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VELLESA I XARXES DE SOLIDARITAT FAMILIAR: PASSAT I 
PRESENT A LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
Sílvia Bofill Poch1 
 
 
 
 
En aquesta comunicació ens interessa abordar la qüestió de les solidaritats familiars pel que fa a 
la cura de la gent gran des d’una perspectiva etnogràfica. La nostra reflexió es basa 
fonamentalment en l’anàlisi de les narraciones transmeses oralment per la gent gran en el 
transcurs del treball de camp realitzat a la ciutat de Barcelona.2 La seva anàlisi ens ha de 
permetre introduir nous elements de reflexió pel que fa al paper de les xarxes de solidaritat familiar 
dins el present model de política social i d’assistència a la gent gran. Com es veurà, la institució 
familiar, i l’escenari de canvis que s’han produït en relació a la cura de la gent gran en els darrers 
trenta anys, constitueix l’àmbit on el conjunt de reflexions que aquí s’exposen prenen sentit.  

El sentit –i l’experiència– de canvi social i de transformació normativa pel que fa a la xarxa 
de relacions socials i afectives que envolten el procés d’envelliment és, com tot seguit veurem, el 
marc conceptual que ens permet posar en relació la noció de solidaritat familiar amb altres 
nocions significatives per a l’anàlisi com ara la d’autonomia i la de solitud, ambdues redefinides en 
el marc d’aquest canvi normatiu que regula les solidaritats intergeneracionals i la cura de la gent 
gran dins la unitat familiar (Bestard 1998). Es tracta fonamentalment de mostrar la tensió existent 
dins les narratives presentades entre el que podríem entendre com una solitud volguda o 
desitjada, propera a la noció d’autonomia, i una solitud imposada o no desitjada. La solitud 

volguda, lluny d’entendre’s com una circumstància de marginalitat, faria referència a una opció de 
dret, i s’associa, dins els testimonis dels nostres informants, amb a una voluntat de no haver de 
rendre comptes a ningú i amb un desig d’autonomia personal. La solitud imposada, dins també de 
les narraciones recollides, faria referència a una situació no desitjada on es produeix l’absència 
d’una xarxa de relacions socials satisfactòries, tant des del punt de vista social com afectiu. En 
aquest sentit, els canvis produïts dins la institució familiar constitueixen l’àmbit on les sensacions 

                                                 
1 Sílvia Bofill és Doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (e-mail: sbofill@pcb.ub.es)  
2 El material etnogràfic emprat per a la redacció d’aquesta comunicació ha estat obtingut dins el Projecte de Recerca 
Europeu Food in Later Life. Choosing foods, eating meals: sustaining independence and quality of life (2003-2005) 
dirigit per la Dra. Margaret Lumbers i la Dra. Monique Raats de la University of Surrey (United Kingdom) i finançat per 
la Comissió Europea (QLK1CT200202447). L’equip espanyol ha estat dirigit pel Dr. Jesús Contreras de la Universitat 
de Barcelona. 
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de dèficit i insatisfacció –associades comunament a l’experiència de solitud (Hazan 1980; De Jong 
Gierveld 2003)– tenen lloc amb més vehemència. La solitud, o la vivència de solitud, així entesa, 
fa referència a la manera com les persones grans evaluen la seva xarxa de relacions socials, així 
com els seus nivells d’interacció i compromís social, amb la manera com perceben, en definitiva, 
el seu entorn social (De Jong Gierveld 1999; Victor et al. 2000; 2004). 

Per tal d’il·lustrar-ho, hem triat els testimonis de vuit dones grans que viuen soles a la 
ciutat de Barcelona –algunes viuen amb una o més germanes– que ens han semblat molt rics des 
d’un punt de vista etnogràfic i particularment rellevants per a l’anàlisi. Totes elles han tingut cura 
dels seus pares a casa, i totes es posicionen d’una manera o altra sobre aquesta qüestió. Com a 
element narratiu comú trobem la contraposició entre dos models normatius –que pren expressió 
generacional– pel que fa a la cura de la gent gran i les xarxes de solidaritat familiar. La família, al 
sí de la qual s’exerceixen els drets i les obligacions morals en relació a la cura, és també un 
element narratiu recurrent. Els testimonis, si bé en sentits diferents i des d’experiències i 
circumstàncies personals distintes, redefineixen la noció de solidaritat familiar i de responsabilitats 
familiars pel que fa a la cura de la gent gran, i mostren el trànsit ideológic des d’un model de cura 
basat en la ideologia de família tradicional i de solidaritat familiar, cap un altre model basat en la 
des-responsabilització de la cura a la família i en l’atribució de responsabilitats en aquesta matèria 
a l’Estat. Veiem, doncs, quines narratives construeixen aquestes dones i de quina manera les 
seves valoracions posen en relació diferents aspectes que cal tenir en compte a l’hora de pensar 
la redefinició de les xarxes de solidaritat familiar al sí de les polítiques socials i assistencials 
dirigides a l’atenció de la gent gran depenent a Catalunya.  

 
La Teresa té 78 anys i en fa 23 que viu sola. Ara, però, ha començat a acusar la solitud. 

És vídua i té una filla, que va viure amb ella fins que es va casar, l’any 81. La Teresa rep la pensió 
de jubilació i a més a més la pensió de viduïtat. “Això influeix molt que no tens necessitat –diu–. 

