
avançades han experimentat una caiguda de la natalitat. Aquest

estudi pretén avançar en la comprensió del caràcter

multidimensional del fenomen, tenint en compte les variables

educatives, les característiques del mercat laboral, l’impacte de les

polítiques públiques, la transformació dels rols de gènere i les noves

configuracions familiars.

En aquest treball, Espanya és objecte d’una anàlisi aprofundida

perquè presenta un comportament que es desvia d’altres casos de

natalitat molt baixa. Les dones ajornen la maternitat i tenen

dificultats per conciliar la vida familiar amb la professional; les ajudes

de l’Estat del benestar a les famílies són insuficients, i les parelles

dubten si tenir fills o no a causa de la incertesa econòmica i social.

Així mateix, la taxa d’atur espanyola és molt elevada, en particular

entre els joves, i les de divorci i cohabitació han augmentat

espectacularment.

Els autors analitzen els diversos factors que expliquen la singularitat

del cas espanyol i el comparen no tan sols amb les realitats dels

països nòrdics i anglosaxons, sinó també amb els nostres veïns

mediterranis.
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11

Presentació

El benestar de les societats depèn, en gran manera, de la capacitat per
mantenir una taxa de fecunditat que permeti garantir el reemplaçament
generacional i el creixement econòmic, i sostenir alhora un Estat del be-
nestar que pugui donar resposta als reptes que planteja una població pro-
gressivament envellida, amb unes taxes de dependència creixents. D’altra
banda, el fet de tenir !lls forma part de les aspiracions vitals d’una bona
majoria de ciutadans i, per tant, s’associa a una dimensió important del
benestar de les persones.

En el darrer mig segle hi ha hagut una caiguda generalitzada de la fecun-
ditat als països avançats, relacionada directament amb les importants
transformacions socials causades pels canvis en els rols familiars i de gè-
nere. El nostre país no n’ha estat pas una excepció i, tot i que s’afegeix al
procés amb retard, un cop l’inicia, ho fa a un ritme vertiginós. En aquest
context, Espanya experimenta una davallada remarcable de la natalitat
que, a diferència del que ha passat en altres països, encara no s’ha recu-
perat. Aquesta realitat contrasta amb la d’altres societats, com ara els
països nòrdics o França, que han assolit un equilibri estable entorn de
dos !lls per dona.

Amb aquest estudi ens fem ressò de la preocupació creixent pels efectes
que les taxes de fecunditat persistentment baixes poden tenir en el benes-
tar de la nostra societat. En aquest sentit, el professor Esping-Andersen
ha coordinat el treball d’un destacat grup d’acadèmics que analitzen els
diversos factors que expliquen la singularitat del cas espanyol, cas que
aquí no tan sols es compara amb les realitats dels països nòrdics i an-
glosaxons, sinó també amb les d’altres països mediterranis més pròxims.
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L’anàlisi reconeix el caràcter multidimensional del fenomen i para aten-
ció tant a les variables educatives com a les característiques del mercat
laboral i a l’impacte de les polítiques públiques, amb un èmfasi especial
en les transformacions dels rols de gènere i els nous models de maternitat
i paternitat.

Esperem que aquest nou número de la Col·lecció d’Estudis Socials repre-
senti una contribució útil a l’anàlisi dels factors desencadenants d’aquesta
síndrome de fecunditat molt baixa i, alhora, aporti dades interessants per
al disseny de polítiques orientades a la recuperació.

Una altra de les conclusions d’aquest treball qüestiona l’opinió que les
dones amb més formació, professionals i que cerquen relacions de parella
més igualitàries, estan condemnades irremeiablement a renunciar al seu
ideal de família. Un cop més, el paper de l’acció pública i l’acció social
es revela decisiu per afrontar positivament aquest repte de les societats
contemporànies.

Jaume Lanaspa Gatnau
Director Executiu de l’Obra Social
”la Caixa” i Director General
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, desembre 2013
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INTRODUCCIÓ 13

Introducció

Per què ens hem de preocupar per la fecunditat i, concretament, pel tipus
de baixa fecunditat persistent i a llarg termini que trobem en alguns paï-
sos, com és ara el cas d’Espanya? Un dels motius que s’ha esmentat més
sovint té a veure amb el ràpid envelliment de la població. No hi ha dubte
que és un tema d’interès públic i que requereix atenció immediata. D’al-
tra banda, des de la perspectiva del benestar han anat sorgint altres ar-
guments segons els quals la fecunditat actual es troba ben lluny dels
ideals i les preferències dels ciutadans pel que fa a la formació i les dimen-
sions de la família. Aquesta darrera idea és la que guia els capítols
d’aquest estudi.

Com és que les taxes de fecunditat són tan baixes en algunes societats i
en altres no? El capítol 1 posa de manifest que la fecunditat depèn d’un
gran nombre de factors, si bé és evident que no tots tenen la mateixa im-
portància. Aquest estudi, com moltes de les recerques que s’han fet re-
centment, para una atenció especial a l’impacte que tenen els canvis en
els rols familiars i de gènere. Ho fa des d’un enfocament comparatiu, tot
i que se centra en la síndrome de la fecunditat molt baixa, sobretot a
Espanya.

La tria de l’objectiu no és casual: l’interès per l’impacte dels canvis en la
família i els rols de gènere s’explica per motius teòrics. Els debats que
s’han anat succeint sobre la transformació social, tant en el món acadè-
mic com als mitjans de comunicació, han posat l’èmfasi en forces ma-
croscòpiques com ara la globalització de les economies, l’aparició de la
societat de la informació i el canvi de valors de la postmodernitat.
Aquests factors poden ser molt rellevants per explicar la manera com

Gøsta Esping-Andersen
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14 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

gestionem els nostres afers !nancers, com ens comuniquem, quina mena
de llocs de treball es creen i desapareixen o com es distribueix la renda,
però si tenen cap vincle amb la natalitat, segur que és molt indirecte i per
tant impossible de precisar. Com veurem al capítol 1, la tesi dels valors
postmoderns no sembla que expliqui prou bé l’evolució actual de la fe-
cunditat.

Amb tot, hi ha dues revolucions en marxa que no hi ha dubte que in"uei-
xen clarament en el comportament reproductiu: la incorporació de la
dona al mercat de treball i l’adopció de noves formes de viure en parella
i formar famílies. La primera introdueix nous dilemes i reequilibris sobre
el rol de la maternitat al llarg de la vida de la dona, mentre que la segona
també in"ueix en les decisions tant dels homes com de les dones a l’hora
de tenir !lls, sobretot perquè introdueix noves incerteses i una fragilitat
més gran en la vida familiar. Per comprendre l’evolució de la fecunditat
contemporània, pensem que la revolució dels rols de la dona té molta més
força explicativa que no pas les transformacions associades a la globalit-
zació o als valors postmoderns.

L’anàlisi comparativa que fem del cas espanyol no s’explica per la senzilla
casualitat que resulta ser «el nostre» país. Creiem que Espanya mereix un
estudi aprofundit per dos motius que la fan molt interessant des d’un punt
de vista teòric. El primer és que hi ha diversos indicadors que posen de
manifest que es desvia d’altres casos de fecunditat molt baixa, com ara:

fet, la incidència de la infecunditat és més baixa que a quasi tots els
altres països. La gran majoria de dones espanyoles tenen !lls, però
moltes en tenen només un.

part impulsada per les dones professionals amb estudis superiors. A
Espanya, però, aquest endarreriment no té gaire relació amb la pro-
cedència social. L’edat a la qual les dones tenen el primer !ll és més
o menys igual d’avançada, independentment del seu nivell d’estudis.

cohabitació. Aquest fenomen era molt poc freqüent durant el fran-
quisme, però entre les generacions de la democràcia s’ha generalitzat
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INTRODUCCIÓ 15

d’una manera sorprenent. Hi ha indicis que l’estil de cohabitació a
Espanya s’assembla força a l’escandinau, és a dir, que representa un
equivalent funcional del matrimoni. Una de les conclusions més sor-
prenents de la nostra recerca, com veurem més endavant, és que el
comportament reproductiu de les parelles de fet és molt semblant als
de les de dret.

El segon motiu teòric té a veure amb la gran velocitat a què avança el
canvi social al nostre país. No hi ha dubte que Espanya va arribar tard a
quasi totes les dimensions de la modernització, però un cop posada en
marxa, la velocitat de la transformació social ha estat sorprenent. Tant si
parlem de l’ocupació femenina com del divorci o bé de les noves con!gu-
racions familiars, en general Espanya ha dut a terme en una o dues dèca-
des el que altres països han trigat mig segle a aconseguir. Podríem pen-
sar, doncs, que la societat espanyola estava covant un fort desig de
modernitzar-se molt abans de començar a fer-lo realitat. Més endavant
en veurem alguns exemples.

El context històric de la fecunditat contemporània

Les dades sobre natalitat posen clarament de manifest que Espanya és un
cas únic de canvi sobtat i ràpid. El grà!c 1 mostra els índexs sintètics de
fecunditat (ISF) comparats al llarg del darrer segle. Tots els països se-
gueixen un patró similar de declivi brusc durant els anys setanta i vuitan-
ta, però la caiguda d’Espanya és realment extraordinària. Parteix d’una
fecunditat sostinguda i molt alta i desemboca en un ISF que realment
toca fons, i tot això en només dues dècades. Hi observem, a més a més,
una situació d’estancament: mentre que molts altres països ja han co-
mençat la recuperació, això encara no ha passat a Espanya, que sembla
encallada en un nivell de fecunditat molt baix. Naturalment podríem es-
pecular que, un cop que la taxa de fecunditat es recuperi genuïnament i
comenci a enlairar-se, el canvi de tendència d’Espanya serà, un cop més,
extraordinàriament ràpid. Ara mateix no tenim cap manera de saber-ho.
El «dè!cit de benestar» de què parlem al capítol 1, però, dóna credibilitat
a aquesta hipòtesi, ja que la norma dels dos !lls està molt estesa entre els
espanyols.
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16 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

GRÀFIC 1

Evolució de l’índex sintètic de fecunditat (ISF) (1900-2011)
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La sobtada caiguda de la fecunditat sembla que és una conseqüència, a
tots els països, de la tendència ascendent en els índexs d’ocupació i de
nivell educatiu de la dona. La taula 1 mostra l’evolució d’aquests índexs
des del 1970. Les dades sobre educació superior es refereixen a tots dos
sexes, per la qual cosa hi ha una lleugera infrarepresentació en l’índex
d’èxit femení.

Aquesta taula re"ecteix la rapidesa amb què Espanya ha atrapat la resta
de països de l’OCDE. Fins als anys noranta, estava força enrere respecte
als altres països tant en els índexs d’educació universitària com en els
d’ocupació femenina. De fet, el 1970 ocupava el darrer lloc de l’OCDE en
educació superior i ocupació femenina. En tots dos indicadors, però, al
llarg d’aquest període ha aconseguit recuperar el terreny perdut. És clar
que això no vol dir que hagi assolit els nivells dels països escandinaus o
els Estats Units, però actualment el nivell d’èxit acadèmic ultrapassa amb
escreix el d’Itàlia o Alemanya.
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TAULA 1

Nivells d’educació superior i d’ocupació femenina a l’OCDE
(1970-2008)

1970 1990 2008

% població amb estudis superiors:
Espanya 5 10 29

% població amb estudis superiors:
mitjana OCDE 18 28

Taxa d’ocupació femenina: Espanya 24 32 58

Taxa d’ocupació femenina:
mitjana OCDE 35 41 57

Font: OCDE (2011), Education at a glance; OCDE (2002), Historical statistics, 1970-2000; base de dades de
l’OCDE sobre l’ocupació.

La ràpida modernització dels rols de la dona, com era previsible, es con-
centra en les generacions més joves. Per exemple, actualment la taxa
d’ocupació de les dones espanyoles de més de 55 anys és de només el 35%.
Entre les més joves de 55, l’augment ha estat més remarcable en les dones
casades i les dones amb !lls. En tan sols una dècada (1998-2008), la taxa
d’ocupació de les mares va augmentar 20 punts, del 40% al 60%. Això
subratlla una altra faceta de la revolució femenina espanyola: el nivell
d’ocupació de les mares amb prou feines difereix del de les dones sense
!lls.

Si contrastem aquestes tendències amb l’evolució de la fecunditat, però,
la correspondència no és tan estreta com podríem imaginar. Tot i que la
davallada més acusada de la taxa de fecunditat a Espanya va tenir lloc
entre el 1975 i el 1985, aquest període no es va caracteritzar per la incor-
poració massiva de la dona al món laboral (ni per l’expansió educativa).
L’auge real en l’ocupació (i en l’educació superior) es va donar després del
1990, és a dir, un cop estabilitzada la situació de fecunditat molt baixa.

Quan analitzem els canvis en l’estructura familiar ens trobem, un cop
més, amb el fenomen de transformació accelerada. Això afecta el matri-
moni, el divorci, la cohabitació i la maternitat fora del matrimoni.(1) La
taxa bruta de nupcialitat (és a dir, el nombre de matrimonis per 1.000
habitants) ha minvat durant les últimes dècades a la majoria de països

(1) Les dades que segueixen s’han extret de la base de dades de l’OCDE sobre la família.
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18 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

avançats. Aquesta caiguda ha estat especialment acusada a Espanya,
que ara mateix ocupa un dels llocs més baixos de l’OCDE amb una taxa
de 3,8 (la mitjana de l’OCDE és de 5,0). És curiós comprovar que el país
que més s’acosta a Espanya és Itàlia, amb una taxa de nupcialitat de 4,0.
De fet, des dels anys setanta la taxa de nupcialitat espanyola s’ha reduït
a la meitat.

El fet que els espanyols estiguin perdent la fe en el matrimoni també es
re"ecteix en les dades sobre els divorcis. La taxa bruta de divorcis (mesu-
rada igual que la taxa de nupcialitat) era, el 1970, exactament zero –cosa
que s’explica perquè durant el règim franquista el divorci era il·legal–. El
1990 havia pujat a 1,0, i en les dues últimes dècades s’ha disparat a 2,4.
Aquest percentatge situa Espanya en el grup de països europeus amb un
alt índex de divorcis, al mateix nivell que el Regne Unit i per davant de
França i Alemanya. D’altra banda, com veurem al capítol 5, en les últi-
mes dècades la cohabitació s’ha generalitzat a Espanya. Aquest és un
dels motius que explica que la taxa de nupcialitat hagi caigut tan vertigi-
nosament. Una manera d’il·lustrar aquest fenomen és examinar el per-
centatge de !lls nascuts fora del matrimoni, que entre el 1995 i avui s’ha
triplicat (ha passat de l’11% al 31%). Així i tot, la taxa de naixements fora
del matrimoni encara és molt més elevada als països escandinaus, on
arriba aproximadament a la meitat del total de naixements. Actualment
la taxa espanyola és semblant a la d’Alemanya i duplica exactament la
d’Itàlia.

Un aspecte interessant de la cohabitació –com hem dit més amunt– és el
seu «caràcter escandinau». Mentre que a molts països la cohabitació sol
considerar-se com una etapa temporal que desemboca en el matrimoni (o
en el !nal de la relació en parella), a Espanya constitueix una alternativa
funcional estable. Les dades sobre fecunditat ho con!rmen: no hi ha
pràcticament cap diferència en la probabilitat de tenir un (primer) !ll
entre totes dues formes de parella (les xifres del començament de la dèca-
da del 2000 indiquen que el 28% de les parelles casades i el 25% de les que
cohabiten tenen un !ll).

En poques paraules, Espanya ha arribat tard a la modernització, però un
cop en marxa, les transformacions han estat realment revolucionàries i
han tingut lloc en un període de temps sorprenentment breu. Quasi tots
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els indicadors –des de l’estatus de la dona !ns a la vida en família– de-
mostren que la modernització d’Espanya s’ha desenvolupat durant les
dues últimes dècades. Això torna a plantejar una incògnita en termes de
calendari, ja que la sobtada caiguda de la fecunditat va ser anterior a tots
aquests canvis.

Visió general de l’estudi

Com hem assenyalat, aquest estudi se centra a analitzar les relacions que
hi ha entre els canvis en els rols de gènere, la transformació de les famílies
i la fecunditat. En els capítols que segueixen abordarem aquestes qües-
tions des de diversos punts de vista.

El capítol primer situa l’estudi en el context més ampli de la recerca sobre
la fecunditat. Ja hem esmentat que hi ha dues perspectives que expliquen
per què la baixa fecunditat continuada és una preocupació d’interès pú-
blic: la primera, perquè contribueix a un envelliment molt ràpid de la
població; la segona, perquè és una qüestió de benestar, en el sentit que el
nombre de !lls que es tenen queda molt lluny del que els ciutadans desit-
gen realment. El capítol 1 explica per què el nostre estudi se centra en
aquesta segona perspectiva.

Com a preludi dels capítols posteriors, més analítics i explicatius, el capí-
tol 2 presenta als lectors una detallada panoràmica de l’evolució en el
comportament reproductiu i de formació de famílies en les dècades re-
cents. Així mateix, aquest capítol es proposa contrarestar, amb evidència
empírica, una sèrie de creences generalitzades.

Una d’aquestes creences és la tesi segons la qual les taxes de fecunditat
s’haurien de recuperar un cop s’ha estabilitzat l’ajornament de la mater-
nitat. Si aquesta tesi fos correcta, la fecunditat tornaria a augmentar,
però si més no a Espanya això de moment no ha estat així. Una segona
creença és que la fecunditat hauria d’augmentar –com ho va fer a França
i als països escandinaus– quan la cohabitació esdevé funcionalment
l’equivalent del matrimoni. En el cas d’Espanya resulta sorprenent que
les taxes de cohabitació siguin efectivament semblants, però això no sem-
bla que hagi in"uït en els nivells de fecunditat.
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De les dades analitzades al capítol 2, es desprenen algunes característi-
ques del cas espanyol que en fan, en termes comparatius, un cas certa-
ment excepcional. A diferència d’altres països amb taxes de fecunditat
molt baixes, la manca de !lls és marginal a Espanya. Les dones hi tenen
bàsicament un !ll. Espanya, per tant, pertany al grup de països amb ta-
xes de fecunditat molt baixes sobretot perquè poques dones acaben te-
nint més d’un !ll. Un segon tret força especí!c és l’ajornament de la ma-
ternitat. Pràcticament a tots els països la maternitat tardana tendeix a
concentrar-se en les dones amb més nivell educatiu; a Espanya, en canvi,
les diferències segons el nivell educatiu són molt petites i l’ajornament és
una característica universal.

El capítol 3 centra l’atenció en les diferències en la fecunditat atribuïbles
de manera especí!ca a l’educació. Tot i que els nivells de fecunditat eren
tradicionalment molt més alts entre les dones amb menys nivell educatiu,
en alguns països hem vist que hi ha hagut una inversió d’aquesta tendèn-
cia, de manera que ara les dones amb més educació tenen més !lls. Aquest
és el cas dels països escandinaus, tot i que també s’ha observat una evo-
lució semblant a Amèrica del Nord.

El fet que la població amb menys nivell educatiu tingui més !lls no és
estrany. La causalitat pot circular en tots dos sentits: d’una banda, po-
dem suposar que les dones que volen donar prioritat a la maternitat dub-
taran a l’hora d’invertir gaire en educació. D’altra banda, el cost d’opor-
tunitat econòmica de la maternitat hauria de ser molt més baix entre la
població menys instruïda. Les diferències en el nivell de fecunditat entre
dones de diferents nivells educatius no ha canviat pas a Espanya –si més
no de moment–. Per això resulta tan important entendre la lògica precisa
que hi ha en la relació entre educació i fecunditat, ja que en les últimes
dècades el nivell educatiu de les dones espanyoles ha augmentat ràpida-
ment, !ns al punt que ara solen deixar enrere els homes, sobretot als ni-
vells més alts. Una de les conclusions del capítol 3 és que el tipus d’educa-
ció probablement importa molt més que el nivell educatiu. Les dones amb
educació superior que també mostren una alta fecunditat tendeixen a
inclinar-se per branques educatives més «femenines», com ara magisteri,
treball social o ciències de la salut. Això suggereix, al seu torn, que aques-
tes dones busquen llocs de treball en el que podríem anomenar l’econo-
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mia tova, sobretot en el sector públic –és a dir, en feines que són, compa-
rativament, més propícies per a la maternitat–. Per tant, podria ser que la
recuperació de la fecunditat als països escandinaus i la inversió en les
tendències de fecunditat de les dones segons el seu nivell educatiu esti-
guin relacionades amb un mercat laboral vinculat a l’Estat del benestar
molt abundant i altament feminitzat.

Les relacions de parella estan esdevenint polifacètiques i també més ines-
tables, i en això Espanya està seguint clarament i ràpida les tendències
internacionals. Aquest és el punt de partida del capítol 4, que es proposa
identi!car de quina manera el risc creixent de divorci i l’augment de la
cohabitació in"ueixen en la fecunditat. A causa de limitacions en les da-
des, en aquest capítol només comparem uns quants països europeus,
però es tracta de societats que representen adequadament les variacions
en matèria de fecunditat: Noruega (amb una taxa de fecunditat alta,
comparativament), Alemanya i Àustria (baixa) i Itàlia i Espanya (dos
països mediterranis amb fecunditat molt baixa i arrelades tradicions fa-
milistes). Les conclusions són força sorprenents, com ja hem apuntat:
observem no només que la cohabitació ha aparegut amb força a Espa-
nya, sinó també que les parelles de fet presenten un comportament repro-
ductiu força semblant al de les casades.

El capítol 5 explora el paper de la igualtat de gènere en la fecunditat, i per
això analitza els valors relatius als rols de gènere. La hipòtesi clau que ens
proposem demostrar és que només és probable que augmenti la taxa de
fecunditat si es compleixen dues condicions: primera, el nivell global dels
valors d’igualtat de gènere en una societat donada ha de ser alt; segona,
aquests valors han de ser àmpliament compartits entre la població, entre
homes i dones i en diferents nivells educatius. Després de comparar les
tendències en aquests valors en les dues últimes dècades i en un gran
nombre de països, les anàlisis indiquen que, efectivament, la fecunditat té
una relació positiva tant amb el nivell com amb la difusió dels valors
d’igualtat de gènere.

Aquests primers capítols, com també la recerca sobre fecunditat en un
sentit més ampli, centren l’atenció quasi exclusivament en els dilemes, obs-
tacles i preferències associats a la maternitat. El paper de l’home en tot el
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procés de formació de la família és com el de la proverbial caixa negra. El
capítol 6 mira de posar remei a aquest punt feble amb una exploració del
nou model de paternitat que està sorgint. Quins són els canvis en la parti-
cipació de l’home a l’hora de tenir !lls? Estem deixant enrere el rol con-
vencional del pare passiu i distant? Si els pares contemporanis mostren
una participació molt més activa a l’hora de criar els !lls, no provoca això
costos d’oportunitat addicionals per a la paternitat?

En un estudi anterior, en el qual comparàvem Dinamarca, Espanya i el
Regne Unit, vam comprovar que la participació masculina en la cura
dels !lls –com també en les feines de casa en general– és molt més gene-
ralitzada del que se sol creure (Esping-Andersen et al., 2010). Això també
s’ha constatat en altres estudis (Sullivan, 2011), tot i que les diferències
entre països són considerables. El marit danès mitjà contribueix quasi la
meitat (43%) del temps que els progenitors dediquen a les feines de casa,
mentre que, com podíem esperar, la participació masculina a Espanya
continua sent més marginal. En tot cas, tots els indicadors apunten que
els homes s’estan adaptant als nous rols de la dona. A diferència dels al-
tres capítols, el 6 segueix una línia de recerca qualitativa basada en entre-
vistes en profunditat fetes amb parelles espanyoles.

Els darrers anys, la recerca sobre la fecunditat s’ha centrat sobretot en la
in"uència de les polítiques públiques (McDonald, 2000; Esping-Ander-
sen, 2009; Gauthier i Hatzius, 1997; OCDE, 2002). De fet, en l’última
dècada l’OCDE ha posat en marxa un programa de recerca a gran escala
que analitza la in"uència de les polítiques socials favorables a la família.
El capítol 7 mira d’identi!car la importància relativa de les polítiques
socials i com interactuen amb les normes de gènere que prevalen dins les
societats. Aquest darrer capítol centra especialment l’atenció en la possi-
bilitat que els efectes de polítiques similars puguin ser diferents segons el
tipus de parella. Les conclusions que en deriven en bona mesura coinci-
deixen amb els resultats d’altres estudis. En primer lloc, les polítiques que
s’adrecen directament a les di!cultats de conciliació entre feina i família
–més que no pas les que s’adrecen al benestar de la família en general–
tenen efectes positius sobre la fecunditat. En altres paraules, les llars
d’infants i la reducció de l’horari laboral sembla que tenen un efecte be-
ne!ciós per a la fecunditat, però no passa el mateix amb els programes de
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prestacions familiars en general. En segon lloc, l’efecte d’aquestes políti-
ques en el comportament reproductiu és clarament molt més positiu en-
tre les parelles amb un alt nivell educatiu.

Aquesta darrera conclusió ens porta de nou al tema que exploràvem al
capítol 4: les diferències en la fecunditat segons el nivell educatiu. Espa-
nya ha viscut debats molt polèmics relacionats amb les polítiques fami-
liars durant l’última dècada i, !ns a un cert punt, els governs han mirat
de donar-hi resposta. Hem vist que a escala local s’han pres mesures per
ampliar les prestacions als infants menors de 3 anys. I el darrer govern
socialista va intentar recompensar la natalitat amb un xec de 2.500 euros
per nadó, suprimit posteriorment. Les conclusions del capítol 7 suggerei-
xen que el govern espanyol es va equivocar amb la seva estratègia de re-
compenses en efectiu: hauria estat més e!caç utilitzar els recursos !nan-
cers per construir més llars d’infants. Finalment, una altra de les
conclusions de l’estudi és que cal donar prioritat a una reforma urgent de
la jornada laboral.
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I. Per què la fecunditat és important:
teoria i recerca empírica

1.1. La fecunditat, una qüestió d’interès públic

Per què ens ha de preocupar la natalitat? No és una qüestió privada, la
decisió d’una parella sobre els !lls que vulguin tenir? La resposta a
aquesta segona pregunta és, en essència, no. Des dels inicis de la civilit-
zació moderna, la natalitat ha estat una important qüestió d’interès pú-
blic, tot i que la manera amb què l’hem de!nida ha anat canviant signi!-
cativament al llarg de la història moderna.

En l’antiguitat, Plató ja es preocupava per si els exèrcits atenesos tindrien
prou efectius, i si serien d’un calibre humà prou bo. Com veurem tot se-
guit, Plató es va anticipar alguns mil·lennis a la famosa teoria econòmica
de Gary Becker sobre la quantitat i la qualitat de la fecunditat. A l’edat
mitjana, els senyors feudals promovien activament la procreació entre els
pagesos per assegurar-se mà d’obra abundant i barata.

Uns quants segles després, la percepció canvia i la natalitat passa a ser
considerada com una amenaça. El 1798 Malthus publica el seu famós As-
saig sobre el principi de població: segons la seva teoria del creixement de la
població, la fecunditat augmentarà a conseqüència del creixement de la
riquesa i els ingressos. La predicció de Malthus és catastrò!ca, ja que l’ex-
cés de població provocaria al seu torn fam i malalties: mala peça al teler.

Afortunadament per a la humanitat, la teoria de Malthus ha estat refu-
tada pels esdeveniments. Des de mitjan segle XIX, no s’ha mantingut la
relació entre la riquesa d’una societat i la natalitat; al contrari, a mesura
que les nacions esdevenien més riques, la fecunditat ha anat minvant
(Guinnane, 2010; Jones i Tertilt, 2008). També és evident que els nivells de

Gøsta Esping-Andersen
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fecunditat in"ueixen en el creixement econòmic. Hi ha, però, una clara
resposta cíclica: les taxes de natalitat van caure en picat durant la depres-
sió dels anys trenta del segle passat, i això s’està repetint en la crisi que va
començar el 2008.

Sovint s’ha volgut estimular la natalitat per motius merament natalistes,
amb freqüència vinculant-los als ideals nacionalistes de grandeur. Aques-
tes ideologies van tenir molta força a França, en la llarga cursa –de ben
bé un segle– per esdevenir la primera potència europea. Tampoc no és
casual que les polítiques natalistes fossin igualment prominents a l’Ale-
manya nazi i altres règims feixistes. Hi trobem un ressò de les idees de
Plató, tot i que és evident que les polítiques natalistes no s’han limitat a
les nacions bel·licoses assedegades de poder. Van ser un leitmotiv polític
a molts països després de la primera guerra mundial i també durant els
anys trenta. Fins i tot la Suècia socialdemòcrata va adoptar polítiques
natalistes en les dècades d’entreguerres, en part perquè havia perdut una
bona part de la població a causa de l’emigració anterior a la primera
guerra, i en part a causa d’una sobtada caiguda dels naixements durant
els anys trenta. De fet, una les anàlisis cientí!ques pioneres de la caiguda
de la natalitat va ser el llibre de Gunnar i Alva Myrdal, Kris i Befolknings-
fraagan (La crisi en la qüestió de la població), del 1934. La seva proposta
principal per promoure més naixements era reforçar l’Estat del benestar
i, especialment, les polítiques de suport a la família. Les polítiques nata-
listes han continuat reapareixent ara i adés, com no fa gaire a la Rússia
de Putin.

La natalitat, però, ha continuat caient. Des dels anys setanta, pràctica-
ment en totes les societats avançades les taxes de fecunditat han caigut
per sota del nivell de reemplaçament de la població. I en un considerable
nombre de països estem veient un fenomen històricament insòlit, el que
els demògrafs anomenen una taxa de fecunditat molt baixa (lowest-low
fertility) (Billari i Kohler, 2004; Kohler et al., 2002).

Deixant de banda els efectes de les migracions, una societat només pot
reemplaçar la seva població total si el nombre mitjà de !lls per dona su-
pera 2,1. Si això no passa durant períodes prolongats, hi haurà dues con-
seqüències problemàtiques: la població envellirà (i això vol dir, natural-
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ment, que un nombre cada vegada més reduït de joves haurà de tenir cura
d’un grup cada vegada més nombrós de gent gran), i la població total
minvarà. Això no s’aprecia a curt o a mitjà termini, però a llarg termini
els efectes d’un nivell de fecunditat persistentment baix poden ser real-
ment dramàtics.

Considerem les previsions següents: si una societat pot mantenir una
taxa de fecunditat d’1,9 !lls per dona, la seva població al !nal d’aquest
segle s’haurà reduït aproximadament un 15%. Però si una societat s’enca-
lla en una taxa molt baixa, és a dir, de menys d’1,4 !lls per dona de mit-
jana, al !nal del segle la seva població total serà només el 25% de la que
tingui actualment (McDonald, 2002). Espanya exempli!ca aquesta sín-
drome de fecunditat molt baixa i, si persisteix, l’any 2100 tindrà una po-
blació de només 10-15 milions d’habitants (cal recordar que aquestes pre-
visions no tenen en compte els canvis de població causats per la
immigració o l’emigració). D’altra banda, el ritme del descens tindrà
efectes directes en la ràtio de dependència de les persones grans. Per
exemple, en una Espanya de baixa fecunditat, el 2050 es dispararà al
138%, per comparació amb un modest augment del 36% a Suècia, que
presenta una taxa de fecunditat més alta.

Aquests funestos escenaris han esperonat una nova sèrie d’arguments a
favor de l’estímul de la natalitat: necessitem una taxa de fecunditat més
elevada per alleujar la càrrega que implicarà tenir cura de la gent gran i
també per estimular el creixement econòmic. De fet, la magnitud del
fenomen és substancial: l’OCDE ha estimat que la combinació de l’enve-
lliment i el descens de la població rebaixarà el creixement del PIB de la
UE en 0,7 punts percentuals anuals al llarg de les pròximes dècades
(Sleebos, 2003). Això con!rma un cop més que vivim en un món gover-
nat per una lògica que és exactament la contrària de les previsions fetes
per Malthus.

La perspectiva del benestar sobre la fecunditat

Els arguments exposats es refereixen al nivell macro dels països, a més de
plantejar a escala de tota la societat diverses qüestions de benestar que
poden afectar la seva prosperitat econòmica o la «grandesa» de la nació.
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També podem de!nir la fecunditat com un afer de benestar al nivell mi-
cro dels individus i les famílies. De fet, tenir !lls és un dels ingredients
fonamentals en la recerca del benestar i la satisfacció vital, i les dades ho
corroboren. Diversos estudis conclouen que els !lls produeixen un divi-
dend signi!catiu de felicitat (Aassve et al., 2012; Kohler et al., 2005). Re-
sulta inexplicable que aquesta dimensió hagi rebut una atenció tan minsa
en els debats sobre polítiques públiques. Així i tot, va ser el tema princi-
pal en la defensa que van fer els Myrdal de polítiques actives favorables a
la família.

En examinar les dades sobre el que els ciutadans consideren el nombre
ideal de !lls, ens trobem amb una sèrie de fets sorprenents. El primer és
que tant homes com dones comparteixen visions molt semblants sobre el
nombre ideal de !lls. El segon és la continuïtat de les preferències al llarg
de diverses dècades i generacions: sembla que la norma dels dos !lls és
tan forta avui com ho era en l’època dels nostres avis. En països tan diver-
sos com França, Itàlia, Suècia i el Regne Unit, el nombre ideal de !lls (la
mitjana oscil·la entre 2,2 i 2,4) que indiquen les persones de la generació
més recent (els nascuts després del 1977) és el mateix que preferien les
generacions anteriors al 1947. Ara bé, en uns quants casos –sobretot a
Àustria i Alemanya– les preferències sí que han minvat (dades de l’Euro-
baròmetre del 2006; vegeu també Kohler et al., 2002; Scott i Braun, 2006;
Sleebos, 2003; Testa, 2006).

La tercera dada que crida l’atenció és que les taxes de fecunditat molt
altes (de més de 5 !lls per dona) que prevalen !ns al segle XIX probable-
ment anaven més enllà de les preferències reals de la gent. L’anàlisi que fa
Shorter (1973) de les recerques històriques conclou, de fet, que el model
probablement més proper a l’ideal era de 2-3 !lls per dona. Guinnane
(2010) arriba a una conclusió semblant. No hem d’oblidar que la mortali-
tat infantil durant el segle XIX era molt elevada. Com observa Livi-Bacci
(1986), les grans millores en les tècniques anticonceptives (i la caiguda de
la mortalitat) cap al !nal del segle van anar associades amb una caiguda
signi!cativa del nombre de naixements. Potser aquest dè!cit de benestar
en aquests temps reculats el provocava el fet de tenir massa !lls?
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Els estudis actuals miren d’identi!car el dè!cit de benestar examinant la
distància entre les preferències i la fecunditat real. Això se sol fer compa-
rant els ideals que expressa la gent pel que fa al nombre de !lls amb l’ín-
dex sintètic de fecunditat (ISF). Actualment hi ha una sèrie de països,
com ara el Regne Unit, França, els Estats Units, el Canadà i els països
escandinaus, on l’ISF se situa al voltant de 2,0 !lls per dona. En aquests
casos el dè!cit benestar-fecunditat no sembla gaire rellevant, però als
països encallats en taxes de fecunditat molt baixes (és a dir, per sota
d’1,3), la diferència és enorme.

L’índex sintètic de fecunditat potser no és la millor mesura, ja que es li-
mita a recollir el nombre mitjà de naixements en un any donat dividit pel
nombre de dones en edat fèrtil. Aquest càlcul, de fet, pot induir a errors
considerables si hi ha un nombre creixent de dones que ajornen la mater-
nitat, un fenomen cada vegada més comú. El que potser hauríem de fer
en lloc d’això és mesurar el dè!cit amb les dades sobre el nombre !nal de
!lls per a les generacions de dones que ja han superat l’edat fèrtil (el límit
se sol situar als 40-45 anys). Per fer-nos una idea del dè!cit de benestar
actual, hauríem d’estudiar el grup de dones nascudes els anys 1965-1967.
En el cas de Suècia, l’índex (1,95) s’acosta força al nombre desitjat de !lls.
A Espanya, en canvi, hi ha un dè!cit de benestar substancial, ja que el
nombre !nal de !lls amb prou feines és d’1,6 (Bongaarts i Sobotka, 2012).

Una altra manera de mesurar el dè!cit de benestar és centrar l’atenció en
la distribució de dones segons el nombre de !lls. Un cop més, és evident
que la preferència per dos !lls o més és aclaparadora. En el conjunt de la
UE, els qui no volen cap !ll (4%) o un màxim d’un (10%) són una minoria,
molt més reduïda que no pas el grup que s’estimaria tenir tres !lls o més,
que és del 26% (Testa, 2006: taula 5). Des d’aquesta perspectiva observem,
encara una altra vegada, alguns dè!cits de benestar remarcables. Per a la
generació més recent, el percentatge de dones que avui continuen sense
!lls oscil·la entre el 20% d’Itàlia i aproximadament el 12% d’Espanya i
Suècia, és a dir, tres o quatre vegades més del que podríem esperar si la
realitat re"ectís les preferències expressades. I això també afecta els qui
acaben tenint només un !ll. En això Espanya presenta una situació força
excepcional: d’una banda, la manca de !lls és un fenomen relativament
moderat, però de l’altra presenta un percentatge insòlitament alt (al vol-
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tant d’una tercera part) de dones que només tenen un !ll (al capítol 2 veu-
rem les dades amb detall). Això ens indica que el principal dè!cit de ben-
estar a Espanya es troba en la di!cultat d’anar més enllà del primer !ll.

Aquest mateix fenomen, per cert, va caracteritzar també la caiguda en
picat de la fecunditat durant la depressió dels anys trenta. Com mostren
Jones i Tertilt (2008), el dràstic descens de naixements als Estats Units en
aquella època s’explica per l’augment de la proporció de dones que no
van tenir !lls i, sobretot, per la limitació de moltes famílies a un sol !ll.

Com veurem als capítols que segueixen, això té moltes explicacions pos-
sibles: les dones ajornen la maternitat (tot i que això passa a tot arreu),
topen amb di!cultats per conciliar la maternitat amb les seves ambicions
professionals, les ajudes de l’Estat del benestar per a les famílies és insu-
!cient, o bé les parelles dubten a l’hora de tenir !lls a causa de la incerte-
sa econòmica o social: Espanya ha patit unes taxes d’atur comparativa-
ment elevades durant les últimes dècades, en particular entre els joves, i
ha experimentat també un augment espectacular en les taxes de divorci i
de cohabitació.

1.2. Les teories de la fecunditat

La recerca sobre la fecunditat s’ha vist molt in"uïda per dues tradicions
teòriques. Una ve de l’àmbit de l’economia i especialment de les contribu-
cions de Gary Becker. L’altra podríem anomenar-la com una versió post-
moderna de la tesi de la segona transició demogrà!ca.

Les teories econòmiques

La teoria de la fecunditat de Becker és un model de demanda bàsic apli-
cat a la presa de decisions sobre la família (Becker, 1960; 1981): la deman-
da de !lls hauria d’augmentar paral·lelament a la riquesa i els ingressos
perquè això implica que el cost relatiu d’un !ll addicional disminueix.
Com ho formulen els economistes, l’augment de la prosperitat relaxa la
restricció pressupostària de la família. Però aquest efecte positiu es pot
veure anul·lat per dos motius: el primer és que la funció de demanda de la
família depèn del preu de tenir !lls en relació amb altres béns (potser el
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papa prefereix comprar-se un cotxe nou en lloc de tenir un altre !ll), i el
segon és que quan els ingressos augmenten, també ho fan els costos
d’oportunitat associats al fet de tenir !lls (els nens requereixen temps).
Els costos d’oportunitat percebuts haurien de ser especialment elevats
per a les persones amb un alt potencial adquisitiu. El resultat, doncs, és
que la demanda ja no se centra tant a tenir !lls.

La decisió dels pares sobre el moment de tenir els !lls (el que els demò-
grafs anomenen l’efecte tempo) és una variant d’aquesta mateixa lògica.
Com és ben sabut, la corba d’ingressos augmenta de manera més marca-
da durant els primers anys de la vida professional i després comença a
anivellar-se. La corba presenta un pendent més acusat per als treballa-
dors altament especialitzats. Si ens basem en el clàssic model de la «corba
edat-sou» de Mincer (1963), podríem fer aquestes prediccions: a) les do-
nes retardaran el primer !ll !ns que la parella hagi assolit una trajectòria
d’ingressos estable i previsible; b) per a una dona que treballa, el cost
d’oportunitat de tenir un !ll (i d’interrompre la seva carrera professional)
serà especialment alt en la fase en què la seva corba d’ingressos faci més
pendent. Això implica que les dones amb un alt potencial d’ingressos és
més probable que ajornin la maternitat, per comparació amb les dones
amb un potencial d’ingressos més baix (vegeu també Mof!t, 1984).

Segons la teoria de Becker, els pares s’enfronten a una disjuntiva bàsica: el
cost dels !lls no depèn només de la quantitat, sinó també de la qualitat –és
a dir, la inversió que fan en salut o educació–. La teoria prediu que les
inversions dels pares en els !lls afavoriran la qualitat a mesura que aug-
menti el rendiment en educació i coneixements, un altre motiu que aug-
menta la probabilitat que la fecunditat disminueixi (Becker i Lewis, 1973).

Aquest marc teòric ha tingut una in"uència enorme, en bona part perquè
semblava que encaixava de ple amb les tendències observades. Tornem al
canvi històric: !ns a la segona meitat del segle XIX, el treball infantil era
molt comú. Per exemple, durant els anys trenta del segle XIX, a Anglater-
ra el 25% dels nens entre 10 i 14 anys treballaven a canvi d’un salari. A
mesura que el treball infantil s’anava restringint (i s’estenia l’escolaritza-
ció obligatòria) a partir de la meitat del segle, els infants van passar a ser
una despesa en lloc d’una font d’ingressos per a moltes famílies. Aquest
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canvi, com pronosticaria Becker, va anar associat a una forta davallada
de la fecunditat (Guinnane, 2010; Jones i Tertilt, 2008).

