
Els canvis que està experimentant

la família no només tenen un ves-

sant demogràfic i sociològic, sinó

també cultural. L’aparició de noves

realitats familiars implica la creació

de models per als quals no tenim

referents, per la qual cosa cal crear

noves pautes o adaptar-ne d’altres

a aquestes noves realitats. En aquest

article tractarem de la situació de

la cohabitació dels joves a Cata-

lunya a partir d’un estudi antropo-

lògic realitzat des de l’any 1999

fins a l’actualitat que s’ha fona-

mentat en la realització d’entrevis-

tes a diferents parelles cohabitants,

algunes de les quals s’havien casat

amb posterioritat. Aquí ens cen-

trarem en els rituals que aquestes

parelles recreen com a moments

definitoris dels canvis en el cicle

vital de les persones i amb reper-

cussions importants per a aquestes

i el seu entorn familiar més im-

mediat.

La convivència fora del matri-

moni ha estat anomenada de mol-

tes maneres diferents al llarg de la

història: concubinat, barraganeria,

amor lliure…, fins que actualment

en els estudis socials s’opta majo-

ritàriament pel terme cohabitació,

des que un sociòleg francès el va

començar a emprar ja fa més de

vint anys. Si fem un breu repàs

històric, podrem veure que aques-

ta forma de convivència ha estat

resultat de situacions marginals dins

la societat i practicada per aquells

que d’alguna manera explícita o

implícita mantenien una relació

mal vista o prohibida a nivell social.

Però en l’actualitat, la coha-

bitació a Catalunya ha sofert un

canvi ideològic important, perquè

és escollida voluntàriament per la

parella com una opció personal,

més que no pas producte de les

prohibicions o les pressions socials.

En els darrers anys, a Catalunya

s’ha produit un increment d’a-

questa pràctica, que fa pensar en

un augment progressiu en els dar-

rers anys: per a les parelles entre 16

i 29 anys, el 1991 representava un

10,1% i el 1996, un 21,8% de les

parelles.

A tot això cal afegir-hi que la

cohabitació gaudeix d’una gran ac-

ceptació social en els darrers anys i

que, malgrat que molts pares pre-

feririen que els seus fills es cases-

sin, aquest periode sovint s’entén

com a previ a un futur matrimoni

i no acostuma a representar un

trasbals familiar important. Així

mateix, la llibertat de la qual gau-

deixen els joves en l’actualitat hi

juga el seu paper, cosa que els per-

met prendre decisions per la seva

banda sense tenir massa en comp-

te el seu entorn.

Pel que fa a l’estudi del ritual,

podem dir que aquest ha estat

central des dels inicis de la discipli-

na antropològica amb una llarga

tradició, com ara els treballs de re-

ferència d’Arnold Van Gennep

(1909), Les rites de passage, i de Víc-

tor Turner (1967), La selva dels sím-

bols. D’aquests treballs i d’altres

posteriors podem extreure que el

matrimoni té implicacions a nivell

legal, però també social, i marca

així el canvi d’estatus de la parella,

considerada adulta, i, per tant,

comportant una capacitat repro-

ductiva legitimada socialment.

En el cas dels cohabitants ens

trobem amb una parella que d’i-

nici ha rebutjat el ritual més propi

i definidor de la relació conjugal:

el matrimoni. Però com veurem

tot seguit, malgrat que s’eviten

certes convencions o pautes so-

cials, se’n segueixen d’altres o es

creen noves formes de ritual.Així

doncs, per una banda es mante-

nen les tradicions familiars, però

per l’altra s’innova aportant nous

criteris i formes de ritual familiar.

Passem tot seguit, a veure breu-

ment alguns dels aspectes que a-

fecten el ritual de les parelles co-

habitants, centrant-nos sobretot

en la celebració d’inici de la con-

vivència i el futur matrimoni d’al-

gunes d’elles.