Moralment i físicament potser sí que a la meva filla la necessito, perquè de vegades la telefono 
per parlar amb ella, però materialment no necessito ningú. I això és lo principal, allò de dir em puc 

valdre pels meus propis beneficis, que no tinc allò de demanar... hi han mares o pares que 
necessiten els fills. Jo fins ara moralment els necessito, però econòmicament no”. Els sentiments 
contradictoris respecte a la búsqueda del suport de la familia, en aquest cas de la seva filla, 
afloren, per altra banda, en el llenguatge mateix amb què la Teresa fa referència a la possibilitat 
d’anar a viure a casa de la seva filla: “Si em diguessin per anar a viure amb la nena, no sé... 
perquè jo soc molt independent i després de tants anys d’estar sola, en fi no ho sé, les 
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circumstàncies manen. I el dia de demà, si es tercés, allò que diu ‘mira mama, hem trobat un pis 
més gran i pots vindre a viure’. Jo no ho penso això, però dic, no sé lo que faria. Potser sí que hi 
aniria, perquè la companyia... i una filla tothom diu que és diferent de tenir una jove. Jo amb el 
gendre ens avenim molt, i és molt maco, i és un xicot que, vaja, que també està molt per mí”. Tot i 
que no en parlen sovint d’aquest tema amb la seva filla, recorda una conversa amb el seu gendre, 
tot just després de casar-se. El seu gendre tenia una tia que es qui l’havia criat, i havia comentat 
algun cop de portar-les totes dues a viure amb ells. ‘Pepe –diu ella–, ¿tu saps lo que dius? Posar-
te dues velles a casa, i vosaltres voldreu sortir i nosaltres ens voldrem quedar. Però parlo de fa 
vint anys potser. Això va ser una conversa que va sortir al 83, 85, i ja no s’ha parlat més. De 
vegades ell diu, ‘tindrem que buscar un pis més gran’, però és un parlar, de moment és un parlar, 
el dia de demà, no ho sé, tinc 79 anys, i en faré 80, no ho sé”. [...] “Quan la meva filla es va casar, 
van buscar-se un pis per ells, i jo els vaig ajudar. Aquí hi cabien, perquè hi ha dues habitacions 
que hi caben ben bé, una habitació de matrimoni, però, dic, ‘el casado casa quiere’. I és veritat, jo 
quan em vaig casar, vivia amb la meva mare i el meu germà i vaig voler un pis per mi. I comprenc 

que els fills també han de ser independents i han de buscar la seva vida. El que passa és que 

quan es va casar la meva filla jo els vaig dir, ‘ara feu la vostra vida, però no oblideu que tu tens 

una mare i el Pepe té una tia, i que us hem donat la vida i heu d’estar per ells’. Jo només li vaig dir 
aquestes reflexions, em sembla que ho vaig fer-ho bé”.  

A continuació menciona la seva mare. La seva mare va viure sempre amb el seu germà i 
la seva dona. Només a l’estiu venia a passar uns mesos amb ella. Es va morir als 91 anys, i 
només va estar cinc dies ingressada a l’hospital. Els van dir que era la vellesa, que no hi havia res 
a fer. Mai la van dur a una residència: “Res d’estar a una residència, ¡això mai! L’únic que li dic al 
meu germà, dic, ‘és que mira noi, la mama mai va estar sola, perquè o estava amb vosaltres o 
estava amb mi, i nosaltres dos estem solets’. Ell té dos fills, un nen i una nena, però és clar, estan 
casats i sempre el telefonen i el van a veure i tot, pero dic ‘noi, estem sols, què hi farem’ ”. 

 
La Maria té 86 anys i viu sola. És vídua des de fa 17 anys i té dos fills, un dels quals viu a 

Madrid. Sovint fills i nets venen a dinar i a sopar a casa. “La família –diu ella– se n’ocupa molt de 
mi. Mai estic sola”. La Maria ha sigut mestressa de casa i no ha treballat mai fora de casa: “jo 
m’estimava més estar-me a casa i que els meus fills estiguessin ben atesos. Trobo una tonteria 

que la mare que pot estar a casa s’en vagi a treballar. Els fills són primer que tot. He mirat que mai 

els faltés de res. M’hagués quedat jo sense menjar abans que als meus fills els faltés de res. Jo 
m’hi puc estar de menjar, però els meus fills no”. Tot i valdre’s per si mateixa, admet que rep molta 
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ajuda de la seva família: “La família venen espontàniament, jo no els hi demano mai res. Però 
només que tusso una miqueta ja estan tots pendents de mi. Tinc bons fills i bones joves, que això 
és molt gran, bones joves”. Viu a un pis de lloguer al Paral·lel, amb ascensor, i no considera que 
tingui problemes econòmics. El pis és el de la seva família. Quan es va casar varen anar a viure a 
una altra pis, però quan va morir la germana, que era qui tenia cura de la seva mare, varen anar a 
viure amb sa mare “perquè no estigués sola”. Hi va viure fins que es va morir als 83 anys. El seu 
pare s’havia mort molt més jove, als 63 anys. La Maria afirma que tot i haver cuidat dels seus 

pares a casa fins que es varen morir, arribat el moment, ella se n’aniria a una residència: “si ho 
necessiten, trobo bé que els familiars portin la gent gran a la residència. Sí, perquè ara mateix jo 
tinc els meus fills que treballen, tenen la casa, ho tenen just per ells, has estat lluitant pels fills. Jo 
ara que per exemple no pogués valdrem per mi mateixa, però que estigués bé ¿perquè els he 
d’angoixar amb ells? Doncs no si tens una bona residència. El que sí voldria és que els fills em 
vinguessin a veure, i que et diguin mira el dia de Nadal vine amb nosaltres a dinar, això sí. Però 

no ho trobo malament. I això que jo la meva mare no l’he portada mai a una residència ¡perquè jo 

l’he cuidada a casa, l’he cuidada a casa! A mi no em va resultar cap esforç, perquè era de molt 

bon cuidar. A més, la mama quan va caure malalta, que es va fracturar el fèmur, ja la vam portar a 
l’hospital, jo hi anava tot el dia allí, ja va ser diferent. Però mentre va estar a casa vam estar bé. Jo 
trobo que aquestes coses s’haurien de mirar una mica, perquè una persona que té fills i té la seva 

mare, i no pot estar per ella perquè ha d’anar a treballar perquè ho necessita, si l’ha de deixar 