Un segle després, no hi ha dubte que l’enorme augment en l’ocupació i
l’educació de les dones ha contribuït al declivi de la fecunditat. Observem
que les dones amb més nivell educatiu solen ajornar la natalitat, per com-
paració a les dones menys quali!cades (o les que no s’han incorporat al
mercat de treball), i també són més propenses a tenir menys !lls o bé a no
tenir-ne. També és evident que un dels efectes de la creixent capacitat de
les dones per generar ingressos és tenir menys !lls (Hotz i Miller, 1988;
Heckman i Walker, 1990), i que els rendiments creixents de l’educació en
l’economia del coneixement han impulsat un canvi en el temps de dedica-
ció dels progenitors i en les inversions !nanceres, amb un èmfasi creixent
per la qualitat per damunt de la quantitat. Per exemple, en les últimes
dècades hem estat testimonis d’un creixement remarcable del temps que
els pares i les mares destinen als !lls (Esping-Andersen, 2009).

La teoria de Becker pronostica una caiguda continuada de la fecunditat
a llarg termini, en particular després de la transformació de l’estatus eco-
nòmic de la dona. No obstant això, aquí és on la teoria sembla que es
queda curta. Els canvis en els nivells de fecunditat durant les últimes
dècades, de fet, sembla que la contradiguin frontalment. Per començar,
és clar que la correlació entre els nivells d’ocupació femenina i la fecundi-
tat s’ha invertit. Els anys seixanta i setanta era negativa, però ara ha es-
devingut positiva (Ahn i Mira, 2002; Myrskylä, Kohler i Billari, 2009;
OCDE, 2011). De fet, la fecunditat s’ha recuperat més en aquells països
–com ara França, els països escandinaus o els Estats Units– on l’ocupa-
ció femenina és habitual. En canvi, la síndrome de fecunditat molt baixa
es tendeix a concentrar en països com ara Itàlia o Espanya, amb una
participació de la dona en el mercat de treball relativament baixa. D’altra
banda, com veurem més detalladament al capítol 4, en alguns països ara
també es produeix una inversió de la in"uència de l’educació en la fecun-
ditat: la fecunditat cau en les dones amb menys nivell educatiu i augmen-
ta entre les que tenen estudis superiors.

Això fa de mal encaixar amb la tesi del cost d’oportunitat econòmic. Sí
que encaixa, però, amb la perspectiva del benestar, concretament amb el
fet que els ciutadans continuen pensant que l’ideal és tenir dos !lls.
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L’augment de naixements entre les dones amb més nivell educatiu en
països com els escandinaus expressa, per tant, que les condicions en
aquestes societats i per a aquestes dones són favorables per a la realitza-
ció de les seves preferències. L’estudi de Datta Gupta i Smith (2002) ens
dóna una pista per trobar-ne una explicació: les daneses amb estudis
superiors que prioritzen la maternitat tendeixen a abandonar llocs de
treball més ben remunerats, en sectors d’economia dura, a canvi de feines
en el sector públic, amb sous més baixos, quan neix el primer !ll. Això
és possible, naturalment, gràcies a una oferta molt àmplia de llocs de
treball d’economia tova vinculats a l’Estat del benestar. No obstant això,
aquesta tendència de reorientació professional presenta una lògica to-
talment diferent de la que hauria pronosticat Becker: en el càlcul de cost
d’oportunitat d’aquestes dones, el valor de tenir !lls passa per davant de
la dimensió econòmica.

Easterlin va proposar una teoria econòmica alternativa a la de Becker
(Easterlin, 1966; Easterlin et al., 1980). Totes dues comparteixen un punt
de partida semblant, i és la in"uència clau que hi tenen els ingressos,
però el model d’Easterlin subratlla també la in"uència de les relativitats.
La idea bàsica és que les aspiracions dels ciutadans es de!neixen en re-
lació amb el seu punt de referència principal, que bàsicament és la gene-
ració dels pares. L’objectiu de la generació següent és millorar –o si més
no igualar– el nivell de vida dels pares. Com que és probable que les ge-
neracions poc nombroses puguin gaudir de millors oportunitats labo-
rals (i tenir més ingressos), estaran més disposades a formar famílies i a
tenir molts !lls. Això vol dir, però, que la generació següent serà més
nombrosa, com va passar amb el boom de natalitat de la postguerra
mundial (el famós baby boom). Els membres d’aquestes generacions més
poblades hauran de competir pels llocs de treball i és menys probable
que assoleixin un nivell de vida que satisfaci les seves aspiracions. La
seva reacció, per tant, serà casar-se més tard i augmentar la participació
de les dones en el mercat de treball, a banda de ser més propensos al
divorci. L’efecte net és una taxa de fecunditat més baixa, i això explica-
ria les generacions posteriors dels anys setanta i vuitanta, caracteritza-
des per una sobtada caiguda de la natalitat. Al seu torn, quan aquestes
generacions reduïdes esdevenen adultes, els passa com a la generació
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dels seus avis: en ser relativament pocs, se’n bene!cien econòmicament i
milloren el seu benestar per comparació a la generació dels seus pares.
De manera que haurien de tornar a un model familiar més tradicional i
tenir més !lls.

És interessant observar que el model cíclic de fecunditat d’Easterlin pre-
senta alguns punts en comú amb la teoria de Malthus: la prosperitat fa
augmentar la natalitat, i a la generació següent hi ha un efecte bumerang.
A primer cop d’ull sembla que això explica prou bé les tendències obser-
vades durant el darrer mig segle, però continua sent un model controver-
tit i l’evolució més recent de les taxes de fecunditat sembla que no hi en-
caixa prou bé. On això és més evident és als països amb un nivell de
fecunditat molt baix, com ara Espanya, on les generacions reduïdes fruit
de la caiguda de la natalitat no responen a cap de les dimensions clau: la
seva propensió a casar-se decau, el risc de divorci es dispara i la fecundi-
tat continua sent molt baixa.

La postmodernitat i la segona transició demogràfica

El marc de la transició demogrà!ca distingeix dos punts d’in"exió histò-
rics. La primera transició va evolucionar a partir del segle XVIII (Davis,
1945; Chesnais, 1993), i es va caracteritzar per la caiguda de les taxes de
natalitat, impulsada sobretot per una mortalitat decreixent. Això es va
aconseguir gràcies a millores substancials en salut i higiene: aigua més
neta, més menjar i, posteriorment, la introducció de les vacunes (per
exemple, contra la verola).(1) La ràpida caiguda de la mortalitat infantil va
tenir l’efecte d’un creixement igualment ràpid de la població. Els ciuta-
dans van respondre-hi reduint la taxa de natalitat. L’argument teòric
cabdal és que els canvis en la taxa de fecunditat d’aquesta època eren
causats sobretot pels canvis en la mortalitat.

La segona transició demogrà!ca, segons sostenen Lesthaeghe (1995;
1998) i Van de Kaa (1987), arriba cap a la segona meitat del segle XX. Els
trets més destacats d’aquesta transició són una caiguda de la fecunditat

(1) Les millores en la salut van permetre que les morts causades per malalties infeccioses caiguessin de
l’11‰ a l’1‰ a Anglaterra. Guinnane (2010: 13) recull que cap al 1800 el 30% de tots els infants morien en
els primers anys d’infància.
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per sota dels nivells de reemplaçament de la població, un augment de la
infecunditat voluntària, l’ajornament del matrimoni, la creixent inestabi-
litat conjugal i l’extensió de la cohabitació. Tant Lesthaeghe (1998) com
Van de Kaa (2001) fan una interpretació teòrica postmoderna de la sego-
na transició, amb l’argument que la caiguda de les taxes de nupcialitat, la
inestabilitat creixent de la parella i la reducció del nombre de !lls repre-
senten la difusió de valors que promouen orientacions i estils de vida in-
dividualistes, la recerca d’identitat i la realització personal, per damunt
de compromisos i vincles a llarg termini, la religiositat o la submissió als
convencionalismes. Resulta interessant veure com la teoria postmoderna
de la transició acaba preveient tendències que semblen un eco de les de
Becker: la tendència sostinguda cap a «menys família» en general i menys
!lls en particular.

No cal dir que hi ha crítics tant de la tesi de la transició demogrà!ca com
de la seva versió postmoderna. Molts sostenen que amb prou feines és
una teoria, sinó poca cosa més que una identi!cació descriptiva de
correlacions: efectivament, la fecunditat responia a la caiguda de la taxa
de mortalitat, però al mateix temps hi havia altres canvis crucials que
podien explicar amb la mateixa versemblança el declivi de la natalitat
(Guinnane, 2010): per exemple, l’augment de la productivitat en agricul-
tura, que va incrementar els ingressos; la incorporació de les dones de
classe baixa al mercat de treball (expansió de la indústria tèxtil), o bé la
urbanització i el cost de l’habitatge, que va imposar restriccions a les di-
mensions de la família. A més a més, com ja hem esmentat, els bene!cis
econòmics de tenir !lls van minvar a mesura que el treball infantil desa-
pareixia i els !lls passaven a representar un cost net per als pares
(Caldwell, 1982).

I com també passava amb la teoria econòmica de Becker, els recents can-
vis demogrà!cs posen en entredit la teoria de la postmodernitat. En qua-
si tots els indicadors clau de la família trobem una inversió de l’escenari
«menys família». Això es pot veure sobretot en aquelles mateixes socie-
tats que van encapçalar la transició postmoderna, particularment a
Amèrica del Nord i els països escandinaus, on en les últimes dècades les
taxes de fecunditat s’han recuperat. En canvi, els països que hi van arri-
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bar més tard, com ara Itàlia, Polònia o Espanya, actualment són els pro-
totips de la tendència «menys família». Resulta difícil explicar per què els
suecs haurien abandonat de cop i volta la postmodernitat o, posem per
cas, per què els italians i els espanyols han passat a situar-se a l’avant-
guarda mundial dels valors postmoderns.(2)

La validesa de la teoria també és qüestionable quan observem que en al-
guns països la fecunditat i l’estabilitat conjugal estan augmentant entre les
classes professionals amb més nivell educatiu, mentre que disminueixen
entre la població amb menys nivell educatiu. És difícil de justi!car com els
ideals postmoderns arrelen amb més força entre els estrats socials infe-
riors, alhora que reculen entre les elits més educades.

Com sostenen Esping-Andersen i Billari (2012), el pronòstic «menys fa-
mília» que presenten totes dues perspectives teòriques prové d’un error
bàsic: el fet de considerar que l’erosió dels matrimonis i dels nivells de
fecunditat que comença els anys seixanta marca una fase transitòria i no
una nova trajectòria permanent. El seu argument alternatiu és que la
inestabilitat conjugal i la baixa fecunditat són conseqüències de la revo-
lució en els rols de la dona. Un cop que les institucions socials (especial-
ment l’Estat del benestar i els mercats laborals) i les parelles (relacions
més igualitàries) s’adaptin a les noves preferències vitals de la dona, hau-
ria d’emergir un nou model de família més equitatiu. Això, al seu torn,
hauria d’estabilitzar les parelles i estimular la natalitat (vegeu també
McDonald, 2000).

1.3. Un recorregut per la recerca empírica

Les principals correlacions de la fecunditat són força diferents segons si
centrem l’atenció en el nivell macro de les societats o bé en el nivell micro
del comportament individual.

(2) De fet, la noció de postmodernitat no té cap base empírica. Com indiquen Scott i Braun (2006), aquests
canvis de valors només són demostrables en qüestions relatives a la sexualitat. No tan sols les preferències
sobre el nombre de fills s’han mantingut inalterades, sinó que les dades de les enquestes mundials sobre els
valors ens mostren que només una petita minoria de ciutadans està d’acord amb l’afirmació «El matrimoni
està passat de moda». Per exemple, en països «avançats» com ara Dinamarca, Noruega i els Estats Units, els
qui s’hi manifesten acord amb prou feines arriben al 10-15%.
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1.3.1. Les correlacions a nivell macro

Prosperitat i fecunditat

En el debat en curs sobre creixement econòmic i fecunditat, la hipòtesi
malthusiana ha estat convincentment refutada. Així i tot, hi ha evidència
substancial d’una correlació cíclica: els períodes de davallada econòmica
estan associats a taxes de fecunditat minvants i viceversa.

Si la recessió causa una disminució dels naixements, això pot respondre
a dues lògiques ben diferents. Durant la Gran Depressió, hi ha proves
que demostren que la caiguda de la fecunditat dels Estats Units els anys
trenta no va ser deguda a l’ajornament de la maternitat sinó a un descens
general i de!nitiu de les taxes de natalitat (Jones i Tertilt, 2008). Això,
però, no és aplicable a la societat contemporània: la caiguda de la fecun-
ditat en els períodes de crisi econòmica és deguda, principalment, a
l’ajornament de la maternitat !ns que les condicions millorin (Adsera,
2011; Kohler et al., 2002; Sobotka et al., 2011).

Un estudi de Myrskylä et al. (2009) presenta una variant interessant de la
relació entre creixement econòmic i natalitat. Tot i que con!rmen l’ab-
sència de correlació entre el PIB i els ISF, demostren que la classi!cació
dels països segons l’índex de desenvolupament humà (IDH) sí que té una
relació signi!cativa amb la fecunditat: en els nivells baix o mitjà de l’IDH,
la fecunditat tendeix a ser baixa; una xifra més alta de l’IDH, en canvi,
està relacionada amb una fecunditat més alta. Cal fer notar que aquesta
relació només és vàlida entre les societats avançades.

Con!ança general

Indicadors com ara l’IDH recullen trets de desenvolupament d’una so-
cietat que no es limiten a l’estrictament econòmic. Un dels motius pels
quals presenta una correlació tan positiva amb la fecunditat podria ser
perquè implícitament també recull els nivells de con!ança general en una
societat donada. És curiós que no s’hagi fet gaire recerca sobre aquesta
qüestió, tot i que la seva in"uència pot ser considerable, en particular a
les societats on la majoria de dones treballen i on els pares han de con!ar
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en institucions externes com ara les llars d’infants. D’altra banda, és rao-
nable esperar que la con!ança general tingui una presència més destaca-
da a mesura que les intencions reproductives canvien d’una perspectiva
més centrada en la quantitat a una altra que doni prioritat a la qualitat
dels !lls.

Hi ha estudis que demostren que els nivells de con!ança tenen un efecte
positiu sobre la natalitat, tot i que això depèn molt de les esferes de con-
!ança implicades. En les societats on la con!ança es limita a les relacions
de família i la comunitat local, com sol ser el cas de l’Europa meridional,
l’efecte és negatiu. Livi-Bacci (2001) ho remarca clarament en sostenir
que el familisme actualment ha passat a ser contraproduent per a la for-
mació de famílies: «On hi ha massa família, hi ha massa pocs !lls».

Segons Yamamura i Andrés (2011), un punt d’augment en la con!ança
general té com a resultat un augment del 0,01 en l’ISF. Espanya i Itàlia
puntuen bastant baix en l’índex de con!ança, mentre que els països nòr-
dics presenten les puntuacions màximes. Aquí podem fer un petit experi-
ment especulatiu: si Espanya, que té un índex de con!ança de 32 (Suècia
té quasi el doble: 60), gaudís d’un entorn de con!ança alta com el de
Suècia, el seu ISF superaria amb escreix la taxa de reemplaçament pobla-
cional.

Aassve et al. (2012) sostenen un punt de vista semblant, però hi afegeixen
dos elements molt importants. El primer és que les seves anàlisis contri-
bueixen a explicar un enigma bàsic: per què als països nòrdics i anglosa-
xons trobem nivells de fecunditat elevats? I el segon és que demostren que
els nivells de con!ança interactuen amb l’augment del nivell educatiu de
les dones: alts nivells d’educació femenina impliquen una fecunditat més
alta als països on la con!ança és generalitzada, mentre que en contextos
de baixa con!ança l’efecte és exactament el contrari. Es tracta d’una con-
clusió important, ja que ens ajuda a entendre algunes de les precondi-
cions clau que expliquen per què la relació entre educació i fecunditat
s’ha capgirat tant als països escandinaus com a Amèrica del Nord. Cal
aprofundir molt més en aquesta línia de recerca, i és realment una llàsti-
ma que no puguem fer-ho en aquest llibre.
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Canvi de valors

Ben pocs estudis s’han endinsat en la relació entre la natalitat i el canvi de
valors de la postmodernitat, en bona part perquè resulta molt complex
identi!car aquests canvis. Sembla que alguns d’aquests valors poden tenir
un efecte indirecte mitjançant l’ajornament de la natalitat (Liefbroer,
2005; Bernhardt i Goldscheider, 2006).

L’Estat del benestar

L’Estat del benestar és un tercer factor de nivell macro que ha rebut mol-
ta atenció. La demostració de l’existència d’una correlació entre políti-
ques socials i fecunditat, però, no ha estat concloent. Gauthier i Hatzius
(1997) ofereixen una de les anàlisis més detallades i hi troben efectes rela-
tivament lleus. En el cas d’algunes polítiques, com ara els subsidis pels
!lls, l’efecte és bàsicament nul. La relació més forta, però, s’observa en les
polítiques de conciliació laboral i familiar com ara els permisos de ma-
ternitat o paternitat i, especialment, les escoles bressol (Castles, 2003;
Sleebos, 2003). Del Boca (2002) hi troba un efecte positiu (un augment de
0,2 punts a l’ISF a partir d’un augment del 10% en la cobertura d’escoles
bressol) a Itàlia. S’han identi!cat efectes força similars a Noruega
(Kravdal, 1996) i, més en general, als països de l’OCDE (Sleebos, 2003:
!gura 21). L’estudi de Sleebos posa de manifest la importància de les llars
d’infants com un factor determinant, ja que pot explicar gairebé la meitat
de tota la variància transnacional en les taxes de fecunditat. Altres estu-
dis, en canvi, no hi troben cap efecte signi!catiu. Hank i Kreyenfeld
(2002), per exemple, conclouen que l’impacte a Alemanya és nul. Això es
podria explicar per dos motius: primer, comparativament hi ha molt po-
ques llars d’infants a Alemanya occidental, i segon, a Alemanya hi ha
pressions normatives insòlitament fortes perquè les mares dels nens pe-
tits romanguin a casa per tenir-ne cura.

Aquí podem fer un altre experiment especulatiu. Si haguéssim d’aplicar
els tipus d’efectes analitzats per Del Boca i Kravdal, quin seria l’augment
de la fecunditat a Espanya? Actualment les llars d’infants a Espanya co-
breixen una mica més del 20% de la població de 0-3 anys. Si d’un dia per
l’altre, per dir-ho així, arribés als nivells de Dinamarca (aproximadament
el 80%), l’ISF espanyol augmentaria 1,6 punts.
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Els estudis que centren l’atenció en el paper de l’Estat del benestar troben
efectes més signi!catius quan examinen el calendari reproductiu (efecte
tempo), com van fer Ermisch (1988) al Regne Unit i Hoem et al. (2001) a
Àustria. La recerca feta a Suècia mostra que els permisos de maternitat/
paternitat tenen un efecte accelerador, de manera que les dones tendei-
xen a tenir els !lls en una successió ràpida (Andersson et al., 2006; Hoem,
2005).

Amb tot, la recerca empírica sobre els efectes de l’Estat del benestar no
és concloent, cosa que pot semblar enganyosa per dos motius. El primer
és que les polítiques de suport a la família amb prou feines són exògenes
en relació amb les demandes i preferències dels ciutadans (i dels electors).
Per tant, és més probable que sorgeixin quan les pressions per la concilia-
ció siguin prou intenses. I el segon, tal com subratlla McDonald (2002),
és que la recuperació de la fecunditat només és probable que s’esdevingui
quan tant les institucions com les relacions de parella coincideixin a do-
nar suport al nou rol de la dona.

1.3.2. Les correlacions a nivell micro

Tenint en compte la in"uència del plantejament proposat per Becker, no
és estrany que la recerca empírica hagi centrat tant l’atenció en la relació
entre ingressos i fecunditat. Això vol dir, doncs, que hauríem d’analitzar
quina és la in"uència del capital humà més en general.

Un segon corrent de recerca estudia sobretot l’impacte d’altres aspectes
de la vida laboral, en particular la desocupació i la inseguretat laboral.

Una tercera línia de recerca, més pròxima a la demogra!a, examina el
lligam entre els canvis de comportament en les relacions de parella (co-
habitació, ajornament del matrimoni, augment del risc de divorci) i la
maternitat.

I en els darrers anys hem assistit a una eclosió d’estudis que miren d’esta-
blir una connexió entre les decisions reproductives i la igualtat de gènere.

El paper dels ingressos i el capital humà

Tradicionalment, la recerca sobre la fecunditat donava per descomptada
la dependència econòmica de la dona i, en conseqüència, centrava l’anà-
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lisi sobretot en l’educació i els ingressos de l’home com a factors explica-
tius de les decisions reproductives (Hotz et al., 1997). En els treballs més
recents, però, aquestes característiques dels homes són relativament irre-
llevants. A mesura que la dona s’ha anat incorporant al mercat de tre-
ball, les variables importants han passat a ser els ingressos, el nivell edu-
catiu i l’oferta de mà d’obra de les dones (Sleebos, 2003; Stier et al., 2001).
Els estudis sobre el moment en què les dones decideixen tenir !lls se cen-
tren en els costos d’oportunitat de les interrupcions laborals causades per
la maternitat. La recerca sobre el fenomen de la baixa fecunditat posa
molt d’èmfasi en la in"uència de la inseguretat laboral de la dona, els
riscos de desocupació i les di!cultats per conciliar la vida laboral i fami-
liar (Adsera, 2004; Kohler et al., 2002; Kreyenfeld, 2010).

La revolució en els rols de la dona va arribar tard a Espanya, però un cop
en marxa, va evolucionar a una velocitat extraordinària. Una dada reve-
ladora n’és la taxa d’ocupació de les mares amb !lls en edat preescolar,
que quasi es va multiplicar per dos en poc més d’una dècada: del 28% el
1994 al 53% el 2007 (base de dades de l’OCDE sobre la família). Aquest
percentatge situa Espanya a un nivell molt similar al d’Alemanya. Però
les dones espanyoles s’enfronten a di!cultats que les dones de molts altres
països desconeixen: restricció en l’oferta de feines a temps parcial, jorna-
des laborals molt llargues i gens favorables a la conciliació familiar i una
elevada incidència de llocs de treball temporals i precaris.

En l’esquema proposat per Becker, si els !lls es consideren un bé normal,
la quantitat, en teoria, hauria d’augmentar paral·lelament als ingressos.
El fet que en general això no sigui així planteja una incògnita. Gary
Becker va mirar de fer encaixar la teoria amb la realitat empírica mitjan-
çant el seu argument «quantitat-qualitat», és a dir, que el càlcul de costos
dels pares es desplaça de la quantitat de !lls a la qualitat. Això vol dir que
l’efecte dels ingressos dels pares repercuteix, sobretot, en quant invertei-
xen en els coneixements dels !lls.

Una segona reformulació de!neix els ingressos com el preu ocult del
temps. La majoria de pares aviat descobreixen que els !lls prenen molt de
temps. Això implica un cost d’oportunitat que és especialment onerós
per als progenitors amb ingressos més alts (Mincer, 1963; Willis, 1973).
Els estudis empírics solen demostrar el fort efecte negatiu que tenen els
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ingressos de les dones sobre la fecunditat. Així i tot, actualment sembla
que s’està demostrant el contrari per als salaris dels homes, tot i que
l’efecte sobre els ingressos masculins és més aviat petit, la qual cosa con-
!rma la irrellevància creixent de l’estatus econòmic dels homes (Heck-
man i Walker, 1990).

Com és lògic, l’educació té uns efectes molt semblants als dels ingressos.
Les dones amb un nivell educatiu més alt tenen menys !lls, i la manca de
!lls és més acusada entre les dones amb nivells educatius molt alts (Schultz,
1986). Contràriament a l’efecte dels ingressos, però, el nivell educatiu dels
homes sembla que també in"ueix negativament sobre la fecunditat (Pres-
ton i Sten, 2008).

Un gran nombre d’estudis conclouen que l’efecte de l’educació o dels in-
gressos es veu atenuat per l’endarreriment, primer de la formació de pa-
relles i després dels !lls (Joshi, 2002; Lappegård, 2002; Martin, 2000). La
població amb més nivell educatiu ajorna el matrimoni o bé opta per la
cohabitació, i en tots dos casos es redueix la probabilitat de tenir el pri-
mer !ll (Baizán et al., 2003; 2004). I en sintonia amb la lògica de Mincer,
les dones amb més nivell educatiu miren de minimitzar els costos d’opor-
tunitat retardant la maternitat.

No obstant això, la relació entre educació i fecunditat s’està capgirant,
com ho demostren clarament els casos d’Amèrica del Nord i els països
escandinaus (Hazan i Hosny, 2011; Kravdal i Rindfuss, 2008; Esping-
Andersen, 2009). Això també està succeint amb la variable salarial, ja
que darrerament sembla que les dones amb més ingressos, si més no a
Escandinàvia, poden renunciar explícitament als ingressos en favor de la
maternitat (Datta Gupta i Smith, 2002). Per tant, resulta problemàtic
trobar una explicació clara del cost d’oportunitat econòmic.

La inseguretat

Una possible explicació n’és la incidència de la incertesa en el mercat de
treball. Per començar, les dones amb més nivell educatiu és més probable
que es bene!ciïn de més estabilitat laboral i d’ingressos, almenys un cop
s’han situat professionalment. Datta Gupta i Smith (2002), de fet, remar-
quen que les daneses ben situades professionalment busquen maximitzar
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la seguretat a l’hora d’embarcar-se en la maternitat, encara que això
impliqui un sacri!ci salarial.

Podem trobar una altra explicació en el per!l de l’educació de la dona.
Com han assenyalat Martín-García i Baizán (2006), les dones que han
optat per camps «tous» (infermeria, docència, etc.) són més propenses a
tenir !lls aviat. En alguns països, especialment els escandinaus, les dones
tendeixen a triar justament aquests camps, i això pot contribuir a expli-
car per què actualment el nivell educatiu presenta una correlació positiva
amb la natalitat.

En tercer lloc, la inversió de la in"uència socioeconòmica en la fecundi-
tat, irònicament, pot tenir a veure amb la precarietat creixent entre els
homes. Aquesta inversió re"ecteix en part una caiguda de la fecunditat
de les dones amb menys nivell educatiu i, en part, un augment recent de
la fecunditat entre les dones d’estatus més alt. Una explicació del primer
fenomen gira entorn del deteriorament del mercat del matrimoni per a les
dones amb menys nivell educatiu, ja que els homes menys quali!cats ex-
perimenten més risc d’atur i salaris decreixents (McLanahan, 2004). A
més a més, s’està demostrant cada cop més que la igualtat de gènere està
esdevenint una condició prèvia per a una fecunditat més elevada. Com
que aquestes pràctiques estan molt més esteses entre la població amb més
nivell educatiu, això pot ajudar a explicar per què les dones més educades
actualment tenen més !lls.

Finalment, la conclusió d’Aassve et al. (2012) que la con!ança pot ser una
condició prèvia per a una taxa de fecunditat més elevada entre les dones
amb més nivell educatiu explica també per què la in"uència de l’educació
en la fecunditat s’ha capgirat en alguns països i no en altres.

Les di!cultats en la transició de l’educació al món laboral plantegen un
tipus d’inseguretat diferent. Aquest problema és especialment greu al sud
d’Europa, on no és estrany que els universitaris hagin d’esperar dos o tres
anys abans d’aconseguir una feina estable. S’entén doncs que s’hagi fet
abundant recerca sobre aquesta qüestió, com ara Del Boca (2002) a Itàlia
i Noguera et al. (2002) a Espanya.

A les societats on la transició de l’escola a la feina és difícil i prolongada,
hi ha dos factors paral·lels que in"ueixen a l’hora de formar una família:
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en primer lloc, la desocupació prolongada i la manca d’ingressos esta-
bles; en segon lloc, la necessitat de continuar vivint a casa els pares. Itàlia
i Espanya són casos extrems de dependència continuada: més del 50%
dels joves entre 20 i 34 anys encara viuen amb els pares (base de dades de
l’OCDE sobre la família). A Dinamarca, en canvi, aquesta xifra és només
del 8%. Sleebos (2003) conclou que tots dos factors in"ueixen signi!cati-
vament sobre la taxa de fecunditat.

Basant-nos en les estimacions de Sleebos, podem plantejar un cop més
un experiment especulatiu: quina taxa de fecunditat hi hauria a Espanya
si els joves fossin capaços d’independitzar-se al mateix ritme que els da-
nesos? El càlcul suggereix que l’ISF espanyol augmentaria 1,7 punts
aproximadament.

Les correlacions demogrà!ques en la família

La majoria de recerques que s’han fet sobre la fecunditat han centrat
l’atenció en dos canvis principals en el comportament de la família: l’aug-
ment d’esquemes no tradicionals com ara la cohabitació, i la inestabilitat
creixent en la parella i el risc de divorci.

Les taxes de nupcialitat han minvat ininterrompudament al llarg de les
últimes dècades, tot i que en alguns països més bruscament que en altres.
Als països escandinaus la taxa de nupcialitat s’ha mantingut força esta-
ble des del 1970 !ns avui, però el paper de la cohabitació també ha estat
signi!catiu, la qual cosa vol dir que les taxes de nupcialitat d’aquestes
societats sempre han estat comparativament més baixes. En altres països
la caiguda ha estat espectacular, com és ara el cas d’Espanya: entre el
1970 i el 2009 la taxa de nupcialitat ha caigut pràcticament a la meitat i
ha passat de 7,3 a 3,7.(3)

Mentrestant, els matrimonis són també cada vegada més inestables, com
podem veure-ho en les taxes (brutes) de divorcis durant les mateixes dè-
cades. Espanya va passar d’una taxa zero el 1970 (quan el divorci encara

(3) La taxa bruta de nupcialitat (nombre de matrimonis per 1.000 persones) a Suècia era de 5,4 el 1970 i
5,2 el 2009. Altres països que han experimentat caigudes substancials en aquest període són Alemanya, els
Països Baixos, França i el Regne Unit. Les estadístiques sobre matrimoni i divorci són tretes de la base de
dades de l’OCDE sobre la família.

47759_LIBRO_36 CAT



44 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

era il·legal) a 2,4, xifra que la situa en la franja superior de la distribució
internacional i per davant d’Alemanya, Suècia, Noruega i França.

L’anàlisi demogrà!ca sol concloure que el retard a l’hora de formar pare-
lles i la cohabitació tenen un efecte negatiu sobre el nivell de fecunditat,
però cal anar amb molt de compte amb els detalls. L’ajornament de la
vida en parella es dóna sobretot entre les capes de població amb més ni-
vell educatiu, però pot no tenir un efecte negatiu en la fecunditat si les
parelles recuperen el temps perdut. A Suècia passa exactament això, i al
conjunt dels països escandinaus les dones amb més nivell educatiu avui
són les més propenses a tenir més de dos !lls.

Així mateix és evident que la lògica de la cohabitació difereix considera-
blement d’un país a l’altre. A França i els països escandinaus ha acabat
esdevenint un equivalent funcional del matrimoni; en altres països ve a
ser una mena de rodatge que pot desembocar –o no– en el matrimoni.
Aquestes diferències justi!quen per què els resultats de la recerca empí-
rica són més aviat contradictoris. D’una banda, hi ha estudis que con-
clouen que la cohabitació (per comparació amb el matrimoni) fa minvar
la natalitat (Brien et al., 1999; Baizán et al., 2003; 2004; Heaton et al.,
1999). D’altra banda, també veiem que cada vegada hi ha més naixements
fora del matrimoni, com passa sobretot en aquells mateixos països en
què la cohabitació s’ha institucionalitzat. Als països escandinaus, actu-
alment més de la meitat dels primers !lls neixen fora del matrimoni, i a
França aquesta proporció supera el 40%. Les parelles de fet franceses
tenen bàsicament les mateixes probabilitats de tenir !lls que les parelles
casades (Toulemon i Testa, 2005). A la resta d’Europa, però, els naixe-
ments de les parelles de fet continuen sent poc freqüents (només el 9% a
Itàlia).

Així i tot, en aquesta dimensió hem d’assenyalar que les nostres anàlisis
(que presentarem al capítol 4) ofereixen un resultat sorprenent: pel que fa
als primers !lls, les parelles de fet espanyoles tenen un comportament
molt més semblant al de les escandinaves que no pas al de les neerlande-
ses, alemanyes o italianes.

L’impacte del risc creixent de divorci sobre la fecunditat és molt difícil
d’avaluar. Els motius són diversos: en primer lloc, qualsevol parella pot
percebre que la durada de la seva relació és incerta simplement perquè el
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divorci és molt freqüent en la seva comunitat. En qualsevol cas, la parella
ha de valorar la durabilitat de la seva pròpia relació a l’hora de prendre
una decisió sobre si vol tenir !lls o no. I aquí topem amb la segona di!-
cultat, perquè la incertesa sobre la durabilitat pot derivar lògicament en
dues decisions oposades: uns es poden abstenir de tenir !lls; uns altres
poden intentar consolidar la relació mitjançant un !ll (Lillard i Waite,
1993; Myers, 1997; Rijken i Liefbroer, 2009; per a una visió de conjunt,
vegeu Balbo et al., 2013). Rijken i Thomson (2011) ofereixen una resposta
especialment interessant a aquesta ambigüitat, en descobrir que la rela-
ció entre la inestabilitat de la parella i els !lls no és lineal. Les dones que
perceben la relació com ni bona ni dolenta tenen més probabilitats de
tenir un !ll com una manera d’estabilitzar la unió.

El paper de la igualtat de gènere

Si considerem la «masculinització» de la vida de les dones, almenys pel
que fa a les seves trajectòries professionals, hauria de ser força obvi que
les decisions clau en relació amb la vida de la família han de dependre
d’unes relacions de gènere diferents. Aquest raonament ara ha passat a
ser fonamental en la recerca sobre la fecunditat. La tesi de McDonald
(2000; 2002) de la importància del gènere en les decisions reproductives
ha estat molt in"uent en aquest sentit.

El quid de l’argument de McDonald és que la fecunditat baixa quan les
relacions de gènere no aconsegueixen ajustar-se al nou rol econòmic de la
dona. La persistència d’un comportament de gènere tradicional, segons
aquesta tesi, és probablement allò que explica millor el baix nivell de fe-
cunditat.

La decisió de tenir !lls en el món actual requereix una adaptació als nous
rols de la dona tant en l’àmbit públic com en el privat. Primer, cal pro-
moure polítiques públiques favorables a la família que permetin la conci-
liació de rols. Aquestes polítiques, però, no seran realment efectives a
menys que al mateix temps vagin acompanyades d’una relació d’igualtat
al si de les parelles. La clau perquè això tingui èxit és la formació d’una
massa crítica que promogui la difusió d’expectatives normatives a favor
d’acords igualitaris entre gèneres (Esping-Andersen i Billari, 2012; vegeu
també Neyer, Lappegård i Vignoli, 2011; Sleebos, 2003).
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Hi ha una sèrie d’estudis que donen suport empíric a aquesta a!rmació.
S’ha demostrat que una contribució més equitativa dels pares a les feines
de casa i la cura dels !lls té una in"uència positiva sobre la fecunditat,
sobretot per a les dones amb estudis superiors (Brodmann, Esping-An-
dersen i Güell, 2007; Cooke, 2004; 2009; Craig i Siminski, 2011; DeLaat i
Sevilla Sanz, 2006; Duvander i Andersson, 2003; Myrskylä, Billari i
Kohler, 2011; Oláh, 2003; Sevilla Sanz, 2010). Tots aquests estudis han
examinat diversos efectes del comportament igualitari en matèria de
gènere.

Com que la formació d’una parella és quasi sempre un prerequisit per a
tenir !lls, almenys a la majoria d’Europa, l’impacte de la igualtat de gè-
nere en principi pot incidir en el comportament dels individus a l’hora de
formar parelles. En un dels pocs estudis que examinen aquesta tria prè-
via, Giménez-Nadal et al. (2011) troben que allà on prevalen normes fa-
miliars molt tradicionals, les dones mostren signi!cativament menys
propensió al matrimoni i això, al seu torn, afecta negativament el nivell
de fecunditat.

La majoria d’estudis, però, examinen la relació directa entre igualtat de
gènere i naixements. Alguns que han centrat l’atenció en la contribució
relativa de l’home a les feines de casa, conclouen que compartir les tas-
ques de cura dels !lls és més decisiu que les feines de casa (Neyer et al.,
2011). Uns quants treballs han estudiat com l’ús més igualitari dels per-
misos de maternitat i paternitat té in"uència en els naixements poste-
riors. En el cas de Suècia, s’ha comprovat que aquest efecte és força posi-
tiu (Duvander et al., 2010). Un tercer enfocament el trobem en l’estudi de
Neyer et al. (2011), que analitza com un repartiment més igualitari de les
tasques al si de la parella té in"uència sobre les intencions reproductives
futures. Alguns efectes han demostrat ser substancials, tot i que sobretot
en les parelles amb un sol !ll. L’efecte disminueix en els pares que tenen
dos !lls o més. Una altra conclusió interessant és que la satisfacció de les
dones respecte a la divisió de les feines de casa té una relació més sòlida
amb les intencions reproductives que no pas el repartiment real de les
feines. Això encaixa de ple amb l’argument d’Esping-Andersen i Billari
(2012) segons el qual la percepció de la igualtat té més probabilitats de ser
més decisiva.
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Aquests mateixos autors també posen en relleu que la relació entre la
igualtat de gènere i la fecunditat hauria de tenir forma de U. Això vol dir
que hauríem de trobar taxes de fecunditat elevades en dues menes d’equi-
libri: en el règim tradicional de l’home com a únic generador d’ingressos
de la família i en un acord igualitari entre la parella. La taxa de fecundi-
tat tocarà fons, d’una banda, quan la família tradicional s’hagi erosionat
i, de l’altra, mentre no s’hagi manifestat un nou règim igualitari. De fet,
s’ha documentat un efecte semblant en forma de U per als Estats Units
(Miller Torr i Short, 2004).
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II. Fecunditat sota mínims a Espanya:
pocs fills, a edats tardanes i per sota
de les aspiracions reproductives

2.1. Introducció

Durant bona part del segle XX Espanya va tenir un nivell de fecunditat
dels més elevats d’Europa, però des de mitjan anys setanta ha experimen-
tat una dràstica caiguda de la natalitat. L’índex sintètic de fecunditat
(ISF), que a començament dels setanta era de prop de 3 !lls per dona, el
1981 va caure per sota del llindar de reemplaçament(1) i va continuar dis-
minuint !ns al mínim històric d’1,15 el 1998. A partir d’aleshores es va
recuperar una mica i el 2008 va arribar a 1,45. Aquesta recuperació es va
estroncar amb la crisi econòmica: el 2011, l’ISF a Espanya era d’1,35 !lls
per dona i cap projecció o!cial preveu la possibilitat que aquesta taxa
pugui tornar al nivell de reemplaçament de la població en les pròximes
dècades.(2)

Una taxa de fecunditat per sota d’aquest llindar i la inquietud per les se-
ves conseqüències –envelliment de la població, disminució de la població
activa i de la població total– no són pas fenòmens nous. Entre el 1920 i el
1940, en molts països occidentals la taxa de fecunditat va caure per sota
del nivell de reemplaçament (Van Bavel, 2010). Això va desvetllar el te-
mor que la població disminuiria i va popularitzar algunes perspectives
catastro!stes (Teitelbaum i Winter, 1985). La taxa de natalitat es va recu-
perar notablement durant el baby boom dels anys cinquanta i seixanta,
però l’actual síndrome de baixa fecunditat sembla prou més persistent.

(1) El nivell de reemplaçament generacional es refereix al nivell de fecunditat necessari per assegurar que
les generacions successives de nascuts siguin substituïdes per altres que tinguin la mateixa mida: 2,1 fills per
dona. Si la mitjana és aquesta, la població es manté estable en el temps.
(2) Les projeccions a llarg termini de l’Institut Nacional d’Estadística i d’Eurostat preveuen que l’índex
sintètic de fecunditat d’Espanya sigui d’1,55 l’any 2050.

Teresa Castro-Martín i Teresa Martín-García
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Com que les repercussions d’una taxa de fecunditat persistent per sota
del nivell de reemplaçament tenen tanta transcendència, aquesta qüestió
ha esdevingut un tema polític de primera magnitud. Segons el darrer
informe de les Nacions Unides sobre les polítiques de població mundials,
hi ha 47 governs que consideren que el nivell de fecunditat del seu país és
«massa baix», i el 85% diuen que han aprovat mesures per estimular la
natalitat (United Nations, 2010). La Unió Europea també considera la
baixa fecunditat com un repte fonamental. El llibre verd de la Comissió
Europea (2005), Confronting demographic change: a new solidarity between
the generations [Davant dels canvis demogrà!cs: una nova solidaritat entre
generacions], va ser el primer document exhaustiu de la UE explícitament
preocupat per la sostenibilitat demogrà!ca, i reconeixia formalment la
necessitat d’abordar les connexions entre natalitat, ocupació i polítiques
públiques.

És inevitable que la taxa de fecunditat a les societats avançades se situï
per sota del nivell de reemplaçament? Ara mateix la majoria de països
europeus presenten taxes per sota de 2,1 !lls per dona, tot i que amb di-
ferències importants. Les taxes més baixes es concentren als països del
sud, l’est i el centre d’Europa. Els de l’oest i el nord, en canvi, que fa un
temps havien estat els precursors del descens de la fecunditat, ara són els
que presenten taxes més altes: Suècia, França, el Regne Unit, Irlanda i
Islàndia són molt a prop del nivell de reemplaçament. Fora d’Europa
trobem variacions igualment remarcables: els Estats Units, Austràlia i
Nova Zelanda presenten taxes de fecunditat de prop de 2 !lls per dona,
mentre que els països rics de l’Àsia oriental –el Japó, Corea del Sud, Sin-
gapur i Taiwan– tenen taxes semblants a les dels països europeus amb
fecunditat molt baixa (Jones, 2011).