ELS INICIS 

DE LA CONVIVÈNCIA

Encara que no totes les parelles

celebren l’inici de la seva vida en

comú, sí que n’hi ha que ho fan

responent a diverses raons. Per una

banda es pot produir una necessi-

tat de fer un acte públic, donat

que no s’ha produït el casament,

en què es trobin les dues famílies,

que, lluny del que es pugui pensar,

és una raó important per a moltes

d’elles. El fet de conviure amb al-

gú i que els parents respectius no

es coneguin pot conduir a situa-

cions de conflicte i malestar, de

manera que la millor solució és fer

algun tipus de trobada festiva que

permeti la coneixença entre els

parents afins, especialment els con-

sogres.
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ELS RITUALS DE LA COHABITACIÓ

Una aproximació a les parelles cohabitants 

i les seves pràctiques familiars

Marta Rico (Grup d’Estudis 

sobre Família i Parentiu, UB)



En les entrevistes realitzades

hem trobat parelles que fins i tot

en la seva celebració d’inici de la

convivència van reproduir nom-

brosos elements simbòlics dels ca-

saments, com ara l’elaboració d’in-

vitacions per als convidats, un

pastís de casament, el ram de nú-

via, els anells, fotografies i nom-

brosos convidats a la festa. D’a-

questa manera, el que es provoca

és una ficció de casament que fa que

els seus assistents acceptin la rela-

ció d’una manera més positiva i

percebin la parella com a més pro-

pera a la resta de matrimonis, de-

mostrant que la seva intenció no

s’allunya de les expectatives ni dels

patrons socialment establerts per a

la parella i la família.

A nivell d’innovacions o can-

vis que aquestes celebracions pro-

voquen trobem la modificació

de la temporalitat: habitualment,

quan la parella fa aquesta festa, no

coincideix amb el dia exacte en

què comencen la seva vida en

comú. Se sol fer quan ja estan ins-

tal·lats a la nova residència, fins i

tot, en alguns casos, mesos més

tard. D’aquesta manera es perd

part de la funció que el ritual pos-

seeix, donat que els canvis en el

cicle vital es van donant per parts

i no d’una sola vegada com seria

el cas del matrimoni: primer es

comença a conviure, posterior-

ment es fa una festa, es coneixen

els parents…

També els regals són objecte

de negociació, donat que en mol-

tes ocasions són els familiars més

propers els qui en fan (pares, avis,

germans), mentre que la resta de

parents no s’hi veu de cap manera

obligat, a no ser que estigui convi-

dat a alguna celebració. El valor

dels regals també varia segons qui

el fa i la vinculació que existeix

amb els membres de la parella. Cal

dir, però, que malgrat que pugui

semblar que les parelles cohabi-

tants són beneficiàries d’una soli-

daritat familiar més feble a nivell

d’ajuts, ens trobem amb què a-

quest cercle més proper a ella que

abans mencionàvem arriba a fer

regals equivalents als d’un possible

casament, sense fer diferències pel

fet de no estar casats.

Així mateix, la decisió de no

celebrar un casament tindrà pos-

teriors repercussions en les cele-

bracions de la parella, donat que

de vegades no es recorda o no se

sap amb exactitud quin dia es va

començar la convivència. Això a-

favoreix que algunes parelles cele-

brin els aniversaris dels inicis del

nuviatge, més que de la convi-

vència. Aquesta exaltació del nu-

viatge per sobre la convivència

també respon a un canvi en les

percepcions, en què la parella està

esdevenint en la nostra societat

una institució amb un pes des-

tacable, i en què el matrimoni

resulta ser quelcom complemen-

tari, però no necessari perquè

aquesta sigui reconeguda. En a-

uest sentit, la cohabitació estaria

també impulsant un canvi en les

percepcions socials de les rela-

cions conjugals.

EL MATRIMONI

El casament de la parella cohabi-

tant es troba carregat d’ambigüitats

si tenim en compte que la seva

celebració pot prendre formes to-

talment oposades, totes elles justi-

ficades per part de cada parella.

Malgrat que no han de seguir amb

precisió les pautes que a continua-

ció presentem, podem dir que el

casament dels cohabitants pot

oscil·lar entre dos extrems oposats:

per una banda trobem un casa-

ment considerat «tal com cal», que

segueix les pautes establertes so-

cialment per una boda: ritual ecle-

siàstic, gran nombre de convidats,

un àpat complet i costós en un

restaurant, nuvis i convidats molt

mudats. Per l’altra banda, trobem

el casament que una informant

definia com «de pa amb tomàquet»,

que seria aquell amb una cerimò-

nia civil, amb pocs convidats, amb

el menjar fet per la pròpia família,

en una residència familiar o d’un

conegut i amb una indumentària

més còmode i informal. No hi ha

un casament que respongui exac-

tament a un dels prototipus desig-

nats, però sí és cert que les parelles

cohabitants que decideixen casar-

se es debaten entre les dues op-

cions i s’han de plantejar la tria

entre les diverses opcions que ofe-

reixen els dos extrems.
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El fet d’haver conviscut és un
element determinant no només en
la forma de la celebració ritual,
sinó que també sol tenir repercus-
sions en altres aspectes, com ara les
invitacions de casament, que so-
vint no poden evitar fer menció
explícita de la situació que s’ha
viscut fins llavors amb la redacció
de textos com ara: «Sabeu què? Ja
no ens hi pensem més!», o «Des-
prés de molta vida en comú, ens
hem decidit… Ja està! Anem a sig-
nar». Fins i tot en un dels casos
estudiats, en què la parella ja tenia
una filla de set anys, és aquesta qui
pren el protagonisme i anuncia el
casament dels seus pares en pri-
mera persona dient: «El papa i la
mama es volen casar…, i a una
festa et volem convidar». Així
doncs, amb aquests exemples
veiem com la cohabitació, lluny de
ser allò del que les persones s’ama-
guen, es converteix en quelcom
que s’exhibeix públicament.

D’altra banda, una de les apor-
tacions més particulars que ens
ofereixen els cohabitants per a
l’estudi del ritual el representen
aquelles parelles que, més properes
a la segona opció de ritual ma-
trimonial, desenvolupen una cele-
bració que denominarem la boda

patchwork.
La boda patchwork es refereix al

fet que sovint, en les celebracions
d’alguns cohabitants, la festa impli-
ca la participació de tothom d’una
manera o altra o, si més no, de les

persones més properes a la parella.
Entenem que es podria equiparar
a un producte de l’elaboració tra-
dicional, a un treball de patchwork,
en què cada peça és diferent però
que s’uneix a les altres per obtenir
el producte final.

Aquesta col·laboració pot anar
des del disseny de les invitacions
per part d’un germà, l’elaboració
d’un pastís de casament per part
del tiet, del ram que ha fet una
companya de feina, de les lectures
de la missa que han transcrit
amics, de les fotografies del casa-
ment o la música durant el ball
que han tocat els companys d’in-
fància. És evident que si el casa-
ment es fa de les formes més con-
vencionals, tots aquests serveis se
solen pagar a professionals, però si
la opció és de caire més «casolà», la
festa permet aquesta participació
per part de gairebé tothom. D’a-
questa manera, el casament esdevé
quelcom més intensament viscut
pels assistents, els quals han parti-
cipat de manera activa en el seu
resultat.

Finalment, farem esment a la
boda com el moment en què la so-
lidaritat familiar es torna a des-
plegar davant una celebració que
converteix la relació en explícita i
pública, i on aquelles persones que
no van fer regals a la parella en l’i-
nici de la seva vida en comú han
de contribuir tal com s’espera
d’ells en aquestes ocasions. El pro-
blema ve per part dels qui ja

havien fet regals anteriorment i
que, davant aquest nou esdeve-
niment, es troben amb el dubte a
resoldre sobre l’obligació moral
que tenen d’ajudar novament la
parella.

Els rituals de la cohabitació
són molt més complexos i rics del
que hem presentat en aquest
escrit, en trobem d’altres com ara
els que es refereixen als fills o a la
família. Però amb aquest breu
apunt podem veure com la co-
habitació està oferint als joves
catalans unes noves pautes de
formació de la parella. Tot i que
aquestes persones no cohabiten
per crear noves formes de parella
ni per innovar en les relacions
de gènere ni familiars, d’alguna
manera es forcen situacions que
resulten novedoses, que provoquen
incertesa pel fet de no estar insti-
tucionalitzades i pautades social-
ment. La incertesa ve donada quan
hi ha una situació que no respon
exactament a les pautes habituals,
conduint a respostes que poden ser
properes a les habituals o bé més
creatives i innovadores. Davant a-
quest seguit de situacions noves
que els cohabitants provoquen
s’han de prendre decisions que a-
fecten la parella, però també al seu
entorn familiar, de manera que és
precisament aquesta riquesa de
respostes davant les noves situa-
cions la que podria representar el
motor del canvi en el futur de la
família catalana.

C
a
ra

m
el

la
M

Ú
S
IC

A
 I

 C
U

L
T

U
R

A
 P

O
P
U

L
A

R

32