abandonada està millor a una residència. Jo trobo que sí. Ara, que s’en cuidi d’ella, i un cop a la 
setmana que la vagi a veure i si pot dos, i si no pot, cada quinze dies, però que hi vagi i que es 
preocupi d’aviam com està, com la tracten. Perquè s’han donat casos de gent que han estat molt 
abandonats, perquè han anat a residències fatals. Doncs no, això és lo que no s’ha de permetre, 

que una persona gran s’ha de respectar, s’ha de respectar tothom, perquè jo respecto molt els 

meus fills, jo mai no els hi diré ‘hazme eso, hazme lo otro, por favor me das eso, me das lo otro’. 
Ens hem de respectar, si vols que et respectin, respecta tu també, jo penso així. Jo conec un cas, 
el cunyat del meu fill a la seva mare la té en una residència, però ell la va a veure constantment i 
per Nadal la treu, i això que està molt malament la seva mare, ja no coordina ni res, però no la 
podien tenir a casa, treballen tots dos i ella s’ho feia tot a sobre, i ja està molt bé. Desprès aquí al 
darrera de casa hi havia una senyora que també tenia el seu pis, era del seu nebot i no li cobrava 
ni pis ni res, però llavors va haver un temps que ells van tenir que marxar fora i la van portar a una 
residència, pues la seva neboda dia sí dia no l’anava a veure”. L’ambigüitat roman: la Maria no vol 
ser una càrrega pels fills, si més no, expressa una demanda afectiva envers ells. 
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És important fer notar aquí com la cura dels pares per part dels fills es planteja com una 
qüestió moral. Ser atès pels fills es percep com un dret adquirit pel fet, no només d’haver pujat uns 
fills i d’haver-los donat tot [“la vida”, deia la Teresa], i d’haver lluitat per ells [“has estat lluitant pels 
teus fills, deia la Maria], sinó també pel fet d’haver tingut cura dels teus pares en els mateixos 
termes en què esperes que els teus fills tinguin de tu. Aquest és de fet el model que tant la Teresa 
com la Maria han après i han viscut amb els seus pares. L’ambigüitat  amb què ambdues dones 
parlen de la possibilitat, arribat el moment, d’anar a una residència, expressa la tensió manifesta 
entre una voluntat de ser atès a casa, i el sentiment més fort de valer-se per un mateix i no 

esdevenir en cap cas una càrrega per la família. Així, davant el que es podria pensar com una 
circumstància de solitud imposada, sorgeix també una “solitud volguda”, sentida des del dret i la 
voluntat de no dependre de ningú, matisada únicament per la necessitat moral, que no material, 
que tant la Teresa com la Maria expressen envers la família.  

 
La Pepita també és soltera i ha viscut amb els seus pares, a casa de la família, tota la 

vida. Ara viu amb una germana, vídua i mare de dos fills. Fins fa no tant, però, la casa estava 
plena de gent. “A casa hi vam viure fins a deu persones: la mare, el pare, els cinc germans, el 
meu gendre i els seus dos fills. Després, varen anar marxant tots i vam anant quedant sense, i per 

desgràcia m’he quedat sola, això sí que és una desgràcia”. Té 69 anys i va néixer al Tarragonès. 
Viu a Barcelona des dels 15 anys. És la del mig de cinc germans, dues germanes per dalt i dos 
germans per sota. Tots ells són casats i amb fills. Té onze nebots i deu renebots. “A casa mai ens 

varen dir si ens havíem de casar o no; mai ens varen obligar a quedar-nos solteres per cuidar-los 
a ells [els pares]”. La Pepita va treballar de modista fins que es va jubilar als 60 anys. Les seves 
dues germanes mai han hagut de treballar. Sa mare era qui cuinava i qui administrava els diners a 
casa, inclós el seu sou. La mort dels seus pares l’ha afectada molt: “Prenc medicaments pel 
colesterol i perquè estic molt nerviosa, perquè he passat dues morts a casa meva que m’han 

afectat molt, i des de fa sis anys que prenc unes pastilles per dormir, bueno, són pels nervis”. Des 
de fa set anys fa un règim molt sever. 

La Pepita no ha tingut fills, però ha pujat els fills de la seva germana. Té una neboda que 

considera com una filla: “Els dos nebots que van néixer a casa, quan ja van ser grandets, s’em 
quedaven amb mi perquè no volien anar amb el pare i la mare, i jo els hi havia de fer el dinar, els 
acompanyava a escola, etc”. Ara viuen a prop. A casa la meva neboda a dinar hi vaig sempre que 
vull, perquè és una neboda que és molta neboda, que dic jo. Vaig tenir un braç trencat i aquesta 
neboda i un renebot que era petitet em deia ‘seu aquí tieta, seu aquí’, sí, sí, de moment em 
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responen. Mira, aquest renebot que ara té disset anys, aquest és el que veig més perquè la seva 
mare és la que va viure amb mi, jo la vaig tenir sempre, sa mare diu que la vaig malcriar. I el 
renebot el portava a tot arreu, tot i que treballava m’ho combinava i, és clar, anàvem pel metro i 
sempre deien ‘ai quina àvia que tens’, i ell sempre deia ‘ai tieta, sempre et diuen que ets l’àvia’, 
dic, ‘és que mira nen, això de tietes n’hi ha poques que ho facin’. L’àvia, que era la meva 
germana, la de casa, ella no hi anava, hi anava jo, perquè jo deia que hi volia anar, a mi 
m’agradava”.  