Aquest capítol es proposa fer un repàs de l’evolució de la natalitat a Es-
panya des d’una perspectiva comparativa europea. Descriurem la dinà-
mica que hi ha al darrere de la davallada de la taxa de fecunditat i explo-
rarem els factors demogrà!cs, socials i econòmics que expliquen aquesta
baixa fecunditat, amb l’objectiu d’identi!car possibles estratègies per tal
que torni a augmentar.
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2.2. La fecunditat per sota del nivell de reemplaçament:
de l’excepció a la norma

La taxa de fecunditat per sota del nivell de reemplaçament, abans consi-
derada un tret exclusiu de les societats econòmicament avançades, s’està
escampant ràpidament per tot el món (grà!c 2.1). D’acord amb la Divisió
de Població de les Nacions Unides, en el període 2005-2010 un total de 75
països –que sumen gairebé la meitat de la població mundial– tenien taxes
de fecunditat per sota de 2,1 !lls per dona.

GRÀFIC 2.1

Índexs sintètics de fecunditat (ISF) passats i estimacions dels futurs
a les principals regions del món (1950-2110)
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Font: Nacions Unides, World Population Prospects: The 2010 Revision.

Mentre que als països desenvolupats la taxa de fecunditat va anar min-
vant !ns als baixos nivells actuals després d’un declivi llarg i progressiu,
en molts països en desenvolupament aquest procés està tenint lloc amb
més retard, però d’una manera molt més ràpida (Bongaarts, 2002). Espa-
nya va necessitar més d’un segle perquè l’índex sintètic de fecunditat cai-
gués dels 5 !lls per dona a !nals del segle XIX !ns als 2 !lls del 1980. En
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canvi, l’ISF de Turquia ha baixat de 5 a 2 !lls en només quatre dècades,
del 1970 al 2010. A les pròximes dècades, es calcula que el nombre de
països que passaran a tenir una fecunditat per sota del nivell de reempla-
çament gairebé es duplicarà, i els 75 països del 2005-2010 seran 136 el
2045-2050. Això vol dir que cap a la meitat del segle actual, aproximada-
ment el 78% de la població mundial viurà en països amb una taxa de fe-
cunditat mitjana per sota de 2,1 !lls per dona (United Nations, 2011).

La fecunditat per sota del nivell de reemplaçament probablement serà la
norma global durant les properes dècades, però els anys noranta va ha-
ver-hi uns quants països que van experimentar mínims històrics. Al co-
mençament d’aquella dècada, Espanya i Itàlia van ser els primers països
del món a registrar un ISF per sota d’1,3 !lls per dona, un nivell que els
demògrafs han denominat «fecunditat molt baixa» (lowest-low fertility)
(Kohler, Billari i Ortega, 2002; Billari i Kohler, 2004). A partir d’alesho-
res, aquest fenomen es va estendre a la resta d’Europa del sud, al centre i
l’est del continent i també entre els països més desenvolupats d’Àsia orien-
tal. Naturalment, s’ha estès també la preocupació sobre les repercussions
demogrà!ques d’aquesta baixa taxa de fecunditat sense precedents: en
absència de migracions, una taxa de fecunditat persistent d’1,3 implica
que la població total es reduirà a la meitat en un termini de 45 anys.

Des del començament dels anys 2000, hi ha hagut alguns senyals de re-
cuperació de la taxa de fecunditat en molts països desenvolupats
(Myrskylä, Kohler i Billari, 2009). El nombre de països amb una taxa
inferior a 1,3 ha disminuït considerablement, de 21 el 2003 a 4 el 2008 –
tots ells a l’Àsia oriental (Goldstein, Sobotka i Jasilioniene, 2009)–. Al
mateix temps, uns quants països avançats com ara els Estats Units, Aus-
tràlia, Suècia, Noruega i França, han assolit taxes de fecunditat prope-
res al nivell de reemplaçament. Aquesta inversió de la tendència s’expli-
ca sobretot per l’alentiment de l’ajornament de la maternitat i la
«recuperació» de la fecunditat ajornada entre les dones més grans (Bon-
gaarts i Sobotka, 2012). Així mateix, l’augment de la immigració i les
polítiques socials de suport a la família poden haver contribuït a la recu-
peració (Luci i Thévenon, 2012).
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Espanya també va experimentar una moderada recuperació del seu ISF,
que va passar de l’1,15 el 1998 a 1,46 el 2008. Com veurem més endavant
en aquest capítol, són diversos els factors que expliquen aquest augment:
l’alentiment de l’ajornament del primer !ll, l’arribada d’immigrants joves
i amb taxes de fecunditat més altes que les de la població nativa, i la difu-
sió de noves formes de convivència familiar entre les generacions joves.

TAULA 2.1

Índex sintètic de fecunditat (ISF) l’any de fecunditat més baixa, 2008 i
2011. Selecció de països amb baixa fecunditat

ISF MÉS BAIX ISF EL 2008 ISF EL 2011

ANY ISF ISF
CANVI DES DEL

NIVELL MÉS
BAIX

ISF CANVI
2008-2011

Europa occidental

Àustria 2001 1,33 1,41 0,08 1,42 0,01

França 1993 1,66 1,99 0,33 2,00 0,01

Alemanya 1994 1,24 1,38 0,14 1,36 –0,02

Irlanda 1995 1,84 2,07 0,23 2,05 –0,02

Països Baixos 1983 1,47 1,77 0,30 1,76 –0,01

Suïssa 2001 1,38 1,48 0,10 1,52 0,04

Regne Unit 2001 1,63 1,96 0,33 1,98 0,02

Països nòrdics

Dinamarca 1983 1,38 1,89 0,51 1,75 –0,14

Finlàndia 1987 1,59 1,85 0,26 1,83 –0,02

Noruega 1983 1,66 1,96 0,30 1,88 –0,08

Suècia 1999 1,50 1,91 0,41 1,90 0,00

Europa del sud

Grècia 1999 1,24 1,51 0,27 1,43 –0,08

Itàlia 1995 1,19 1,42 0,23 1,41 –0,01

Portugal 2007 1,34 1,37 0,04 1,35 –0,02

Espanya 1998 1,16 1,46 0,30 1,36 –0,10

Europa central

República Txeca 1999 1,13 1,50 0,36 1,43 –0,07

Hongria 1999 1,28 1,35 0,07 1,23 –0,12

Polònia 2003 1,22 1,39 0,17 1,30 –0,09

Eslovàquia 2002 1,19 1,32 0,14 1,45 0,13

Eslovènia 2003 1,20 1,53 0,33 1,56 0,03
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ISF MÉS BAIX ISF EL 2008 ISF EL 2011

ANY ISF ISF
CANVI DES DEL

NIVELL MÉS
BAIX

ISF CANVI
2008-2011

Europa de l’est

Bulgària 1997 1,09 1,57 0,48 1,51 –0,06

Romania 2002 1,25 1,35 0,10 1,25 –0,10

Estònia 1998 1,28 1,65 0,37 1,52 –0,13

Letònia 1998 1,11 1,44 0,33 1,34 –0,10

Lituània 2002 1,24 1,47 0,23 1,53 0,06

Rússia 1999 1,16 1,49 0,34 1,56 0,07

Ucraïna 2001 1,09 1,46 0,37 1,47 0,01

Àsia oriental

Hong Kong 2003 0,90 1,06 0,16 1,19 0,13

Japó 2005 1,29 1,37 0,08 1,39 0,02

Corea del Sud 2005 1,08 1,19 0,12 1,24 0,05

Singapur 2005 1,26 1,28 0,02 1,20 –0,08

Taiwan 2010 0,90 1,05 1,06 0,01

Altres països amb ISF baix

Austràlia 2001 1,73 1,90 0,17 1,89 –0,02

Canadà 2000 1,49 1,68 0,19 1,66 –0,02

Cuba 2006 1,39 1,59 0,20 1,69 0,10

Estats Units 1976 1,74 2,09 0,35 1,89 –0,19

Font: Eurostat; Population Reference Bureau, 2012; European Demographic Datasheet, 2012; Goldstein,
Sobotka i Jasilioniene, 2009.

L’empitjorament de la situació econòmica mundial a partir del 2008 ha
tingut com a resultat l’estancament o la disminució de la taxa de fecundi-
tat en molts països (taula 2.1). El 2011 alguns països d’Europa de l’est
(com ara Hongria, Polònia o Romania) havien tornat a una situació de
fecunditat molt baixa, amb tots els països del sud d’Europa estalo-
nant-los. La crisi econòmica també ha tingut efectes negatius en els "u-
xos migratoris i la formació de parelles (Sobotka, Skirbekk i Philipov,
2011). En el passat, les davallades de la taxa de fecunditat durant les re-
cessions econòmiques s’explicaven sobretot per l’ajornament de la mater-
nitat, i posteriorment es veien compensades per una taxa més elevada
durant els anys de prosperitat. L’abast de l’actual crisi econòmica, però,
sembla que està tenint efectes duradors, sobretot als països més afectats,
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com els del sud d’Europa, que ja partien d’un baix ISF. A Espanya la
desocupació va arribar a una xifra rècord del 26% a !nals del 2012 –i del
46% entre els menors de 25 anys–, i no hi ha indicis que hagi de disminuir
aviat. En aquest context, és difícil d’imaginar una recuperació signi!ca-
tiva de la taxa de fecunditat.

2.3. Evolució recent de la taxa de fecunditat a Espanya

El 1975 Espanya sortia de gairebé quatre dècades de dictadura, un pe-
ríode en què l’Església catòlica controlava les polítiques educatives i de la
família i en què es fomentaven valors familiars basats en relacions de
gènere asimètriques i un estricte codi sexual per a les dones (Nash, 1991).
En aquests anys l’ISF espanyol era de 2,8 !lls per dona, força per damunt
de la mitjana europea (2,1). Dues dècades més tard, però, la taxa de fe-
cunditat d’Espanya era la més baixa del món. De fet, a les regions del
nord –Astúries, Cantàbria, Galícia i el País Basc– la taxa va caure per
sota d’un !ll per dona durant els anys noranta.(3)

Com podem explicar que Espanya, una societat que va arribar tard als
processos històrics de canvi familiar i declivi de la natalitat, passés a
encapçalar el grup de països amb una taxa de fecunditat molt baixa al
començament dels anys noranta? Per trobar una resposta, primer hem
d’analitzar els components demogrà!cs de la caiguda observada de la
taxa de fecunditat. En particular, centrarem l’atenció en l’endarreriment
de la maternitat, el nombre !nal de !lls per generacions i la probabilitat
de tenir un !ll més, com també en les preferències sobre el nombre de !lls
desitjats. Quan les dades ho permetin, explorarem les diferències per ni-
vell educatiu per tal d’oferir una panoràmica més completa del canvi en
les taxes de fecunditat segons els estrats socials.

Si s’ajorna la maternitat, vol dir això que hi ha menys naixements?

La davallada de la taxa de fecunditat té una estreta relació amb l’endar-
reriment progressiu de la maternitat. Els mètodes anticonceptius han
permès tenir més control en la decisió de si tenir !lls o no i quan tenir-los.

(3) L’ISF més baix que es va registrar va ser de 0,8 a Astúries en el període 1994-1999.
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Els espectaculars avanços en l’educació de les dones i la seva participació
creixent en el mercat de treball han impulsat l’ajornament a l’hora de te-
nir !lls. Cada cop és més freqüent que tant les dones com els homes es
vulguin situar professionalment abans d’assumir el rol de pares. Aquesta
tendència a retardar la formació de la família es pot observar a totes les
societats avançades (Billari, Liefbroer i Philipov, 2006; Mills et al., 2011)
i ha estat un dels factors que més ha contribuït a la davallada de la fecun-
ditat (Billari et al., 2007; Sobotka, 2010).

L’ajornament de la formació de la família és només un dels trets que
caracteritzen la tardana transició dels joves a la vida adulta, tan típica
de les societats del sud d’Europa (Buchmann i Kriesi, 2011). És un fet
generalitzat que els joves tendeixen a estudiar més anys, s’incorporen
més tard al mercat de treball, s’estan més temps buscant parella, deixen
la casa dels pares més tard i esdevenen pares a una edat més avançada
que en el passat. Al sud d’Europa, però, el retard de tots aquests proces-
sos ha estat particularment intens (Billari et al., 2002). Els elevats índexs
de desocupació i les di!cultats per trobar una feina estable (Adsera,
2004), l’escassetat d’habitatges assequibles (Holdsworth i Irazoqui,
2002), la manca de polítiques de suport als joves i els forts lligams fami-
liars intergeneracionals (Reher, 1998; Dalla Zuanna, 2000) són alguns
dels factors que podrien explicar l’anomenada «síndrome de l’endarreri-
ment» (Livi Bacci, 2001). Aquest endarreriment afecta especialment les
transicions com ara els !lls, que requereixen compromisos i lligams a
llarg termini.

L’endarreriment de la transició a la paternitat ha estat remarcable a Es-
panya: en el període 1980-2011, l’edat mitjana dels pares a l’hora de tenir
el primer !ll ha augmentat de 25 a 30,1 anys entre les dones i de 30,1 a 33,3
anys entre els homes. Espanya, juntament amb Itàlia, Alemanya i el Reg-
ne Unit, actualment es troba entre els països en què les dones esdevenen
mares a una edat més avançada (OCDE, 2011).

El grà!c 2.2 il·lustra el calendari de la fecunditat durant les tres últimes
dècades i com s’ha anat desplaçant progressivament cap a edats més
avançades. En aquest període, la maternitat adolescent ha esdevingut
marginal i la taxa de fecunditat de les dones menors de 25 anys ha caigut
en picat. L’edat en què es concentren més naixements ha passat a ser els
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32-34 anys, i els naixements entre les dones de més de 35 anys ara repre-
senten el 18% del total.(4) Tot i que la taxa de fecunditat de les dones de
més de 40 anys continua sent baixa, la proporció de primers naixements
de les mares «tardanes» (40+) s’ha multiplicat per més de 4: de 0,9% el
1996 ha passat a 3,9% el 2011.

GRÀFIC 2.2

Taxes específiques de fecunditat per edat a Espanya (1980-2010)
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Paral·lelament a l’endarreriment de la maternitat, a la majoria de països
s’ha donat una relaxació progressiva de les normes que regulen el calenda-
ri de les transicions familiars (Liefbroer i Billari, 2010). En el passat, les
normes socials sobre l’edat apropiada de la maternitat constituïen una bar-
rera per a les dones a l’hora de tenir !lls més enllà de l’«edat normativa».
Actualment les actituds davant el moment adient per formar una família
són molt més "exibles. Una anàlisi del mòdul sobre el calendari vital de
l’Enquesta social europea mostra que la maternitat tardana a Espanya

(4) L’endarreriment a l’hora de tenir fills també és evident en el cas dels homes. El 2011, en el 49% de tots els
naixements els pares tenien més de 35 anys.
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coincideix amb l’augment de l’edat ideal per esdevenir pares (Martín-Gar-
cía i Castro-Martín, 2008). De fet, per a les dones espanyoles l’edat ideal
per ser mares (27,3 anys de mitjana) és la més alta de tot Europa (grà!c 2.3).
Hi ha clarament una diferència substancial entre l’edat ideal i la real per
tenir el primer !ll. Però a mesura que les condicions òptimes per tenir !lls
(haver completat l’educació, una feina estable, estabilitat de la parella i
casa en propietat) són cada vegada més difícils d’assolir, el marc temporal
normatiu per a la formació de la família també es dilata.

La tendència cap a l’ajornament implica que una proporció creixent de
dones arriba a la maternitat a edats en què, des d’un punt de vista estric-
tament biològic, la fertilitat disminueix ràpidament (Leridon, 2008). Hi
ha estudis que subratllen les conseqüències adverses de la maternitat
tardana per a la salut tant de la mare com del nounat: complicacions de
l’embaràs, avortaments, parts prematurs o baix pes en néixer són alguns
dels problemes potencials que augmenten exponencialment amb l’edat
de la mare (Luke i Brown, 2007). En canvi, els estudis sociològics tendei-
xen a posar l’èmfasi en els aspectes positius de la maternitat tardana,
com ara més estabilitat familiar, recursos econòmics més alts dels pro-
genitors i un menor impacte perjudicial per a les trajectòries professio-
nals tant de les mares (Miller, 2010) com dels pares (Henwood, Shirani i
Kellett, 2011).

Les tècniques de reproducció assistida (TRA) han contribuït a ampliar
signi!cativament la capacitat reproductora de la dona, si bé amb limita-
cions, ja que l’índex d’èxit d’aquestes tècniques decreix molt amb l’edat.
Des del 1978, quan va néixer el primer infant concebut per fecundació in
vitro, l’ús de les TRA ha augmentat ràpidament. Alguns estudis apunten
que la reproducció assistida té un efecte petit però no negligible sobre la
taxa de fecunditat (Habbema et al., 2009; Sobotka et al., 2008). Espanya,
juntament amb França i Alemanya, es troba entre els països europeus on
les tècniques de reproducció assistida s’utilitzen més. Segons dades re-
cents, es calcula que aproximadament el 3% de tots els infants nascuts a
Espanya han estat concebuts gràcies a les TRA (De Mouzon et al., 2010).
A Espanya les tècniques de reproducció assistida han estat a l’abast de
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totes les dones –independentment de si són casades o no– a través del
sistema sanitari públic des del 1988 (Melo-Martín, 2009). L’extensió en
l’ús de les TRA ha contribuït al ràpid augment de parts múltiples a Espa-
nya: del 2,5% del total de parts el 1996 s’ha passat al 4,1% el 2011.

GRÀFIC 2.3

Edat ideal mitjana per a les primeres transicions familiars de la dona.
Enquesta social europea (2006-2007)
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Les adopcions també han augmentat, en part per l’ajornament de la ma-
ternitat (i la reducció consegüent de la fertilitat) i en part per l’expansió
de les «famílies per elecció». La majoria d’adopcions són de caràcter in-
ternacional. Els Estats Units, França i Espanya són, per ordre d’impor-
tància, els principals països de destinació (United Nations, 2009). Tot i
que l’adopció continua sent relativament infreqüent (menys de l’1% dels
naixements en qualsevol any donat), ha contribuït signi!cativament a la
diversitat creixent de les formes de família. En molts països s’ha observat
una recent tendència a la baixa en les adopcions internacionals (Selman,
2012); això també inclou Espanya (grà!c 2.4), on el nombre d’adopcions
internacionals ha caigut més de la meitat des del màxim del 2004 (5.541
adopcions) !ns al 2011 (2.573), no perquè la demanda hagi minvat sinó
sobretot perquè els països d’origen posen cada vegada més barreres a
aquestes adopcions.

GRÀFIC 2.4

Adopcions nacionals i internacionals a Espanya (1998-2010)
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Tornem ara a la pregunta que ens fèiem en començar aquesta secció:
l’endarreriment de la maternitat vol dir necessàriament que la fecundi-
tat disminueix? A nivell individual, el fet que el primer !ll es tingui més
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tard s’associa amb un nombre !nal de !lls més reduït, perquè la fertili-
tat femenina i masculina disminueix amb l’edat; a les parelles, doncs,
els queden menys anys per tenir els !lls que voldrien. D’altra banda,
com més temps visquin sense !lls, més augmenta la probabilitat que
revisin a la baixa les seves intencions reproductives a causa de la com-
petència d’altres interessos vitals. No obstant això, a nivell agregat, el
fet que el primer !ll es tingui a una mitjana d’edat més avançada no
sempre es tradueix en una taxa de fecunditat més baixa. En molts paï-
sos europeus amb taxes de fecunditat comparativament elevades, com
ara França, els Països Baixos o Suècia, l’edat mitjana al primer !ll se
situa al voltant dels 30 anys, que és una edat molt semblant a la d’Espa-
nya. A la majoria de països d’Europa de l’est, en canvi, l’edat a què les
dones tenen el primer !ll és signi!cativament més baixa, però també ho
és la taxa de fecunditat.

La qüestió clau és saber !ns a quin punt l’ajornament de la maternitat es
pot compensar a edats més avançades. El grau de recuperació difereix
segons els països, i això és el que genera importants diferències entre so-
cietats amb una fecunditat més alta o més baixa. Molts estudis mostren
que l’endarreriment de la maternitat no implica una disminució de la
taxa de fecunditat als països de l’oest i el nord d’Europa, però sí que té
aquest efecte als del centre i el sud (Sánchez Barricarte i Fernández Car-
ro, 2007). També hi ha importants diferències en el grau de recuperació
segons l’ordre de naixement. La majoria de països mostren una ràpida
recuperació o compensació quant a les taxes del primer naixement; on hi
ha diferències substancials, però, és en la probabilitat de tenir un segon i
especialment un tercer !ll (Sobotka et al., 2011).

La fecunditat des d’una perspectiva longitudinal

Els demògrafs fa temps que són conscients de les distorsions que el calen-
dari reproductiu provoca en els indicadors de fecunditat, com ara l’índex
sintètic de fecunditat (ISF) (Ryder, 1964). L’ajornament, per exemple, es-
tén els naixements que s’haurien produït en un sol any al llarg d’un pe-
ríode més llarg, i això fa minvar la taxa de fecunditat en qualsevol any
donat, tot i que el nombre !nal de !lls no es vegi alterat. Una disminució
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de les taxes de fecunditat, doncs, pot re"ectir l’ajornament de la natalitat
(efecte tempo) així com una reducció en el nombre de !lls que les dones
tenen al llarg de la vida (efecte quantum). De fet, una part de l’explicació
de les taxes de fecunditat molt baixes observades a Espanya durant els
anys noranta té a veure amb el sobtat augment de l’edat en què les dones
tenien els !lls.

Hi ha diversos mètodes d’ajust per corregir aquests biaixos de l’ISF i pro-
porcionar un indicador de la fecunditat que no es vegi distorsionat pels
canvis en el calendari reproductiu (Bongaarts i Feeney, 1998; Kohler i
Ortega, 2002). No obstant això, la divisió d’Europa en països amb una
taxa de fecunditat molt baixa i països amb una taxa propera al nivell de
reemplaçament no canvia gaire, independentment que fem servir indica-
dors de fecunditat ajustats o no ajustats per l’efecte calendari. En el cas
d’Espanya, l’ISF ajustat se situava molt per damunt de l’ISF observat els
anys noranta i principis del 2000, però l’ISF ajustat del 2008 era d’1,54,
molt semblant a l’ISF observat (1,46) (European Demographic Data
Sheet, 2012). Per tant, les baixes taxes de fecunditat que es registren
actualment ja no es poden atribuir a l’efecte distorsionador de l’endarre-
riment reproductiu.

Sempre és aconsellable examinar també la fecunditat des d’una perspec-
tiva longitudinal. L’anàlisi de la fecunditat per generacions –basat en el
nombre !nal de !lls nascuts en les cohorts successives– no es veu afecta-
da pels canvis en el calendari reproductiu i ofereix una mesura acurada
de les tendències en el nombre de !lls. Un inconvenient important, però,
és que la descendència !nal només es pot observar en les generacions que
ja han completat el seu cicle reproductiu. Per tant, els indicadors basats
en generacions ofereixen informació sobre la fecunditat amb un cert de-
calatge temporal. El grà!c 2.5 mostra l’evolució de la fecunditat per a
successives generacions de dones que ja han acabat el cicle reproductiu.
En alguns països, com és el cas de Suècia, el nombre de !lls ha estat sor-
prenentment estable per a totes les generacions nascudes el segle XX. A
Espanya, en canvi, mentre que les dones nascudes el 1900 van tenir una
mitjana de 3,4 !lls, les nascudes el 1965 –l’última generació que hauria
completat el cicle reproductiu el 2011– tenien una mitjana d’1,6 !lls al
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llarg de la vida. Tot i que no són ben bé comparables, tant les taxes de
fecunditat observades en un període com per generacions con"ueixen en
una conclusió semblant: Espanya es troba a la cua d’Europa pel que fa a
la natalitat. A més a més, una previsió recent apunta que el nombre !nal
de !lls de la generació d’espanyoles nascudes el 1975 continuarà sent molt
baix (1,40) (Myrskylä, Goldstein i Cheng, 2013).

GRÀFIC 2.5

Nombre final de fills, segons la generació de naixement de la mare
(1900-1965)
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Font: INED, base de dades per als països desenvolupats (www.ined.fr/en/pop_figures/developed_countries/
developed_countries_database).

La davallada del nombre mitjà de !lls pot ser causada per una proporció
creixent de dones que no tenen !lls i/o per una disminució del nombre de
!lls per dona. A les últimes dècades, el fet de tenir !lls o no ha anat esde-
venint una opció cada cop més personal (Morgan i Berkowitz King,
2001), i les parelles sense !lls han augmentat considerablement (Gonzá-
lez i Jurado-Guerrero, 2006). Per a algunes persones, la manca de !lls és
una elecció deliberada, mentre que per a altres, l’ajornament dels !lls pot
tenir com a resultat no tenir-ne, si el moment apropiat no arriba mai
(Tanturri i Mencarini, 2008).
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La variació entre els països europeus pel que fa a la infecunditat és con-
siderable, i no hi ha una correlació clara entre la seva freqüència i el nivell
agregat de fecunditat. En alguns països, com ara Alemanya o Àustria, hi
ha una estreta relació entre una elevada proporció d’infecunditat de!ni-
tiva i una baixa taxa de fecunditat per generacions. En altres, però,
aquesta relació és feble. En els països del sud i de l’est d’Europa, amb ta-
xes de fecunditat molt baixes, la manca de !lls no és pas un fenomen ge-
neralitzat, mentre que en alguns països amb taxes de fecunditat modera-
dament altes, com és el cas del Regne Unit, aproximadament el 20% de
les dones que han completat el cicle reproductiu no tenen !lls (Frejka,
2008). El grà!c 2.6 il·lustra la divergència per països en la proporció de
dones de 45 anys sense !lls.

GRÀFIC 2.6

Proporció de dones sense fills a 45 anys, segons la generació
de naixement (1930-1965)
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A Espanya la infecunditat de!nitiva ha augmentat a les generacions re-
cents, però només moderadament. Aproximadament el 13% de les dones
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nascudes el 1965 no han tingut !lls al !nal del seu cicle reproductiu, per
comparació al 9% de les nascudes el 1940. Així i tot, la taxa espanyola es
manté considerablement per sota del 20% observat a Àustria o el Regne
Unit, on la manca de !lls és un fenomen molt concentrat entre les dones
d’alt nivell educatiu.(5) El fet que la fecunditat d’Espanya sigui molt baixa,
doncs, no es pot atribuir a un rebuig creixent de la maternitat, sinó que
hem de cercar l’explicació en els baixos índexs de progressió cap al segon
!ll i !lls posteriors.

Al grà!c 2.7a trobem la distribució per nombre !nal de !lls de diverses
generacions d’espanyoles que han completat el seu cicle reproductiu. La
proporció de famílies nombroses ha caigut en picat: només el 12,5% de
les dones nascudes el 1965 tenien tres o més !lls, comparat amb el 60,7%
de dones nascudes el 1940. D’altra banda, el percentatge de dones nascu-
des el 1965 amb només un !ll (27,6%) quasi quadruplica el de les nascudes
el 1940 (7,4%). Les famílies amb un sol !ll –i per tant el nombre d’infants
que creixen sense germans– han augmentat molt més a Espanya que no
pas en altres països. A Anglaterra observem una situació força diferent:
la proporció de dones que no tenen !lls és relativament elevada, però en
canvi n’hi ha poques que tinguin només un !ll (grà!c 2.7b). Per tant en
aquest país la progressió cap a un segon i un tercer !ll continua sent un
fet habitual.

El grà!c 2.8 presenta les tendències en la probabilitat d’engrandiment de
la família –la proporció de dones que passen a tenir un !ll més– i con!r-
ma els patrons que hem esmentat més amunt. A Espanya, la progressió
de no tenir !lls a tenir-ne un es manté relativament alta (el 87% de les
dones de la generació de 1965) i no ha variat gaire durant les últimes dè-
cades. En canvi, la progressió al segon i al tercer !ll ha passat a ser cada
vegada menys freqüent. Entre les dones que tenien un !ll, només el 68%
van passar a tenir-ne un altre, i entre les que en tenien dos, només el 21%
va passar a tenir-ne un tercer. En països amb taxes de fecunditat més
elevades, la transició del primer al segon !ll tendeix a ser més freqüent.

(5) Els nivells actuals d’infecunditat definitiva a Espanya tampoc no són particularment elevats en perspec-
tiva històrica. Prop del 20% de les generacions de dones nascudes el 1910-1920 no van tenir fills.
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Als Països Baixos, per exemple, el 79% de les dones nascudes el 1965 que
havien tingut un !ll van passar a tenir-ne un altre (grà!c 2.8b).

GRÀFIC 2.7
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GRÀFIC 2.8
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Font: Espanya: càlculs de Tomas Sobotka. Països Baixos: Human Fertility Database (www.humanfertility.org)
i Frejka i Sardon (2007).

2.4. La importància creixent de la immigració en l’evolució
de la natalitat

Els darrers anys s’ha prestat una atenció creixent a la possibilitat que els
immigrants, amb una estructura d’edat més jove i una taxa de fecunditat
més elevada, puguin contribuir a mitigar les tendències previsibles de l’en-
velliment i de la reducció de les poblacions europees (Lutz i Scherbov,
2002).
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Amb una a"uència anual neta de més de 600.000 estrangers en el període
2000-2008, Espanya va esdevenir un dels principals països receptors
d’Europa, !ns al començament de l’actual crisi econòmica. La proporció
d’estrangers sobre el total de població va augmentar ràpidament: si el
1998 era l’1,6%, el 2010 havia passat al 12,2%; actualment s’ha estabilit-
zat. La migració neta representa més del 90% del creixement poblacional
a Espanya. Paral·lelament, després de dècades de disminució ininterrom-
puda, el nombre anual de naixements va augmentar considerablement,
passant dels 365.193 del 1998 a 519.779 el 2008. Aquest augment s’explica
sobretot per la proporció relativament alta de dones immigrants en edat
fèrtil. També va haver-hi un augment signi!catiu de l’índex sintètic de
fecunditat, que va passar d’1,15 !lls per dona el 1998 a 1,46 el 2008. Això
va permetre que Espanya superés el llindar de fecunditat molt baixa. Ara
bé, quina va ser realment la participació de la població immigrant en
aquest recent capgirament en matèria de fecunditat?

Les estadístiques de natalitat del 2011 indiquen que gairebé un de cada
quatre nounats a Espanya (el 23,1%) tenen almenys un dels pares nascut a
l’estranger. Així i tot, alguns estudis mostren que l’impacte global dels im-
migrants a les taxes de fecunditat, tot i que no és negligible, és més aviat
modest (Roig i Castro-Martín, 2007). Castro-Martín i Rosero-Bixby (2011)
estimaven que la contribució dels immigrants a l’ISF el 2004-2006 era del
6,6%. Aquesta contribució sorprenentment petita s’explica perquè la po-
blació estrangera representa una proporció relativament reduïda del total
de la població en edat fèrtil i, d’altra banda, perquè les taxes de fecunditat
de les dones estrangeres han experimentat una davallada progressiva.

El grà!c 2.9a mostra que la taxa de fecunditat de les dones estrangeres
residents a Espanya va caure de 2,05 !lls el 2002 a 1,55 el 2011, una xifra
no gaire més alta que la taxa corresponent a les dones autòctones (1,32).
En part aquesta caiguda es pot atribuir als canvis que afecten la compo-
sició de la població estrangera: una elevada proporció d’immigrants re-
cents vénen de països d’Europa de l’est, amb unes taxes de fecunditat ja
prou baixes. D’altra banda, i com també s’ha observat en altres societats
(Andersson, 2004), a mesura que augmenta el temps de residència al país
d’acollida, la taxa de fecunditat de la població immigrant tendeix a con-
vergir amb la de la població autòctona.
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Si bé la contribució dels immigrants a l’índex sintètic de fecunditat d’Es-
panya ha estat relativament modesta, és important assenyalar que el fet
que les dones immigrants tendeixin a tenir el primer !ll abans –la mitja-
na d’edat el 2011 era 27,2 anys, per comparació a 30,8 anys entre les au-
tòctones (grà!c 2.9b)– ha contribuït signi!cativament a alentir l’augment
en l’edat mitjana de la maternitat.

GRÀFIC 2.9
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Hi ha un altre efecte de la immigració en la fecunditat espanyola que val
la pena esmentar. A Espanya, com en altres països desenvolupats, les
dones immigrants han tendit a omplir el buit que hi havia en el sector de
la cura de les persones i s’han fet càrrec de la gent gran, els discapacitats
i els infants. Tot i que la seva contribució directa a la taxa de fecunditat
sigui relativament modesta, la contribució indirecta és probablement
més important. Tenint en compte l’escassetat de llars d’infants a Espanya
i la limitada participació dels homes en les responsabilitats de cura, nor-
malment la conciliació entre la maternitat i la participació de la dona en
el mercat de treball té lloc mitjançant l’ajuda no remunerada dels avis i
les feines de cura poc remunerades dels immigrants (Tobío, 2001). Per
tant, si les taxes de fecunditat són actualment molt baixes, encara ho se-
rien més sense la contribució dels immigrants a tenir cura dels infants.

2.5. La diferència entre els fills desitjats i la fecunditat real

Tot i que a la majoria de societats desenvolupades la taxa de fecunditat
ha caigut per sota del nivell de reemplaçament de la població, el nombre
mitjà de !lls desitjats s’ha mantingut relativament estable, en dos o més
de dos !lls per dona (Bongaarts, 2001). L’ideal dels dos !lls –preferible-
ment un de cada sexe (Mills i Begall, 2010)– preval a la majoria de països
occidentals, !ns i tot en aquells amb una taxa de fecunditat molt baixa,
cosa que vol dir que la natalitat real sovint s’allunya substancialment de
les preferències declarades.

Per què els ciutadans no satisfan les seves aspiracions reproductives?
Quins obstacles hi ha? El dè!cit persistent entre els !lls desitjats i la fe-
cunditat real ha escampat les inquietuds sobre la insatisfacció ciutadana
pel que fa als seus objectius en matèria de procreació, cosa que al seu torn
dóna arguments de pes per a la implantació de polítiques socials orienta-
des a eliminar obstacles com ara la inestabilitat de les condicions labo-
rals o les di!cultats en la conciliació de la vida familiar i laboral (OCDE,
2007).

Les dades sobre les preferències reproductives han rebut crítiques des de
diversos fronts: els enquestats tendeixen a donar respostes socialment
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desitjables, molts individus canvien d’opinió sobre els !lls desitjats al
llarg de la vida, i sempre hi ha un alt nivell d’incertesa en les intencions
reproductives (Ní Bhrolcháin i Beaujouan, 2012). Malgrat aquests punts
febles, les preferències sobre el nombre de !lls desitjats tenen un paper
cabdal en la presa de decisions sobre aquesta qüestió i se solen considerar
com un pronòstic in"uent de l’evolució futura de la natalitat (Philipov,
2009).
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Les dades recents sobre les intencions reproductives que recull l’Euroba-
ròmetre 75.4 el 2011 con!rmen que la norma dels dos !lls està molt con-
solidada en tots els països europeus (Testa, 2012a). El grà!c 2.10 mostra
el nombre ideal, el nombre que hom té la intenció de tenir i el nombre real
de !lls entre les dones i els homes de 20 a 49 anys de cinc països europeus.
El nombre ideal expressa el nombre de !lls que li agradaria tenir a una
persona, independentment de si això és possible o no. Per tant, és proba-
ble que la resposta es vegi in"uïda per les normes socials preponderants.
En tots els països examinats, el nombre ideal de !lls tant per als homes
com per a les dones és de més de 2 i arriba quasi a 2,5 entre les dones
franceses i sueques. L’objectiu desitjat, en canvi, té també en compte les
diverses limitacions o restriccions en la vida d’una persona. Amb l’excep-
ció de França i el Regne Unit, l’objectiu desitjat està per sota del nombre
ideal, però així i tot s’acosta al nivell de reemplaçament. El nivell més
baix en l’objectiu desitjat l’observem en les dones i els homes espanyols
(1,9 !lls) i entre els homes alemanys (1,75 !lls). En tots els països, el nom-
bre mitjà de !lls que es volen tenir (l’objectiu desitjat) supera la taxa de
fecunditat observada, mesurada per l’índex sintètic de fecunditat. Aquest
és especialment el cas d’Espanya, on el 2011 la diferència entre l’objectiu
desitjat (1,9) i el nombre real de !lls (1,36 segons l’ISF) era de 0,5 !lls de
mitjana, aproximadament.

La diferència entre el nombre desitjat de !lls i el nombre de !lls que real-
ment es tenen tendeix a ser particularment gran entre les dones de més
nivell educatiu, que solen manifestar un objectiu idèntic al de les dones
amb menys educació, però al !nal acaben tenint menys !lls (Testa, 2012b;
Iacovou i Tavares, 2011), tot i que això no és així en tots els països. El
grà!c 2.11 mostra, per exemple, que a Suècia les dones amb estudis uni-
versitaris es proposen tenir més !lls que les que tenen un nivell educatiu
més baix, i les dades empíriques sobre la seva fecunditat real –tot i que
són incompletes, ja que moltes dones encara no han completat el seu cicle
reproductiu– mostren que les diferències en les taxes de fecunditat segons
el nivell educatiu són relativament petites. A Espanya, en canvi, el nom-
bre desitjat de !lls és molt semblant entre dones de diferents nivells edu-
catius, però la taxa de fecunditat de les dones amb estudis universitaris se
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situa força per sota de la de les dones amb estudis secundaris (primer
cicle). Segons un estudi recent de Testa (2012b), l’efecte de l’educació so-
bre el dè!cit de fecunditat també presenta diferències de gènere: per com-
paració a les menys educades, les dones amb estudis superiors s’enfron-
ten a més di!cultats a l’hora de fer realitat els seus ideals reproductius
que no pas els homes amb estudis superiors.

GRÀFIC 2.11

Nombre ideal, nombre previst i nombre efectiu de fills (mitjanes)
segons el nivell educatiu, dones i homes entre 20 i 49 anys, Espanya
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2.6. Factors socials, econòmics i relacionals que impulsen
o inhibeixen la fecunditat

Examinem ara alguns dels principals factors socioeconòmics subjacents
a les tendències observades. Centrarem l’atenció sobretot en tres factors:
l’expansió massiva de l’educació femenina, el ràpid augment en la incor-
poració de la dona al mercat de treball i la naturalesa canviant de les re-
lacions de parella. Malgrat les diferències d’opinió sobre què impulsa en
última instància el canvi en l’evolució de la fecunditat –factors estructu-
rals o bé ideològics–, hi ha un ampli consens en el paper crucial que te-
nen les aspiracions i els assoliments educatius de la dona, el seu compro-
mís més estret amb el mercat de treball, i les dinàmiques de la parella
respecte a la família i els !lls (Balbo, Billari i Mills, 2013). No obstant
això, com veurem tot seguit, els seus efectes no són lineals ni uniformes
en l’espai i en el temps.

El nivell educatiu de les dones i la maternitat: està minvant l’efecte
negatiu de l’educació?

El progrés en l’educació de les dones és un dels canvis socials més impres-
sionants que hi ha hagut a Espanya en les últimes dècades. Les dades del
cens del 2001 ens informen que entre les espanyoles nascudes a !nals dels
anys trenta, menys del 5% van tenir accés a l’educació universitària; entre
les nascudes al començament dels setanta, en canvi, gairebé un terç havien
anat a la universitat i !ns i tot superaven els homes en 10 punts percen-
tuals. Segons dades de l’Eurostat, el 2011 el percentatge de dones espanyo-
les entre 25 i 34 anys amb un títol universitari no tan sols era més alt que
el dels homes (44,1% enfront de 34,4%), sinó que també era més alt que la
mitjana femenina per a aquest grup d’edat a la UE-25 (39,5%) (grà!c
2.12). La ràpida generalització de l’educació universitària entre les dones
ha modi!cat les pautes tradicionals d’homogàmia/heterogàmia en la for-
mació de parelles, ja que les dones amb més nivell educatiu cerquen pare-
lles amb un nivell educatiu semblant (Esteve et al., 2012). Hi ha qui sosté
que el capgirament del desequilibri de gènere en educació di!culta l’apa-
rellament i afecta la probabilitat, el calendari i l’estabilitat en la formació
de parelles, amb conseqüències sobre la fecunditat (Van Bavel, 2012).
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GRÀFIC 2.12

Distribució de la població de 15-64 anys i 25-34 anys per nivell
educatiu, Espanya i UE-25 (2011)
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L’ajornament de la maternitat va ser un fenomen inicialment encapçalat
per les dones d’alt nivell educatiu. A New economics of the family, Becker
(1981) sosté que els costos d’oportunitat de la maternitat són més alts per
a les dones amb més educació i millors perspectives professionals, ja que
les interrupcions de les trajectòries laborals imposen penes més elevades
pel que fa als ingressos i la devaluació del capital humà. No és estrany,
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doncs, que les dones amb més potencial d’obtenció d’ingressos fossin
capdavanteres a l’hora d’endarrerir la maternitat (Mills et al., 2011).

Amb el temps l’ajornament s’ha estès a tots els grups socials, tot i que
continua havent-hi diferències considerables pel que fa al moment d’esde-
venir mares segons el nivell educatiu (Rendall et al., 2010). A Espanya,
però, l’ajornament de la maternitat és força generalitzat: el 2010 la mitja-
na d’edat al primer !ll era de 32,9 anys per a les dones amb estudis uni-
versitaris, 30,8 per a les que tenien el segon cicle dels estudis secundaris i
28,2 per a les que tenien el primer cicle (grà!c 2.13).

