohol
3. Cànnabis (haixix, marihuana,
porros)
4. Amfetamines i al·lucinògens (pastilles per no dormir, èxtasi)
5. Tranquil·litzants i hipnòtics
6. Cocaïna i crack
7. Heroïna i altres opiacis
8. Cap
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122. D’aquestes substàncies, ¿en consumeix habitualment alguna?
(Senyalar totes les que indiquin)
1. Tabac
2. Alcohol
3. Cànnabis (haixix, marihuana,
porros)
4. Amfetamines i al·lucinògens (pastilles per no dormir, èxtasi)
5. Tranquil·litzants i hipnòtics
6. Cocaïna i crack
7. Heroïna i altres opiacis
8. Cap

123. D’aquestes substàncies, ¿n’ha consumit alguna i ja no en consumeix?
(Senyalar totes les que indiqui)
1. Tabac
2. Alcohol
3. Cànnabis (haixix, marihuana,
porros)
4. Amfetamines i al·lucinògens (pastilles per no dormir, èxtasi)
5. Tranquil·litzants i hipnòtics
6. Cocaïna i crack
7. Heroïna i altres opiacis
8. Cap

Bloc VIII
POSICIONAMENT POLÍTIC
I RELIGIÓS
124. ¿Com es considera en matèria religiosa?
1. Catòlic practicant
2. Catòlic no practicant
3. Altres religions
4. Indiferent, agnòstic
5. No creient, ateu
0. NS/NC
125. En una escala de l’1 al 10, essent
l’1 l’extrema esquerra i el 10 l’extrema dreta, ¿on se situaria vostè
en relació amb la seva tendència
política?
00. NS/NC
DADES DE L’ENTREVISTA
Tipus de barri:
1. Zona residencial classe alta
2. Zona residencial nivell mig
3. Barri antic en bones condicions
4. Barri obrer en bones condicions
5. Barri antic deteriorat
6. Barri obrer deteriorat
7. Suburbi. Zona marginal
8. Medi rural
Dia / Mes / Durada (en minuts)

126. Si hi hagués eleccions generals
demà, ¿a quin partit votaria?
Si no ho sap o no contesta la P. 126, formular la P. 127
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127. ¿Quin partit l’atreu més?

DADES DE L’ENTREVISTAT:
126

Partits d’àmbit estatal
PSOE (Partido Socialista
Obrero Español)
(Al País Basc: PSOE-EE)
(A Catalunya: PSC)
(A Galícia: PSG)
PP (Partido Popular)
IU (Izquierda Unida)
(EUIA a Catalunya)
PDNI (Partido Democrático
de la Nueva Izquierda)
Verds
Altre Nacional, ¿quin?
Partits d’àmbit autonòmic
BNG
(Bloque Nacionalista Galego)
PSG (Esquerda Galega)
CC (Coalición Canaria)
UPN (Unión del Pueblo
Navarro)
CDN (Convergencia de
Demócratas de Navarra)
HB-EH (Herri-Batasuna Euskal Herritarrok)
PNV (Partido Nacionalista
Vasco)
UA (Unidad Alavesa)
EA (Eusko Alkartasuna)
CHA (Chunta Aragonesista)
PAR (Partido Aragonés
Regionalista)
IC (Iniciativa per Catalunya)
CiU (Convergència i Unió)
ERC (Esquerra Republicana
de Catalunya)
PA (Partido Andalucista)
Unió Valenciana
Altre Autonòmic, ¿quin?
No penso votar
Votaré en blanc
No contesta
No sap
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127

Nom i cognoms
Domicili
Telèfon

01
02

01
02

03

03

04
05
06

04
05
06

07
08
09

07
08
09

10

10

11

11

12

12

13
14
15
16

13
14
15
16

17
18
19

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
00

20
21
22
23
24
25
26
00

DADES DE L’ENTREVISTADOR:
Nom i cognoms
Núm. Equip

Núm. Entrevistador
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