Tot això fa que la Pepita parli del seu dret a rebre, quan arribi l’hora, l’atenció de la família, 

d’una neboda que de fet l’ha pujada com una filla. Tot i dir que vol anar a una residència, la 
manera com argumenta la necessitat de que siguin els fills qui tinguin cura dels pares mostra 
novament aquella mateixa ambigüitat amb què la Teresa i la Maria parlaven del seu cas particular. 
Com elles, la noció d’independència i llibertat matisa aquesta ambigüitat: “Per les persones que 
tenen fills, hi ha moltes maneres de fer abans d'enviar els pares a una residència –diu la Pepita–. 
Per pocs diners que tinguin es pot pagar una persona. Haguessin viscut mil anys, jo els pares els 

hagués tingut a casa. Això no es qüestionava. Jo no tinc fills –explica la Pepita–, quan no pugui 
valdre'm per mi mateixa m'estimo més que em portin a una residència. Jo no vull fer nosa a casa 

de ningú i tampoc vull veure coartada la meva llibertat –continúa la Pepita–. Si vaig a viure amb 
els nebots, tinc molt clar que m'hauria d'adaptar a les seves necessitats, i això a mi tampoc 
m'agrada. I jo també dic que si jo em trobo faltada de coneixement, jo no vull anar a casa de 

ningú, i si a casa meva no m’hi puc estar m’han de portar a una residència, això ho tinc ben clar i 
ho saben les nebodes que ho han de saber. Perquè clar, la meva germana és més gran que jo i 
se suposa que... Mira, ni la gent gran té que anar a viure amb la gent jove quan és gran, ni la jove 
té que anar a viure amb la gent gran. Jo, les meves nebodes, aquesta que és la que dic que em 

tindrà, perquè clar tota la seva vida va dormir aquí, fins als vint-i-dos anys va dormir amb mi, la 
vaig tenir a casa, però bueno això ja està passat, doncs aquesta neboda no s’ha fet gran a casa 

nostra. Si tu et fas gran..., a casa meva es va fer gran la meva mare, no es va fer molt gran per 
desgràcia, i teníem dos crios a casa nostra, aquells dos crios van viure allà i van viure molt feliços, 
no van trobar a faltar res perquè tenien els avis, era una altra vida. Clar, la nostra vida era diferent, 
ells estaven acostumats, van anar veient que la seva iaia se’ls hi va fer gran. La van trobar a faltar 
molt quan se’ls hi va morir. Però a veure, si tu marxes de casa jove, com ara aquesta neboda 

meva, a casa meva ella va estar molt bé amb els seus avis, però ella s’ha fet gran fora de casa 

seva, sense el seu pare, i no ha tingut cap pega perquè la meva germana hagi cuidat el seu pare, 

el meu cunyat. Ara tindrà que cuidar... ella sempre diu que clar hi ha una tia, a casa meva hi sóc 
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jo, però no podem pretendre que la gent jove ens vinguin a casa a cuidant-se a les dues. ¿Com 
hem de pretendre que vingui amb dues persones grans a casa, amb tot el seu muntatge a casa, i 
nosaltres, tot el nostre muntatge cap allà? ¡Què les persones grans, tampoc ens hi trobem bé, eh ! 

Això a mi no se’m passarà mai pel cap. No, perquè nosaltres ara tenim una manera de vida 
diferent, no podem anar a casa d’una gent jove. Jo ara ja em compto com si tingués fills, no podria 

jo anar a viure sempre... A aquesta neboda, menos parir-la, li ho he fet tot, com sa mare, no és 

que ella no ho hagi fet, però menos parir-la que la va parir..., sa mare la va parir a casa, ho vaig 

sentir tot, vull dir que... però jo no puc anar a viure a casa d’ella ara que hi ha dos nanos jovenets. 

Jo m’hi estaré vuit dies, m’hi estaré un mes, m’hi estaré... però jo viure allà no hi puc anar a viure. 
I si alguna vegada ho haig de fer, jo no seré..., jo em limitaré a ser lo que vulguin els altres i s’ha 
acabat. A veure, jo, el que està casat amb la meva neboda, jo m’hi porto molt bé, jo estic 
encantadíssima, quan vaig allà em fan molt bona cara, però jo tota una vida amb el caràcter 
d’aquest noi..., jo hauria de deixar de fer les meves coses, de ser jo com soc, ara puc contestar, 
puc discutir sobretot de política, discuteixo, perquè jo me’n vaig cap a casa meva i s’ha acabat. 
Però viure allà, jo no podria discutir de lo que a mi em sembla, no és perquè siguem diferents però 
a veure, tothom tenim les nostres idees, eh? Jo m‘hauria de supeditar allà. Ara jo també tinc clar 

que la persona que té que anar a casa els fills ha de deixar tot lo seu i supeditar-se als fills, això si 
que ho tinc clar. No pot anar allà a mandonejar, això sí que també ho tinc clar. A casa meva això 

era molt normal, a casa meva, el pare i la mare. A casa meva, això no s’ha plantejat mai, no, mai, i 
aquesta neboda que té quaranta-vuit anys, ella diu que els seus pares, i jo, jo ja no ho dic, però 
ella ha viscut sempre amb mi també, diu que ni els seus pares ni jo, bé la seva mare perquè el seu 
pare no el té, que per ella no anirem mai a una residència, això ho té ben clar, ja ho veurem”.  

Veiem doncs com la cura d’uns pares que s’han fet grans a casa esdevé aquí el referent a 
partir del qual fer explícit el que es consideren els drets i les obligacions filials. El fet d’haver pujat 
la seva neboda com una filla –“menys parir-la, li ho he fet tot”, ens deia la Pepita– legitima el seu 
dret a ser atesa tal i com una mare espera ser atesa per la seva filla. Aquest dret, però, percebut 
com a inalienable, es matisa dins una realitat social en que els fills “no s’han fet grans a casa”, la 
qual cosa comporta l’inconvenient d’haver d’anar a viure a casa dels altres. Aquesta manca de 
“confiança” –i de familiaritat– constrasta amb un model de família en que els fills s’han fet grans a 
casa, i en el que la vellesa s’integra tant a nivell vivencial com social dins un model de convivència 
intergeneracional. Si bé el fet d’envellir comporta canvis que poden trastocar o modificar d’una 
manera o altra aquesta quotidianitat compartida –vèiem com la jubilació de la Pepita coincideix 
amb el moment en què s’ha de fer càrrec dels pares i com aquest fet suposa el relleu generacional 
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pel que fa a l’assumpció de les tasques domèstiques dins la unitat familiar– aquests canvis, com 
dèiem, es dilueixen i s’integren amb força naturalitat dins aquest mateix procés de convivència. 
Envellir esdevé així un procés “natural” que redefineix també d’una manera “natural” les relacions 
paterno-filials dins la unitat domèstica. Quan la cura de la persona gran suposa un desplaçament 
–com ara anar a viure a casa la neboda– i una incursió soptada dins la quotidianitat d’altres 
persones, aquest mateix dret es matisa pel que es perceb en termes de “submissió” i afebliment 
de les llibertats individuals. Expressions del tipus “no voler fer nosa”, o “no voler ser una càrrega” 
prenen doncs sentit dins un model familiar en què la dependencia trenca una quotidianitat i 
provoca una convivència sobtada. L’ambigüitat, però, pel que fa al desitg de ser atès, per una 
banda, i alhora de no ser una càrrega, per l’altra, impregna novament, com hem pogut veure, 
gairebé la totalitat del relat.  