GRÀFIC 2.13

Edat de les dones en el moment de tenir el primer fill per nivell
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Les diferències socials en l’edat de les mares en el moment de tenir el pri-
mer !ll són més acusades als països amb règims de benestar «liberals»,
com el Regne Unit i els Estats Units. En aquests països les dones amb
estudis universitaris solen tenir el primer !ll després dels 30 anys, mentre
que les dones amb un nivell educatiu més baix avancen aquesta edat i
força sovint són mares adolescents (Sigle-Rushton, 2008). Això indica,
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per tant, un risc de polarització social en la formació de la família. McLa-
nahan (2004) sosté que la síndrome de la maternitat prematura i de les
mares soles entre les dones amb menys nivell educatiu està relacionada
amb una posició econòmica cada cop menys avantatjosa. En canvi, a
França i els països nòrdics, les disparitats socials en l’edat de la materni-
tat són menys marcades (Rendall et al., 2010).

Podem observar l’efecte de l’educació no només en l’edat a la qual les
mares tenen el primer !ll, sinó també en el nombre total de !lls. Actual-
ment, la relació entre nivell educatiu i nombre !nal de !lls és negativa a
la majoria de països europeus. Als països nòrdics, però, sembla que
aquest efecte negatiu s’està afeblint o !ns i tot està desapareixent. Un
estudi recent (Kravdal i Rindfuss, 2008) mostra que si bé les dones no-
ruegues amb estudis superiors tenen el primer !ll a una edat més avança-
da, també són més propenses a posar-se al dia i tenir més !lls més enda-
vant, de manera que la maternitat tardana no té un impacte dissuasiu en
el naixement del segon o el tercer !ll. Andersson et al. (2009) també do-
cumenten una forta recuperació dels naixements en edats més avançades
entre les dones amb un alt nivell educatiu a Dinamarca, Finlàndia, No-
ruega i Suècia, de manera que les diferències en el nombre !nal de !lls
per grups d’educació acaben sent reduïdes. A Espanya, les dades de l’En-
questa sobre fecunditat, família i valors del 2006 indiquen que l’efecte de
l’educació en el nombre !nal de !lls continua sent negatiu. Les dones de
40 a 49 anys amb estudis universitaris tenen una mitjana d’1,5 !lls, men-
tre que la mitjana de les que tenen, com a molt, estudis secundaris de
primer cicle és d’1,9 !lls.

Als països amb menys desigualtats socials i de gènere, i més suport a les
mares treballadores, és més freqüent que els efectes de l’educació sobre el
nivell de fecunditat siguin neutres o !ns i tot positius (Andersson et al.,
2009). De fet, la inversió d’aquest efecte de l’educació sobre la fecunditat
als països escandinaus s’ha atribuït a les polítiques favorables a la famí-
lia, com ara una xarxa universal i d’alta qualitat de llars d’infants
(Kravdal i Rindfuss, 2008). Als països on les dones tenen di!cultats per
assolir un bon equilibri entre feina i família, com els del sud d’Europa, les
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diferències de fecunditat per nivell educatiu són més grans (Solera i
Bettio, 2013).

D’altra banda, s’ha constatat que el tipus d’educació també té una in-
"uència sobre el moment en què es tenen els !lls i quants se’n tenen (Lap-
pegård i Rønsen, 2005; Hoem, Neyer i Andersson, 2006; Van Bavel, 2010).
A Espanya, Martín-García i Baizán (2006) troben que les disciplines re-
lacionades amb la cura de les persones o que posen l’èmfasi en les apti-
tuds interpersonals –on la presència de les dones és majoritària– tenen
una in"uència positiva en el moment elegit per tenir el primer !ll, inde-
pendentment del nivell educatiu. Un dels factors que podria contribuir-hi
és el de la selecció. Les dones fortament orientades a la maternitat po-
drien triar justament itineraris educatius que desemboquin en feines on
els sigui més factible combinar la vida laboral amb la familiar. La di!cul-
tat de conciliar feina i !lls, però, també pot variar segons el tipus de feina
seleccionat (Mills et al., 2011). D’altra banda, els efectes socialitzadors de
l’educació poden in"uir a l’hora de reforçar o alterar les aspiracions re-
productives inicials.

La participació de la dona en el mercat de treball: obstacle o requisit
previ a l’hora de tenir fills?

La incorporació progressiva de la dona al mercat de treball ha anat acom-
panyada d’una davallada contínua de la fecunditat. Un cop més, però,
trobem importants inversions de tendència tant a nivell micro com macro.
L’estudi d’Ahn i Mira (2002) conclou que, a nivell macro, la relació tradi-
cionalment negativa entre participació femenina en el mercat laboral i ni-
vell de fecunditat ha passat a ser positiva des de mitjan anys vuitanta (grà-
!c 2.14). La tendència és justament l’oposada pel que fa a la desocupació
femenina: la correlació entre països canvia de positiva a negativa. A nivell
individual, però, l’associació entre participació femenina en el mercat de
treball i fecunditat és negativa, tot i que hi ha importants variacions entre
països i cohorts (Matysiak i Vignoli, 2008). L’impacte de l’ocupació de la
dona sobre la fecunditat és positiu al nord d’Europa (Andersson, 2000),
però és negatiu als països del sud del continent (Baizán, 2005).
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GRÀFIC 2.14

Evolució de la correlació entre l’ISF i alguns indicadors laborals
(1970-2010)
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Font: OCDE (www.oecd.org/statistics).

Les aspiracions professionals de la dona i la seva participació en el mer-
cat de treball han canviat dràsticament a Espanya. A partir dels anys
vuitanta, la participació femenina en el mercat laboral augmenta ràpida-
ment, tot i que encara és inferior a la de molts altres països europeus.
Actualment el 52% de les dones espanyoles entre 15 i 64 anys treballen,
per comparació al 60% a França, el 65% al Regne Unit, el 68% a Alema-
nya o el 72% a Suècia (Eurostat, 2013). Els indicadors generals, però, so-
vint indueixen a error, ja que no tenen en compte les grans diferències
entre cohorts. Les generacions més joves mostren un índex de participa-
ció laboral semblant al dels altres països europeus. El 2007, la taxa d’ocu-
pació femenina a Espanya del grup entre 25 i 39 anys (70%) se situava
molt a prop de la d’Alemanya (71%), el Regne Unit (72%) o França (74%),
i força per damunt de la d’Itàlia (60%) (Naldini i Jurado, 2013). Altra-
ment dit, Espanya està deixant enrere el model de família d’«home pro-
veïdor» i experimenta un canvi molt ràpid cap al model de «doble sou».
La crisi econòmica iniciada el 2008, però, ha tingut com a resultat una
sobtada caiguda en les taxes d’ocupació femenina, especialment entre les

47759_LIBRO_36 CAT



FECUNDITAT SOTA MÍNIMS A ESPANYA 79

dones més joves, i això pot retardar el canvi cap al model de dos sous i
dues feines (León i Migliavacca, 2013).

L’alt nivell de desocupació és un problema endèmic a Espanya. L’atur
mitjà va ser del 17% els anys vuitanta i del 19% els noranta; va baixar al
10% durant el període 2000-2007 i s’ha disparat els darrers anys (18% el
2008-2011, 26% el 2013). La desocupació ha estat sistemàticament molt
més elevada entre les dones i els joves, i això afecta clarament la formació
de les famílies. Per exemple, el 2011 el 42% de les dones i el 41% dels ho-
mes de menys de 30 anys estaven a l’atur. El risc de desocupació minva
amb l’educació, però així i tot el 16% de les dones i el 14% dels homes de
25-39 anys amb un títol universitari no poden trobar feina. Diversos es-
tudis mostren que el fet que un o tots dos membres d’una parella estigui
a l’atur té un efecte particularment intens en la caiguda de la fecunditat a
Espanya (Baizán, 2005; Gutiérrez-Domènech, 2008; Adsera, 2011).

A Espanya hi ha una marcada divisòria en el mercat de treball entre inte-
grats i exclosos. D’una banda, els treballadors més vells gaudeixen de
contractes inde!nits amb garanties fermes en cas de desocupació; de l’al-
tra, però, els treballadors joves o bé es troben a l’atur o bé tendeixen a
tenir contractes a curt termini amb sous baixos, perspectives laborals
minses i xarxes de seguretat limitades (Häusermann i Schwander, 2011).
Des de mitjan anys vuitanta s’han posat en marxa diverses reformes per
"exibilitzar el mercat de treball que no han fet sinó aprofundir aquest
procés de dualització dels treballadors espanyols, i que afecten sobretot
les dones i els joves (Polavieja, 2006). El 2011, el 27% de les dones i el 24%
dels homes tenien feines amb contracte temporal a Espanya (el 15% i el
14% a la UE-25). Entre els joves, Espanya també ocupa una de les prime-
res posicions del rànquing europeu: el 2011, el 34% dels treballadors espa-
nyols menors de 40 anys tenien un contracte temporal (el 22% a la UE-
25). Segons alguns autors, la inseguretat laboral i d’ingressos és un dels
motius principals que descoratgen la formació de famílies a Espanya (De
la Rica i Iza, 2005; Vignoli, Drefahl i De Santis, 2012). Un dels requisits
previs per emancipar-se i tenir !lls és gaudir d’una estabilitat mínima
(González i Jurado-Guerrero, 2006).

Se sol considerar que les feines a temps parcial tenen un efecte positiu
sobre la fecunditat, ja que faciliten la reincorporació de la dona al mercat
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laboral després del part. No obstant això, la regulació de les feines a
temps parcial varia considerablement d’un país a l’altre. A Espanya, la
incidència d’aquestes feines és baixa (el 14%(6) enfront del 19% a la UE-
25). A diferència d’altres països, com ara els escandinaus o els Països
Baixos, a Espanya l’ocupació a temps parcial no representa una estratè-
gia satisfactòria per conciliar la vida laboral i la cura dels !lls. D’una
banda, la majoria de feines a temps parcial contracten dones poc quali!-
cades en el sector de serveis amb ingressos baixos, condicions laborals
precàries, elevada temporalitat i oportunitats limitades de promoció
(Lapuerta, 2012). D’altra banda, la majoria de feines a temps parcial res-
ponen a la demanda del sector de serveis més que no pas al desig de les
dones per tenir una jornada laboral més curta que els permeti compati-
bilitzar-la amb el seu rol familiar. De fet, sovint els treballadors a temps
parcial es veuen obligats a acceptar un horari laboral fora de l’habitual,
cosa que di!culta encara més la conciliació de vida laboral i vida social i
familiar (Ibáñez, 2011). La recerca que s’ha fet mostra que les feines a
temps parcial només tenen un efecte positiu sobre la fecunditat en aquells
països on la demanda és generalitzada i es poden escollir voluntàriament
(Ariza, De la Rica i Ugidos, 2005).

Els llocs de treball al sector públic constitueixen una font excepcional
d’ocupació segura i estable abans i després de la maternitat. En aquells
països amb un alt índex d’ocupació femenina, l’ocupació al sector públic
hi contribueix en bona mesura (Mandel i Semyonov, 2006). D’altra ban-
da, el nivell de fecunditat sol ser més alt als països amb sectors públics
més grans (Bernhardt, 1993), i les dones que treballen al sector públic
tendeixen a tenir una fecunditat més elevada que les que ho fan al sector
privat (Adsera, 2011; Esping-Andersen, 2007; Esping-Andersen et al.,
2002; Martín-García i Castro-Martín, 2013; Solera i Bettio, 2013). També
són més propenses a continuar treballant després del part (Gutiérrez-
Domènech, 2008). El fet que les condicions laborals siguin millors al sec-
tor públic també encoratgen els homes a reclamar els permisos de pater-
nitat (Geisler i Kreyenfeld, 2011) i a involucrar-se més en les tasques de
cura dels !lls, la qual cosa, al seu torn, té un efecte positiu sobre la fecun-
ditat (Esping-Andersen et al., 2007).

(6) El 23,4% entre les dones i el 5,9% entre els homes.
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A Espanya hi ha menys oportunitats laborals al sector públic que no pas
als països nòrdics. L’ocupació al sector públic representa aproximada-
ment el 12% del total, per sota de la mitjana del 15% de l’OCDE (OCDE,
2011). A Noruega, Dinamarca o Suècia aquest percentatge supera amb
escreix el 25%. Les dones espanyoles estan més representades al sector
públic que al conjunt de l’economia, però així i tot representen només el
54% de l’ocupació pública total, per comparació al 70% de Noruega
(Rønsen i Skrede, 2010).

Alguns estudis apunten que a l’hora de tenir !lls l’important no és tan
sols tenir feina o no, la durada del contracte o la jornada laboral (Begall
i Mills, 2011). Hi ha altres factors que cada vegada tenen més pes en la
conciliació de vida familiar i laboral, com ara els horaris de treball i la
"exibilitat horària, a més de característiques del lloc de treball com po-
den ser l’autonomia o la cultura de l’organització (Drobni i Guillén Ro-
dríguez, 2011). Un estudi recent documenta que hi ha diferències signi!-
catives en les taxes de fecunditat de les dones segons les seves opcions
professionals. A Espanya les que treballen en els sectors sanitari i docent
tenen avantatges a l’hora d’harmonitzar feina i maternitat (Martín-Gar-
cía, 2010). Les condicions de treball i els horaris poden ser factors par-
ticularment importants quan hi ha una manca de polítiques de suport a
les mares treballadores, com és el cas d’Espanya.

En poques paraules, la recerca empírica demostra que la participació
creixent de la dona en el mercat de treball no té per què desembocar ne-
cessàriament en una baixa fecunditat. La relació entre ocupació i fecun-
ditat es troba en bona part condicionada per convenis i normatives insti-
tucionals, polítiques de benestar, relacions de gènere, el funcionament
del mercat laboral i l’organització social del treball. Com hem anat
veient, a Espanya cap d’aquestes dimensions és propícia a la fecunditat.

Fins a quin punt els canvis en les famílies i les relacions de parella
afecten negativament la fecunditat?

En les dècades recents, la vida familiar i les dinàmiques de la parella han
experimentat canvis profunds en totes les societats occidentals (Bum-
pass, 1990; Billari, 2005). Algunes de les transformacions clau han estat
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l’augment de l’edat de les unions conjugals, la importància decreixent del
matrimoni, la difusió de la cohabitació i de relacions en què els membres
de la parella viuen separats, l’augment de separacions i divorcis, i l’incre-
ment de segones unions i famílies reconstituïdes (Seltzer, 2000; Kiernan,
2001).

El retrocés dels matrimonis i la inestabilitat creixent de les relacions de
parella sovint s’han vinculat a una baixa taxa de fecunditat. De fet, té
sentit pensar que els llargs períodes que passen els joves adults fora d’una
unió conjugal poden contribuir al fet que tinguin menys !lls o els tinguin
més tard, o que la inestabilitat creixent de les parelles impedeixi que tin-
guin el nombre de !lls al qual aspiraven inicialment. No obstant això, la
relació entre la dinàmica de les relacions de parella i la fecunditat no és
clara. Si analitzem les dades de diversos països, els resultats apunten en
la direcció oposada: actualment la taxa de fecunditat és més elevada als
països on els índexs de cohabitació, !lls nascuts fora del matrimoni i se-
paracions són també més alts (Billari i Kohler, 2004). Si bé algunes
d’aquestes associacions a nivell macro podrien ser temporals i espúries,
el que fan és posar de manifest que la importància decreixent del matri-
moni, l’expansió de formes de viure alternatives i la inestabilitat creixent
de la vida en parella no desemboquen necessàriament en taxes de fecun-
ditat molt baixes.

El grà!c 2.15 il·lustra la forta correlació actualment existent a nivell de
país entre l’índex sintètic de fecunditat i la proporció de !lls que neixen
fora del matrimoni. A la majoria de països on la taxa de fecunditat s’acos-
ta al nivell de reemplaçament, la proporció de naixements fora del matri-
moni oscil·la entre el 40 i el 50%. La feble relació entre matrimoni i fecun-
ditat està estretament vinculada a la ràpida extensió de la cohabitació. A
la majoria de països europeus, la gran majoria de naixements fora del
matrimoni estan plani!cats i tenen lloc en unions estables de cohabitació.

Espanya ha arribat tard al procés global de canvi familiar. A !nals del
segle XX, era el país d’Europa en què les parelles es casaven a edats més
avançades. Inicialment, el declivi del matrimoni no es veia compensat
per un augment paral·lel de la cohabitació, com havia estat la norma a la
majoria de països europeus. Per tant, el percentatge de dones espanyoles
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entre 20 i 34 anys (és a dir, a les edats més fèrtils) que encara no havien
format la seva primera unió conjugal es trobava entre els més alts d’Eu-
ropa l’any 2001: el 62% (Castro-Martín et al., 2008).

GRÀFIC 2.15

Correlació entre el percentatge de fills nascuts fora del matrimoni
i l’índex sintètic de fecunditat, països de l’OCDE, 2009
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Font: base de dades de l’OCDE sobre la família (www.oecd.org/social/family/database).

Com veurem també al capítol 4, però, els canvis han estat molt ràpids. La
cohabitació ha esdevingut una opció d’aparellament cada vegada més
comuna: a 35 anys, la primera unió conjugal del 39% de les dones nascu-
des els anys setanta havia començat amb la cohabitació, per comparació
al 17% de les dones nascudes els anys seixanta i el 6% de les nascudes els
cinquanta (Domínguez-Folgueras i Castro-Martín, 2013). Aquest estudi
també mostra que, tot i que les dones amb estudis universitaris eren les
clares precursores de la cohabitació a mitjan anys noranta, les diferències
per nivell educatiu ja no són estadísticament signi!catives. L’efecte de-
creixent de l’educació es pot interpretar com un indicador de la difusió de
la cohabitació per tots els estrats socials. Com veurem també al capítol 4,
les parelles de fet a Espanya són força estables.
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Alguns estudis recents també mostren que la probabilitat de ruptura
conjugal, tradicionalment baixa a Espanya, ha augmentat substancial-
ment entre els matrimonis recents (Bernardi i Martínez-Pastor, 2011).
L’augment de les separacions podria repercutir també en l’expansió de la
cohabitació, ja que moltes persones divorciades que es tornen a aparellar
opten per cohabitar en lloc de tornar-se a casar (Wu i Schimmele, 2005).

No obstant això, la transformació més sorprenent que ha viscut Espanya
en l’àmbit de la família té a veure amb el context de parella a l’hora de
tenir !lls (Castro-Martín, 2010). El percentatge de naixements fora del
matrimoni va passar del 4% el 1980 a l’11% el 1995, i des d’aleshores l’aug-
ment ha estat molt ràpid, !ns arribar al 37% el 2011. Aquest increment
s’explica sobretot pels !lls de parelles que cohabiten, una pauta comuna
a molts altres països (Raley, 2001) (grà!c 2.16). El 2011, la natalitat entre
les famílies cohabitants representava el 23% de tots els naixements.
Aquest nivell és semblant al documentat per Manlove et al. (2010) per als
Estats Units i indica que la cohabitació a Espanya ha esdevingut un con-
text socialment acceptat per tenir i criar els !lls.

GRÀFIC 2.16

Percentatge de naixements de mares casades, cohabitants i soles
segons el nivell educatiu de la mare, Espanya (2010)
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2.7. Possibles vies per augmentar la fecunditat

Hem observat que hi ha una àmplia variació en els nivells de fecunditat
de les societats avançades. El 2010, l’índex sintètic de fecunditat anava de
l’1,17 de Letònia al 2,2 d’Islàndia a Europa i de l’1,23 de Corea del Sud al
3,03 d’Israel entre els països de l’OCDE. Com ens recorden els demò-
grafs, les conseqüències a mitjà i a llarg termini d’una taxa de fecunditat
per sota d’1,3 són radicalment diferents de les que pugui tenir una taxa
per damunt d’1,7. Aquesta darrera, amb moderats nivells d’immigració,
pot garantir l’estabilització de la població. En el primer cas, però, per
contrarestar un ràpid envelliment i la reducció de la població, l’única al-
ternativa és que els "uxos immigratoris siguin massius i sostinguts.

La divisòria nord-sud en matèria de fecunditat que va prevaler a Europa
durant bona part dels segles XIX i XX s’ha capgirat des dels anys noranta
(Castles, 2003), de manera que el mapa actual de la fecunditat mostra una
con!guració regional completament nova. Els països d’Europa del nord
i l’oest, que havien estat els precursors de la primera i la segona transici-
ons demogrà!ques, ara presenten taxes de fecunditat properes al nivell
de reemplaçament. Els països del sud i de l’est del continent, però, que
havien arribat amb retard a totes dues transicions demogrà!ques, pre-
senten taxes de fecunditat molt baixes. Diversos factors socials, econò-
mics i institucionals poden explicar aquesta nova con!guració regional.
La natalitat tendeix a ser més elevada en aquelles societats on els !lls són
percebuts com un bé privat i públic alhora, on els costos i la cura dels
infants es comparteixen entre la família i l’Estat, i on la igualtat de gène-
re contribueix a fer possible la conciliació de la vida laboral i familiar. No
obstant això, des d’una perspectiva de polítiques socials, podem distingir
dos grans grups de països amb fecunditat comparativament elevada
(Sobotka, 2004).

El primer grup el formen els països escandinaus, França i altres països,
com ara els Països Baixos, que ofereixen una abundant protecció laboral
per a les mares treballadores, prestacions relativament generoses per als
!lls, llars d’infants subvencionades i polítiques socials universals que
promouen la igualtat de gènere i ajuden les famílies en què tots dos pares
treballen a assolir un equilibri entre feina, família i vida (Oláh i Bern-
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hardt, 2008). En aquests països, les diferències en fecunditat i vida fami-
liar entre els diferents estrats socials tendeixen a ser relativament petites
(Toulemon, Pailhé i Rossier, 2008; Andersson et al., 2009).

En un segon grup –compost per Irlanda, el Regne Unit i els Estats Units–
trobem també taxes de fecunditat comparativament elevades. En aquests
països, tant la regulació del mercat laboral com les polítiques familiars
–que tendeixen a adreçar-se als més necessitats– són escasses (McDonald
i Moyle, 2010). Malgrat que no hi ha gaire suport públic a les famílies i als
!lls, la taxa de fecunditat es manté relativament alta, en part perquè els
grups socials desfavorits tendeixen a tenir !lls més joves –sovint sense
haver-los plani!cat–, i en part perquè la població immigrant i alguns
grups ètnics mantenen taxes de fecunditat relativament elevades (Sigle-
Rushton, 2008). Una conseqüència d’aquestes pautes diferenciades és
que hi ha una polarització social creixent entorn de l’edat en què es té el
primer !ll, el nombre total de !lls i el context familiar. Les dones amb
més nivell educatiu tendeixen a no tenir !lls o a tenir-ne pocs, i les dones
amb menys nivell educatiu tendeixen a tenir-los abans –sovint fora del
matrimoni– i a tenir-ne més (Kiernan et al., 2011). En aquest context, una
fecunditat elevada està vinculada a un alt nivell de desigualtat social. Al
seu torn, el comportament reproductiu i conjugal contribueix a perpe-
tuar les desigualtats socials existents.

En poques paraules, l’experiència de molts països avançats indica que la
modernització econòmica, l’educació de la dona i la seva participació
més activa en el mercat laboral no desemboquen necessàriament en una
fecunditat molt baixa. Amb tot, sembla que hi ha dues vies perquè les
taxes de fecunditat siguin moderadament elevades: el model nòrdic, ba-
sat en el suport públic a la família de doble sou i polítiques favorables a
la família que facilitin la conciliació de feina i vida familiar per als pro-
genitors, i el model anglosaxó, basat en la persistència de nínxols d’alta
fecunditat.

2.8. Conclusions

Resumint els estudis demogrà!cs recents i presentant noves evidències
empíriques, hem mirat de fer esvair diverses idees falses sobre la baixa
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fecunditat que són força comunes, en particular la idea que una taxa de
fecunditat molt baixa és el resultat inevitable del desenvolupament eco-
nòmic, de la incorporació massiva de la dona a l’educació superior i al
mercat de treball, i del retrocés continuat del matrimoni. Les dades em-
píriques palesen que això no és necessàriament així. Diverses societats
avançades amb una població femenina educada i econòmicament activa
i amb vincles febles entre matrimoni i reproducció han aconseguit man-
tenir un nivell de fecunditat pròxim al de reemplaçament. En canvi, la
taxa de fecunditat a Espanya s’ha mantingut per sota d’1,5 !lls per dona
durant més de dues dècades, encara que el nombre desitjat de !lls se situa
al voltant de 2. L’augment moderat que hi va haver al començament del
nou segle no només va ser modest sinó que va durar ben poc.

Hem identi!cat tres obstacles clau que impedeixen la satisfacció de les
preferències sobre el nombre de !lls. En primer lloc, la importància de les
condicions a nivell macro relacionades amb les estructures i les oportu-
nitats del mercat de treball. Com que l’estabilitat laboral ha esdevingut
un requisit previ per a la formació d’una família, l’elevada taxa de deso-
cupació entre els joves i la precarietat de molts dels que treballen són
clarament obstacles de primer ordre que inhibeixen la procreació.

En segon lloc, el marc institucional i polític també és important. A Espa-
nya el suport públic a dones i homes perquè puguin conciliar la vida la-
boral i les responsabilitats familiars mai no ha estat una prioritat. La
majoria de polítiques no han anat més enllà de compromisos abstractes,
molta retòrica i intervencions poc sistemàtiques. La crisi econòmica ac-
tual, amb la desocupació i la inseguretat laboral en augment i la implan-
tació de programes d’austeritat, encara fa més difícil la possibilitat que
en el futur immediat s’incrementi el suport a les famílies.

Finalment, cada vegada són més els estudis que estableixen una correla-
ció sòlida entre (des)igualtat de gènere i taxa de fecunditat (Esping-An-
dersen, 2009; McDonald, 2000; Goldscheider, 2000; Neyer, Lappegård i
Vignoli, 2011). El canvi en les relacions de gènere ha estat asimètric, ja
que la vida de la dona ha canviat molt més que no pas la de l’home. A
més, el canvi ha estat molt més ràpid en algunes esferes, com ara l’educa-
ció i l’ocupació, que no en altres, com les pràctiques familiars o l’adapta-
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ció de l’Estat del benestar (England, 2010). No hem d’oblidar que les (des)
igualtats de gènere són rellevants en les decisions reproductives.

Quin serà l’esdevenidor de la taxa de fecunditat a Espanya? Si no s’abor-
den amb èxit els problemes de la precarietat laboral, les desigualtats de
gènere i els desequilibris feina-família, el pronòstic és simple: la taxa de
fecunditat molt baixa es mantindrà inde!nidament. Només si els costos i
la cura dels !lls són compartits entre la família i l’Estat i també equitati-
vament entre tots dos progenitors, és probable que la diferència entre el
nombre de !lls desitjats i els reals vagi minvant (Folbre, 2008). Mentres-
tant, però, la pregunta clau que plantejaven England i Folbre (1999), «qui
ha de pagar pels !lls?» –tant en temps com en diners– continua sense
resposta.
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III. Educació, ocupació i fecunditat

3.1. Introducció

Un nivell educatiu més alt pot exercir una doble in"uència sobre la fecun-
ditat: a més a més de promoure l’ajornament del primer naixement (efec-
te tempo), també fa probable que, en conjunt, es tinguin menys !lls (efec-
te quantum). Els estudis que centren l’atenció en el primer fenomen solen
concloure que hi ha un clar efecte d’ajornament (Rindfuss et al., 1996;
Martin, 2000; Lappegaard i Rønsen, 2005). Això també passa a Espanya
(Noguera et al., 2002), tot i que les dades més recents indiquen que les
espanyoles amb un nivell educatiu més baix també estan endarrerint
cada vegada més l’entrada en la maternitat (vegeu el capítol 1).

L’ajornament del primer !ll, naturalment, escurça el període fèrtil de la
vida d’una dona. Així i tot, hi ha dos motius pels quals l’efecte de l’ajor-
nament sobre la quantitat total de !lls no és clar. El primer és que els qui
comencen a tenir !lls més tard poden posar-se al dia accelerant els naixe-
ments posteriors. De fet, aquesta pràctica és molt comuna als països es-
candinaus. I el segon és que la in"uència causal del nivell educatiu pot ser
espúria o bé dependre de la situació laboral de la dona. Alguns estudis
centrats en l’àmbit educatiu, per exemple, demostren que les dones que
tenen molt clar que volen tenir !lls trien especialitzacions educatives i tra-
jectòries professionals més favorables a la maternitat (Lappegaard i Røn-
sen, 2005; Martín-García i Baizán, 2006).

L’efecte de l’educació en el nombre total de !lls està relacionat amb els
costos d’oportunitat econòmica més alts als quals s’enfronten les dones

Daniela Bellani i Gøsta Esping-Andersen
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amb més nivell educatiu en el moment en què han d’interrompre les se-
ves carreres professionals. La recerca històrica, però, planteja alguns
dubtes sobre aquesta explicació. Jones i Tertilt (2008), en examinar les
taxes de fecunditat dels Estats Units des de principis del segle XIX, ob-
serven que l’efecte (negatiu) de l’educació sobre la fecunditat s’ha man-
tingut bàsicament estable durant més d’un segle, encara que l’ocupació
femenina hagi estat un fenomen marginal durant bona part d’aquest
període.

En conjunt, l’evidència que tenim sobre la qüestió és força ambigua.
D’una banda, les dades indiquen que les dones amb més nivell educatiu
tenen menys !lls (Skirbekk, 2008); de l’altra, però, els estudis que analit-
zen les generacions femenines més recents no hi troben cap correlació
clara i, en alguns casos, suggereixen que l’efecte de l’educació es podria
haver invertit (Kravdal i Rindfuss, 2008; Mencarini i Tanturri, 2006;
Mills et al., 2008; Sobotka, 2004). En tot cas, com hem vist al capítol pri-
mer, no hi ha diferències apreciables per estrats educatius pel que fa a les
preferències de les dones sobre els !lls que voldrien tenir.

Al llarg de bona part de la història moderna, el nivell educatiu de la dona
ha anat molt per darrere del que ha pogut assolir l’home. Actualment,
però, en la majoria de països avançats aquest desequilibri s’ha corregit i
!ns i tot, des dels anys vuitanta, el nombre de dones amb estudis supe-
riors ultrapassa el dels homes (Unesco, 2010).

El grà!c 3.1 presenta el percentatge de dones matriculades en educació
superior a diversos països europeus els anys 1971, 1992 i 2010. Podem
veure-hi que el 2010 les dones són majoritàries en estudis superiors a tots
els països, amb els nòrdics al capdavant.

Les dones també han superat els homes en els índexs de !nalització
d’estudis. Així i tot, continuen havent-hi grans diferències de gènere en
l’elecció de disciplines.(1)

(1) Les dones i els homes continuen estudiant disciplines diferents, amb la qual cosa es perpetua la segrega-
ció de gèneres per camps d’estudi (Mills et al., 2012).
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GRÀFIC 3.1

Percentatge del total d’alumnes matriculats en estudis superiors
(CINE 5-6) corresponent a les dones, 1971, 1992 i 2010
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Nota: dades per a França el 1971 no disponibles.
Font: Unesco.

Tot seguit explorarem la relació canviant entre el nivell educatiu i la
fecunditat. El primer pas consistirà a fer una metaanàlisi per tal de siste-
matitzar el gran nombre d’estudis que investiguen aquesta relació en di-
versos països europeus i diferents períodes de l’últim segle.

En segon lloc, examinarem les interaccions micro-macro per tal d’ana-
litzar com l’efecte (a nivell micro) de l’educació repercuteix en la inten-
ció de tenir un altre !ll en diferents escenaris a nivell macro. En aquest
sentit, aquest capítol representa una contribució addicional a l’anàlisi
de la relació entre educació i fecunditat, en introduir mesures empíri-
ques de factors institucionals que poden in"uir en els nivells de fecun-
ditat.

A la primera part del capítol posarem a prova la validesa d’una hipotèti-
ca relació en forma de U entre nivell educatiu i taxa de fecunditat a nivell
agregat en diversos països. Per a investigar aquesta associació, comen-
cem amb un repàs bibliogrà!c estructurat sobre l’evidència empírica

47759_LIBRO_36 CAT



92 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

existent entorn d’aquesta qüestió. Paral·lelament, analitzem les dades de
l’Enquesta social europea 2004-2005 (ESE, 2a onada) i de l’Enquesta
mundial de valors (1981-2008) per explorar de quina manera el nivell edu-
catiu pot in"uir sobre la fecunditat.(2) Posteriorment presentarem i deba-
trem els resultats de l’anàlisi (la metaanàlisi esmentada): en aquest tema
és crucial l’adopció d’una perspectiva comparada, ja que els estudis fets
!ns ara suggereixen que els països d’Europa són molt heterogenis pel que
fa a les tendències de fecunditat.

Anticipant les nostres conclusions, el que observem és una inversió de
l’efecte de l’educació en el nivell de fecunditat precisament en aquells
països que no només han estat capdavanters en la transició demogrà!ca,
sinó també en la transformació dels rols econòmics de la dona.

La incògnita, en aquest context, és: per què en alguns països (els escan-
dinaus) està augmentant la fecunditat entre les dones amb estudis supe-
riors i minvant entre les dones amb menys nivell educatiu, mentre que en
altres països (els del sud d’Europa) no? Un bon nombre d’estudis indi-
quen que les polítiques laborals i de benestar –particularment les mesu-
res de suport a les mares treballadores– tenen un paper cabdal en aquest
sentit. Les recerques que s’han fet recentment en aquesta matèria de-
mostren que la propensió de les dones a tenir !lls no depèn tant de la
capacitat adquisitiva de les seves parelles com de les percepcions del
propi cost d’oportunitat. Els permisos de maternitat i els serveis d’aten-
ció als infants, per tant, poden exercir una in"uència decisiva en la in-
tenció de tenir !lls. De la mateixa manera, les característiques del mer-
cat de treball que contribueixin a facilitar la conciliació entre vida
familiar i laboral poden ajudar a reduir els costos d’oportunitat de la
maternitat.

Per veure !ns a quin punt els factors esmentats afecten la taxa de fecun-
ditat, sobretot entre les dones amb més nivell educatiu, analitzarem la
intenció de tenir un altre !ll tenint en compte aspectes com ara la possi-
bilitat de treballar a temps parcial, la disponibilitat de llocs de treball en

(2) Aquestes dades presenten algunes restriccions: les mostres són relativament petites, la informació sobre
el nivell educatiu no és gaire precisa i no podem seguir l’evolució dels enquestats en el temps.
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el sector públic i la incidència dels contractes temporals. Partint de les
dades de l’Enquesta social europea de 2004-2005, examinem la connexió
entre el nivell educatiu i les intencions reproductives en diversos escena-
ris del mercat laboral. Com veurem, les polítiques laborals favorables a la
família poden incidir en la intenció de tenir un altre !ll. Als països amb
una gran proporció de llocs de treball en el sector públic, la intenció de
tenir !lls és signi!cativament més elevada entre les parelles amb estudis
superiors.

3.2. Metaanàlisi de les recerques prèvies

Molts estudis han analitzat la relació entre el nivell educatiu i la fecundi-
tat, però la majoria s’han centrat només en un sol país i en un període
determinat. Les conclusions sobre patrons i tendències en aquest àmbit,
doncs, no són prou fermes. Una via per treure’n l’entrellat és recórrer a la
metaanàlisi, un instrument que ofereix una manera clara i sistemàtica de
comparar, sintetitzar i harmonitzar l’evidència empírica obtinguda per
diferents estudis previs.

Per dur a terme la metaanàlisi, s’ha recollit una àmplia mostra de contri-
bucions cientí!ques centrades a examinar la relació entre educació i fe-
cunditat. A continuació s’ha elaborat una base de dades amb resultats
comparables en el temps i per països. Com veurem a la propera secció,
d’aquesta anàlisi es desprèn molt clarament que el signe de la relació en-
tre el nivell educatiu i la probabilitat de tenir un segon !ll ha canviat en
les últimes dècades.

3.2.1. Disseny de la recerca

El primer pas ha estat identi!car estudis (a partir de revistes cientí!ques,
llibres, documents de treball i informes internacionals) que analitzin ex-
plícitament la relació entre educació i fecunditat a Europa occidental al
llarg del segle passat. Hem centrat l’atenció en aquelles recerques en què
les variables clau es poguessin operacionalitzar com segueix:

47759_LIBRO_36 CAT



94 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

(amb CINE 1-2 enfront de CINE 5-6) o bé com una variable categòrica
(amb CINE 1-2, CINE 3-4 i CINE 5-6).

-
ques: tenir o no tenir un segon !ll, i tenir !lls o no tenir-ne (aquesta
darrera és simètrica respecte a la variable tenir com a mínim un !ll o no
tenir-ne).

Els estudis pertinents es van identi!car mitjançant tres webs (Web of
Knowledge, Google Scholar i Google), introduint a les bases de dades
una sèrie de paraules clau: «educació», «educació superior», «nivell edu-
catiu» (i similars), combinades amb «no tenir !lls» o «infecunditat»,
«transició al primer (segon/tercer) !ll», «tenir el primer (segon/tercer)
!ll», «procreació», «fecunditat», «maternitat», «quantum», «germans»,
«paritat» o «nombre mitjà de !lls», «augment del nombre de !lls», «pro-
babilitat de tenir un !ll més», «ordre de naixement» i similars, en tres
llengües: anglès, italià i castellà. A més a més, vam fer un seguiment de
tots els estudis d’interès esmentats als articles que també s’ajustaven als
nostres criteris de cerca. En total es van acabar recopilant més de 90 con-
tribucions. Bona part d’aquests estudis, però, no es van poder incloure a
la metaanàlisi perquè no s’ajustaven als nostres criteris de selecció: les
estimacions no estaven disponibles de manera separada per sexes; les co-
horts d’edat considerades eren massa àmplies (més de 10 anys); els resul-
tats disponibles no eren comparables perquè les mesures d’operacionalit-
zació de les nostres variables clau diferien (per exemple, en alguns estudis
el nivell educatiu es tractava com una variable contínua), o s’incloïen do-
nes de menys de 38 anys. Sí que es van tenir en compte els resultats des-
criptius dels països occidentals que formen part de l’Enquesta mundial
de valors i l’Enquesta social europea.

Finalment vam elaborar una base de dades composta de 113 estimacions
(corresponents a les dones exclusivament), distribuïdes com segueix: 47
coe!cients es refereixen a la probabilitat de tenir un segon !ll i 66 a la
probabilitat de no tenir !lls.(3)

(3) No tots els estudis seleccionats tenien com a objectiu analitzar l’efecte del nivell educatiu de la dona
sobre la fecunditat; alguns incloïen el nivell educatiu com a variable de control.
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Pel que fa als estudis que centraven l’atenció en el segon !ll, dos coe!-
cients corresponen a les cohorts de naixement del període 1935-1939,
dotze a les del període 1940-1944, cinc a 1945-1949, sis a 1955-1959, di-
nou a 1960-1964, catorze a 1965-1969 i onze a les generacions nascudes
entre el 1970 i els anys vuitanta. Quant als estudis sobre la infecunditat,
tres estimacions corresponen a les cohorts de naixement del període
1935-1939, dues a 1940-1944, nou a 1945-1949, deu a 1950-1954, onze a
1955-1959, sis a 1960-1964, dues a 1965-1969 i dues a les generacions nas-
cudes els anys setanta i vuitanta. La taula 3.1 en presenta la distribució
per països i a la bibliogra!a consten totes les referències utilitzades en
la metaanàlisi.

TAULA 3.1

Composició de la metaanàlisi: nombre de coeficients recollits

SENSE FILLS SEGON FILL

Països nòrdics

Dinamarca 3 1

Noruega 15 15

Suècia 9 3

Finlàndia 6 5

Països continentals

Països Baixos 4 3

Alemanya occidental 2 3

França 8 3

Països mediterranis

Itàlia 5 6

Grècia 1 –

Espanya 4 4

Països liberals

Regne Unit 4 4

Total 66 47

Font: elaboració pròpia.
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Es van estandarditzar tots els coe!cients recollits(4) transformant-los en
quocients de raons de probabilitat (odds ratios); és a dir, en el risc relatiu
de tenir un segon !ll o de no tenir-ne comparant les dones amb un alt
nivell educatiu amb les de baix nivell (la categoria de referència).(5) La
base de dades generada conté la informació de cada contribució segons
aquest ordre: autor(s), títol, país, cohorts de naixement de les dones,
font de dades, mostra, metodologia, variables de control i coe!cients
d’interès.

Per tal d’identi!car l’associació entre educació i fecunditat en el temps,
fem una estimació amb una funció lineal i una altra amb una funció qua-
dràtica. Aquesta darrera encaixa millor amb la hipòtesi en forma de U
relativa a la probabilitat de tenir un segon !ll (i amb la hipòtesi en forma
de U invertida pel que fa a la manca de !lls).(6)

3.2.2. Canvis en l’efecte de l’educació sobre els nivells de fecunditat
als països europeus: una visió de conjunt

En aquesta secció presentem la magnitud dels efectes analitzats. Si co-
mencem amb la probabilitat de no tenir !lls, podem observar a l’eix ver-
tical del grà!c 3.2 el quocient de raons de probabilitat (odds ratio) de no
tenir cap !ll per a les dones amb un nivell educatiu alt en relació amb les
de baix nivell educatiu (a tall d’il·lustració, un valor de 2 signi!ca que les
dones amb un nivell educatiu elevat tenen el doble de probabilitat de no
tenir !lls que les dones amb un nivell educatiu baix). L’ajust lineal del
model presentat al grà!c 3.2 indica que no hi ha hagut cap canvi substan-
cial en l’associació entre el nivell educatiu i la manca de !lls al llarg del
segle passat.