 
Com la Pepita, la Dolors és soltera, té 78 anys i viu amb dues germanes a Rubí, a la casa 

dels pares. Els seus pares ja són morts. Tots dos varen morir a casa. La casa és gran, té vuit 
habitacions, té dos casals, i un garatge. La Dolors va dedicar vint-i-tres anys de la seva vida a la 
lluita antituberculosa. El 1946 va acabar la carrera de medicina. “Abans les famílies –diu la 

Dolors– eren molt diferents d’ara. Mentre la dona hagi de fer les dues feines, jo ho veig molt 

malament perquè abans les famílies eren una família, i lo que no feia un ho feia l’altre, hi havia 

sempre una àvia, un avi o una tieta. Ara una família són dues persones i així quan hi ha una 

criatura, ja està, i si són dos ja és família numerosa, i abans a casa érem cinc germanes. A casa 
èrem cinc dones i un noi, ara una és morta, som quatre i el noi cinc, el pare d’aquestes dues 
nebodes que et dic. Doncs a casa sempre hi havia algú que suplia l’un amb un altre. Avui dia això 
no és així. Hi ha poques famílies que hi hagi una tieta o que hi hagi una àvia que... Les àvies ara 
lis telefones i dius ‘hem de sortir, pots venir a fer de cangur’, això abans no hi era, perquè tot era 

una familia. 
Els meus pares han mort en els meus braços tots dos, un i l’altre. Cuidats a casa. Ara hi 

ha gent que els porta a l’hospital. A casa, han estat sempre a casa, a la clínica s’hi ha anat quan hi 
ha hagut una intervenció, però a casa hem tingut la sort de poder-los cuidar el màxim de bé, amb 
això estem contents, doncs que hem pogut cuidar-los. ¡Tant de bo a nosaltres ens cuidin com 

nosaltres vam cuidar els nostres! Per mi cuidar-los no ha sigut cap sacrifici diguem, i això que van 
morir molt grans, eh? Però, ara jo com ho miro fredament, com els deixen a residències, és 
tremendo. Pensa que jo estava de secretaria a Terrassa, al sanatori, un hospital sanatorial. Doncs 
allà ens deixaven malalts, venien amb els malalts greus i mentre anàvem a agafar la camilla per 
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portar-lo a l’habitació i miràvem a quina sala havia d’anar, desapareixia la família, i no sabíem ni el 
malalt d’on venia ni que havien fet ni res. I amb això ens hi havíem trobat no una vegada, sinó 
varies vegades. Això m’horroritzava que poguessin deixar aquell malalt allà, ni preocupar-se’n de 
com anava ni com, a penes sabíem com es deia, i estaven tant greus que a penes no sabien ni 
parlar. [...] Ara no es fa així tant, però és un altre abandonament, deixar-los allà a una residència... 
i van a veurel’s si hi van un cop al mes, i és trist perquè si no tenen fills ja no hi compten, però si hi 
ha fills... Jo hi vaig bastant a residències i així a veure malalts, i a veure companyes, jo hi tinc 
companyes, i fa pena quan veus aquella pobre gent que esperen visites i no en tenen mai, és molt 
trist. Vaig tenir els pares a casa i estàven contents. I fa pena, perquè tots disculpen els familiars, o 
és clar, perquè ara tenen el nen i  això... els disculpen, però els veus amargats, això els fa mal. 
Generalment els disculpen, però ho diuen, ho diuen, perquè estan amargats, els veus parlant que 
no estan contents, perquè si estan ben atesos a la residència doncs, o si tenen una vida bona... 
però els falta l’estimació de la família, el carinyo, perquè de vegades vas a veure’n i tanca 
l’habitació per exemple, perquè els altres no el vegin que passa aquella visita, perquè sap greu, 
sap greu que aquests com tenen visites i aquell estan en allà esperant... i fa mal, perquè penses 
també, per força s’han de sentir sols. Quan no hi són, ja ningú els espera, pèro quan hi ha els fills, 

hi ha els nets, que hi han dedicat molt, perquè a la nostra època, va ser una època molt dura, es 

treballava molt, la postguerra s’havia de remuntar a base de treball, ja et dic que es treballava 

moltes hores, això també va ser causa de moltes malalties perquè mal menjats i molt treballar, va 

ser tremendo, vull dir els que van aixecar Espanya vam ser la nostra generació i la posterior a la 

meva, perquè estava després de la guerra molt malament, això va ser a base de treballar moltes 

hores. Perquè hi ha pares que van fer molts sacrificis pels fills, molts, i no han estat... molts sí, 
però molts no. Jo ja et dic per la meva professió he entrat en moltes cases, a posar injeccions o..., 
en fi, penso d’aquestes famílies no m’agradaria formar-ne part. [...] El motiu principal de que això 

passi és que la casa és petita, que no hi caben. Abans les cases ja eren grans, tenien més 
habitacions, tenien la cuina, tenien un cuarto de bany i moltes famílies doncs dividien la casa, 
‘vosaltres us quedareu aquesta part’..., i això avui dia no ho pots fer perquè els pisos són tan petits 
que ja no es pot compartir. Ara els fills es casen i es compren un pis o lloguen un pis, una 

habitació, dues habitacions, l’avi no hi cap, tothom vol anar sol. I després desavinences també, 

perquè és clar, és una vida molt diferent la que fa el jovent, no és l’ambient familiar com era 

abans, és molt diferent ara la familia. Resultarà que no n’hi haurà de famílies. Hi huarà individus 

més o menys aparellats, jo ho veig molt malament això. I abans cuidar els pares era una cosa 

natural, és que l’assumies, per ser “verdaderes famílies” a totes hi hauria d’haver un avi i una 
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criatura al menys, és un equilibri. La família és la cèl·lula de la societat, si s’ataca la família com 

s’està atacant, malament per la societat, jo ho veig així, s’està atacant la família per tots cantons. 