(4) En la majoria de casos són el resultat d’una anàlisi de regressió.
(5) Molts estudis recollien més de dues categories educatives; nosaltres en vam considerar només dues: sense
estudis secundaris i amb estudis universitaris.
(6) En la nostra anàlisi no tenim en compte les variables explicatives usades en els estudis originals.
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GRÀFIC 3.2

Probabilitat de no tenir fills, tots els països, cohorts de naixement
corresponents al període 1935-1974
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Nota: per al significat de les sigles dels països, vegeu la taula 3.2. de la pàgina 102.
Font: elaboració pròpia.

Quan considerem els països nòrdics per separat, però, hi observem una
pauta diferent. L’absència d’efectes re"ectida al grà!c 3.2 sembla el resul-
tat de dos escenaris diferents. En el cas dels països nòrdics hi ha una
correlació negativa entre el nivell educatiu i la manca de !lls al llarg del
temps, però per als altres països europeus, les dades ens indiquen que
l’associació és positiva (grà!c 3.3).

Altrament dit, l’efecte del nivell educatiu sobre la probabilitat de no tenir
!lls s’està esvaint als països escandinaus, mentre que s’està reforçant a la
resta d’Europa.

El grà!c 3.4 presenta l’associació entre el nivell educatiu i la probabilitat
de tenir un segon !ll. En aquest cas, la relació tampoc és inequívoca. Un
cop més, quan separem els països nòrdics dels altres, observem que l’as-
sociació lleugerament positiva que s’aprecia en conjunt s’explica per dues
relacions oposades.
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GRÀFIC 3.3

Probabilitat de no tenir fills, països nòrdics (a) i altres països europeus
(b), cohorts de naixement corresponents al període 1935-1974
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Nota: per al significat de les sigles dels països, vegeu la taula 3.2. de la pàgina 102.
Font: elaboració pròpia.

GRÀFIC 3.4

Probabilitat tenir un segon fill, tots els països, cohorts de naixement
corresponents al període 1935-1974
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Font: elaboració pròpia.
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En particular, l’ajust amb una funció quadràtica presentat al grà!c 3.5a
(països nòrdics) revela que hi ha hagut un canvi d’una associació educa-
ció-fecunditat negativa per a les generacions nascudes a partir dels anys
trenta a una associació positiva per a les nascudes a partir dels anys
cinquanta. Als altres països europeus (grà!c 3.5b), l’efecte del nivell
educatiu sobre la fecunditat sembla que en general és (lleugerament)
negatiu.

GRÀFIC 3.5

Probabilitat tenir un segon fill, països nòrdics (a) i altres països
europeus (b), cohorts de naixement corresponents al període 1935-1974
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Nota: per al significat de les sigles dels països, vegeu la taula 3.2. de la pàgina 102.
Font: elaboració pròpia.

3.3. Context nacional i fecunditat: un model jeràrquic

El marc institucional determina l’associació entre el nivell educatiu de la
dona i la fecunditat. Les polítiques laborals tenen un paper important a
aquest respecte: algunes poden agreujar l’anomenada «doble jornada»
de la dona; d’altres, en canvi, poden contribuir a la conciliació de la vida
familiar i laboral. En la nostra anàlisi partim del supòsit que els efectes
d’aquestes polítiques variaran segons el nivell educatiu de les dones.
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Altrament dit, l’heterogeneïtat entre països que observàvem a la secció an-
terior en analitzar la relació entre educació i fecunditat pot estar vinculada
a factors a nivell macro com ara la disponibilitat de feines a temps parcial,
la incidència de l’ocupació en el sector públic i la proliferació de llocs de
treball temporals. Com explicarem més endavant, una feina en el sector
públic ofereix una seguretat i una "exibilitat més grans per a la dona que
no pas una feina a temps parcial. En canvi, l’augment de la contractació
temporal pot ser percebut com un impediment per a la maternitat.

La secció següent es proposa trobar una resposta a aquestes preguntes:
la disponibilitat de feines a temps parcial o en el sector públic, in"ueix
positivament sobre les intencions reproductives? I de quina manera
varien aquests efectes segons el nivell educatiu?

Basant-nos en la segona onada de l’Enquesta social europea, duem a ter-
me una anàlisi multinivell que té en compte tant les variables individuals
com les nacionals. D’aquesta anàlisi es desprèn que les condicions a ni-
vell macro exerceixen una in"uència positiva sobre la fecunditat. Més
concretament, observem que la probabilitat de tenir més d’un !ll aug-
menta als països on hi ha abundants oportunitats d’ocupació en el sector
públic, un accés fàcil a llocs de treball a temps parcial i baixos nivells
d’inseguretat laboral. L’efecte de la disponibilitat de llocs de treball en el
sector públic és particularment evident en el cas de les dones amb un ni-
vell educatiu més alt.

Els contractes temporals

Recerques anteriors han demostrat que la inseguretat laboral implica
una baixada de la taxa de fecunditat. Els contractes temporals tenen cos-
tos ocults que poden afectar negativament la fecunditat (sobre el cas es-
panyol, vegeu Bonet et al., 2013 i Adsera, 2006; per a Itàlia, Modena et
al., 2011). En primer lloc, el fet de tenir un !ll quan s’està treballant amb
un contracte temporal pot ser interpretat com un senyal de compromís
feble per l’ocupador, i això, al seu torn, pot reduir les probabilitats d’ob-
tenir un contracte inde!nit. I en segon lloc, els contractes temporals po-
den no oferir el grau d’estabilitat econòmica que es requereix quan es fan
plans per tenir !lls (Baizán, 2005).
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La incidència dels contractes temporals varia considerablement segons
els països. Com podem veure a la taula 3.2, l’any 2005 el 37,4% de les es-
panyoles ocupades entre 15 i 45 anys tenien un contracte temporal (sense
que hi puguem apreciar diferències signi!catives per nivell educatiu). En
canvi, a Irlanda aquest percentatge era de només el 3%. Aquestes enor-
mes diferències poden tenir un impacte important en el comportament
reproductiu, en particular entre les dones amb més nivell educatiu, ja que
després d’haver invertit molt en la seva educació, tenen més probabilitats
d’enfrontar-se a un greu con"icte entre feina i família si la seva situació
laboral és precària.

Les feines a temps parcial

L’ocupació a temps parcial pot constituir una estratègia viable per conci-
liar les responsabilitats familiars amb les aspiracions professionals
(Schmitt, 2012). L’oferta de feines a temps parcial, però, varia molt d’un
país a l’altre: és molt escassa als països mediterranis, a Eslovàquia i a
Hongria (menys del 5%), mentre que als països escandinaus i d’Europa
occidental és més generalitzada (taula 3.2). Als Països Baixos les feines a
temps parcial representen prop del 42% de l’ocupació femenina entre les
dones de 15 a 45 anys. En el grup de països on són freqüents, els contrac-
tes a temps parcial estan regulats per generosos drets de reincorporació i
una àmplia protecció jurídica. Allà on no són gaire comuns, en canvi,
sovint les dones es veuen obligades a triar entre quedar-se a casa o una
feina a temps complet, però aquesta darrera opció pot resultar difícil-
ment compatible amb la maternitat. De fet, als països on l’accés a feines
a temps parcial és generalitzat, és més probable que les mares continuïn
al mercat laboral després de tenir !lls (Del Boca et al., 2005).

Les feines al sector públic

Generalment l’ocupació al sector públic ofereix millors condicions per
conciliar la maternitat amb la feina (Martín García i Castro-Martín,
2013). Els treballadors públics estan més ben protegits davant la desocu-
pació, i tendeixen a tenir horaris més "exibles i menys pressions a l’hora
d’acollir-se a permisos de maternitat o paternitat llargs (Rønsen i Skre-
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de, 2010). D’altra banda, al sector públic sol haver-hi menys discrimina-
ció salarial (Cavalli, 2012).

TAULA 3.2

Ocupació pública, ocupació a temps parcial i ocupació temporal
(en percentatge) (2005)

INCIDÈNCIA DE
L’OCUPACIÓ PÚBLICA

INCIDÈNCIA DE L’OCUPACIÓ
A TEMPS PARCIAL

INCIDÈNCIA DE
L’OCUPACIÓ TEMPORAL

AT (Àustria) 13,7 12,1 6,5

BE (Bèlgica) 30,6 17,2 10,4

CH (Suïssa) 18,6 29,0 7,0

CZ (Rep. Txeca) 25,0 26,0 8,1

DE (Alemanya) 15,6 12,0 15,6
DK (Dinamarca) 49,1 17,3 12,0

EE (Estònia) 32,5 5,7 3,1

ES (Espanya) 19,3 11,1 37,4

FI (Finlàndia) 39,7 10,0 19,5

FR (França) 30,0 16,2 15,9

GB (Regne Unit) 24,6 16,4 5,3

GR (Grècia) 23,9 4,6 14,0

HU (Hongria) 36,3 2,5 8,8

IE (Irlanda) 21,9 14,5 3,0

IS (Islàndia) – 19,7 8,7

LU (Luxemburg) 13,6 10,2 5,9

NL (Països Baixos) 24,4 41,6 14,2

NO (Noruega) 37,7 26,2 11,7

PL (Polònia) 37,7 7,7 30,7

PT (Portugal) – 10,6 27,5

SE (Suècia) 48,0 17,1 18,2

SI (Eslovènia) 39,0 7,5 22,8

SK (Eslovàquia) 27,9 1,7 5,0

TR (Turquia) 11,9 6,5 8,8

UA (Ucraïna) 26,4 – –

Font: microdades de l’Enquesta de població activa de la UE, ILO Laborstat, OCDE, Eurostat, UNECE (Comissió
Econòmica de les Nacions Unides per a Europa).
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Les variacions existents entre els diferents països en matèria d’ocupació
pública són considerables (taula 3.2). En destaquen els països nòrdics, no
només pel que fa a les dimensions relatives del seu sector públic, sinó
també per la notable presència femenina en aquest sector (que s’observa
per a tots els nivells educatius).

3.3.1. Hipòtesis

Com que les feines a temps parcial i en el sector públic contribueixen a
reduir el con"icte entre feina i família, el fet que n’hi hagi una oferta
abundant hauria de tenir una in"uència positiva sobre la taxa de fecun-
ditat. I a l’inrevés, com que els contractes temporals intensi!quen els
con"ictes entre feina i família, la seva proliferació hauria de tenir un
efecte negatiu sobre la fecunditat.

Tenint en compte que les dones amb més nivell educatiu en general tenen
un compromís més estret amb el mercat de treball, les polítiques favora-
bles a la família poden tenir un impacte positiu més fort per a aquest
grup. Per aquest motiu suposem que si hi ha abundants llocs de treball en
el sector públic, el cost d’oportunitat de tenir més !lls serà més baix, es-
pecialment per a les dones amb més nivell educatiu.

Per tant, la nostra hipòtesi principal és aquesta: les polítiques laborals
favorables a la família tindran una in"uència positiva sobre la intenció de
tenir més d’un !ll. D’altra banda, també plantegem aquesta altra hipòte-
si: les dones amb un nivell educatiu elevat acusaran especialment l’impacte
de les polítiques laborals favorables a la família.

3.3.2. Dades, variables i metodologia

Les nostres anàlisis empíriques es basen en la segona onada de l’Enques-
ta social europea (2004-2005). L’ESE és una enquesta social biennal que
mesura els valors i el comportament dels ciutadans europeus i com can-
vien amb el temps. El qüestionari corresponent a cada onada conté un
mòdul bàsic, que sempre és idèntic, a més de mòduls rotatoris addicio-
nals. El mòdul bàsic fa un seguiment de la continuïtat i els canvis relatius
a una sèrie de variables socioeconòmiques, polítiques i demogrà!ques.
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La segona onada de l’ESE resulta útil per al nostre objectiu, ja que conté
informació sobre la família, la feina i el benestar, i inclou una pregunta
especí!ca sobre l’equilibri entre feina i família, com també preguntes ge-
nerals sobre la família i les opcions de fecunditat.

La nostra selecció inclou tots els països enquestats. Hem restringit les
anàlisis a una submostra de dones entre 18 i 41 anys amb almenys un !ll
però menys de tres, i a una altra d’homes amb parelles que encaixin amb
aquestes característiques (n=6.448).

Per posar a prova les nostres hipòtesis hem fet una estimació a partir
d’un model multinivell. La base de dades de l’ESE té una estructura je-
ràrquica amb dos nivells: les unitats del nivell 1 són individus que formen
part de les unitats del nivell 2, que són els països. Les tècniques d’anàlisi
multinivell que emprem són adequades per a una estructura jeràrquica
de dades; a més, presenten molts avantatges per comparació a l’anàlisi de
regressió estàndard. En particular, permeten explorar l’heterogeneïtat
que hi ha entre diversos països respecte a probabilitat de la intenció de
tenir un altre !ll, i investigar !ns a quin punt aquesta variació s’explica
pels factors contextuals.

La variable dependent és la intenció per part de l’enquestat de tenir un
altre !ll en els propers tres anys (enfront de la intenció de no tenir-lo). La
pregunta exacta formulada al qüestionari és la següent: «Teniu la inten-
ció tenir un !ll en els propers tres anys?» Els enquestats podien triar entre
quatre respostes: «segur que sí», «probablement sí», «probablement no»,
«segur que no», o bé podien no respondre o respondre que no ho sabien.
Hem creat dues categories fusionant les dues primeres respostes i les dues
següents.(7) És a dir, la nostra variable dependent assumeix el valor 1 si les
parelles amb un !ll tenen la intenció de tenir-ne un altre o si les parelles
amb dos !lls tenen la intenció de tenir el tercer, i assumeix el valor 0 si les
parelles amb un !ll o les parelles amb dos !lls no tenen la intenció de
tenir-ne cap altre.(8)

(7) En la submostra seleccionada cap dels enquestats va optar per no respondre o per respondre que no ho
sabia. Els valors perduts representen el 8,4% de la nostra submostra.
(8) Com fan Vitali et al. (2009) i Mills et al. (2008), fem una sola anàlisi per a les parelles que tenen un fill
o bé dos.
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En el primer conjunt de models (1 i 2), incloem com a variables explicati-
ves les característiques sociodemogrà!ques de les dones: l’edat, l’edat al
quadrat, si tenen un o dos !lls, la religiositat, l’edat del !ll més jove, el
sexe de la persona enquestada, la matriculació a centres d’ensenyament i
els anys d’escolarització. En els models 3 i 4 incloem mesures del nivell 2:
la regulació del mercat de treball, el percentatge de dones amb contractes
temporals, el percentatge de dones que treballen en el sector públic, i el
percentatge de dones amb feines a temps parcial. Aquests factors són
cabdals per identi!car !ns a quin punt la regulació del mercat laboral pot
contribuir a reduir o augmentar el cost d’oportunitat potencial d’un nou
naixement. Les variables esmentades s’han mesurat emprant altres fonts
(microdades de l’Enquesta de població activa de la UE, com també esta-
dístiques laborals de l’OIT, l’OCDE, Eurostat i UNECE), incloent-hi no-
més les dones entre 15 i 45 anys. Per a alguns països, les dades sobre el
percentatge de dones que treballen en el sector públic no estan disponi-
bles. En aquests casos, hem assignat els valors corresponents al percen-
tatge total de l’ocupació pública. Hem exclòs Islàndia, Portugal i Ucraïna
de la nostra anàlisi a causa de la manca de dades sobre un o diversos dels
indicadors relacionats amb el mercat de treball.

Com que els individus estan classi!cats per països, hem estimat un model
de regressió amb dos nivells: això ens ha permès controlar (parcialment)
la correlació de les respostes d’individus que pertanyen a un mateix país.
Com que la variable dependent és binària, hem fet servir una regressió
logística multinivell.

3.3.3. Resultats

El grà!c 3.6 presenta els resultats del model multinivell amb l’estimació
corresponent a les intencions de fecunditat, mostrant l’efecte de l’educa-
ció als diversos països amb un interval de con!ança del 95%. Podem
veure-hi que a la part superior dreta del grà!c apareixen els països nòr-
dics (amb l’excepció de Dinamarca) juntament amb França i Irlanda. En
aquests casos, l’interval de con!ança no creua la línia del zero; això vol
dir una probabilitat més alta de plani!car un nou naixement durant els
propers tres anys. Com podíem preveure, les intencions reproductives
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són més baixes a Alemanya i Àustria (com també a Ucraïna i la Repúbli-
ca Txeca). Els països mediterranis no mostren una tendència clara.

GRÀFIC 3.6

L’efecte de l’educació varia segons els països
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ESE.

Aquests resultats re"ecteixen els «efectes nacionals» i no tenen en compte
les variables explicatives a nivell individual. Per examinar de quina mane-
ra el context nacional in"ueix en els diferents grups de dones, primer afe-
gim les variables individuals següents al nostre model: edat de la dona,
edat al quadrat, nombre de !lls (un o dos), religiositat, edat del !ll més
jove, sexe de l’enquestat que respon a la pregunta sobre la intenció de tenir
un altre !ll i nivell educatiu. Els resultats es presenten en forma de quo-
cient de raons de probabilitat (odds ratios) en el model 1 de la taula 3.2.

Com s’ha constatat sovint, trobem que la religiositat s’associa positiva-
ment amb les intencions reproductives. Passa el mateix amb l’edat de la
dona, quan s’introdueix al model en la seva forma lineal. Però l’edat al
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quadrat, el fet de tenir ja dos !lls i l’edat del !ll més jove redueixen la
probabilitat relativa de tenir més !lls.

El model 2 de la taula 3.2 hi incorpora els anys d’educació de la mare com
una variable contínua i centrada al voltant de la seva mitjana. Podem
observar-hi que l’efecte és positiu i signi!catiu, cosa que vol dir que les
dones amb un nivell educatiu més elevat presenten més probabilitats de
voler un altre !ll.

El model 3 afegeix les tres mesures d’ocupació de!nides a nivell de país:
el percentatge de dones entre 15 i 45 anys amb contractes temporals, el
percentatge de dones entre 15 i 45 anys ocupades en el sector públic, i el
percentatge de dones entre 15 i 45 anys que treballen a temps parcial.
Totes aquestes variables estan centrades per facilitar la interpretació dels
seus coe!cients.

Com podem veure, la proporció de dones ocupades a temps parcial
mostra una associació positiva i signi!cativa amb les intencions repro-
ductives. Els altres dos indicadors laborals segueixen la direcció causal
que havíem plantejat com a hipòtesi: la variable de contractes temporals
presenta un efecte negatiu, mentre que l’impacte de l’ocupació en el sec-
tor públic és positiu, però els coe!cients no són estadísticament signi!-
catius.

TAULA 3.3

Resultats de l’anàlisi multinivell

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4

Edat 2,175***
(0,159)

2,064***
(0,152)

1,999***
(0,154)

1,996***
(0,154)

Edat al quadrat 0,986***
(0,001)

0,987***
(0,001)

0,987***
(0,001)

0,987***
(0,001)

Dos fills (enfront d’un) 0,149***
(0,011)

0,155***
(0,012)

0,152***
(0,012)

0,152***
(0,011)

Religiositat 1,264***
(0,102)

1,281***
(0,103)

1,280***
(0,108)

1,265***
(0,107)

Edat del fill més jove 0,883***
(0,008)

0,896***
(0,009)

0,891***
(0,008)

0,893***
(0,008)
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MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4

Sexe de l’enquestat sobre les
intencions de tenir un altre fill

0,842
(0,059)**

0,828
(0,059)**

0,846
(0,063)**

0,844
(0,063)**

Encara estudia 1,028
(0,183)

0,959
(0,172)

0,857
(0,161)

0,850
(0,160)

Anys d’educació (centrats) 1,080***
(0,013)

1,080***
(0,014)

1,005
(0,038)

Percentatge d’ocupació
pública (centrat)

1,788
(1,367)

0,058
(4,102)

Percentatge de contractes
temporals (centrat)

0,672
(0,613)

5,791
(10,88)

Percentatge de feines
a temps parcial (centrat)

5,297**
(4,283) (0,412)

Interacció percentatge
d’ocupació pública
* anys d’educació

1,292
(0,156)**

Interacció percentatge
de contractes temporals
* anys d’educació

0,853
(0,107)

Interacció percentatge
de feines a temps parcial
* anys d’educació

1,281*
(0,180)

Constant 0,000
(0,000)

0,001
(0,001)

0,002
(0,002)

0,001
(0,001)

Variància del país 0,470
(0,082)

0,437
(0,072)

0,308
(0,061)

0,308
(0,061)

N 6448 6339 5785 5785

Països 25 25 22 22

Font: elaboració pròpia, dades de l’ESE, microdades de l’EPA-UE, OIT Laborstat, OCDE, Eurostat, UNECE.

El model 4 inclou la interacció entre els anys d’educació i les variables
relatives al mercat de treball. En aquest cas, trobem que una incidència
(relativament) alta d’ocupació pública augmenta de manera signi!cativa
les intencions reproductives de les dones amb més nivell educatiu. Si ana-
litzem la interacció entre el percentatge de dones ocupades a temps par-
cial i els anys d’educació, comprovem que la generalització dels contrac-
tes a temps parcial in"ueix positivament en les intencions reproductives
de les dones amb un nivell educatiu més alt. Resulta sorprenent, en canvi,
que la interacció de la incidència de l’ocupació temporal amb el nivell
educatiu de les dones no sigui signi!cativa.

0,207
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En conclusió, les condicions que regeixen en els mercats laborals tenen
una in"uència important en les intencions reproductives de les dones,
tant en general com especí!cament entre les dones amb més nivell educa-
tiu. Els països amb polítiques laborals més favorables a la família també
sembla que presentin més probabilitats de tenir nivells de fecunditat
comparativament més elevats.

3.4. Conclusions

En general, en demogra!a no s’ha qüestionat mai l’associació negativa
entre el nivell educatiu de les dones i la taxa de fecunditat. Ha estat una
bona sorpresa, doncs, constatar que aquesta tendència s’ha capgirat,
tant als països escandinaus com en altres societats. De fet, aquest resultat
produeix una certa perplexitat, ja que els motius pels quals hauríem de
pressuposar una correlació negativa són evidents: les dones amb un ni-
vell educatiu més alt tendeixen a tenir !lls més tard i això vol dir que el
seu cicle fèrtil s’escurça. Si bé és cert que poden recuperar el temps per-
dut i posar-se al dia, les dones amb un alt nivell educatiu també s’enfron-
ten a costos d’oportunitat molt més elevats a l’hora de tenir !lls, en par-
ticular quan es plantegen tenir un segon o tercer !ll.

En aquest capítol hem tornat a analitzar aquest fenomen amb atenció. El
primer pas ha estat fer una metaanàlisi basant-nos en l’evidència econo-
mètrica que tenim a l’abast. Hem trobat que els països de l’Europa medi-
terrània i continental continuen encara amb el patró clàssic: les dones
amb més nivell educatiu tenen menys probabilitats de tenir un segon !ll i
més probabilitats de romandre sense !lls per comparació a les dones amb
menys nivell educatiu. Les nostres anàlisis, però, també semblen con!r-
mar que als països nòrdics ha tingut lloc un capgirament (parcial) en
l’efecte de l’educació sobre la taxa de fecunditat, ja que en aquestes so-
cietats les dones amb més nivell educatiu semblen més propenses a tenir
un segon !ll i a tenir menys probabilitats de romandre sense !lls que no
pas les dones amb menys nivell educatiu. Resulta interessant comprovar
que aquests països (juntament amb França) no només són aquells en què
les dones amb un alt nivell educatiu tenen més probabilitats de tenir un
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!ll més, sinó que són societats on l’índex sintètic de fecunditat tendeix a
ser relativament alt.

Aquesta coincidència suggereix que les decisions reproductives de les do-
nes amb més nivell educatiu poden resultar crucials per al nivell de fecun-
ditat global d’un país. De fet, l’expansió tan formidable que ha experi-
mentat l’educació femenina en les últimes dècades fa que les dones de les
generacions més joves amb títol universitari representin aproximada-
ment una tercera part de la població femenina total.

Per continuar aprofundint amb la recerca d’aquest fenomen, hem explo-
rat mecanismes socioeconòmics clau relacionats amb el vincle entre edu-
cació i fecunditat, centrant especialment l’atenció en tres aspectes dels
mercats de treball que haurien de tenir una in"uència important en la
capacitat de la dona per conciliar la maternitat amb la seva trajectòria
professional: l’accés a les feines a temps parcial, la incidència dels con-
tractes temporals i la disponibilitat de llocs de treball en el sector públic.

Els resultats que hem trobat indiquen que una elevada incidència de les
feines a temps parcial està associada positivament i signi!cativament
amb la intenció de tenir més !lls.

La disponibilitat de llocs de treball al sector públic sembla un factor clau
que afavoreix la maternitat entre les dones amb més nivell educatiu. Als
països on hi ha un sector públic ampli, com són ara els escandinaus, les
dones amb més nivell educatiu tenen una probabilitat més alta de voler
un altre !ll. El sector públic sol oferir jornades laborals més curtes, hora-
ris més "exibles i més tolerància amb els permisos de maternitat o pater-
nitat llargs que no pas el sector privat en general, i que els sectors amb
una forta competència masculina en particular (Rønsen i Skrede, 2010).

Som conscients que aquest estudi presenta limitacions importants. En pri-
mer lloc, no hem tingut en consideració el paper de l’educació de la parella
masculina. Una idea molt arrelada és que els homes amb més nivell edu-
catiu són molt més propensos a participar activament en les feines de casa
i la cura dels !lls, i això hauria de promoure la conciliació laboral i fami-
liar. Podríem dir el mateix de les polítiques socials en general i les llars
d’infants en particular, una qüestió que explorarem al capítol 7.
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Una altra limitació d’aquesta recerca és que no hem explorat el compor-
tament reproductiu de les dones amb un nivell educatiu baix. De fet, hi
ha indicis que les dones amb menys nivell educatiu estan reduint el seu
nivell de fecunditat. Als Estats Units hi ha dades que apunten a una dràs-
tica davallada dels homes «casadors» amb menys nivell educatiu, espe-
cialment entre la comunitat negra (Wilson, 1987). Potser als països euro-
peus hi ha una tendència semblant, tenint en compte l’empitjorament de
l’estatus econòmic dels homes amb un nivell de formació menor. Malgrat
tot, el nostre estudi posa en relleu la pertinència de la reforma del mercat
laboral si es pretén millorar signi!cativament la taxa de fecunditat.
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IV. Influeix la inestabilitat de la parella
en la fecunditat?

4.1. Introducció

Com hem vist al capítol 1, són dos els marcs teòrics que han predominat
en la recerca sobre el canvi familiar: l’enfocament econòmic neoclàssic de
Gary Becker i la tesi de la segona transició demogrà!ca. Per motius ben
diferents, tots dos marcs teòrics preveuen que la convergència entre do-
nes i homes pel que fa a ocupació i trajectòries professionals farà aug-
mentar la inestabilitat de les parelles, afeblirà els compromisos conjugals
i desembocarà en una caiguda de la fecunditat.

Aquests arguments sembla que s’han demostrat a bastament, però no-
més !ns a un cert punt. En les últimes dècades alguns països han experi-
mentat un capgirament radical en la relació entre estabilitat conjugal i
fecunditat. És precisament en aquests països on ha avançat més la igual-
tat de gènere respecte al nivell d’ingressos i la taxa d’ocupació. Aquest
canvi en el signe de la relació ens està dient que hem de replantejar els
enfocaments teòrics sobre les tendències a llarg termini.

En qualsevol cas, una cosa és prou evident, i és que la formació d’unions
i el comportament reproductiu estan estretament relacionats. El que no
és tan evident, però, és la naturalesa d’aquesta relació. L’increment de
divorcis implica necessàriament que hi hagi menys naixements? I l’aug-
ment de la cohabitació no matrimonial fa que la fecunditat disminueixi?

Aquestes preguntes han inspirat una gran quantitat de recerca empírica,
però així i tot no tenim conclusions clares i de!nitives. El problema prin-
cipal és la di!cultat a l’hora d’establir connexions causals inequívoques.

Mathew Creighton, Gøsta Esping-Andersen, Roberta Rutigliano i
Maike van Damme
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Com veurem més endavant, la suposició lògica és que les parelles estables
haurien de ser més propenses a tenir !lls. Però també és possible fer el
raonament invers: la inestabilitat en la parella pot propiciar la decisió de
tenir !lls com una manera d’apuntalar la relació.

En aquesta mateixa línia, les noves formes de viure en parella –com ara
la cohabitació– poden in"uir o no en la fecunditat, segons el paper que
representin en el sistema familiar. És la cohabitació un veritable equiva-
lent del matrimoni, o re"ecteix més aviat els dubtes de la parella a l’ho-
ra de comprometre’s? En el primer cas, no hauria d’haver-hi cap dife-
rència signi!cativa en la fecunditat de les parelles casades i les parelles
de fet. En el segon cas, podríem suposar que les parelles de fet no tin-
dran !lls, si més no !ns que decideixin formalitzar la seva unió en un
matrimoni.

Com en la majoria de capítols d’aquest llibre, centrarem l’atenció en el
cas d’Espanya, tot i que fent-ne una comparació amb altres països. Du-
rant les últimes dècades Espanya ha presentat una combinació força ex-
cepcional pel que fa a les dinàmiques familiars. Des dels anys setanta ha
experimentat una de les caigudes més espectaculars de la taxa de fecun-
ditat. I des que es va legalitzar el divorci el 1981, la taxa de divorcis ha
augmentat extraordinàriament. Espanya ja no representa el model con-
vencional que girava entorn del matrimoni; la cohabitació ha ampliat
considerablement el ventall d’opcions de vida en parella. Tot i que som
lluny d’un model en què predominin les unions de fet, com passa en al-
guns països del nord d’Europa, la tendència ascendent de la cohabitació
apunta a una diversitat creixent de les opcions acceptables de viure en
parella i formar una família.

4.2. Teories sobre la fecunditat i l’estabilitat conjugal

Les teories que troben un vincle entre l’estabilitat a les relacions de pare-
lla i la fecunditat es poden dividir, en línies generals, en dues grans pers-
pectives: la primera considera la (in)estabilitat de la relació conjugal com
un factor determinant del comportament reproductiu. Altrament dit, les
relacions estables in"ueixen en la decisió de tenir !lls. Cal remarcar,
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però, que l’efecte pot ser positiu o negatiu; tot depèn de si la intenció és
estabilitzar la relació o bé acabar-la. La segona perspectiva defensa una
causalitat inversa: la decisió de tenir !lls afecta l’estabilitat posterior de
la relació. Això vol dir que el naixement d’un !ll consolida l’estabilitat de
la parella, independentment de si la decisió de procrear està relacionada
amb la visió que tenen els membres de la parella de la seva relació.

Tant una perspectiva com l’altra compten amb suport empíric. Les dades
de l’Eurobaròmetre semblen corroborar el primer punt de vista (és a dir,
que l’estabilitat afavoreix la fecunditat), ja que mostren sistemàticament
que l’estabilitat de la relació és un factor crucial en la decisió de procrear
(Comissió Europea, 1997; Malpas i Lambert, 1993; Testa, 2006). Un estu-
di sobre la qualitat de les relacions conjugals i la intenció de tenir el pri-
mer !ll a Alemanya (Berninger et al., 2011) arriba a conclusions sem-
blants. Amb anterioritat, Thornton (1978) va trobar que als Estats Units
la discòrdia conjugal inhibeix la reproducció entre les parelles. Així ma-
teix, les parelles estables tendeixen a tenir més !lls a França (Thomson
et al., 2012) i als Països Baixos (Rijken i Thomson, 2011), mentre que un
risc més alt de ruptura de la relació fa minvar la probabilitat de tenir !lls
als Estats Units (Lillard i Waite, 1993; Myers, 1997), Itàlia i Espanya
(Coppola i Cesare, 2008).

Al començament dels anys noranta va sorgir una tesi contraposada que
es basava en la teoria de l’elecció racional, amb l’argument que la inesta-
bilitat creixent en la parella podia desembocar en una taxa de fecunditat
més alta. El raonament clau és que tenir !lls pot ser una estratègia per a
reduir la incertesa en una relació (Friedman et al., 1994). Malgrat que la
lògica és persuasiva –ja que pot explicar la fecunditat més elevada de les
parelles que passen per circumstàncies socials i econòmiques adverses–,
la seva articulació original era purament teòrica, i les poques dades dis-
ponibles no ofereixen gaire suport empíric per a aquesta tesi (Myers,
1997).

La segona perspectiva (la fecunditat afecta l’estabilitat) és molt semblant
a la tesi que les parelles tenen !lls amb la idea de reduir la incertesa. L’ar-
gument central és que els !lls, en ser un fet irreversible i compartit, refor-
cen els vincles de la relació. Segons Lillard i Waite (1993), tenir un !ll

47759_LIBRO_36 CAT



INFLUEIX LA INESTABILITAT DE LA PARELLA EN LA FECUNDITAT? 115

indica un compromís a llarg termini i augmenta la satisfacció conjugal,
cosa que al seu torn facilita l’estabilitat. El càlcul econòmic té un paper
important en aquest plantejament: els progenitors, independentment de
si són casats o cohabiten, han d’afrontar costos més alts si trenquen la
seva relació per comparació a les parelles que no tenen !lls. Hi ha alguns
estudis empírics que donen suport a aquest argument: als Estats Units
l’estabilitat de la relació està positivament associada amb el naixement
del primer o el segon !ll (Waite i Lillard, 1991); les recerques fetes a Itàlia
i Espanya també conclouen que els !lls redueixen el risc de dissolució de
les unions (Coppola i Cesare, 2008).

Al capdavall, no hi ha consens sobre quin d’aquests arguments causals
s’ajusta millor a la realitat. Els estudis empírics donen suport a totes dues
perspectives (és a dir, que l’estabilitat afavoreix els naixements i que els
naixements afavoreixen l’estabilitat). Per exemple, l’estudi de Coppola i
Cesare (2008) sobre Itàlia i Espanya conclou simultàniament que una
probabilitat més alta de trencament de la parella fa decréixer la fecundi-
tat i que els !lls fan augmentar l’estabilitat de les parelles.

Aquesta ambigüitat té repercussions importants: si la primera perspec-
tiva és correcta –és a dir, que un canvi en l’estabilitat de les unions pre-
cedeix un canvi en la fecunditat–, en resulta que els esforços per in"uir
en les tendències de fecunditat s’haurien de centrar en la qualitat de les
relacions. Kneip i Bauer (2007) es fan ressò d’aquest raonament en con-
cloure que «els canvis en les pautes de divorci han contribuït al declivi de
la fecunditat a Europa». No obstant això, si la segona perspectiva és
encertada –és a dir, que la fecunditat afecta l’estabilitat–, llavors les ten-
dències observades en la formació de parelles i en l’estabilitat de les re-
lacions serien, en part, el resultat de canvis en el comportament repro-
ductiu. Des d’aquesta perspectiva, seria un error intentar comprendre la
fecunditat a partir de les tendències en l’estabilitat de les relacions. Al
contrari, a l’hora de dissenyar polítiques seria millor examinar altres
factors, com ara les normes reproductives, més que no pas atribuir un
rol causal als tipus d’unió emergents (com ara la cohabitació) o a les ta-
xes creixents de divorci.
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4.3. Evolució del divorci i la fecunditat a Espanya

Durant les últimes dècades Espanya ha experimentat tendències ben de-
!nides pel que fa a les taxes de divorci i fecunditat. La taxa bruta de di-
vorcis (TBD) mostra una trajectòria ascendent continuada.(1) El 1990,
Espanya i Itàlia no es diferenciaven gaire a escala internacional, amb una
TBD baixa típica del model familiar mediterrani. El 2010, la TBD d’Es-
panya era força més alta que la d’Itàlia(2) –a causa sobretot d’un ràpid
augment a partir de l’any 2000– i se situava entre Àustria i Alemanya. Pel
que fa als nivells de divorci, doncs, Espanya s’ha allunyat clarament del
model del sud d’Europa i sembla que convergeix amb l’Europa del nord
(grà!c 4.1).

GRÀFIC 4.1

Evolució de la taxa bruta de divorcis (TBD) (1980-2010)
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(1) La TBD mesura el nombre de divorcis per cada 1.000 parelles casades.
(2) La gran distància entre tots dos països podria explicar-se per les diferències en les lleis de divorci respec-
tives. El 2005, una reforma de la llei a Espanya va suprimir l’obligatorietat de la separació abans del divorci
formal.
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Com hem vist en capítols anteriors, Espanya ha experimentat una de les
caigudes més ràpides i sobtades en la taxa de fecunditat, que va tocar
fons cap al !nal dels anys noranta. La primera dècada d’aquest segle,
però, hi va haver una recuperació signi!cativa. A diferència del divorci,
aquí trobem trajectòries semblants per a Espanya i Itàlia: tots dos pre-
senten ISF molt baixos a escala internacional (~1,2) i el 2010 s’han «re-
cuperat» !ns a assolir un ISF lleugerament més alt, al voltant d’1,4
(grà!c 4.2).

Vistes en conjunt, aquestes tendències plantegen més preguntes que no
pas respostes, particularment en el cas d’Espanya. Si Espanya s’allunya
clarament del patró d’Itàlia pel que fa als divorcis, per què no se n’allunya
igualment en matèria de fecunditat? Altrament dit: per què la taxa de
divorcis d’Espanya és tan semblant a la dels seus veïns europeus i, en
canvi, la taxa de fecunditat és tan diferent? Els tres objectius especí!cs
que es proposa abordar aquest capítol giren entorn d’aquests interro-
gants.

GRÀFIC 4.2

Evolució de l’índex sintètic de fecunditat (ISF) (1980-2010)
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4.4. Objectius de la recerca

Per tal d’examinar un vincle entre estabilitat conjugal i fecunditat, el pri-
mer pas consisteix a explorar les tendències recents en l’estabilitat de les
parelles a Espanya, Alemanya, Noruega, Àustria i Itàlia. Distingim en-
tre parelles casades i cohabitants i fem les preguntes següents: és més alta
la probabilitat de separació entre les parelles de fet que entre les casades?
Difereixen les pautes observades a Espanya de les que trobem a Escandi-
nàvia (Noruega), l’Europa continental (Alemanya i Àustria) i el sud del
continent (Itàlia)?

El segon pas consisteix a avaluar les diferències en matèria de fecunditat
entre les parelles casades i les parelles de fet, sobre la base d’aquesta ma-
teixa comparació entre països. L’anàlisi considera separadament el nai-
xement del primer !ll i del segon per plantejar les preguntes següents:
tenen les parelles de fet menys probabilitats de tenir un primer o segon
!ll que les parelles casades? I és semblant el patró observat a Espanya al
dels altres països europeus?

El tercer i darrer pas és analitzar els vincles entre la propensió al divorci
i la fecunditat. En lloc de considerar tots dos indicadors com mútuament
independents, ens proposem considerar-los conjuntament. La pregunta
és clara i senzilla: les parelles que presenten un risc més elevat de sepa-
rar-se, tenen més o menys probabilitats de tenir !lls?

Dades i mètodes

Per a aquestes anàlisis fem servir dos conjunts de dades diferents: per a
Alemanya, Itàlia, Àustria i Noruega usem l’Enquesta de generacions i
gènere (Generations and Gender Survey o GGS) 2007/8; per a Espanya
analitzem l’Enquesta de fecunditat i família (Fertility and Family Survey
o FFS) del 2006. L’enquesta GGS centra l’atenció en la fecunditat, la re-
lació de parella, la transició a la vida adulta i l’activitat econòmica. Con-
té informació retrospectiva que permet fer-ne anàlisis intergeneracionals
i longitudinals. Tot i que la GGS inclou dades de 19 països, hem decidit
limitar les nostres comparacions a Europa occidental. Alguns països
s’han hagut d’excloure a causa d’informació incompleta sobre les trajec-
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tòries conjugals i reproductives. L’enquesta FFS conté informació retros-
pectiva sobre fecunditat i família; és la millor font de dades sobre les
tendències recents de la fecunditat a Espanya.

Per motius de comparabilitat i seguint el principi de parsimònia, hem
seleccionat només les dones que van formar una unió a partir dels 21
anys i abans dels 46 (el !nal del període reproductiu de la dona). Descar-
tem les unions formades a edats inferiors perquè podrien ser molt inesta-
bles i esbiaixar els resultats. Limitem les anàlisis a la primera relació i
n’excloem les parelles formades per persones que ja havien format alguna
parella anteriorment (que també han demostrat ser menys estables). To-
tes les parelles que passen de la cohabitació al matrimoni (amb la matei-
xa parella) es consideren casades.(3) Restringim el període d’anàlisi del
1980 al 2007-2008 (2006 per a Espanya). Tot i que aquest interval de temps
és relativament breu, inclou el període central en què es produeix la da-
vallada i la recuperació de la taxa de fecunditat, com també el ràpid aug-
ment de la cohabitació.

Duem a terme dos tipus d’anàlisi per investigar la connexió entre l’esta-
bilitat conjugal i la fecunditat. En primer lloc, amb les corbes de super-
vivència de Kaplan-Meier explorem les diferències entre països en l’esta-
bilitat de les parelles, comparant les unions matrimonials i cohabitants,
i posteriorment examinem les diferències en el seu comportament repro-
ductiu (transicions al primer i al segon !ll). En segon lloc, analitzem la
relació entre la inestabilitat de les parelles i la fecunditat amb models
multivariables d’anàlisi d’esdeveniments amb temps discret. En aquests
models fem una estimació de la relació entre les separacions (la nostra
mesura de la inestabilitat de la parella) i la probabilitat de tenir el primer
i el segon !ll. Ens centrem en el moment de la concepció i no en el del
naixement del !ll per dos motius: algunes parelles poden decidir tenir
un !ll abans de viure plegats i, d’altra banda, n’hi ha d’altres que es po-
den acabar separant en el període de nou mesos entre la concepció i el

(3) S’han fet altres anàlisis que consideraven els cohabitants prematrimonials com un grup a part. No obs-
tant això, ni les seves corbes de supervivència ni la prova de rang logarítmic mostren diferències significatives
per comparació a les parelles casades, de manera que les hem fusionat en un sol grup.
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part. Altrament dit, centrem l’atenció en la decisió de tenir un !ll més
que no pas en el moment real en què neix.