Aquesta lloança de la família extensa i d’aquesta convivència intergeneracional dins la 
mateixa casa, lligada a una idea de sacrifici molt forta envers uns fills i una societat que s’ha 
aixecat amb l’esforç i el treball d’aquestes generacions –“els que vam aixecar Espanya vam ser la 
nostra generació”, deia la Dolors– reforça la percepció del dret a ser atès dins la família. La por 
davant el que ella mateixa qualifica d’ “atemptat contra la família” expressa igualment una 
preocupació explícita per la cura de la gent gran: “l’avi –com diu molt clarament– no hi cap”. 
L’expectativa de ser atès dins la família es resol també dins aquesta búsqueda de solidaritat 
intergeneracional: “Els meus pares han mort en els meus braços, tots dos. ¡Tant debó a nosaltres 
ens cuidin com nosaltres els hem cuidat a ells!”. Portar els pares a una residència i en alguns 
casos desentendre’s afectivament –tal i com avui sembla que es resol la cura dels vells– trenca 
amb un model de família on –segons els testimonis exposats– els pares “es feien grans a casa”, i 
on l’haver de cuidar els pares s’assumeix com una obligació moral. Cuidar els pares no ha 
suposat cap sacrifici: “Amb això estem contents –deia la Dolors– que els hem pogut cuidar”.  

La forma “inadequada”, per altra banda, com les mares, plenament incorporades al món 
laboral, alimenten i tenen cura dels seus fills n’és també una expressió clara –segons alguns dels 
testimonis exposats– d’aquest afebliment del sentit familiar. “Els nens d’avui en dia no arribaran a 
vells”, diu la Dolors, referint-se a la mala alimentació que porten. La informació sobre el que és 
saludable arriba, el que passa –continua– “és que la dona al treballar no pot fer lo que sap que 
hauria de fer. Ara tot ràpid, ràpid. Mentre la dona hagi de fer les dues feines jo ho veig molt 
malament”. Si bé la incorporació de la dona al món laboral no es valora necessàriament en termes 
negatius, sí es posa de manifest la disconformitat davant el que es considera una incorrecta 
alimentació dels fills. En un sentit similar, la Maria, mare de dos fills i mestressa de casa, trobava 
una tonteria –tot referint-se a les mares treballadores– que la mare que pot estar-se a casa s’en 
vagi a treballar. Ella –deia– s’ha estimat més estar-se casa i que els seus fills hagin estat “ben 
atesos”. 

 
L’ambigüitat o les reserves pel que fa a qui ha d’assumir la cura de la gent gran es veu en 

un to més crític en els testimonis d’altres dones que també han hagut de tenir cura dels pares o 
sogres a casa, però que això els ha representat, fins a cert punt i segons ens diuen, un “sacrifici”. 
Aquest és, per exemple, el cas de la Carme, qui es va fer càrrec de sa mare durants els darrers 
anys de la seva vida. Tot i reconèixer –com ja hem exposat– que el principal problema de la gent 
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gran és la soledat, i no veure amb bons ulls les residències, la Carme admet que tenir cura dels 

pares a casa, tal i com ella i els seus germans varen fer, exigeix un esforç molt gran que no 

tothom està disposat a fer. “A la meva mare –diu– li vam dir si volia anar a una residència o si 

volia anar a casa dels fills, tots van dir que sí, uy sí, pues mira la tindrem dos mesos a cada casa. 
Vam posar dones perquè tothom treballava al matí, i a la tarda abans de marxar la del matí venia 
la de la tarda, i fins que nosaltres no arribàvem elles no marxaven, molt bé. Però quan va ser 
l’hora d’agafar la meva mare, quatre ja van dir que no podien, ens vam quedar només en quatre, 
llavors també vam fer això d’anar-la passant, eh? Cada dos mesos la canviàvem de casa, però 
ella volia estar aquí, perquè el meu home l’escoltava, era molt dolç i ella li encantava i aquesta 
casa pues que hi ha tant de sol, jo vaig dir que sola no, sempre no. Clar també, això que teníem la 
dona sempre menos dissabtes i diumenges però tot i amb això una persona gran que et quedes 

sense poder sortir, sense res, també és fotut eh? És trobar-t’hi. Nosaltres mateixos, vam vendre el 
pis que ells vivien però tot i això no en vam tenir prou, perquè és clar, cada vegada que fèiem el 
trasllado amb ambulància es tenia que pagar, perquè com que era una cosa voluntària nostre 
pues no ens ho pagaven això. I bueno, una persona gran diuen, es que menja poc i tot, però jo 

crec que una persona gran, si la vols, necessita menjar, mengen poc, però necessiten menjar 

aliment, no li pots donar qualsevol cosa a una persona gran, s’ha d’alimentar la persona gran, i 

has d’estar molt per ella. És un gasto terrible, una persona gran és molt pesada, ni que sigui una 
bona persona, perquè la meva mare era una bona persona. La gent que es mort als setanta a 
vuitanta anys no sap la sort que té. Canvia molt de morir-te a una edat a morir-te a una altra”. 