4.5. Diferències en l’estabilitat de les parelles de fet i les casades

Durant el període 1980-2006, el 17% de les dones espanyoles havien co-
habitat en un moment o altre, molt per sota del 43% d’Àustria i Noruega.
La cohabitació ha experimentat un augment important a Espanya i ac-
tualment representa més del 15% de totes les unions. Per a una visió
general, vegeu el grà!c 4.3.

En interpretar la fecunditat de les parelles de fet, hem de tenir en compte
les diferències nacionals en el signi!cat de la cohabitació i la selecció dels
cohabitants. A Noruega, la cohabitació s’ha institucionalitzat i a la pràc-
tica no es diferencia del matrimoni. Això implica que no hi ha una selec-
ció social evident que determini qui cohabita. Kiernan (2002) sosté que
la cohabitació als països mediterranis es troba encara en una fase inicial
i que, per tant, les parelles que cohabiten probablement pertanyen a una
reduïda avantguarda. En aquesta fase inicial, segons Kiernan, no és gai-
re probable que les parelles que cohabiten tinguin !lls. Com veurem més
endavant, l’argument de Kiernan sembla que no és vàlid per a Espanya,
ja que, en primer lloc, la cohabitació és força estable, i, en segon lloc, està
associada amb una fecunditat relativament elevada, si més no pel que fa
als primers !lls. De fet, sembla que la cohabitació espanyola està conver-
gint amb el matrimoni.

Quant als !lls, observem un nombre lleugerament més gran de concep-
cions a Espanya que en altres països: el 60% de les parelles tenien al-
menys un !ll, i el 44% almenys dos. L’edat mitjana de la mostra espanyo-
la és de 33 anys i la durada mitjana de les unions és de 7,8 anys. En el 7%
dels casos hi va haver una separació, un percentatge inferior al d’Alema-
nya, Àustria o Noruega (on la taxa de separacions va ser del 18%, el 26%
i el 30%, respectivament).
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Observem en primer lloc les diferències en la inestabilitat de les parelles
segons si són casades o cohabitants, d’acord amb les estimacions de les
corbes de supervivència de Kaplan-Meier.(4) Seguim les parelles durant
un període màxim de 15 anys (mesurats en mesos). Deixem d’observar les
dones quan arriben als 45 anys, ja que després d’aquesta edat pràctica-
ment no s’observen casos d’un primer o un segon !ll.

GRÀFIC 4.3

Comparació de l’evolució de la cohabitació (com a percentatge
del total d’unions) (1980-2005)
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(4) Com que en alguns països el període analitzat s’ha caracteritzat per importants canvis socials i econòmics,
d’entrada l’hem dividit en dos: del 1980 al 1990 i a partir del 1990. Vam aplicar un model per a cada període i
una prova de rang logarítmic (log rank test) per avaluar si hi ha diferències significatives en el risc estimat dins
de cada país i per a cada tipus de relació (cohabitants enfront de casats). Per a les parelles casades i a tots els
països, trobem que no hi ha diferències significatives entre els dos períodes. L’excepció és Itàlia, que mostra
una davallada més ràpida de la corba de supervivència després del 1990. No obstant això, Itàlia és un cas
peculiar a Europa pel que fa als divorcis. Una possible explicació del valor del rang logarítmic d’Itàlia és la
reforma de la llei del divorci aprovada el 1987, que va reduir el termini dels procediments per a divorciar-se de
cinc a tres anys. Això pot haver causat un augment sobtat dels divorcis, que es reflectiria en la ràpida davallada
de la corba Kaplan-Meier immediatament després del 1990. Per a les parelles de fet, la tendència de divorcis
no difereix entre tots dos períodes a Àustria, Noruega i Espanya, mentre que sí que ho fa a Alemanya i Itàlia
(els valors de la prova de rang logarítmic són significatius). Si ignorem el cas d’Itàlia, on la incidència de la
cohabitació és molt baixa, trobem una gran diferència entre el 1980 i el 1990 per a les parelles de fet alemanyes
(valor de rang logarítmic 24,16***). És raonable pensar que això és una conseqüència de la reunificació d’Ale-
manya. El 1990 les cultures de l’est i l’oest van començar a barrejar-se, i això pot haver resultat en un efecte
imitatiu pel que fa a la difusió dels hàbits de cohabitació entre les parelles. Malgrat aquesta discontinuïtat a
Alemanya, vam decidir examinar tots dos períodes conjuntament per a tots els països.
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El grà!c 4.4 mostra que a tots els països el matrimoni és clarament més
estable que la cohabitació, tot i que a Itàlia i Espanya les diferències entre
tots dos tipus d’unió són menys accentuades. Entre les parelles de fet hi
ha una certa convergència a Alemanya, Àustria i Noruega: després de 15
anys (180 mesos), quasi el 65% de les unions s’han dissolt. A Noruega la
cohabitació és molt generalitzada, però també força inestable.

En aquest primer grup de països observem un declivi continuat de pare-
lles intactes que comença immediatament després del tercer any de la
relació. A Itàlia i Espanya hi ha més estabilitat; després de 15 anys només
el 24% (Espanya) i el 50% (Itàlia) de les parelles de fet s’havien separat. A
més, tenint en compte la minva de la mostra a l’última part de la corba,
observem taxes de separació encara més baixes (després de 100 mesos, el
40% de les parelles de fet italianes i el 18% de les espanyoles s’havien se-
parat). Per a les parelles italianes, el risc és més alt entre el segon i el ter-
cer any i, un cop més, al voltant del cinquè any. La corba de supervivèn-
cia per a Espanya és gradual !ns al desè any. Crida l’atenció que Espanya
destaqui en termes d’estabilitat entre les parelles de fet. Una prova de
rang logarítmic ho con!rma: Itàlia i Espanya són signi!cativament dife-
rents (21,6***).

Per comparació, els matrimonis són clarament molt més estables. Aquí
trobem dos grups de països diferenciats: el primer el formen Alemanya,
Noruega i Àustria, amb taxes de divorci que voregen el 15-18%, i en
el segon trobem Espanya i Itàlia, amb taxes molt més baixes (8-9%)
(grà!c 4.4).(5)

(5) Les proves de rang logarítmic ens indiquen que, pel que fa a la cohabitació, Espanya i Itàlia difereixen
sistemàticament dels altres països. Àustria és diferent d’Itàlia i Espanya, però convergeix amb Alemanya i
Noruega. Finalment, Àustria i Noruega no mostren una diferència significativa en el risc de divorci. Per a les
parelles casades, no trobem diferències substancials entre els països. En conclusió, el matrimoni és clarament
més estable que la cohabitació, amb l’excepció d’Espanya, on tots dos tipus d’unió semblen força estables.
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GRÀFIC 4.4

Corbes de supervivència Kaplan-Meier per a les parelles casades
i cohabitants (divorci/separació)
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4.6. El primer fill

Fem un seguiment de les parelles durant els primers cinc anys de relació.
Hi incloem també les parelles que van començar a viure plegades després
de saber que ella estava embarassada. El grà!c 4.5 centra l’atenció en la
probabilitat de tenir el primer !ll.
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GRÀFIC 4.5

Probabilitat de tenir el primer fill. Corbes de supervivència
Kaplan-Meier per a les parelles sense fills
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Les parelles que cohabiten a Espanya i a Noruega segueixen una trajec-
tòria molt semblant pel que fa al primer !ll. Al !nal del cinquè any, gai-
rebé el 40% de les dones havien estat mares en tots dos països. Alemanya
i Àustria també mostren un patró similar: cap al !nal del període de 60
mesos, aproximadament el 30% de les dones de tots dos països havien
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tingut el primer !ll. A Itàlia, en canvi, les dones que cohabiten presenten
taxes de fecunditat excepcionalment baixes: el 87% de les dones conti-
nuen sense tenir !lls cinc anys després de viure en parella. Una caracte-
rística comuna a tots els països és la clara davallada de les dones sense
!lls després de 20 mesos de viure en parella. Com que el nostre «rellotge»
comença 8 mesos abans del part, això vol dir que un gran nombre de
parelles conceben el primer !ll aproximadament un any després de l’inici
de la cohabitació. Un cop més, observem que Espanya es desvia clara-
ment del seu veí mediterrani i en canvi convergeix amb Noruega.

Pel que fa a les parelles casades, trobem probabilitats força més elevades
de tenir !lls a tots els països. Itàlia i Espanya mostren taxes de fecunditat
comparativament més altes entre les parelles casades: al !nal del cinquè
any, gairebé el 77% de les dones casades han esdevingut mares. La pro-
babilitat de tenir el primer !ll és especialment elevada cap al segon any
de matrimoni. Alemanya, Noruega i Àustria presenten dinàmiques sem-
blants: el 65% de dones casades han tingut el primer !ll en el període de
5 anys, amb el nivell de fecunditat més elevat al voltant del primer any.(6)

4.7. El segon fill

L’anàlisi que fem del segon !ll implica un canvi de calendari. Ara exami-
nem les parelles 24 mesos després de la primera concepció i en fem un
seguiment durant 5 anys. Com és pràctica habitual en aquestes recer-
ques, de!nim un període infèrtil de 24 mesos. L’esdeveniment d’interès és
si neix o no un segon !ll (grà!c 4.6).

En examinar el segon !ll trobem una pauta molt diferent. Comencem un
cop més amb les parelles que cohabiten. La primera cosa que hi obser-
vem és que les parelles noruegues tenen una probabilitat molt més alta
(16%) de tenir un segon !ll que no pas les parelles de qualsevol dels altres

(6) Un cop més, per determinar si les diferències que trobem són significatives, duem a terme proves de rang
logarítmic. Observem diferències significatives entre les parelles de fet segons els països. Alemanya i Àustria
presenten perfils semblants, i Espanya i Noruega també (rang logarítmic = 10,22; p = 0,22). Pel que fa a les
parelles casades, Itàlia i Espanya són significativament diferents dels altres països. Espanya és semblant a
Noruega quant a les parelles de fet, però forma part del mateix grup que Itàlia quant a les parelles casades.
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països examinats. Els grà!cs suggereixen que la transició al segon !ll té
lloc a un ritme força constant. Per als altres països, la pauta és molt sem-
blant: ben poques dones que cohabiten (el 4%, aproximadament) tenen
un segon !ll.

GRÀFIC 4.6

Probabilitat de tenir un segon fill. Corbes de supervivència
Kaplan-Meier per a les parelles amb un fill
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La probabilitat de tenir un segon !ll és evidentment molt més alta entre
les parelles casades. Aquí, un cop més, Noruega destaca dels altres paï-
sos per les taxes de fecunditat molt més elevades: aproximadament el 55%
de les dones tenen un segon !ll en un període de 5 anys des de la concep-
ció del primer !ll. Àustria i Alemanya ocupen una posició intermèdia: el
46% i el 49%, respectivament, de les dones casades d’aquests països tenen
un segon !ll en 5 anys des de la concepció del segon !ll. Espanya i Itàlia
es comporten d’una manera molt semblant en aquest cas i presenten totes
dues una taxa de fecunditat molt baixa; només un terç de les dones casa-
des passen a tenir un segon !ll.(7)

4.8. El risc de divorci i la probabilitat de tenir fills

Per tal d’identi!car el grau d’estabilitat en les relacions, fem servir una
tècnica estadística que prediu el risc de divorci de les parelles. Estimem
un model d’anàlisi d’esdeveniments amb temps discret en què pronosti-
quem el risc de separació o divorci en funció d’una sèrie de variables que
sabem associades a aquest risc gràcies a estudis anteriors. Hem seleccio-
nat aquestes variables basant-nos en dues revisions de l’estat de la qües-
tió, una centrada en els anys vuitanta (White, 1990) i l’altra en els anys
noranta i 2000 (Lyngstad i Jalovaara, 2010). Hem estandarditzat la mesu-
ra del risc de divorci pronosticada (per a cada país) i l’hem utilitzada com
a variable independent en els models que estimen les probabilitats de te-
nir !lls. Per motius d’identi!cació, és important incloure algunes varia-
bles en el model de separació que no estiguin associades a la probabilitat
de tenir !lls. A aquest respecte, hem inclòs l’experiència d’un divorci dels
pares abans dels 18 anys d’edat i la taxa de divorcis (que varia en el temps)
al país. Altres variables importants com la classe social, la religiositat i
l’homogàmia d’edat no s’han pogut incloure perquè no disposem d’aques-
ta informació per als cònjuges.

(7) Per a les parelles que cohabiten hi ha diferències significatives segons els països. Espanya, que era sem-
blant a Noruega en el primer fill, ara presenta una forta desviació (rang logarítmic = 19,66***). Així i tot,
això no vol dir que s’ajusti a la «lògica mediterrània»; sorprenentment, les dades d’Espanya ara són força
semblants a les d’Alemanya i Àustria. Per a les parelles casades també trobem diferències significatives entre
els diversos països.
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Concepció del primer fill

Comencem amb una estimació de la probabilitat de tenir el primer !ll. A
la taula 4.1 observem que la inestabilitat de la parella té una in"uència
global negativa sobre la fecunditat; aquest efecte, però, només és estadís-
ticament signi!catiu a Espanya. L’increment d’una desviació estàndard
en el risc de separació estimat redueix la probabilitat de tenir un primer
!ll en un 20% aproximadament. En el cas d’Espanya, representem la re-
lació entre el risc de separació i el naixement del primer !ll per a cada
edat a la part esquerra del grà!c 4.7. Seguim les dones entre 22 i 45 anys
per analitzar la probabilitat que concebin el primer !ll. La probabilitat
anual varia entre 0,008 i 0,016. Les dones que s’enfronten a un risc de di-
vorci menor tenen sistemàticament més probabilitats de tenir un !ll a
qualsevol edat que no pas les dones que viuen relacions que presenten un
risc de separació més alt. També observem que aquesta probabilitat de-
creix proporcionalment a mesura que les dones es fan més grans.

TAULA 4.1

Probabilitat de tenir el primer fill. Anàlisi d’esdeveniments en temps
discret

ESPANYA ITÀLIA ALEMANYA ÀUSTRIA NORUEGA

Risc de divorci estimat –0,211*** –0,061 –0,017 –0,050 –0,024

Cohabitants –0,470*** –0,813*** –0,805*** –0,817***

Durada de la unió –0,008*** –0,011*** –0,007*** –0,006*** –0,005***

Edat
(varia en el temps) –0,017* –0,009 –0,010 –0,003 –0,024**

Chi2 (df) 310,710***
(13)

192,184***
(12)

225,195***
(14)

316,281***
(14)

276,917***
(14)

Pseudo-R2 0,023 0,021 0,030 0,047 0,023

N de dones-mesos 81.542 53.714 55.039 55.906 82.209

N de dones 2.082 1.695 1.095 1.150 1.776

N d’esdeveniments 1.347 988 697 616 1.133

Nota: els models controlen la situació laboral de la dona en el moment de l’entrevista, el nivell educatiu, si és
nascuda al país, el grau d’urbanització del lloc de residència i el nombre de germans que té.

Un cop més, veiem que les dones que cohabiten tenen menys probabili-
tats de tenir !lls en tots cinc països. A Espanya, per exemple, la probabi-
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litat de tenir un primer !ll és un 37% més baixa per a les dones que coha-
biten per comparació a les dones casades. Aquesta associació encara és
més pronunciada en els altres quatre països.

GRÀFIC 4.7

Probabilitats de tenir el primer i el segon fill en funció de l’edat
a Espanya
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Nota: probabilitat d’un primer i un segon embaràs per a les dones (de 22 a 45 anys) segons el risc de separació
(baix = –0,50 desviació estàndard; mitjà; alt = 0,50 desviació estàndard), segons els models de les taules 4.1
i 4.2, FFS 2006, Espanya, 1980-2006. Estimació per a dones que treballen a temps complet, amb un nivell
educatiu mitjà, autòctones, que viuen a la capital i amb pares no divorciats quan tenien 18 anys.

Les nostres anàlisis també tenen en compte la durada de la unió i l’edat
de les dones. En sintonia amb altres estudis, trobem que la probabilitat
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de tenir un !ll decreix segons la durada de la relació. Per il·lustrar-ho,
l’increment d’un any en la relació està associat amb una disminució del
9% en la probabilitat de tenir el primer !ll. A més a més, com podíem
esperar, també trobem que les dones més grans tenen menys probabili-
tats de tenir el primer !ll que no pas les dones més joves; un increment
d’un any d’edat està associat amb un 2% de disminució en la probabilitat
d’embaràs. Per tant, una dona de 45 anys té un 32% menys de probabilitat
de tenir el primer !ll que una altra de 22 anys.

Concepció del segon fill

Si examinem els segons naixements a la taula 4.2, observem que els efec-
tes del risc de divorci sobre la probabilitat de tenir un segon !ll ara són
més febles. A Espanya, un increment d’una desviació estàndard en l’esca-
la de risc de separació suposa una reducció del 18% en la probabilitat de
tenir un segon !ll. L’efecte és més petit que en el cas del primer !ll, com
podem apreciar-ho al grà!c 4.7 (part dreta): les línies que representen les
dones amb diferents riscos de divorci són molt més properes entre elles
que en el cas del primer !ll.

La taula 4.2 posa en relleu diferències remarcables entre els diversos
països. A Espanya i Àustria trobem l’efecte negatiu del risc de divorci
sobre els segons !lls que havíem anticipat. A Itàlia i Alemanya, però, hi
trobem l’efecte contrari: la inestabilitat de la parella té un efecte positiu
en la fecunditat. Aquest efecte podria donar crèdit a la tesi que les pare-
lles tenen !lls com una manera d’afermar una relació inestable. Per què
això seria així en el cas del segon !ll, però no del primer, no és una cosa
que sigui òbvia a primer cop d’ull. Una explicació possible pot tenir a
veure senzillament amb la durada de les relacions: a mesura que el temps
transcorre, el risc de divorci augmenta (si més no !ns a un cert punt). Una
segona explicació podria ser que les parelles perceben la necessitat que el
primer !ll tingui un germà. Així i tot, el fet que aquesta lògica sigui bona
per a Itàlia i Alemanya, però en canvi no per als altres països, no deixa
de ser desconcertant.

També trobem que les parelles que cohabiten a Alemanya i Noruega són
menys propenses a concebre un segon !ll que no pas les parelles casa-
des, però a Espanya i Àustria no hi ha diferències signi!catives. Així
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mateix, com hem vist al model anterior, la durada de la relació i l’edat de
la dona continuen estant negativament associades amb la concepció
d’un segon !ll.

TAULA 4.2

Probabilitat de tenir el segon fill segons models d’esdeveniments
en temps discret

ESPANYA ITÀLIA ALEMANYA ÀUSTRIA NORUEGA

Risc de divorci estimat –0,198* 0,111* 0,214* –0,346* –0,061

Cohabitació –0,001 –0,692*** –0,279 –0,317*

Durada de la unió –0,005*** –0,003** –0,007*** –0,004** –0,001

Edat
(varia en el temps) –0,032*** –0,029** –0,052*** –0,067*** –0,061***

Constant –3.493*** –4.189*** –3.693*** –2.892*** –2.363***

Chi2 (df) 139,034***
(13)

99,261***
(11)

281,142***
(14)

209,817***
(13)

158,088***
(14)

Pseudo-R2 0,012 0,011 0,043 0,035 0,014

N de dones-mesos 102.222 84.276 59.798 43.754 64.538

N de dones 1.667 1.377 976 914 1.505

N d’esdeveniments 993 814 581 565 1.100

Nota: els models controlen la situació laboral de la dona en el moment de l’entrevista, el nivell educatiu, si
és nascuda al país, el grau d’urbanització del lloc de residència i la mida de la família. Només es tenen en
consideració les dones que tenen la probabilitat de tenir un segon fill en un moment donat.

4.9. Conclusions

Aquest capítol presenta diversos resultats que en bona part coincideixen
amb altres estudis fets prèviament. D’altra banda, però, altres resultats
revelen aspectes sorprenents de la vida familiar a Espanya.

Comencem resumint els resultats que con!rmen els d’estudis previs.
D’entrada, hem trobat –com era d’esperar– que les parelles que presenten
un risc de divorci més alt tenen menys probabilitats de tenir !lls. Aquest
efecte és evident per al primer !ll, però per al segon sembla que operen
lògiques diferents segons el país. A Àustria i Espanya es con!rma la rela-
ció prevista: com més alt és el risc de divorci, més baixa la probabilitat de
tenir un segon !ll. Però a Alemanya i Itàlia, per motius que no som capa-
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ços d’explicar-nos, un risc de divorci més alt augmenta la probabilitat de
tenir un segon !ll. Això podria re"ectir una estratègia orientada a esta-
bilitzar les relacions fràgils per mitjà dels !lls, com sostenen algunes hi-
pòtesis teòriques. Però el motiu pel qual això és així en alguns països i en
altres no continua sent una incògnita.

Cal tenir en compte, d’altra banda, que el mesurament que fem del risc de
divorci és indirecte, basat en prediccions més que no pas en observacions
veri!cables, i que per tant hem d’interpretar els resultats amb cautela.

En els estudis sobre demogra!a i comportament de la família, Espanya
sol ser classi!cada de manera rutinària com una societat que encaixa de
ple en el grup mediterrani, amb un alt índex de familisme, relacions de
gènere més aviat tradicionals i, naturalment, una taxa de fecunditat molt
baixa. De fet, com ho ha expressat Livi-Bacci (2001), aquests països sem-
blen haver caigut en una síndrome en què, paradoxalment, l’excés de fa-
mília resulta contraproduent per a la natalitat.

El nostre estudi, en canvi, posa de manifest que Espanya es desvia signi-
!cativament del suposat model mediterrani. A Espanya, la cohabitació
és una institució encara relativament nova, però hem constatat que les
parelles espanyoles que cohabiten tendeixen a ser sorprenentment esta-
bles. A més a més, el seu comportament pel que fa al primer !ll s’assem-
bla molt més al model escandinau, representat aquí per Noruega. Quan
analitzem les dades sobre el segon !ll, però, aquesta convergència amb el
model escandinau s’esvaeix i Espanya, un cop més, torna a encaixar en el
model mediterrani.
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V. La fecunditat i la difusió dels valors
d’igualtat de gènere

5.1. Introducció

Com hem vist al capítol 1, en l’últim mig segle la tendència general ha
estat avançar cap a «menys família». Tots els països desenvolupats han
experimentat una davallada en els matrimonis, acompanyada per un
augment dels divorcis i de la cohabitació, i les taxes de fecunditat han
caigut a nivells històricament baixos. Tot i que els països nòrdics i an-
glosaxons han experimentat una recuperació d’aquestes taxes en les úl-
times dècades, no ha estat així als països mediterranis i d’Europa de
l’est, on persisteix una situació de fecunditat molt baixa, és a dir, de
menys d’1,3 !lls per dona (Kohler i Ortega, 2002; Billari i Kohler, 2004).
A l’hora d’explicar les diferències en les tendències de la fecunditat en-
tre els diversos països, convé centrar l’atenció en alguns factors a nivell
macro, en particular els factors estructurals, les institucions i els canvis
de valors.

Alguns estudis se centren sobretot en les condicions macroeconòmiques.
Com Balbo et al. (2013) indiquen, no hi ha una associació clara entre el
PIB i l’índex sintètic de fecunditat (ISF), però si fem servir un indicador
més ampli de benestar i desenvolupament socioeconòmic, com és ara
l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), la situació canvia considera-
blement. Myrskylä et al. (2009) documenten un fenomen interessant: per
a la gran majoria de països, la relació entre l’IDH i l’ISF s’inverteix (de
negativa a positiva) a mesura que els països arriben a nivells d’IDH molt
alts. Altres estudis han analitzat algunes dimensions econòmiques espe-
cí!ques, especialment l’impacte de la desocupació i de la taxa d’ocupació

Bruno Arpino, Gøsta Esping-Andersen i Léa Pessin
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femenina. L’efecte negatiu de la desocupació en la taxa de fecunditat és
inequívoca i sistemàtica (per exemple, Örsal i Goldstein, 2010). De la ma-
teixa manera que l’IDH, però, la participació de la dona en el mercat de
treball mostra una relació en forma de U amb la taxa de fecunditat; és a
dir, que trobem un nivell de fecunditat elevat a països que presenten ta-
xes molt altes o bé molt baixes d’ocupació femenina (Ahn i Mira, 2002;
Luci i Thévenon, 2010).

Les diferències institucionals i les característiques de l’Estat del benestar
en particular també sembla que tinguin una in"uència en les taxes de
fecunditat. Una qüestió clau aquí és !ns a quin punt les polítiques labo-
rals i familiars faciliten la conciliació entre maternitat i feina i, més en
general, !ns a quin punt les polítiques contribueixen a «desfamiliaritzar»
les responsabilitats de benestar (Esping-Andersen, 2009; Sleebos, 2003).
En línies generals, els països del sud i de l’est d’Europa presenten els ni-
vells més baixos de desfamiliarització i Dinamarca, el més alt (Saraceno,
2010).

Aquest capítol se centra en l’impacte del canvi de valors sobre l’evolució
de la fecunditat. Com hem vist al capítol primer, la majoria d’explica-
cions basades en els valors han optat per una interpretació postmoderna
i argumenten que l’individualisme creixent i la priorització dels ideals de
realització personal tenen com a resultat un afebliment del compromís
amb la família (Lesthaeghe, 1995). No obstant això, aquesta tesi no té
gaire suport empíric i en realitat s’oposa a les tendències recents cap a
«més família» observades en alguns països.

Aquí ens volem centrar en l’impacte dels valors d’igualtat de gènere. En
un estudi anterior, Arpino i Tavares (2013) van concloure que els aug-
ments més notables de la fecunditat a Europa han tingut lloc als països
on han coincidit, d’una banda, un augment de l’individualisme pel que fa
a les relacions i a l’autonomia individual i, de l’altra, una disminució de
l’individualisme pel que fa als infants. Els seus resultats con!rmen la
teoria de McDonald (2004) segons la qual la igualtat de gènere a les ins-
titucions socials (és a dir, a l’educació formal i al mercat de treball) i a les
relacions de parella és una condició necessària perquè augmenti la taxa
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de fecunditat. Quan només preval la primera, és probable que la fecundi-
tat es mantingui baixa. En aquesta mateixa línia, Myrskylä et al. (2011)
mostren que la igualtat de gènere(1) és una condició necessària perquè es
produeixi una relació positiva entre taxa de fecunditat i alts nivells de
desenvolupament econòmic. Aquests resultats són coherents amb la idea
que les societats poden arribar a un equilibri més alt en matèria de fecun-
ditat un cop aconsegueixen conciliar amb e!càcia la maternitat amb la
participació de la dona al mercat de treball.

Mentre que altres treballs anteriors s’han centrat en la relació entre igual-
tat de gènere i fecunditat a escala nacional o individual, el que ens inte-
ressa aquí és investigar si la taxa de fecunditat està relacionada amb la
difusió dels valors igualitaris de gènere dins els països. Com il·lustra el
grà!c 5.1, anticipem que la taxa de fecunditat serà més baixa allà on la
família tradicional s’estigui afeblint i no hagi aparegut encara amb força
un nou model igualitari. Però quan s’hagi completat aquesta transició,
anticipem una recuperació de les taxes de fecunditat (Aassve et al., 2012;
Esping-Andersen i Billari, 2012).

GRÀFIC 5.1

Fecunditat i igualtat de gènere

Igualtat de gènere

ISF

B

C
A

(1) A Myrskylä et al. (2009), la igualtat de gènere es mesura recorrent a l’Índex Mundial de Disparitat entre Gèneres,
un indicador de la (des)igualtat de gènere estructural.
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El primer pas, doncs, és posar a prova aquesta hipòtesi. Hi afegim, però,
una segona hipòtesi, segons la qual no tan sols importen els valors igua-
litaris de gènere a escala global, sinó també com estan distribuïts aquests
valors entre els diversos grups socials (segons el nivell educatiu) i entre
homes i dones. La idea és que nivells semblants de valors igualitaris de
gènere poden tenir una rellevància diferent (i, per tant, un impacte dife-
rent en la fecunditat) segons la dispersió que presentin entre els grups. Si,
per exemple, el canvi d’actituds respecte a la igualtat de gènere l’impulsen
sobretot les dones, això podria re"ectir fortes tensions entre sexes que, al
seu torn, desembocarien probablement en una disminució de la taxa de
fecunditat.

D’altra banda, també és pertinent analitzar els valors de gènere segons el
nivell educatiu, ja que l’educació ha esdevingut un factor clau en els mer-
cats matrimonials (Blossfeld i Timm, 2003; Schwartz i Mare, 2005). Les
dades indiquen que actualment les dones estan assolint nivells educatius
superiors als dels homes als països desenvolupats (Esteve et al., 2012). Per
tant, les dones amb estudis superiors poden tenir di!cultats per trobar
parelles amb un nivell educatiu similar. Si l’educació està relacionada
positivament amb els valors igualitaris de gènere, les dones amb estudis
superiors poden estimar-se més no casar-se, o si es casen amb homes amb
un nivell educatiu més baix, això pot augmentar la proporció de parelles
amb valors de gènere diferents.

El nostre argument central és que no tan sols hi ha una relació no lineal
entre els valors d’igualtat de gènere i el nivell de fecunditat –la relació
seria positiva o negativa depenent de l’etapa en què es trobi el país en la
transició d’un model tradicional a un altre d’igualitari–, sinó que el grau
d’harmonia entre els valors de gènere d’homes i dones, i entre els valors
de gènere dels diversos nivells educatius, poden reforçar o atenuar aques-
ta relació.

En la secció següent, explorarem d’entrada si els valors d’igualtat de gè-
nere han anat convergint al llarg del temps a diverses societats avançades
i com han evolucionat les diferències per sexe i nivell educatiu. En segon
lloc, analitzarem de quina manera les diferents dinàmiques dels valors
igualitaris de gènere –pel que fa a nivells i dispersió entre els grups– estan
associades amb els nivells de fecunditat.
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5.2. Dades i mètodes

La nostra anàlisi es basa en dades de l’Enquesta mundial de valors i l’Es-
tudi europeu de valors. Es tracta d’enquestes transversals repetides que
es duen a terme aproximadament cada 10 anys (5 anys en alguns països).
La primera onada es va fer el 1981 i l’última el 2008/2009. Els països par-
ticipants, com també algunes parts del qüestionari, han anat canviat
amb els anys. Ens centrem en els països desenvolupats i n’excloem la pri-
mera onada a causa d’informació incompleta sobre el nostre indicador
d’igualtat de gènere. A ! d’obtenir un conjunt de dades equilibrat, fem
servir informació de 27 països per a tres onades: 1990-1993, 1999-2000 i
2006-2009 (vegeu la taula 5.1 per a la llista de països).

TAULA 5.1

Índex de gènere i disparitat per sexe disparitat educativa i ISF

PAÏSOS ABR.

ONADA 1990-1993 ONADA 1999-2000 ONADA 2006-2009

ÍNDEX
DE

GÈNERE

DISPARITAT
DE

GÈNERE

DISPARITAT
EDUCATIVA ISF

ÍNDEX
DE

GÈNERE

DISPARITAT
DE

GÈNERE

DISPARITAT
EDUCATIVA ISF

ÍNDEX
DE

GÈNERE

DISPARITAT
DE

GÈNERE

DISPARITAT
EDUCATIVA ISF

Alemanya
Occ. DW 68,14 0,25 0,27 1,43 63,18 0,06 0,28 1,42 63,41 0,16 0,16 1,37

Alemanya
Or. DE 65,61 0,19 0,15 1,36 59,70 0,20 0,12 1,17 72,17 0,27 0,03 1,40

Àustria AT 50,76 0,14 0,37 1,47 64,39 0,07 0,27 1,36 73,30 0,14 0,15 1,39

Bèlgica BE 59,13 0,05 0,27 1,59 78,50 0,03 0,19 1,63 86,79 –0,01 0,12 1,85

Bulgària BG 50,39 0,26 0,01 1,79 52,56 0,24 0,15 1,20 63,17 0,10 0,29 1,49

Canadà CA 79,40 0,04 0,14 1,77 84,66 0,03 0,19 1,50 85,19 0,04 0,09 1,60

Dinamarca DK 94,16 –0,03 0,07 1,66 93,51 0,06 0,03 1,74 97,57 0,00 0,03 1,86

Eslovàquia SK 43,47 0,03 0,27 2,02 58,25 0,24 0,27 1,33 58,51 0,11 0,14 1,33

Eslovènia SI 67,68 0,15 0,19 1,36 72,31 0,13 0,43 1,23 88,68 0,07 0,13 1,48

Espanya ES 70,04 0,13 0,15 1,33 71,32 0,13 0,17 1,19 81,78 0,19 0,06 1,42

EUA US 77,91 0,05 0,11 2,05 84,25 0,06 0,17 2,02 71,24 0,20 0,11 2,09

Estònia EE 50,71 0,01 0,09 2,01 76,47 0,16 0,26 1,33 74,51 0,16 0,20 1,63

Finlàndia FI 71,62 0,06 0,03 1,76 88,47 0,13 0,13 1,73 89,26 0,13 0,06 1,86

França FR 65,07 0,03 0,27 1,77 72,99 0,04 0,24 1,83 92,23 –0,04 0,08 2,00

Hongria HU 60,39 –0,02 0,32 1,82 73,76 0,11 0,22 1,31 86,02 0,08 0,20 1,33

Irlanda IE 69,43 0,07 0,25 2,10 84,46 0,06 0,13 1,91 75,86 0,20 0,13 2,06

Islàndia IS 93,06 0,04 0,05 2,23 95,14 0,05 0,07 2,04 98,02 –0,00 0,01 2,19
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PAÏSOS ABR.

ONADA 1990-1993 ONADA 1999-2000 ONADA 2006-2009

ÍNDEX
DE

GÈNERE

DISPARITAT
DE

GÈNERE

DISPARITAT
EDUCATIVA ISF

ÍNDEX
DE

GÈNERE

DISPARITAT
DE

GÈNERE

DISPARITAT
EDUCATIVA ISF

ÍNDEX
DE

GÈNERE

DISPARITAT
DE

GÈNERE

DISPARITAT
EDUCATIVA ISF

Itàlia IT 55,92 0,17 0,27 1,27 67,42 0,07 0,33 1,23 75,79 0,09 0,20 1,41

Letònia LV 51,86 0,11 0,09 1,98 74,51 0,06 0,25 1,16 72,75 0,20 0,16 1,39

Lituània LT 25,96 0,09 0,00 1,99 68,28 0,28 0,18 1,44 63,93 0,36 0,31 1,46

Països
Baixos NL 78,00 0,02 0,16 1,59 89,53 0,01 0,20 1,67 94,38 0,02 0,13 1,76

Polònia PL 39,02 0,12 0,27 2,06 52,53 0,18 0,23 1,39 66,36 0,12 0,17 1,37

Portugal PT 62,52 0,09 0,22 1,44 68,96 0,07 0,24 1,51 69,48 0,16 0,17 1,34

Regne Unit GB 71,87 0,02 0,08 1,82 74,06 0,09 0,24 1,68 86,93 0,03 0,06 1,95

Rep.Txeca CZ 48,81 –0,02 0,15 1,82 72,59 0,07 0,20 1,14 60,62 0,21 0,18 1,48

Romania RO 46,53 0,17 0,24 1,46 52,83 0,17 0,35 1,31 56,45 0,01 0,20 1,34

Suècia SE 91,10 0,03 0,14 2,09 94,88 0,08 –0,02 1,51 97,19 0,03 0,32 1,94

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta mundial de valors, l’Estudi europeu de valors, indicadors del Banc
Mundial i The Human Fertility Database.

Centrem l’atenció en una de les dimensions de la igualtat de gènere: les
actituds cap al paper de la dona en el mercat laboral. L’objectiu és captar
el context normatiu en relació amb els rols esperats d’homes i dones. Els
valors tradicionals cap als rols de gènere són representats pel model de
l’«home proveïdor» (male breadwinner); les idees igualitàries impliquen
que homes i dones tenen els mateixos drets a participar en el mercat de
treball.

Seguint recerques anteriors fetes per Azmat et al. (2004) i Fortin (2005),
el nostre indicador de la igualtat de gènere es basa en la pregunta se-
güent: «Esteu d’acord o en desacord amb l’a!rmació següent? Quan els
llocs de treball escassegen, els homes haurien de tenir més dret que les
dones a un lloc de treball». Hi ha tres respostes possibles: 1 «d’acord»; 2
«en desacord» i 3 «ni d’acord ni en desacord». Hem recodi!cat la varia-
ble en una resposta binària: 0 és «d’acord» o «ni d’acord ni en desacord»
i 1 és «en desacord». D’aquesta manera, considerem que els individus que
responen «1» mantenen valors no discriminatoris respecte a les dones
treballadores.

Limitem la mostra als enquestats entre 14 i 50 anys. El motiu d’aquesta
limitació és centrar-nos en les persones que és més probable que puguin

47759_LIBRO_36 CAT



LA FECUNDITAT I LA DIFUSIÓ DELS VALORS D’IGUALTAT DE GÈNERE 139

estar prenent decisions relatives a la fecunditat. D’ara endavant, ens refe-
rirem a aquesta mesura com l’índex d’igualtat de gènere.(2)

L’índex d’igualtat de gènere mesura el percentatge de persones enquesta-
des amb valors igualitaris per països i onades de l’enquesta. Com que la
nostra variable és binària, el percentatge és també una mesura de disper-
sió o concentració: com més proper és al 0 o a l’1, més similars són els
valors dins un país en qualsevol moment donat. Si els valors són diferents
de 0 i 1, però, un mateix nivell d’igualtat de gènere en dos països pot ocul-
tar diferents pautes de distribució entre els grups. Per tant, per analitzar
millor la difusió dels valors, també calculem el percentatge d’enquestats
amb valors igualitaris per sexe i computem la diferència per obtenir l’ín-
dex de disparitat entre sexes.

L’índex de disparitat entre sexes re"ecteix si els valors de gènere s’han
estès d’una manera semblant entre homes i dones. Així mateix, a partir
del percentatge d’enquestats amb valors igualitaris segons el nivell
educatiu,(3) calculem la diferència entre el nivell educatiu més alt i el més
baix. Podem interpretar l’índex de disparitat educativa com una mesura
de difusió dels valors de gènere entre estrats educatius.

A ! de controlar les diferències de composició, hem substituït el percen-
tatge real d’enquestats amb valors igualitaris per sexe/onada i educació/
onada per les probabilitats pronosticades de tenir valors igualitaris, em-
prant un model pròbit. Per a la disparitat entre sexes controlem l’edat i el
nivell educatiu, i per a la disparitat educativa hi incloem l’edat i el sexe.
Emprem les estimacions d’aquests models per obtenir mesures d’igualtat
de gènere especí!ques per a cada onada i país, que no estiguin esbiaixa-
des per diferències en les distribucions de sexe, edat i educació. Ens refe-
rim als nivells i les disparitats resultants com a «ajustats».

(2) Hem decidit emprar només una pregunta en lloc d’un conjunt de preguntes, ja que aquesta és l’única pre-
gunta disponible (en tres onades de l’enquesta i una àmplia mostra de països) que mesura clarament l’opinió
sobre els rols de gènere en el mercat de treball.
(3) La variable de l’educació conté informació sobre l’edat a la qual la persona enquestada completa la seva
educació. Recodifiquem aquesta variable en una variable de tres categories: baixa (fins a 16 anys); mitjana
(entre 17 i 20 anys); alta (més de 21 anys).
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Per mesurar el nivell de fecunditat de cada país i per a cada onada, usem
l’índex sintètic de fecunditat (ISF).(4) Com que l’ISF és subjecte a impor-
tants "uctuacions anuals, calculem la mitjana de tres anys de l’ISF al
voltant de l’any de l’enquesta corresponent en lloc del valor anual indivi-
dual.(5) Hem agafat els ISF dels indicadors mundials del Banc Mundial(6)

per a tots els països llevat d’Alemanya Occidental i Oriental, per a les
quals usem les dades de The Human Fertility Database.

5.3. Evolució de la igualtat de gènere

Comencem comparant els nivells i les dinàmiques de la igualtat de gènere
als països considerats durant el període 1990-2009. El grà!c 5.2 mostra la
mitjana (de diverses onades) de l’índex d’igualtat de gènere per països.
Com era d’esperar, els països nòrdics són els més igualitaris, amb valors
mitjans per damunt del 80%, seguits pels anglosaxons i alguns països de
l’Europa continental. Just per sota d’aquests països trobem Espanya, que
ocupa una posició relativament alta (74%). Altres països del sud d’Euro-
pa mostren valors molt més baixos, i en la part inferior de la distribució
trobem la majoria de països d’Europa de l’est, amb valors mitjans per
sota del 60%.

Els països seleccionats representen diferents patrons d’evolució en els va-
lors de gènere al llarg del període considerat. No tan sols varien els nivells
d’igualtat de gènere entre països, sinó també la modalitat de transició
cap a un model igualitari.