Tot i la dificultad que suposa tenir els pares a casa, la Carme, com la Teresa i la Maria, 
parla també del sacrifici que els pares han fet pels fills, el quals no sempre saben correspondre: 

“Quan tu ja ets algo, que ja tens la cosa fora, s’en van a fora [els fills]. Jo veig que una cunyada 
meva que té cinc fills i tots cinc són casats amb cases a fora, que si fan esquí, ara això, ara allò, 
pues bueno, ella està sola. Té 5 fills i està sola. Els dies de cada dia hi van, i ella contenta perquè 

així fa el menjar pels nets i els té, però els dissabtes i diumenges està sola, és una soledat això. El 
problema que té la gent gran –continua la Carme– és la soledat, la gent gran té molta soledat, sí, 
sí. Més que la vellesa és la soledat, perquè és clar, de fet són els pares, i són els que han fet i 
s’han sacrificat per anar-te tirant a tu endavant [...]. I això abans no pasaba. És ara, és que ara fins 
i tot entre germans.... perquè jo ho veig a casa meva. La gran té vuitanta tres, i la petita meva farà 
seixanta quatre, aquí estem tots, tots som molts grans, i ja comencem saps... Tinc la petita que 
també és vídua, viu sola. Tinc una altra que és soltera però viu sola. Jo visc sola. Ma germana, 

aquesta que et dic gran de vuitanta tres, té un fill molt a prop i la jove, i té nets i entre les dues 
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cases van vivint tots, aquesta encara té, però a l’hora de la veritat també, ‘bueno marxem’, que 
també tenen una casa a fora... Vull dir que a l’hora de la veritat tothom es queda sol, i no sé el 
perquè la gent gran no connectem, de dir bueno pues hem poso una altra persona gran aquí. No, 
no. I jo crec per una cosa, per exemple si ara a mi em vingués una senyora gran aquí casa, voldria 
una persona si de cas més jove, perque per cuidar-la jo a ella... I jo vull tenir lo meu, i ella voldria 
tenir lo seu. És que tu t’estimes lo que tu tens, valgui o no valgui, és igual però tu t’ho estimes, i jo 

crec que nosaltres mateixos ja ens fem sols, cada any més sols. [...] Tingues en compte que ¡mira 
si tinc germanes jo!, i jo quan estic malalta o ara que em vaig trencar els braços i tot, em van 
agafar uns dies, deu dies em van agafar, la meva germana que és infermera que és la petita que 
encara treballa, em va cuidar divinament i tot, però als deu dies va dir que bueno que ja n’hi havia 
prou, vaig venir aquí i vaig tenir que posar una persona aquí casa, perquè jo no podia fer res, i 
tenia més germanes que conta tu, en canvi no... I les residències, malament, malament. Jo quan 
em van jubilar, vaig anar a una residència que hi ha aquí a prop, vaig anar allà dintre a ajudar, a 
fer voluntariat. I bueno, jo només hi vaig anar..., vaig començar dient que anava per donar el 
menjar al migdia, i després de mica en mica ja em feien baixar carretons amb gent, perquè els 
portàvem amb una placeta, perquè clar no hi havia res, i els portava a la placeta, i això em feia 
molta ràbia perquè jo de fet deixava casa meva i tot plegat per anar-me’n allà, i aleshores com que 
hi ha molta gent gran que són d’aquí el barri, passava la filla que se n’anava a comprar, ‘hola, és 
que jo sóc la seva filla’, ‘¡ah, mira que bé!’, pensava, tu comprant i jo aquí guardant-te la teva 
mare. És molt pesat, i aquesta d’aquí també és un desastre com totes, totes, tothom es queixa de 
lo mateix. Allà dintre els veus molt tristos, molt tristos, perquè, saps lo que passa, que no poden 
tenir una conversa perquè tots estan una mica... la majoria tots van amb carretó de rodes, una ja 
no parla, l’altre ja no sap ni no que diu, molt desagradable, molt, molt, la vida és dura, la vellesa és 
molt dura. I ja pots tenir família, ja pots tenir lo que volguis eh? El meu pare va estar de sort que 
va morir en molt poques hores, es va posar malalt, vivien ells dos sols, va telefonar en el metge 
que ja tenien de tota la vida i tot, li va dir agafin un taxi i vagin a tal clínica que jo ja vinc a la 
clínica, això va ser una tarda i a la matinada va morir, va ser una cosa molt ràpida, però a la meva 
mare li va costar molt morir”.  

 
Altres casos de dones solteres que no tenen fills i que han tingut cura dels seus pares a 

casa relaten una experiència de la cura que porta –a diferència dels testimonis de la Pepita o la 
Dolors– cap el qüestionament, amb més o menys ressignació, d’un model de família que, al seu 
parer, ha “sacrificat”, en certa mesura, les seves vides. Els casos de la Felícia i de les germanes 
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Valls constitueixen dos bons exemples. “La relació que tenen ara els fills amb els seus pares –diu 
la Felícia, una dona de 69 anys, soltera i sense fills– no és gens bona, són molt desagraïts, però la 
relació que nosaltres teníem amb ells tampoc m'agrada. Més que respecte el que teníem era por, 
tot i que ens donaven menys i rebien molt més de nosaltres. Abans la dona l'educaven per cuidar 

als pares”. Els pares de la Felícia varen morir molt grans, tots dos cuidats a casa. “La soledat –
deia– és un problema. La gent no té temps per cuidar la gent gran. Si no tenen temps pels pares, 

imagina't per la tieta –deia fent referència als seus nebots–. Tenen més valor els diners que les 

persones mateixes. Ens estem deshumanitzant.”  
Davant el que es vivencia com una vida dedicada a la cura dels pares –una vida prevista 

en aquests termes– sovint s’hi expressa un sentiment d’estafa: “Nosaltres –diuen la Maria i 
l’Antònia, dues germanes solteres de 85 i 88 anys respectivament– no hem tingut una vida pròpia, 
és com si d’alguna manera ens haguessin estafat la vida”. La Maria i l’Antònia varen cuidar els 
seus pares fins que varen morir. La mare va morir fa catorze anys; la seva habitació no l’han 
tocada, tot està igual. Han viscut sempre a la casa de la família, un pis de lloguer al carrer 
Comerç, al Born. Reben totes dues una pensió no contributiva de 220 euros al mes. Totes dues 
pateixen dels nervis, d’ansietat i d’insomni. L’Antònia fa dos anys que no surt de casa; la Maria 
gairebé no baixa. De fet, no ho troben pas a faltar. El carrer els fa por. “Abans –diuen– fèiem molts 
guisats. Ara fem només menjar trist. T’hi acostumes. El dia de Nadal potser sí que fas alguna cosa 

més especial”.  
És aquí, en un model familiar que no ha previst la seva solitud, i no tant en el que altres 

testimonis qualifiquen com a la desintegració d’aquest mateix model de família –“s’està atacant la 
família per tot arreu”, deia la Dolors–, des d’on aquestes dones pensen la seva solitud. És una 
reciprocitat desigual, més que no pas una nova reciprocitat –“tota una vida dedicada als altres”–, 
el que aquestes dones veuen quan miren cap enrera. “Ens donaven menys i rebien molt més de 
nosaltres”, deia la Felícia. El seu present és resultat d’un model social que “educava la dona per 
cuidar els pares”, que establia fortes diferències de gènere, que s’exercia mitjançant l’autoritat 
paterna –“el nostre pare no ens deixava sortir mai. De casa a la feina i de la feina a casa. Mai no 
coneixíem ningú”, deien l’Antònia i la Maria–, i que no donava elements per ser qüestionat o 
contestat. La mort dels pares esdevé, en molts d’aquests casos, un moment en que la solitud –en 
un sentit també existencial– pot fer-se present d’una manera forta. Si bé, per tant, trobem maneres 
distintes d’adressar i valorar la cura de la gent gran i l’exercici de les solidaritats 
intergeneracionals, el que sí és una constant dins els relats exposats és la contraposició entre els 
models distints que com a fills i com a pares els ha tocat viure.  
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Reflexions finals  
 
Aquesta retòrica de l’autonomia i la independencia com un dret fonamental, per una banda, a 
envellir a casa, i per l’altre, a no esdevenir en cap cas una càrrega per la família, i que associàvem 
a una noció de solitud desitjada, porta a un replantejament, en veu d’aquests testimonis, del model 
de solidaritat familiar tradicional al sí del qual s’han definit els drets i les obligacions morals dins la 
unitat familiar i entre generacions. Aquesta voluntad d’autonomia trenca i de fet qüestiona una 
ideologia de ‘solidaritat familiar’ d’acord amb la qual la família (nuclearitzada) continua sent la 
institució responsable proveïdora de bens i serveis a persones grans en situació de dependència. 
Trenca també amb una ideologia de ‘família tradicional’ en què les responsabilitats i les 
obligacions entre els distints membres de la família han estat clarament definides d’acord amb les 
divisions de gènere, les contribucions dins la parella o les relacions de poder relatives a l’edat i el 
sexe, i d’acord amb el qual les responsabilitats financeres recauen més aviat sobre els homes, i 
les responsabilitats afectives i de cura recauen sobre les dones adultes de la família; un model on 
les mares i els pares són responsables de la socialització dels fills en edat pre-escolar i els fills 
adults són responsables de la cura dels seus pares ancians depenents (Narotzky 2003: 113-115). 
Si bé aquesta ideologia de família tradicional roman encara per a moltes persones grans com el 
referent bàsic alhora de pensar el model de cura i de solidaritat familiar desitjable –ho vèiem en el 
cas de la Dolors, per exemple, quan expressava el seu temor davant el que ella considerava la 
dissolució de la família tradicional i que afectava tant l’educació dels fills, com l’atenció i la cura a 
les persones grans depenents– s’observa també en molts dels seus testimonis una redefinició del 
concepte mateix de solidaritat o reciprocitat moral entre generacions, que comporta una manera 
distinta de pensar les relacions familiars, així com els drets i les obligacions mútues que dins hi 
operen. Aquesta redefinició –que pren expressió generacional– de les ‘solidaritats familiars’, i del 
rol de la familia pel que fa a la cura de la gent gran depenent, entra en sintonia amb el reclam, 
expressat per diverses entitats socials d’àmbit autonòmic, d’una major i més universal intervenció 
de l’Estat en els àmbits dels drets fonamentals a l’assistència social i sanitària de la gent gran. Així 
per exemple, la Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistas de Catalunya en un document 
intern de l’any 2000 aposta clarament pel “dret a romandre el major temps possible en el propi 
domicili”; pel “dret a viure, envellir i morir a casa”, i pel dret a “rebre una asistència social i sanitària 
universal i satisfactòria”. En aquetsa línia demana que es potenciïn els serveis socials alternatius a 
la internació de la persona gran, com ara l’ “atenció intregral domiciliària”, els “ajuts a persones o 
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famílies cuidadores”, entenent que la persona o família “cuidadora” requereixen atencios i ajudes 
específiques per la seva actitud solidària amb el seu familiar i amb la comunitat, el foment als 
“apartaments tutelats” i els “Centres de Dia”. La residència, si bé és una opció poc desitjable, 
sorgeix, dins els testimonis exposats, com el darrer recurs d’un procés de trànsit cap a un model 
de des-responsabilització de la família pel que fa a la cura de la gent gran depenent. El llenguatge 
ambigu pel que fa a la cura amb què, per altra banda i com hem vist, sovint –des del reclam o la 
ressignació– aquestes dones preveuen l’etapa final de la seva vellesa, porta implícita una des-
responsabilitació de la família pel que fa a l’assumpció d’aquesta tasca, que desafia la retirada de 
serveis per part de l’Administració que es defineixen com a ‘naturalment’ assumibles per la 
solidaritat familiar (Pitrou 2002: 239-240).  
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