A Suècia, els valors igualitaris ja estaven àmpliament estesos l’any 1990
(90%), amb l’afegit que la difusió entre homes i dones era gairebé igual.
Juntament amb Islàndia i Dinamarca, podem considerar que la transició
cap a una societat igualitària ha arribat més o menys a terme. Al Canadà
tampoc no hi ha una disparitat signi!cativa entre sexes, i el nivell d’igual-

(4) L’ISF expressa el nombre de fills que tindria una dona hipotètica al final de la seva vida fecunda, si
durant aquesta vida el seu comportament correspongués, a cada edat, amb el que reflecteix la sèrie de taxes
específiques de fecunditat per edat observades en un any natural.
(5) Per exemple, a la primera onada l’enquesta d’Àustria es va fer el 1990, de manera que hem fet servir la
mitjana dels ISF per als anys 1989, 1990 i 1991.
(6) Les dades dels ISF provenen dels indicadors del Banc Mundial a través del mòdul STATA wbopendata
(Azevedo, 2011).
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tat de gènere no ha canviat gaire amb el temps, ja que sembla estancat al
voltant del 80%. Com suggereix el cas canadenc, alguns països poden no
arribar a completar mai la «revolució dels rols de gènere», potser a causa
de la presència de minories que s’aferren amb persistència al tradiciona-
lisme.

GRÀFIC 5.2

Nivell mitjà de l’índex d’igualtat de gènere per país
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Als Països Baixos trobem un segon escenari. Començant amb un nivell
molt més baix que el de Suècia, a la tercera onada assoleix un grau d’igua-
litarisme semblant. Resulta interessant comprovar que els valors de gène-
re s’hi han estès d’una manera molt semblant entre dones i homes (la di-
ferència sempre és propera a 0). A França i Bèlgica observem una
dinàmica molt similar, tot i que Bèlgica mostra un valor mitjà més baix
per a l’índex d’igualtat en la tercera onada.

El 1990, Finlàndia mostra un nivell mitjà més baix que el dels altres paï-
sos nòrdics. En els últims 20 anys, l’índex d’igualtat de gènere ha aug-
mentat, però molt més entre les dones (que arriben al 94%, una mitjana
semblant a la de Suècia), i per tant la disparitat entre sexes ha passat de
gairebé el 0% al 13%. A Estònia aquest procés ha estat semblant, tot i que
aquí el nivell mitjà es manté més baix.

Bulgària, Romania i Eslovènia es caracteritzen per una pauta inversa: en
aquests països, inicialment les dones estaven per davant en l’índex
d’igualtat de gènere, però els homes les van atrapar el 2008. Així i tot,
aquests països encara es caracteritzen per nivells mitjans molt baixos
d’igualtat de gènere si els comparem amb els països nòrdics i centreeuro-
peus. El 2008 els països mediterranis presentaven nivells intermedis
d’igualtat de gènere, encapçalats per Espanya, on especialment l’última
dècada ha tingut lloc un procés de difusió sostingut dels valors d’igualtat
de gènere, amb les dones al capdavant.

Evolució de la igualtat de gènere per nivell educatiu

Els resultats posen de manifest que les diferències per nivell educatiu so-
len ser estadísticament signi!catives quan comparem els grups amb estu-
dis superiors amb els que tenen el nivell educatiu més baix, mentre que en
general no és així si contrastem altres grups.

La taula 5.1 mostra que en molts països la disparitat educativa és més
gran que la disparitat entre sexes, sobretot en la primera onada. Alguns
països en aquesta primera onada tenien una disparitat educativa de més
de 25 punts percentuals (Àustria, Bèlgica, Hongria, França, Itàlia, Polò-
nia, Eslovàquia, Alemanya Occidental). Tot i que aquesta disparitat s’ha
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reduït considerablement a molts països, a la darrera onada encara po-
dem observar importants diferències entre el nivell educatiu més alt i el
més baix. De fet, la disparitat educativa en tots aquests països continua
per damunt dels 10 punts percentuals, i en el cas d’Itàlia arriba als 22
punts. És curiós observar que hi ha un petit grup de països (Bulgària,
Estònia i Lituània) que han experimentat un augment en la disparitat
educativa. La taula 5.1 mostra que en la primera onada els valors de gè-
nere d’aquests països estaven distribuïts homogèniament entre els diver-
sos grups educatius. A partir d’aleshores, els valors igualitaris de gènere
s’estenen sobretot entre el grup amb més nivell educatiu, i a la tercera
onada aquests països mostren un índex de disparitat educativa que oscil-
la entre 20 i 32 punts percentuals (les diferències són estadísticament sig-
ni!catives).

Bulgària és un cas particularment interessant perquè ha experimentat
tendències oposades en les disparitats per sexe i per nivell educatiu: hi ha
hagut una convergència de valors de gènere entre homes i dones, però
només els individus amb educació secundària i superior han experimen-
tat un augment de valors igualitaris. A Espanya ha passat exactament el
contrari: la disparitat entre sexes ha augmentat, mentre que la disparitat
educativa ha disminuït. Així, a Bulgària podem suposar que l’heterogà-
mia educativa anirà associada amb valors de gènere divergents en la pa-
rella, mentre que aquest no és el cas d’Espanya. Altres països mostren un
índex de disparitat educativa relativament estable. Aquest és el cas, per
exemple, dels Països Baixos, on els valors igualitaris de gènere estan es-
campats de manera gairebé uniforme en tots els estrats educatius.

5.4. Associació entre els valors de gènere i l’índex sintètic
de fecunditat

En aquesta secció avaluem l’associació entre l’índex sintètic de fecunditat
(ISF) i els nivells i disparitats en els valors de gènere. El grà!c 5.5 recull
l’ISF i l’índex d’igualtat de gènere per cada país i per onades. Podem
identi!car així diverses tendències de fecunditat: com van assenyalar
Myrskylä et al. (2009), els països nòrdics i anglosaxons van experimentar
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un augment de la fecunditat entre el 2000 i el 2010; els països mediterra-
nis i de l’Europa continental (llevat de França) van romandre a nivells
molt baixos de fecunditat, i d’ençà els anys noranta els països exsoviètics
van experimentar una sobtada caiguda de la fecunditat. Al mateix temps,
podem observar que tots els països s’han desplaçat cap a la dreta en l’eix
de les x, cosa que vol dir que hi ha hagut un canvi general en l’àmbit dels
valors cap a més igualtat de gènere.

GRÀFIC 5.3

Índex sintètic de fecunditat i índex d’igualtat de gènere a tres onades
de l’enquesta
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Estimem una regressió parabòlica per avaluar si la hipòtesi d’una relació
en forma de U entre l’ISF i els valors de gènere és vàlida. En la primera
onada sembla que és així. A mesura que ens desplacem dels països amb
els nivells més baixos d’igualtat de gènere als països més propers al nivell
de la mediana (calculada per al conjunt de dades i representada per la
línia discontínua vertical) observem, de mitjana, una reducció de l’ISF.
Això es veu re"ectit en el coe!cient de correlació negativa (–0,41) que
obtenim de la submostra de països amb valors d’índex d’igualtat de gène-
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re per sota de la mediana. Per als països més propers al nou equilibri
d’igualtat de gènere, els nivells creixents d’igualtat s’associen amb nivells
creixents en l’ISF (correlació = +0,33).

En la primera onada, Espanya ocupa una posició intermèdia respecte a
la igualtat de gènere (el nivell d’Espanya se situa molt a la vora de la
mediana), mentre que el seu ISF és un dels més baixos. En les onades
segona i tercera, la relació parabòlica entre ISF i valors de gènere es
con!rma, però no podem observar-hi el pendent descendent de la parà-
bola perquè tots els països han augmentat els seus nivells d’igualtat de
gènere. Podem veure-hi que, per als països que es troben per damunt
de la mediana, la igualtat de gènere creixent manté una forta associació
amb l’ISF, amb correlacions al voltant de 0,6. Espanya segueix aquesta
tendència, ja que augmenten tant els nivells d’igualtat de gènere com
l’ISF.

Als grà!cs 5.4, 5.5 i 5.6 examinem si les disparitats d’igualtat de gènere
per sexe i educació estan correlacionades amb l’ISF. En totes les ona-
des, aquestes disparitats estan associades negativament amb l’ISF: en
aquells països on els valors d’igualtat de gènere són més homogenis
entre dones i homes i entre grups educatius, trobem taxes de fecunditat
més elevades. És interessant comprovar que en la primera onada, la
correlació entre la disparitat per sexe i l’ISF era més elevada que no pas
la correlació entre la disparitat educativa i l’ISF. A les onades més re-
cents, però, totes dues disparitats estan associades de manera semblant
amb l’ISF. Cal remarcar que els valors de les disparitats són indepen-
dents del nivell general d’igualtat de gènere en qualsevol país. Per exem-
ple, al grà!c 5.5 veiem que en la primera onada Espanya, Finlàndia i el
Regne Unit mostren nivells d’igualtat de gènere molt semblants (apro-
ximadament del 70%, és a dir, prop de la mediana general), però Espa-
nya mostra disparitats molt més grans per sexe i nivell educatiu. Això
podria ajudar a explicar les diferències en els ISF de països amb nivells
similars d’igualtat de gènere. La conclusió és que perquè la taxa de fe-
cunditat augmenti no només és important el nivell global d’igualtat de
gènere, sinó el fet que aquests valors siguin compartits per homes i do-
nes.
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GRÀFIC 5.4

Índex sintètic de fecunditat i disparitats en valors de gènere per sexe
i nivell educatiu a l’onada 1990-1993
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta mundial de valors, l’Estudi europeu de valors, indicadors del Banc
Mundial i The Human Fertility Database.

GRÀFIC 5.5

Índex sintètic de fecunditat i disparitats en valors de gènere per sexe
i nivell educatiu a l’onada 1999-2000
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta mundial de valors, l’Estudi europeu de valors, indicadors del Banc
Mundial i The Human Fertility Database.
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GRÀFIC 5.6

Índex sintètic de fecunditat i disparitats en valors de gènere per sexe
i nivell educatiu a l’onada 2006-2009
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta mundial de valors, l’Estudi europeu de valors, indicadors del Banc
Mundial i The Human Fertility Database.

5.5. Conclusions

En aquest capítol hem adoptat un enfocament senzill sobre la qüestió de
si la igualtat de gènere in"ueix o no en la taxa de fecunditat. Més que no
pas centrar-nos en el comportament individual o les institucions, hem
optat per examinar com la difusió dels valors d’igualtat de gènere in-
"ueix en el nivell de fecunditat, tot comparant diversos països en el temps.
Naturalment, no podem suposar que els valors per si sols puguin explicar
completament els canvis en les taxes de fecunditat o les variacions entre
països. La nostra anàlisi no inclou altres factors explicatius, com ara el
nivell de desenvolupament, la participació de la dona en el mercat de
treball o les polítiques de suport a la família. Així i tot, el nostre estudi
ofereix suport empíric per a les hipòtesis que havíem plantejat.

En primer lloc, les dades con!rmen la hipòtesi d’una relació en forma de
U entre valors d’igualtat de gènere i ISF. A mesura que els països comen-
cen la transició que els allunya del model tradicional de família de l’«home
proveïdor», la difusió dels valors d’igualtat de gènere presenta una asso-
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ciació negativa amb la fecunditat. Més endavant, quan aquest procés
està més avançat i els nous valors igualitaris esdevenen predominants en
la societat, registrem un canvi cap a un impacte positiu. Espanya sembla
haver seguit aquesta dinàmica en l’última dècada: hi observem una difu-
sió sostinguda dels valors d’igualtat de gènere, amb les dones encapça-
lant la tendència, i veiem també com aquesta difusió s’ha vist acompa-
nyada per un augment –tot i que modest– de la taxa de fecunditat.

En segon lloc, els resultats de l’anàlisi semblen indicar que una disparitat
important en els valors d’igualtat de gènere, tant si és motivada per l’edu-
cació com pel sexe, fan baixar la taxa de fecunditat. Altrament dit, sem-
bla més probable que la fecunditat experimenti una forta recuperació on
i quan la difusió dels valors sigui homogènia. En el cas d’Espanya, hem
observat que la disparitat per sexes ha augmentat perquè l’adopció dels
valors igualitaris entre els homes s’ha quedat enrere respecte a la de les
dones. Al mateix temps, però, la disparitat per nivells educatius ha dis-
minuït. Per tant, no podem preveure una divergència de valors impor-
tant entre els membres d’una parella amb diferent nivell educatiu.
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VI. Expectatives dels homes
davant la paternitat a Espanya

6.1. Introducció

La majoria de recerques sobre la fecunditat se centren fonamentalment en
les dones. Com hem vist al capítol 1, hi ha diversos arguments que compe-
teixen per explicar per què la taxa de fecunditat de les dones ha caigut de
manera tan notòria els darrers anys. Una explicació és que l’aparició dels
valors postmaterialistes impliquen que s’atorgui més prioritat a l’autono-
mia individual i la realització personal (Lesthaeghe, 1995; Van de Kaa,
1987, 1988). Una altra és la importància creixent que assumeix la qualitat
de les relacions enfront de la maternitat (Oppenheimer, 1988). Un tercer
punt de vista sosté que les dones s’enfronten a costos d’oportunitat crei-
xents a l’hora de tenir !lls a causa de la inversió més elevada que han fet
en capital humà i del seu compromís amb el mercat laboral (Becker, 1993);
això, al seu torn, és probable que desemboqui en l’ajornament de la mater-
nitat o !ns i tot en la renúncia a tenir !lls (Blossfeld et al., 2005). Una altra
explicació associa la baixa fecunditat amb la incertesa econòmica creixent
entre les dones amb més nivell educatiu (Kreyenfeld, 2010), mentre que
una cinquena suggereix que la fecunditat disminueix si hi ha un desequili-
bri entre les aspiracions d’igualtat de la dona i la persistència de les desi-
gualtats de gènere a la família i a les institucions públiques (McDonald,
2000). Finalment, una explicació addicional sosté que el declivi de la fe-
cunditat s’explica per les di!cultats de les dones per trobar bons candidats
en el mercat matrimonial a causa de l’empitjorament de les condicions la-
borals dels homes (Oppenheimer, 1988).

M. José González, Marta Domínguez i Francesca Luppi
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Les recerques sobre la fecunditat, en canvi, tendeixen a negligir els homes,
com si les seves opinions, expectatives, incerteses o desitjos no tinguessin
cap in"uència sobre les decisions de la parella a l’hora de tenir !lls (Kravdal
i Rindfuss, 2008). Sovint es dóna per fet que les preferències dels homes
amb prou feines canvien amb el temps, que el cost creixent que represen-
ten els !lls no in"ueix en les intencions de l’home per reproduir-se i que els
nous rols de gènere no alteren la manera d’afrontar la paternitat. Aquestes
suposicions, però, actualment ja no són vàlides. Cada vegada és més evi-
dent que a les societats occidentals s’està estenent una nova paternitat con-
sistent en pares més compromesos i que tenen més cura dels !lls, mentre
que la imatge del pare passiu o distant emocionalment –sovint associada
al model tradicional de l’home proveïdor– està desapareixent gradual-
ment (Clarke i Roberts, 2002; Hobson i Morgan, 2002). Aquesta nova
paternitat té una gran rellevància social, ja que un pare compromès amb
la cura dels !lls és un factor altament bene!ciós tant per consolidar rela-
cions més estretes com per estimular resultats positius en els !lls pel que fa
a les competències cognitives i els estereotips de gènere (Marsiglio et al.,
2000).

Aquest capítol pretén omplir un buit en la recerca actual explorant el pa-
per de l’home en les decisions relatives a la paternitat i en la manera en què
construeixen el seu ideal per ser un «bon pare». L’estudi qualitatiu es basa
en una mostra de 68 homes que esperen ser pares per primer cop (la seva
parella estava embarassada en el moment de l’entrevista) en un context de
parelles de «doble sou» (tots dos treballen) a Espanya el 2011.(1) Recorrem
a les narracions dels homes per identi!car la importància dels !lls en la
seva vida, el signi!cat de «ser un bon pare» i les seves expectatives sobre la
participació a l’hora de tenir cura del !ll i de fer els ajustos laborals que
siguin necessaris. En algunes de les anàlisis també es prenen en considera-
ció els valors i les característiques de les seves parelles. Finalment, aquest
estudi pretén contribuir a millorar la comprensió de les circumstàncies
que afecten els homes a l’hora de decidir i plani!car nous models de pater-
nitat, i aportar noves dades a les recerques sobre l’ajornament i la caiguda
de la fecunditat a Espanya.

(1) Aquesta recerca ha rebut el suport del Ministeri de Ciència i Innovació (projecte CSO2010-17811),
l’Institut de la Dona (referència 43/09) i el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).
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6.2. Perspectives teòriques: pares, paternitat i cura paternal

Ser pare adquireix signi!cats diferents segons el punt de vista cultural.
Com sostenen Hobson i Morgan, un dels signi!cats del terme paternitat
[ fatherhood] és la «codi!cació cultural dels homes com a pares», cosa que
inclou els drets, els deures, les responsabilitats i l’estatus associats a la
paternitat, com també les nocions del que representa ser pares «bons» i
«dolents» (Hobson i Morgan, 2002; Lupton i Barclay, 1997). Relacionada
amb la paternitat, la cura paternal [ fathering] és el conjunt de pràctiques
que duen a terme els pares, equivalent a la cura maternal o bé de tots dos
progenitors (Quesnel-Vallee i Morgan, 2003). No obstant això, en bona
part de la literatura cientí!ca contemporània, tots dos conceptes –pater-
nitat i cura paternal– s’usen indistintament per incloure tots els rols, ac-
tivitats, deures i responsabilitats que s’espera que els pares satisfacin en
relació amb la criança dels !lls (Tanfer i Mott, 1997). En la seva anàlisi
sobre la de!nició de les dimensions relacionades amb el concepte de
«pare», Gregory i Milner (2004) desenvolupen la idea d’un «règim de
paternitat», que inclou els drets i les obligacions especí!ques que l’Estat,
la família, les polítiques d’ocupació i de temps (jornada laboral) confe-
reixen als pares (Gregory i Milner, 2005). Segons aquests autors, la famí-
lia i les polítiques d’ocupació són les dimensions que més s’han estudiat.
A països com ara el Regne Unit s’han fet recerques que analitzen les
tensions entorn dels drets dels pares (especialment després d’una separa-
ció) amb el discurs normatiu de la paternitat compromesa o nova pater-
nitat (Collier i Sheldon, 2008; Featherstone 2009; Smart i Neale, 1999).

Els significats de la nova paternitat

La majoria de recerques centrades en la masculinitat en les dècades re-
cents han subratllat i desenvolupat el concepte d’un nou pare o la paterni-
tat activa per referir-se a la construcció social i psicològica de la identitat
de l’home a les societats occidentals des dels anys setanta (Lupton i
Barclay, 1997; Henwood i Procter, 2003; Connel, 1995; Nentwich, 2008;
Deave i Johnson, 2008; Gillis, 2000). L’aparició d’aquest concepte està
vinculada al declivi percebut del model de l’home proveïdor. La vida labo-
ral i familiar dels homes i les dones ha anat convergint progressivament
(Collier, 1999; McDowell, 1997), i els canvis socials –com ara les taxes
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creixents de divorci i la reestructuració de les famílies– hi han contribuït
decisivament. La «nova paternitat participativa» es de!neix per contrast
amb el «tradicional pare absent» (Finn i Henwood, 2009). En particular,
la recerca ha remarcat el compromís emocional dels homes en la cura dels
!lls i el desig de compartir-la amb la seva parella, com també el desig de
compartir les feines de casa i la vida de família en general (Craig, 2006;
Lupton i Barclay, 1997; O’Brien, 2005). Al mateix temps, el rol de «pater-
nitat marginalitzada» s’identi!ca com una font de patiment entre els ho-
mes que voldrien exercir un rol paternal més actiu (Gillis, 2000).

Malgrat l’atenció creixent que rep entre els acadèmics l’estudi de la nova
paternitat, encara no s’ha arribat a una de!nició consensuada del concep-
te. Alguns estudis, la majoria qualitatius, centren l’atenció en aquest as-
pecte. Diversos autors, per exemple, fan servir entrevistes semiestructura-
des abans i després del part per estudiar la paternitat i presenten una
complexa trama de conceptes i comportaments per identi!car el retrat
ideal i real dels nous pares (Deave i Johnson, 2008; Anderson, 1996; Lup-
ton i Barclay, 1999; Hall, 1994). Aquests estudis se centren en la gran dis-
crepància que hi ha entre la paternitat ideal i la seva concreció posterior.
Com sostenen Cowan i Cowan (1992), la paternitat tendeix a ser més un
procés que no pas un estatus. Allò que els homes de!neixen com la pater-
nitat ideal, doncs, pot estar ben lluny dels comportaments reals. El marc
de relacions (amb la parella, els col·legues, parents, amics) i els contextos
en què actuen (mercat de treball, polítiques socials i familiars, rols cultu-
rals, etc.) modelen !nalment les possibilitats de la seva posada en pràctica.

Recentment han aparegut mesures per afavorir nous models de paternitat,
que s’emmarquen en el context general de les polítiques per la igualtat de
gèneres. En particular, la necessitat d’encoratjar el compromís paternal
s’ha vist motivada per la «inadequació del rol» masculí davant la caiguda
de les taxes de natalitat, com també els riscos creixents de divorci i separa-
ció. Aquesta perspectiva reconeix la centralitat del rol de l’home en les
decisions de la parella a l’hora de tenir !lls. Per exemple, s’ha demostrat a
bastament que la decisió de tenir un !ll la prenen conjuntament tots dos
membres de la parella (Morgan, 1985; Thomson et al., 1990; Thomson i
Hoem, 1998), i que el desacord entre ells en aquesta matèria és probable
que desemboqui en l’ajornament (Miller, Severy i Pasta, 2004). Al mateix

47759_LIBRO_36 CAT



EXPECTATIVES DELS HOMES DAVANT LA PATERNITAT A ESPANYA 153

temps, el rol històric de la dona com la «cuidadora natural» signi!ca que
les intencions de l’home han tendit tradicionalment a acomodar-se a les
preferències de la seva parella més que no pas a l’inrevés (Rindfuss et al.,
1988). Miller, Severy i Pasta (2004), per exemple, mostren que les dones
consideren els seus desitjos de maternitat més importants que els dels ho-
mes, mentre que aquests darrers creuen que les seves intencions sobre
quan tenir els !lls pesen igual que les de les seves parelles. Aquesta incon-
gruència en les percepcions pot ser el resultat d’un procés de reestructura-
ció en els rols de la família que encara no ha acabat.

Compensacions i costos d’oportunitat de la paternitat per als homes

La conciliació de feina i família encara requereix un difícil equilibri per a
la identitat i el benestar de la dona. Això queda il·lustrat pel fet que en les
parelles més igualitàries en què tots dos treballen, les dones se senten més
inclinades a posposar la maternitat que no pas els homes (Rosina i Testa,
2009). Així i tot, la idea que els !lls ara tenen un cost d’oportunitat també
per als homes apareix clarament en els estudis sobre la nova paternitat, en
particular en aquells que es refereixen a parelles en què tots dos són pro-
fessionals. La «nova paternitat» sembla més relacionada amb la manera
en què l’home intenta afrontar la identitat dual de ser alhora treballador
(proveïdor) i pare, ja que tots dos rols li exigeixen temps (Henwood i Proc-
ter, 2003). De fet, veiem que el temps dedicat als !lls ha augmentat de
manera substantiva en les últimes dècades tant per a les mares com per als
pares (Sayer, Bianchi i Robinson, 2004). Gregg i Washbrook (2003), per
exemple, remarquen la importància creixent del temps global dedicat als
!lls per tots dos progenitors, i mostren com els pares –en parelles en què
tots dos treballen– compensen la reducció de la presència maternal aug-
mentant la seva aportació.

No obstant això, com sosté O’Brien (2005), «la implicació dels pares és un
equilibri entre diners, temps i cura». Les preferències sobre els rols fami-
liars dels pares tenen una relació molt estreta amb el context econòmic i
social. Als països amb una economia feble és típic que els homes mostrin
preferència per jornades laborals prolongades, mentre que als països amb
economies més fortes és més comú el desig de gaudir de més "exibilitat
horària o de feines a temps parcial (Stier i Lewin-Epstein, 2003). Al ma-
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teix temps, el problema de la «disponibilitat d’hores» afecta tant el desig
de ser pare com els ideals de la paternitat (Daly, 1996). Especialment en els
contextos on les polítiques favorables a la família són inexistents o incapa-
ces de donar suport als pares, els homes mostren més propensió a retallar
hores de lleure més que no de feina (Sayer, Bianchi i Robinson, 2004). Les
estratègies més comunes de les dones per donar resposta a les necessitats
familiars són les feines a temps parcial o bé sortir del mercat de treball. La
qualitat i la naturalesa del temps que els pares dediquen als !lls també han
canviat. Tradicionalment, els pares participaven més en les activitats de
joc (Pleck, 1997), però Sayer, Bianchi i Robinson (2004) assenyalen que
l’augment en la participació dels pares en la cura dels !lls inclou tots els
aspectes (cura física, educació, jocs, etc.). En general observem un canvi
normatiu; els homes no només han de ser «bons treballadors» i «bons
pares», sinó també «bons marits». Això es planteja clarament quan exa-
minem el con"icte sobre el temps i els recursos que un home pot o ha de
dedicar a cada rol. Mentre que per als homes «ser un bon pare» implica
treure temps i recursos del lleure, per a algunes dones ser un «bon marit»
implica un repartiment equitatiu de la dedicació als !lls; en cas contrari,
se’n ressent la satisfacció conjugal (Kalmuss, Davidson i Cushman, 1992).

De fet, els estudis indiquen que la convergència entre gèneres és molt més
forta pel que fa al temps que pares i mares dediquen als !lls que no pas al
temps dedicat a les feines de casa (Kodz, 2003). Com s’ha observat sovint,
tenir cura dels !lls és molt més grati!cant emocionalment que dedicar-se
a les feines de casa (Oakley, 1974). Així, doncs, davant el dilema entre «ser
un bon pare i un bon marit» i renunciar a temps de lleure, sol guanyar la
reducció de la participació masculina en les feines de casa, més rutinàries.
La percepció d’injustícia en el repartiment de responsabilitats de cura i
feines de casa no és exclusiva de les dones. Segons Milkie et al. (2002), el
fet que els pares no tinguin una cura adequada dels !lls és una font d’es-
très per a les mares, però un augment indesitjat de la feina remunerada
també pot ser una font d’estrès per als pares que volen implicar-s’hi.
Aquests pares, a més a més, pateixen quan les dones mantenen el rol tra-
dicional de cuidadores úniques. Aquesta mena de «monopoli maternal»
sobre els !lls (Allen i Hawkins, 1999) posa de manifest !ns a quin punt
l’equilibri de gèneres pot implicar un complex joc de poder.
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No cal dir que una paternitat participativa està vinculada a l’entorn social
i cultural. De fet, la paternitat activa hauria d’estar positivament relacio-
nada amb les polítiques favorables a la família, com també amb el canvi de
les normes de gènere. La recerca sobre la paternitat ha de tenir en compte
clarament aquests factors. Aquest capítol es proposa omplir almenys al-
guns dels buits que tenim pel que fa a la recerca sobre els pares espanyols.

6.3. Dades i enfocament analític

Les dades d’aquesta recerca provenen del projecte d’investigació qualitati-
va internacional «TransParent» sobre la transició a la paternitat. Inclou
136 entrevistes individuals en profunditat (entrevistes per separat a tots
dos membres de la parella) i 68 entrevistes conjuntes (a tots dos membres
alhora) realitzades en quatre ciutats (Barcelona, Madrid, Pamplona i Se-
villa) el 2011. En aquest capítol ens basem sobretot en la mostra d’homes.
El projecte «TransParent» triava les parelles sobre la base de dos criteris
principals: ser de doble sou (tots dos membres de la parella treballen o
estan buscant feina) i estar esperant el primer !ll. La de!nició de parelles
de doble sou es va acabar relaxant per incloure-hi individus desocupats
per tal d’adaptar el disseny de la mostra a la crisi econòmica actual (la
desocupació havia passat del 9% el 2005 al 20% el 2011). La majoria de
parelles es van contactar durant les classes de preparació per al part. El
disseny d’aquesta recerca compta amb l’aprovació del Comitè d’Ètica de
la Universitat, que garanteix l’anonimitat dels entrevistats i l’ús exclusiva-
ment acadèmic de la informació.

Així mateix, la mostra inclou individus de diferents estrats socioeconò-
mics (taula 6.1), tot i que no és representativa de la població espanyola i,
a més, presenta alguns biaixos; per exemple, hi ha una certa sobrerepre-
sentació de parelles més grans. El 2010 l’edat mitjana a la qual les dones
espanyoles tenien el primer !ll era de 31 anys (INE),(2) mentre que aquesta
mitjana en la nostra mostra és de 34. El nivell educatiu també està lleuge-
rament esbiaixat, ja que la població amb menys educació es troba infrare-
presentada.

(2) Els principals indicadors demogràfics de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) són disponibles en línia
a www.ine.es.
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TAULA 6.1

Característiques principals de la mostra: individus (homes i dones)
en parelles de doble sou que esperen el primer fill

INDIVIDUS PERCENTATGE

Ciutat

Barcelona 34 25

Madrid 42 31

Pamplona 42 31

Sevilla 18 13

Total 136 100

Mitjana d’edat

Homes 36

Dones 34

Nivell educatiu

Educació obligatòria incompleta 5 4

Educació secundària (primer cicle) 8 6

Educació secundària (segon cicle) 36 26

Educació superior (3 anys) 27 20

Educació superior (5 anys) 54 40

Doctorat o postgrau 6 4

Total 136 100

Relació amb el mercat laboral

Funcionaris 9 7

Amb contracte indefinit 75 55

Amb contracte indefinit i autònoms 3 2

Autònoms 11 8

Amb contracte temporal 19 14

Treballadors irregulars (sense contracte laboral) 1 1

Desocupats 18 13

Total 136 100

Nota: les entrevistes es van efectuar entre el novembre de 2010 i el juliol de 2011.

No obstant això, l’objectiu d’aquesta mena de recerca qualitativa no és as-
segurar la representativitat estadística de la mostra sinó re"ectir la visió de
parelles de nivells educatius i entorns econòmics diferents, ja que aquests
factors in"ueixen en el comportament, les expectatives i els valors de gènere
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(Coltrane, 2000). La mostra ens permet d’explorar com veuen la paternitat
homes amb diferents experiències laborals i nivells educatius. Les entrevis-
tes individuals eren semiestructurades i demanaven informació sobre els
plans laborals de cada membre de la parella immediatament després del
part, si sempre havien volgut tenir un !ll i en quines circumstàncies es van
proposar la idea de tenir-lo, com es preparaven per a l’arribada del nen, les
seves referències per re"exionar sobre la maternitat/paternitat (amics i pa-
rents), els plans ideals per tenir cura de l’infant i equilibrar les responsabili-
tats laborals i familiars, i, !nalment, els plans que tenien en relació amb l’ús
dels permisos.(3) La mostra també té alguns inconvenients: per exemple, ens
falta informació sobre homes que viuen en parella i prefereixen no tenir !lls
o encara no han fet el pas d’esdevenir pares. Aquests casos podrien aju-
dar-nos a entendre els motius de l’ajornament dels !lls o el rebuig de te-
nir-ne. Així i tot, la mostra conté una bona representació d’homes per grups
d’edat (el més jove té 27 anys i el més gran, 46; 12 dels 68 homes que esperen
el primer !ll tenen 40 anys o més) i inclou una bona representació d’aquells
que han ajornat la decisió d’esdevenir pares.

6.4. El desig dels homes de ser pares i el moment ideal per tenir
el primer fill

Davant l’erosió del model de l’home proveïdor, la independència creixent
de la dona i la participació més gran dels pares en la criança dels !lls, la
percepció de l’home sobre el cost dels !lls i el moment apropiat per tenir
el primer !ll pot haver canviat. En aquesta secció comencem per explorar
el paper de l’home en la decisió de tenir un !ll i quin moment consideren
que és l’adequat per ser pares. Com veiem a la taula 6.2, es con!guren
quatre grups segons qui pren la decisió i qui sent inicialment un desig més
gran de tenir un !ll.

(3) Segons el sistema espanyol de permisos, les mares tenen dret a un permís de maternitat de 16 setmanes,
de les quals 10 poden agafar-se abans del part o bé transferir-se al pare. Els pares tenen dret a 15 dies de
permís de paternitat si són empleats o 13 dies si són autònoms. Tots dos permisos, el de la mare i el del pare,
garanteixen els sou íntegre i es poden agafar simultàniament o bé el permís del pare es pot agafar quan acaba
el de la mare. Tots dos pares també tenen dret a permisos sense sou per tenir cura dels fills (amb l’excepció
dels autònoms) per una durada màxima de 3 anys des del naixement. Finalment, els pares i mares tenen dret
a permisos a temps parcial (també coneguts com «jornada laboral reduïda») per tenir cura dels fills, amb la
reducció salarial corresponent.
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TAULA 6.2

Descripció de la mostra: membres de parelles amb doble sou que
esperen el primer fill, segons qui va prendre la iniciativa en la decisió

NOMBRE
DE PARELLES

EDAT MITJANA
DE LA DONA

EDAT MITJANA
DE L’HOME

L’home va prendre la iniciativa
de tenir el primer fill 16 24% 35 34

Ella va insistir, ell va accedir-hi 16 24% 33 35

Tots dos van estar d’acord a tenir el fill 27 40% 34 37

No estaven buscant que ella es quedés
embarassada 7 10% 36 37

Nota: dues parelles no van proporcionar informació explícita.

Al primer grup, en el qual l’home va prendre la iniciativa de tenir el primer
!ll, els homes havien estat posposant la decisió tot i covar el desig de tenir
!lls durant força temps. Molts simplement van trigar temps a trobar la
«persona adequada» i a assolir l’estabilitat emocional i professional neces-
sària. Alguns d’aquests homes veuen els !lls com el resultat obvi de la
parella. La decisió d’esdevenir pares sembla estretament connectada al
rellotge biològic. Alguns diuen que són «molt criaturers» i altres !ns i tot
segueixen amb interès els programes televisius sobre la criança dels !lls.
Tendeixen a procedir de famílies nombroses i tenen bons records de la
pròpia infantesa. Alguns també esmenten que la majoria de gent que els
envolta està tenint nens, la qual cosa és una prova més que ja ha arribat
l’hora que ells també s’hi llancin. En alguns casos, el desig de tenir !lls és
molt intens i a!rmen que és un projecte molt important en la vida de la
parella, o que la parella no arribaria a realitzar-se sense !lls. Un argument
recurrent per ajornar la paternitat en aquest grup és la idea que les seves
parelles no estaven preparades perquè volien esperar a tenir una feina es-
table o atènyer determinats objectius professionals.

Al segon grup, ella va insistir, ell va accedir-hi, hi predominen els homes
que es resisteixen a assumir les responsabilitats de la paternitat. Per a un
petit nombre d’homes d’aquest grup, la paternitat no és un element essen-
cial de les seves vides; és una cosa de la qual podrien haver prescindit fà-
cilment o no era una prioritat en el moment en què les seves parelles els ho
van suggerir. Aquests homes accepten la paternitat imminent com una
cosa inevitable bàsicament perquè no poden privar la seva parella de la
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maternitat. Un home, per exemple, esmenta que en un moment donat ell i
la seva parella van assumir el risc de no usar anticonceptius. Un altre diu
que l’embaràs simplement va arribar, i que el van acceptar, i altres fan re-
ferència al rellotge biològic de la parella com el motiu de la decisió. Molts
d’aquests homes passen dels 40 i havien decidit que no tindrien !lls. Un
altre argument esmentat sovint és que els homes mai no estan preparats
per assumir, si més no per iniciativa pròpia, una responsabilitat tan impor-
tant com la paternitat, que es percep com massa costosa per al seu estil de
vida i, sobretot, per al seu temps de lleure. Tal com diuen, han pogut gau-
dir de la vida en parella amb completa llibertat, però aviat hauran de can-
viar bona part de les seves rutines. Aquests homes no només tenen por de
la paternitat, sinó que també els fa l’efecte que no estan tan preparats per
ser pares com les dones ho estan per ser mares. Altres homes, resignats a
la idea que tard o aviat tindrien !lls, van discutir explícitament aquesta
qüestió amb la seva parella i els van demanar d’esperar !ns que la situació
laboral de tots dos millorés o s’estabilitzessin econòmicament.

El tercer grup consta de parelles en què tots dos van estar d’acord a tenir el
!ll. Per a aquest grup un tema recurrent és haver passat una llista de con-
dicions prèvies abans de ser pares, com ara la situació laboral de tots dos
o, en menor mesura, el fet d’haver trobat «la persona adequada» (molts
d’aquest grup s’acosten als 40). Sovint havien decidit explícitament ajor-
nar el tema del !ll !ns a consolidar-se professionalment, ja que la majoria
de parelles segueixen el model de doble sou, en part com a resposta a la
incertesa econòmica creixent (Abril et al., 2012). Si no assoleixen aquest
objectiu, els homes en particular s’angoixen. Un altre motiu que donen
per tenir el !ll és que la parella ha passat molt de temps sense !lls i ara ha
arribat el moment oportú per ser pares. Alguns homes van admetre que
havien dubtat de si arribarien a tenir !lls o no. Diverses parelles també
comenten que es trobaven una mica estranys, perquè els feia l’efecte que
tothom tenia !lls menys ells. Fernando va recordar les di!cultats que van
passar perquè la seva parella es quedés embarassada:

(1) FERNANDO: Sí, sí, quasi tots els amics, jo tinc 38 anys i sóc, diguem, el
més petit dels meus amics; quasi tots tenen canalla i sempre ha estat una
cosa que a mi m’ha agradat molt. Potser una mica hem passat aquesta eta-
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pa; ja fa molt temps que hi estem donant voltes i això també serà una mica
de pau per a nosaltres.

ENTREVISTADORA: Sí?

FERNANDO: Sí, després de tant de temps ens anirà molt bé.

[Fernando, 38 anys, estudis secundaris. Fátima, 34 anys, estudis universi-
taris. Matrimoni civil.]

Finalment, el darrer grup –el menys nombrós– el formen parelles que no
estaven buscant que ella es quedés embarassada. Resulta interessant com-
provar que són més aviat madurs i amb un alt nivell educatiu. En alguns
casos diuen que l’embaràs ha estat inesperat, ja que havien abandonat la
idea de tenir !lls després d’una sèrie d’avortaments espontanis. En aquests
casos, la paternitat era un projecte important que no havia estat possible
realitzar abans.

En resum, la mostra presenta una heterogeneïtat molt gran en les inten-
cions dels homes i el calendari desitjat per a la paternitat. Hi ha homes que
encoratgen o frenen les seves parelles per fer la transició a la paternitat; hi
ha homes que tenen por i d’altres que senten un desig intens de ser pares.
La qüestió important és aclarir !ns a quin punt la iniciativa de l’home en
la decisió de tenir !lls està relacionada amb els diversos ideals de la pater-
nitat. Hem de deduir que els pares que prenen la iniciativa són també els
més propensos a desenvolupar una «paternitat compromesa»? O bé que
les parelles que plani!quen conjuntament la transició al primer !ll com-
partiran les tasques de tenir-ne cura d’una manera més igualitària? La
secció següent mirarà de trobar-hi algunes respostes.

6.5. Els ideals dels homes sobre la paternitat: quins plans fan
per tenir cura del fill?

La secció anterior posava de manifest una heterogeneïtat signi!cativa en
els desigs dels homes de ser pares, en el valor assignat als !lls per tal de
tenir una relació satisfactòria i en el moment apropiat per tenir-los. El re-
sultat és que en el procés decisori subjacent no tan sols s’hi manifesten les
preferències de la dona, sinó que també hi ha presa de decisions conjunta,
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en què cada membre de la parella considera les opcions i les limitacions de
l’altre, i, com apunten Miller, Severy i Pasta (2004), els desacords també
in"ueixen en el calendari del primer !ll. Contràriament a les nostres ex-
pectatives, però, no trobem una inclinació dominant cap a un rol patern
més actiu entre els homes que han pres la iniciativa de tenir el primer !ll,
sinó que apareixen nombrosos ideals diferents entorn de la paternitat.
Trobem homes per als quals la feina té molta importància que només pre-
veuen ajustos menors en la seva vida laboral –si és que en fan cap– i que
simplement els atreu la idea de tenir criatures. Per a aquests homes, tal
com ho expressa Townsend (2002), la paternitat és un component més
d’un «paquet» culturalment determinat amb quatre elements interrelacio-
nats: casar-se, tenir !lls, una feina !xa i una casa en propietat. També
trobem homes que es proposen participar molt activament en la cura del
!ll i que resulta que estan a l’atur (treballadors manuals), per als quals el
seu rol de cuidadors està condicionat per les perspectives laborals futures;
homes amb una orientació laboral feble que s’estimarien més passar totes
les hores del dia amb la criatura, especialment el primer any, si això fos
possible, i també un grup minoritari que es proposa involucrar-se a fons a
tenir cura del !ll: homes també amb una feble orientació laboral o bé ho-
mes amb una forta vinculació amb la feina, ben situats professionalment,
per als quals l’atenció al !ll no té per què afectar negativament les seves
perspectives laborals.

En aquesta secció centrarem l’atenció en el compromís que els homes pre-
veuen adquirir a l’hora de tenir cura del !ll i en la seva estratègia per con-
ciliar aquesta activitat amb la feina remunerada. Els plans ideals seran un
re"ex del signi!cat de la paternitat per a aquests homes. En particular,
explorem què entenen per ser un «bon pare», !ns a quin punt els homes
preveuen participar en la cura del !ll durant els primers anys i els costos
d’oportunitat que impliquen aquestes decisions, com també !ns a quin
punt són partidaris de l’equilibri de gèneres a l’hora de tenir cura del !ll.
Per preveure ens referim als ajustos que els futurs pares fan per tal de posar
en pràctica les seves idees. Com hem dit més amunt, pressuposem que els
homes més favorables a una paternitat activa anticipen la necessitat de fer
ajustos en la seva vida laboral i són més propensos a assumir un reparti-
ment equitatiu del temps dedicat a tenir cura del !ll o !lla.

47759_LIBRO_36 CAT



162 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

La realitat és que la majoria d’homes de la mostra deien que estaven entu-
siasmats –uns quants també admetien que estaven morts de por– davant la
imminència de la paternitat i manifestaven explícitament el desig de ser
«pares participatius». Ben pocs se sentien còmodes amb el model del pare
absent que treballa per tirar endavant la família, tot i que uns quants ho
justi!caven com un sacri!ci per la família. Per exemple, aquest és el cas
d’Andrés, un treballador altament quali!cat i molt ben situat professio-
nalment en el seu sector, amb una jornada laboral llarga i casat amb una
dona també molt quali!cada però amb un compromís feble amb el mercat
de treball a causa de la crisi econòmica. Ell tenia molt clar que el primer
és la feina. La dona s’ocuparia de la majoria de tasques relacionades amb
el !ll de manera que ell podria continuar invertint en la seva trajectòria
professional, una cosa que considerava econòmicament bene!ciosa per a
la família a llarg termini:

(2) ANDRÉS: Hi ha gent que fa això potser a la meva empresa, és clar que hi
ha gent amb aquests per!ls, com també n’hi deu haver a molts ministeris i a
moltes altres empreses. Sincerament crec que si tens l’ambició necessària per
fer un esprint professional ara, i que després et permeti anar més tranquil,
penso que s’hauria de fer i penso també que si la dona se sent més còmoda a
casa i amb feines més "exibles i menys exigents... Sóc totalment pro família,
és a dir, que no és per ser masclista, tampoc, perquè al !nal un dels dos ha
d’estar més en unes tasques que l’altre. Tinc uns amics en què és el contrari.
[...] No, però és clar, a mi m’encantaria poder tenir d’aquí a deu anys una
situació laboral que em permetés gaudir dels meus !lls. Jo sé que !ns d’aquí
a deu anys no passarà, perquè hauré de treballar molt, però espero poder-ho
fer.

[Andrés, 36 anys. Ana, 31 anys. Tots dos amb estudis universitaris. Casats
per l’església.]

Andrés constitueix un exemple del grup de pares per als quals la necessitat
de centrar-se en la família és un pla a llarg termini. Aquí, l’assoliment de
la posició social desitjada és molt important. Aquests homes no conside-
ren la paternitat com un cost d’oportunitat en la seva trajectòria profes-
sional; al contrari, pretenen abocar-se encara més a la feina per poder tirar
endavant la família. Això no vol dir que no siguin conscients de les neces-
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sitats dels infants pel que fa a temps i atenció, però saben que aquestes
necessitats seran satisfetes sobretot per les mares i gràcies a l’ajuda exter-
na. Aquests homes comparteixen la idea que treballar intensament en el
present els permetrà gaudir més de la família en el futur. En aquests casos,
no s’esmenta cap negociació amb la parella; la necessitat de centrar-se en
la feina es presenta com una cosa inevitable, derivada de la professió que
han elegit, o bé relacionada amb una inversió que bene!ciarà la família a
llarg termini, i que les seves parelles «comprenen».

No obstant això, el «pare absent» que re"ecteix el cas que acabem de veu-
re és ben poc comú en les entrevistes que hem fet. Un discurs recurrent és
el desig de l’home d’escapar del tradicional model de família de l’home
proveïdor. Els homes comparen els seus ideals de paternitat amb els dels
seus pares i solen marcar distàncies respecte al que possiblement era el
model d’un pare autoritari i sovint absent, davant el qual adopten una
postura favorable a un model més participatiu. Per exemple, esmenten la
necessitat de millorar les seves «aptituds paternals» en aquelles facetes en
què es van sentir decebuts pels seus propis pares, com ara parar més aten-
ció al rendiment escolar o passar més temps plegats.

Malgrat el rebuig del model del pare absent, molts homes veuen difícil
trobar temps per passar amb el !ll. Evoquen repetidament la imatge del
pare que arriba a casa just a temps per banyar el nen i posar-lo a dormir, i
molts s’hi identi!quen –amb més o menys resignació–. Idealment, a la
majoria de pares els agradaria dedicar més temps als !lls i arribar a casa
abans, però no pensen que això sigui possible. Un cop més, sovint ho jus-
ti!quen per les condicions del mercat laboral o per les característiques es-
pecí!ques del seu lloc de treball. Inevitablement, per tal que els homes
puguin mantenir el seu horari laboral, moltes dones hauran de modi!car
el seu. Això, al seu torn, vol dir que les mares assumiran el rol de cuidado-
res principals entre setmana, com es re"ecteix en aquest cas:

(3) ENTREVISTADORA: Creus que fareu tots dos alguna mena d’adaptació?
Tu t’has plantejat això que em deies abans d’intentar estar en una posició
amb més marge de maniobra, oi?

UBERTO: A veure, jo crec que aquesta posició probablement em permeti dur
el bebè els matins a la llar d’infants o al lloc que calgui, i a la tarda entenc
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que em permetrà també sortir una mica abans per poder-li dedicar aquests
temps de bany, de sopar i de dormir.

[Uberto, 34 anys. Úrsula, 30 anys. Tots dos amb estudis universitaris.
Casats per l’església.]

Bona part dels homes entrevistats diuen que voldrien estar-hi implicats,
però no tenien prou clar què vol dir això exactament a la pràctica; en rea-
litat, les interpretacions eren ben diferents. Un home partidari de compar-
tir les responsabilitats, per exemple, creia que implicar-s’hi volia dir com-
partir el seu temps lliure equitativament un cop la seva dona tingués una
feina a temps complet. De fet, pensava agafar el permís de paternitat de 15
dies, mentre que la seva parella tenia previst agafar les 16 setmanes de
maternitat seguides d’un permís de maternitat que li permetés treballar a
temps parcial durant un any. A ell, un permís tan llarg li semblava econò-
micament inviable, tot i que els ingressos de tots dos eren semblants. En
aquesta parella, els valors de gènere tradicionals tenien un paper clau a
l’hora de plani!car la futura paternitat, com ho re"ecteix la diferència de
signi!cats que atorgaven a ser un «bon pare» o una «bona mare». La dona
considerava normal que fos ella la que reduís la seva jornada laboral, en-
cara que això pogués perjudicar les seves perspectives professionals:

(4) ENTREVISTADORA: I heu valorat això de la jornada reduïda, que ho faci
ella pel tema econòmic, o hi ha algun altre motiu?

DÈLIA: Doncs no, la veritat és que no ens vam plantejar el perquè, ja vam
donar per fet que seria jo. Crec que també va ser una mica per, no ho sé, per-
què allà on treballo qui s’agafa la jornada reduïda són les dones. [...] Però és
clar, jo sé que !ns que el meu marit arribi a casa qui estarà amb el bebè sóc
jo, perquè sóc jo la que continua tenint la jornada reduïda. També sóc jo la
que cobrarà menys, i això repercuteix en les despeses de la casa, que són
comunes, però és clar, sóc jo la que potser tinc més limitada la meva carrera
professional també, però ja ho sé tot, tot el que comporta, i llavors és clar que
trio, i trio estar amb el meu !ll.

[Dèlia, 32 anys. Daniel, 29 anys. Tots dos amb estudis universitaris. Casats
per l’església.]
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Per a ella, la paternitat activa volia dir establir un fort lligam amb el !ll, i
això consistia en la necessitat de passar «prou temps» amb la criatura. Per
al pare, volia dir gaudir de temps amb el !ll i mirar de no perdre’s res del
procés de criança. El que deien implicava compromisos diferents pel que fa
a la dedicació temporal, com també idees diferents sobre el propi temps. A
més a més, ella defensava una mena de monopoli a l’hora de tenir cura del
!ll durant el primer any (Allen i Hawkins, 1999) i se’n considerava la cuida-
dora legítima:

(5)DÈLIA: Sí, sol ser la mare la que redueix la seva jornada. Jo crec que hi ha
gent que pot pensar que és masclista, la societat, però crec que el vincle amb la
mare, personalment, sempre és més..., sobretot al principi, crec que és molt
important, oi?, que la mare sigui present en aquest primer any o els dos primers
anys. Hi ha gent que ho quali!caria de masclista i que l’home hauria de tenir-hi
més paper, però no ho sé, no sé realment quins horaris tenen els altres. Potser
s’ho divideixen; el que tinc pensat fer amb el meu marit és dividir-nos les tas-
ques: ell que el dugui al matí i jo el recullo a la tarda, i així el contacte amb el
pare i amb la mare és el mateix, no? Com a mínim.

[Dèlia, 32 anys. Daniel, 29 anys. Tots dos amb estudis universitaris. Casats
per l’església.]

Com a contrapunt a aquest «monopoli maternal», alguns pares són cons-
cients de la necessitat de trencar amb els rols tradicionals. Això ho expres-
sen els homes que anticipen amb realisme els canvis que hauran de fer en la
seva vida quotidiana per adaptar-se a la criança dels !lls i atènyer un esta-
tus de paternitat realment compartida. Per a ells, ser pares actius i presents
signi!ca compartir una part del control que la mare té sobre els !lls, tant en
termes d’educació com d’afecte, tal com ho expressen ells mateixos:

(6) CARLES: És clar, no, no; sens dubte que això serà així algun dia, és a dir,
que molts dies et recolzes en la Lluïsa o que la Lluïsa es recolzarà en mi. Jo
tinc una il·lusió brutal per connectar amb la meva !lla al mateix nivell que la
Lluïsa, sento aquesta necessitat. Per a mi és molt important aquesta nena,
per res en especial, perquè em fa una il·lusió terrible i perquè és un tros
d’emoció. Jo vull estar amb ella, vull ser-ne part activa. No vull que la meva
feina em resti hores de nena, i en la mesura en què pugui vull intentar-ho, i si
per a això he d’estar aquí penjat del telèfon, doncs hi estaré.
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[Carles, 38 anys. Lluïsa, 37 anys. Tots dos amb estudis secundaris (segon
cicle). Parella de fet.]

(7) ÀNGEL: Doncs m’agradaria que fos molt més compensat de poder, per
exemple, no només arribar i banyar-lo, sinó poder ser-hi per donar-li el bere-
nar i fer els deures o dur-lo al parc, que vas a un parc i és patètic, per cada
home hi ha deu mil dones [...] O el que el recull, aquests petits plaers, que
per a mi és el dia a dia; jo no he tingut aquesta !gura i no vull que hi hagi
aquest buit, oi? Potser no té per què crear-se, però com que jo ho he viscut
així, per tant, és una cosa que no vull.

[Àngel, 37 anys, estudis secundaris (segon cicle). Verònica, 31 anys, estudis
universitaris. Matrimoni civil.]

Hi ha un grup d’homes que perceben la família com una prioritat i que han
decidit adoptar un rol actiu a l’hora de tenir cura del !ll. Són conscients que
el seu horari de treball pot entrebancar –en la majoria de casos– una parti-
cipació activa, i això fa que es replantegin la relació que tenen amb la seva
feina. Aquests pares recorren a diverses estratègies per modi!car la seva
implicació amb el mercat laboral a curt termini: reduir la jornada laboral,
rebutjar les hores extres, canviar de torn, treballar per compte propi per te-
nir més "exibilitat, o !ns i tot ajornar la recerca d’un lloc de treball en el cas
que estiguin a l’atur. Aquests arguments són més comuns entre els homes
amb una dèbil orientació cap a la feina o que estan decebuts amb les possi-
bilitats que els ofereix actualment el mercat de treball. Per a aquests homes,
la decisió de tenir un !ll els ha empès a reavaluar les seves preferències i, en
alguns casos, a afrontar costos d’oportunitat signi!catius. Aquest és el cas,
per exemple, del Jordi, que va parlar amb el seu cap sobre les seves condi-
cions laborals abans que la seva parella es quedés embarassada i va ser
acomiadat tan aviat com l’empresa va tenir coneixement de la seva intenció
de tenir !lls:

(8) JORDI: Sí, nosaltres vam acordar, després d’un llarg període de vacances,
que després de l’agost de l’any passat, passades les vacances, ens posaríem a
buscar la criatura. Llavors, al setembre vaig anar a parlar amb el meu cap,
per a... bé, l’hi vaig comentar. És una persona normal, no ho sé, un cap nor-
mal i corrent, no era un malparit ni un dèspota, i bé, li vaig comentar que
estàvem mirant de tenir un !ll i que necessitava saber com estaria la cosa.
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Doncs bé, al cap d’una setmana em van despatxar, i al cap de dues setmanes
ja estàvem embarassats. Si hagués estat per mi, no ens hauríem quedat em-
barassats el mateix dia, tot igual però amb la feina, però bé, això no depenia
de mi i jo sé que a ella li feia molta il·lusió, en tenia moltes ganes. Quan em
van acomiadar va haver-hi un segon que em va passar pel cap dir-li: «De
moment, ho deixem», però de seguida vaig entendre que no, l’hauria cagada
amb això, evidentment, perquè es moria de ganes de quedar-se embarassada,
i bé, també vull que sigui feliç, si és el que ella havia esperat quasi un any.

[Jordi, 31 anys. Natàlia, 32 anys. Tots dos amb estudis secundaris (segon
cicle). Parella de fet.]

En examinar aquest grup amb deteniment, trobem que aquells que estan
disposats a assumir un rol de pare més actiu tenen una situació laboral (i
d’ingressos) semblant o més baixa que la de les seves parelles. Aquests
homes no consideren que el treball remunerat sigui una cosa de la màxima
importància, en alguns casos perquè s’han trobat en un entorn laboral
inesperat (és a dir, a l’atur o treballant en un sector que no havien previst)
o bé perquè tenen feines poc convencionals en el sector públic o simple-
ment amb un horari laboral "exible. També és freqüent que aquests homes
valorin la importància de la feina de la seva parella.

Alguns homes, per exemple, expressen clarament que la feina ha deixat de
ser l’eix central de la seva vida i que s’estimen més ser els cuidadors prin-
cipals de l’infant durant el primer any en lloc de gastar diners per pagar
algú altre que se n’ocupi. Un dels homes descriu el treball remunerat com
a merament instrumental per tal de poder fer altres activitats. Un altre (un
funcionari) considera que el seu lloc de treball no té futur i no creu que
una reducció de la seva jornada laboral perjudiqui les seves ambicions
professionals, que depenen únicament de si aprova unes oposicions. En un
altre cas, l’home té la intenció d’agafar una part del permís de maternitat
i esdevenir el cuidador principal del nen, de manera que la seva dona –que
té un lloc de treball molt exigent– es pugui concentrar en la feina. Aquesta
mena de discursos, però, no es limiten als pares amb feines poc atractives.
Per exemple, l’Odón, que treballa al sector públic i té un alt nivell educa-
tiu, com la seva parella, arriba tard a la paternitat (té 44 anys) i percep la
seva feina com una cosa instrumental; preveu fer canvis importants en la
seva vida laboral, com ara agafar els 15 dies de permís de paternitat, ajun-
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tar-los a les vacances anuals i després reduir la jornada en una tercera part
durant el primer any. També es queixa de no tenir el mateix estatus que les
mares; la llevadora li va desaconsellar assistir al curs preparatori del part:

(9) ENTREVISTADORA: A part d’anar als cursets de preparació del part.

ODÓN: A la primera i a l’última classe, però l’Antonia no ens ha deixat anar
a cap altra.

ENTREVISTADORA: No us ha deixat anar a més classes?

ODÓN: No, no, als nois no. Sí, vam anar a la primera i ens va dir, ja saps com
és l’Antonia: «Bé, als nois ja no us vull tornar a veure més !ns a l’últim dia»
(riuen tots dos), ens vam quedar tots així com dient: «Doncs mira, no ho
sé» (riu), si és així, doncs bé. Preparant-me intento ajudar-la, encara que la
veritat és que l’ajudo ben poc amb el tema de les respiracions, almenys per a
la respiració per al part.

[Odón, 44 anys. Oihane, 37 anys. Tots dos amb estudis universitaris.
Casats per l’església.]

Un cop més, la intenció dels homes d’esdevenir el cuidador principal no
està necessàriament relacionada amb el membre de la parella que va pren-
dre la iniciativa de tenir el !ll. Això ho il·lustra Federico (empleat del sec-
tor públic), que al començament es va sentir molt insegur i massa imma-
dur per ser pare, però que ara s’està preparant acuradament per ser un
pare participatiu. Es queixa de les di!cultats per trobar bons models
d’aquest rol de paternitat als mitjans de comunicació.(4) Està casat amb
una dona d’alt nivell educatiu i valors molt orientats a la feina, mentre que
ell no dóna tanta importància a les seves ambicions professionals. Gau-
deix d’un horari privilegiat (treballa de 8 a 3) i preveu passar totes les
tardes amb la seva !lla. Per a ell, la satisfacció com a pare signi!ca fer-ho
tot per tenir cura de la !lla:

(10) FEDERICO: Cuidar-la? Home, jo crec que per sentir-me realitzat com a
pare m’agradaria participar en tot el que calgui per cuidar-la, o sigui des de

(4) A França i el Regne Unit s’han dut a terme estudis que també han identificat aquesta queixa general so-
bre la manera en què les guies per als futurs pares presenten els pares (homes), en un rol clarament secundari
respecte a les mares com a progenitors i cuidadors, alhora que emfatitzen la manca natural dels homes en
habilitats paternals, cosa que els situa en un «territori desconegut» (Gregory i Milner, 2011).
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canviar-li els bolquers !ns a banyar-la, passant per anar amb ella al parc, o
al metge si puc. A mi m’agradaria implicar-m’hi, m’agradaria poder impli-
car-me en tot el que ella necessiti, i de manera egoista, vull dir perquè al !nal
és una mica la teva !lla i m’agrada participar en tot, però pel que fa a hores,
no ho sé, no sé quantes en pot necessitar.

[...] Hem passat del tema, però és només el món de les mares, nosaltres som
allà per ajudar i jo no vull ajudar, jo vull ser pare.

[...] Sí, estic molt enfadat amb les revistes, són totes «Ser pares avui», que
almenys et posen al títol, però totes van encaminades només a la mare, menys
un article o dos que he llegit. Només és com reacciona la mare, com se sent
la mare, com no sé què, com ho has de fer perquè el pare se senti i el pare és
com si no existís.

[Federico, 30 anys, estudis secundaris (segon cicle). Fabiola, 30 anys, estu-
dis universitaris. Parella de fet.]

En tot cas, són una minoria els homes que realment preveuen una paternitat
compartida. I són ben pocs els pares disposats a reduir la jornada laboral
durant els primers mesos després del part, de manera que donen per fet que
la mare serà la cuidadora principal. En molts casos això està relacionat amb
l’alletament. Les dones s’identi!quen culturalment com el centre de nodri-
ment i cura dels !lls, i els pares s’afegeixen a aquest esforç col·laborant-hi.
Molts expressen dilemes a l’hora de demanar o no els 15 dies de permís.
Saben que hi tenen dret, però pensen que als seus caps o les empreses on
treballen no els farà pas gràcia que els aga!n. Descriuen la seva decisió com
«agosarada», o que implica una certa desviació respecte a normes no escri-
tes. En esmentar aquest dilema, estan reconeixent els possibles costos
d’oportunitat associats amb el seu lloc de treball o la seva trajectòria profes-
sional. En alguns casos, els homes decideixen no agafar els 15 dies de per-
mís; aquesta decisió de vegades es justi!ca per la por de les conseqüències
que això pugui tenir, de manera que aquests homes tenen una clara percep-
ció dels costos d’oportunitat. Sovint, però, la justi!cació està més relaciona-
da amb la percepció dels futurs pares de ser insubstituïbles a la feina. En
aquests casos hi ha un estret lligam entre la identitat de gènere de l’individu
i l’activitat econòmica. Aquesta situació no tan sols es dóna entre homes
amb feines altament especialitzades, sinó també entre els que ocupen llocs
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de categories més baixes. Aquest és el cas, per exemple, de Samuel. Alta-
ment quali!cat i molt orientat a la feina –que li va molt bé–, casat amb una
dona igualment quali!cada, esmenta explícitament la necessitat d’invertir
«temps de qualitat» en la seva !lla, tot i que la seva parella es manifestava
molt escèptica respecte a la seva suposada participació. La seva conversa
re"ecteix desacord sobre les prioritats i la percepció del temps que requereix
fer-se càrrec adequadament de la nena:

(11) SAMUEL: Doncs jo crec que tindrem un model en què haurem d’utilitzar
o contractar una persona interna aquí a casa, que ens ajudi en totes les feines
de casa o que ens faci totes les feines de casa i intentar concentrar la jornada
laboral a arribar abans, no signi!cativament abans, però sí, segons com,
abans, oi? I també intentar tenir més "exibilitat en algun moment amb la
nena per poder treballar des de casa si tot continua com !ns ara, i bé, doncs
el temps lliure dedicar-lo molt a la nena.

[...] És clar, jo crec que com més temps se li dediqui, millor, d’això no hi ha
dubte, però partint de la base que com més temps se li dediqui, millor per a la
nena i per a la relació. També cal veure la qualitat del temps que es dedica,
llavors miraré de dedicar-hi més temps i que el temps que li dediqui tingui qua-
litat, i bé, procuraré que la qualitat sigui bàsicament ser-hi en els moments
importants, o els moments més fonamentals estar-hi molt pendent.

ENTREVISTADORA: De manera que tu ni tan sols et planteges la reducció de
jornada, no és possible o ni tan sols t’ho planteges.

SAMUEL: No.

SARA: Ni tan sols t’ho planteges.

SAMUEL: És que no m’ho puc plantejar, amor (esbufega), és que... (toca
l’ase), és que ja ho saps.

SARA: Sí, però...

SAMUEL: És que, diguem que treballar per compte propi té aquestes circums-
tàncies, llavors no, no veig factible treballar, o sigui, tenir una reducció de
jornada. Veig possible el que et comentava, tenir una "exibilitat o poder ve-
nir més dies a treballar des de casa quan calgui, etcètera, això sí, i si fa falta
agafar-me una tarda o un dia sencer per veure la nena me l’agafo, saps? Però
no veig factible demanar una reducció de jornada o!cial.
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SARA: Perquè tampoc no la compliries, o sigui que...

SAMUEL: Seria molt, molt complicat.

[Samuel, 38 anys. Sara, 37 anys. Tots dos amb estudis universitaris. Matri-
moni civil.]

Els futurs pares manifesten una actitud ambivalent davant els canvis que
la paternitat causarà en les seves vides. En general, els pares s’imaginen la
vida amb un nen o una nena més grans, amb qui mantindran una interac-
ció més estreta. Tenen idees més o menys de!nides sobre el que els agrada-
ria fer amb el seu !ll a aquestes edats, sobretot per fer-los participar en les
seves activitats de lleure favorites. Per als pares que no assumeixen un rol
actiu entre setmana, les activitats de lleure els caps de setmana són espe-
cialment importants. No obstant això, quan se’ls demana que expressin les
seves idees sobre la vida quotidiana amb un bebè, alguns esmenten que
tenir nens vol dir perdre llibertat, limitar la seva capacitat de tenir temps
per a ells. Aquests homes sostenen que han ajornat els !lls perquè volien
dedicar temps a altres activitats, incloses les de lleure.

(12) BERNARDO: Si en el fons ho tenia clar, però bé, hi havia una mica de
mandra, el que li passa a tot el món, no? Si penses: «No, hauré de deixar de
viatjar, el cap de setmana doncs no podré sortir...», doncs bé, ja ho he fet
durant molts anys i tampoc no passa res si ara faig una altra cosa.

[Bernardo, 33 anys, estudis universitaris. Beatriz, 28 anys, estudis secunda-
ris (segon cicle). Parella de fet.]

En altres casos els homes no esmenten activitats especí!ques, però comen-
ten que tenir nens implica un canvi de vida, passar d’una etapa centrada
en el lleure i a passar-ho bé a una altra més centrada en la família. Així,
encara que no hagin previst explícitament els canvis que es produiran a les
seves vides, creuen vagament que tenir un !ll alterarà les seves pautes de
lleure. Això ho il·lustra prou bé Gorka:

(13) GORKA: Sí, jo sí que ho he tingut clar, i tant, crec que la vida va per
etapes, vas fent anys, ara en tinc 32 i ja se m’ha passat una mica l’etapa de
sortir, de disfrutar tant; bé, de disfrutar no, de canviar, i ara doncs això, em
fa il·lusió tenir !lls...

47759_LIBRO_36 CAT



172 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

[Gorka, 32 anys. Gabriela, 27 anys. Tots dos amb estudis secundaris
(segon cicle). Casats per l’església.]

Els homes intenten compensar aquesta pèrdua de temps de lleure nego-
ciant amb les seves parelles o bé anticipant acords, de manera que un pugui
tenir temps per a les seves activitats mentre que l’altre tingui cura del nen.
Les seves re"exions sobre la necessitat d’aquests pactes posen de manifest
que els futurs pares són conscients dels canvis que hi haurà en el seu temps
de lleure.

En poques paraules, la majoria d’homes parlaven de la seva paternitat
futura com d’una cosa emocionant i grati!cant. La seva idea de la pater-
nitat sovint es basa en les seves pròpies experiències i en les dels seus amics
o familiars. Així, els futurs pares esperen transmetre els valors positius
apresos en la seva pròpia família i millorar el que en consideren dè!cits,
com ara la manca de temps passat amb el pare o la reproducció d’estils de
paternitat i maternitat antiquats. Trobem evidències d’una paternitat acti-
va en la nostra mostra, però probablement més en la teoria que en la pràc-
tica real. Tot i que pocs dels homes entrevistats coincidien amb l’estereotip
de la !gura de l’home proveïdor, emocionalment distant, molt pocs desa-
!aven els rols tradicionals anticipant, per exemple, importants ajustos
laborals.

Per què tan pocs homes preveuen una paternitat activa? Més enllà de la
persistència dels rols de gènere tradicionals, és clar que les restriccions
institucionals constitueixen una barrera per als models familiars alterna-
tius. En primer lloc, els limitats drets dels pares (equilibri feina-família)
reconeguts pel marc institucional nacional són parcialment responsables
de la lentitud dels canvis entre els futurs pares. En la nostra mostra, per
exemple, alguns dels homes tenien dubtes sobre si realment tenien dret als
15 dies de permís de paternitat, mentre que entre les dones les 16 setmanes
de permís de maternitat normalment es donen per fetes, cosa que és simp-
tomàtica de la cultura laboral tradicional. A més a més, el disseny del sis-
tema espanyol de permisos (16 setmanes per a la mare, 2 per al pare) ins-
titucionalitza des d’un bon començament els desequilibris de gènere en
l’atenció als !lls i di!culta noves pràctiques de paternitat/maternitat (La-
puerta, Baizán i González, 2011); un patró que posteriorment es veu refor-
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çat pel monopoli maternal en la cura dels !lls que adopten algunes mares,
especialment durant el primer any.

En segon lloc, l’actual crisi econòmica i la inseguretat laboral consegüent
limiten el poder de negociació dels pares al lloc de treball, ja que temen
represàlies per part de l’empresa (si, per exemple, demanen un permís de
reducció de jornada per paternitat) i es veuen obligats a acceptar les con-
dicions laborals per tal de no perdre la feina. Els futurs pares sovint es-
menten que una jornada laboral de 7 a 3 és un ideal difícil –si no impossi-
ble– d’assolir; un any de permís de paternitat és percebut com una utopia,
i el fet de poder deixar i recollir el !ll o la !lla a la llar d’infants, o !ns i tot
passar junts –la parella i l’infant– totes les tardes, es consideren privilegis.
La majoria d’homes desocupats preveuen una paternitat activa i, en al-
guns casos, la situació inesperada d’atur s’interpreta com una oportunitat
única per passar més temps amb el !ll.

Les futures mares s’enfronten a limitacions i incerteses semblants o encara
pitjors en el mercat de treball, però a diferència dels seus companys, no
poden amagar la seva maternitat imminent a la feina, de manera que so-
vint adopten prioritats o estratègies diferents per poder tenir cura del !ll
durant el primer any.

Les diferències en la participació a l’hora de tenir cura del !ll entre els
pares primerencs tenen diverses conseqüències per a la seva relació de pa-
rella i també per a la relació amb el nen o nena. Tanaka i Waldfogel (2007),
per exemple, van examinar la in"uència de les polítiques de temps, els per-
misos de maternitat i paternitat i les jornades laborals en la participació
dels pares a l’hora de tenir cura dels !lls, mitjançant les dades de la prime-
ra onada del Millennium Cohort Study (projecte multidisciplinari de recer-
ca que segueix les vides d’uns 19.000 infants nascuts al Regne Unit el
2000-2001). L’estudi conclou que l’ús del permís de paternitat i la reducció
de la jornada laboral durant els primers anys es relacionava amb una par-
ticipació més elevada dels pares en la criança dels !lls. Segons aquest estu-
di, compartir la paternitat/maternitat no només fomenta la igualtat de
gènere tant a la parella com al mercat de treball –ja que transmet el senyal
que tots dos progenitors estan igualment compromesos amb la cura–, sinó
que també reforça la relació entre pares i !lls.
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6.6. Conclusions

Als països occidentals està apareixent un nou model de paternitat, i és
probable que això afecti la decisió de tenir !lls. D’acord amb la nostra
mostra, independentment de qui pren la iniciativa per tenir el primer !ll,
els homes anticipen estratègies molt diferents per tenir cura del !ll que
tindran segons els seus valors de gènere, l’entorn laboral (la jornada), les
perspectives laborals (la centralitat de l’ocupació) i la situació laboral de la
seva parella. Les condicions i rigideses del mercat de treball tenen un pa-
per molt important en les decisions dels pares, però aquestes limitacions
sovint són considerades amb un biaix de gènere: les dones estan subjectes
a les mateixes rigideses però estan més preparades per reduir la jornada
laboral, encara que això pugui perjudicar les seves carreres professionals.
Hi ha algunes excepcions a aquesta norma, ja que alguns homes estan
disposats a involucrar-se més en les tasques de paternitat perquè les seves
parelles puguin centrar-se en la seva feina, invertint així els rols tradicio-
nals.

El rebuig, almenys idealment, del model de l’home proveïdor com a forma
antiquada i negativa de ser pare ha quedat arrelat en les experiències d’in-
fantesa d’alguns dels enquestats. De fet, solen manifestar una visió crítica
de la rígida divisió del treball basada en el gènere que tenien els seus pares,
i que en molts casos comportava un pare absent i una mare de dedicació
completa amb la qual establien una relació més estreta. Com ja hem es-
mentat, però, aquesta propensió a una paternitat activa normalment no
passa de ser un ideal, si més no en les percepcions dels futurs pares. La
majoria d’homes semblen estar entusiasmats amb l’arribada del primer !ll
i a!rmen que volen implicar-s’hi, però això s’interpreta de maneres molt
diferents. Molt homes estan resignats a fer el paper de «pare de cap de
setmana», una situació que justi!quen majoritàriament per la seva situa-
ció laboral. Tot i que els homes defensin la igualtat a l’hora de tenir cura
del !ll, sovint passa que les dones tenen previst fer ajustos difícils en la
seva feina durant el primer any per poder estar el màxim de temps amb el
seu !ll, mentre que els homes només preveuen fer-hi ajustos moderats,
com mirar d’arribar a casa abans o potser agafar-se una mica de temps o
algun dia lliure quan sigui necessari. Hi ha múltiples raons que expliquen
per què homes i dones atorguen diferents signi!cats a la idea d’una pater-
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nitat/maternitat compartida. Les dones senten que tenen més dret a absen-
tar-se temporalment de la feina, ja que això és percebut com a normal,
particularment a causa de l’alletament. En conseqüència, molts homes
senten que tenen dret a continuar amb les mateixes rutines laborals des-
prés del part i només admeten petits ajustos en l’organització de la seva
jornada laboral.

El resultat és que l’esforç d’aquests homes per involucrar-se en la cura dels
!lls pot semblar menor comparat amb els ajustos que fan les dones, però
!ns i tot això és un gran canvi respecte al pare convencional. L’esforç que
requereix ser un pare participatiu sovint es mesura per comparació als
estàndards molt baixos en la seva família d’origen. Per tant, encara que
passin molt poc temps amb el !ll, això es percep com un canvi signi!catiu.
Les dones, en canvi, afronten estàndards molt alts en relació amb la ma-
ternitat, si els mesurem per les seves pròpies experiències amb les seves
mares. Per a elles, el fet de ser la cuidadora principal en els primers mesos
després del part –gràcies als quatre mesos de permís de maternitat, les
hores de reducció de jornada per alletament i el mes addicional de vacan-
ces– sovint és percebut com «el paquet mínim».

En resum, i segons la nostra mostra, la paternitat/maternitat compartida
sembla que encara és més una il·lusió que no pas una realitat, almenys en
els primers anys de vida de l’infant; així i tot, hem trobat un petit grup de
pares que preveuen invertir els rols tradicionals i ser actius a l’hora de tenir
cura del !ll. La conseqüència principal dels plans futurs de cura i implica-
ció de pares i mares és que s’agreugin les desigualtats de gènere en les pa-
relles. Les actituds a favor d’una paternitat més participativa han guanyat
popularitat, però el context institucional i les di!cultats derivades de l’ac-
tual crisi econòmica entrebanquen bona part dels intents perquè les pràc-
tiques siguin més innovadores i igualitàries. Encara que els pares mostren
una certa bona disposició a canviar, tot indica que la majoria no podran
passar gaire temps amb el seu !ll durant el primer any, i sens dubte troba-
ran justi!cacions basades en les diferències biològiques –com ara l’alleta-
ment– per a l’adopció d’una divisió tradicional de rols en les activitats la-
borals i d’atenció a l’infant.

La crisi econòmica, malgrat tots els seus aspectes negatius, també intro-
dueix alguns elements positius en la construcció de la paternitat, ja que
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alguns homes busquen altres fonts de realització fora del mercat de treball
i eviten entorns laborals poc favorables per prioritzar el benestar i la cura
del !ll en el nucli familiar. En conclusió, les polítiques de família no només
haurien de vetllar per millorar la conciliació entre la vida laboral i la vida
familiar, sinó que haurien de fomentar la implicació dels pares en la cura
dels !lls. Això requereix, en bona mesura, qüestionar la cultura laboral
tradicional i les normes de gènere que actualment atorguen diferents drets,
responsabilitats i estatus a la paternitat i a la maternitat.
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VII. Polítiques públiques, valors
de gènere i fecunditat a Europa

7.1. Introducció

Al capítol 1 hem fet un repàs de l’abundant debat que ha generat el canvi
d’una correlació negativa a una altra de positiva entre l’ocupació femeni-
na i la fecunditat. Una explicació àmpliament compartida d’això és que
les societats amb alts nivells d’ocupació femenina també han introduït
mesures que ajuden a conciliar la maternitat amb la vida laboral (Bern-
hard, 1993; Brewster i Rindfuss, 2000).

Les recerques han posat en relleu dues dimensions: l’organització del tre-
ball i la disponibilitat de serveis d’atenció a la infància, en particular
l’oferta de llars d’infants. Les relacions de gènere també són crucials, ja
que in"ueixen en el grau en què s’accepta socialment que les mares amb
nens petits treballin i que els pares participin en la cura dels !lls i les fei-
nes de casa (Lewis, 1998; Hakim, 2000; Gershuny, 2000). El debat sobre
la conciliació feina-família potser ha !xat massa l’atenció en els rols de la
dona, alhora que ha negligit els de l’home.

Aquest capítol aborda els efectes que les institucions i les polítiques pú-
bliques tenen sobre la fecunditat. Hi ha nombrosos estudis sobre l’efecte
dels canvis en les polítiques familiars en la fecunditat (vegeu-ne el repàs
que en fa Gauthier, 2007), i els resultats són més aviat ambigus. Al cap-
davall, només s’ha con!rmat una relació positiva feble entre el compor-
tament reproductiu i una sèrie de polítiques. Una primera contribució
d’aquest capítol consisteix a ampliar el context institucional i polític exa-
minat i tenir en compte diverses dimensions de la intervenció pública

Pau Baizán, Bruno Arpino i Carlos Eric Delclòs
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relacionades amb els serveis d’atenció a la infància, les condicions del
mercat laboral, les transferències de renda i el sistema tributari.

També considerem la in"uència dels valors de gènere, per dos motius.
Primer, la dinàmica de la igualtat de gènere pot associar-se amb els can-
vis de polítiques i, segon, tots dos elements poden interactuar. Bonoli
(2008) sosté que en una societat tradicional no podem esperar que les
polítiques favorables a la família tinguin un impacte positiu en la fecun-
ditat. Per tant, el que examinarem és si els efectes de les polítiques són
diferents segons el grau d’igualtat de gènere existent en la societat.

Una segona contribució d’aquest capítol és l’ús de dades a escala indivi-
dual per examinar de quina manera els efectes de les polítiques varien
segons les característiques dels individus. Pensem que aquest pot ser es-
pecialment el cas de les diferències segons el nivell educatiu. Algunes
polítiques (per exemple, els permisos de paternitat/maternitat o la dispo-
nibilitat de llars d’infants) promouen la igualtat de gènere en reduir els
costos d’oportunitat associats al fet de tenir !lls. Altres polítiques, com
ara les prestacions per !ll, només contribueixen a reduir els costos direc-
tes dels !lls.

En examinar els efectes sobre la fecunditat segons el nivell educatiu de les
dones intentem conciliar els resultats dels estudis a nivell macro, que
mostren una relació positiva entre participació en el mercat laboral i fe-
cunditat, amb els resultats dels estudis a nivell micro, que solen trobar-hi
una relació negativa (Brewster i Rindfuss, 2000; Ahn i Mira, 2002).

Els canvis a nivell macro generalment s’han atribuït a canvis institucio-
nals i de polítiques públiques, mentre que a nivell micro la fecunditat sol
estar inversament relacionada amb l’educació. En alguns països com ara
Suècia, però, actualment les dones amb un nivell educatiu més alt presen-
ten taxes de fecunditat més elevades –o almenys no més baixes– que les
que tenen un nivell educatiu més baix (Andersson, 2000), una tendència
que pot estar estenent-se a altres països (Kravdal i Rindfuss, 2008; Shang
i Weingberg, 2013).
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7.2. La fecunditat en el context de les polítiques públiques

Les anàlisis comparatives a nivell macro basades en dades agregades
suggereixen una correlació positiva entre l’índex sintètic de fecunditat
(ISF) i la despesa pública en polítiques de suport a la família i serveis
d’atenció als infants (per exemple, Finch i Bradshaw, 2003; Bonoli, 2008).
Alguns estudis, però, hi troben efectes febles o !ns i tot contradictoris
(Castles, 2003; Gauthier, 2007; Hoem, 2008).

Els estudis que fan servir dades a nivell micro també arriben a conclu-
sions diverses. Rindfuss et al. (2007) troben que les llars d’infants tenen
un efecte positiu sobre el moment en què es té el primer !ll a Noruega;
Baizán (2009) mostra que a Espanya la disponibilitat de places a les llars
d’infants té un efecte important tant per al primer !ll com per als succes-
sius. No obstant això, un estudi de Rønsen (2004) conclou que l’impacte
dels costos de les llars d’infants i la seva disponibilitat no és estadística-
ment signi!catiu. Aassve et al. (2006) troben que les prestacions per !ll
també tenen un efecte en el calendari de naixements, però no troben un
efecte clar sobre els nivells generals de fecunditat. Kalwij (2010) analitza
l’impacte en la fecunditat dels canvis en la despesa pública destinada a
prestacions familiars, permisos de maternitat i paternitat i subvencions
per a l’atenció als infants. Segons aquesta anàlisi, els efectes de les pres-
tacions familiars no són signi!catius, però els permisos de maternitat/
paternitat i les llars d’infants contribueixen que les dones tinguin els !lls
abans i que en tinguin més. Gauthier (2007) posa en relleu que a la majo-
ria d’aquests estudis, quan es troba un efecte signi!catiu de les polítiques
públiques sobre la fecunditat, està relacionat amb el moment en què es
tenen els !lls, i els efectes solen ser minsos. D’altra banda, especialment
en el cas de les prestacions en efectiu, els efectes són més intensos a partir
del segon !ll.

Aquesta diversitat de resultats és causada, en part, per problemes meto-
dològics (vegeu Neyer i Andersson, 2008). Alguns autors subratllen la
possibilitat que les polítiques siguin endògenes a la fecunditat en el sentit
que la implantació de qualsevol política donada pot ser una resposta a
una tendència real o anticipada en el comportament reproductiu (Hoem,
2008). Per exemple, si bé s’assumeix comunament que les llars d’infants
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públiques tenen una in"uència en la natalitat, també podria passar que a
les societats on hi ha taxes de fecunditat més elevades hi hagués més pres-
sió per ampliar la xarxa de llars d’infants. D’altra banda, també podria
ser que els polítics responguessin a la fecunditat minvant mitjançant
l’aprovació de mesures natalistes.

Els canvis de polítiques en el temps i les variacions entre països també
poden re"ectir altres fenòmens subjacents, com ara una adaptació als
canvis en les relacions de gènere. Esping-Andersen i Billari (2012) des-
criuen la revolució en les relacions de gènere com un procés de difusió de
noves normes. Quan la igualtat de gènere esdevé dominant, podem pre-
veure una recuperació de la fecunditat. El desencadenant és l’augment
del nivell educatiu de la dona. Algunes característiques institucionals de
les societats (com ara el nivell de con!ança existent en les relacions so-
cials o bé el grau d’estrati!cació social) poden accelerar o entrebancar
aquest procés.

McDonald (2004) explica els nivells molt baixos de fecunditat que hi ha a
moltes societats avançades com el resultat de les diferències en el grau
d’igualtat de gènere existent en diferents institucions socials. El seu argu-
ment és que perquè la fecunditat augmenti, és necessària la igualtat de
gènere tant al si de les famílies (cosa que implica més igualtat en les feines
de casa i de cura dels !lls) com en altres institucions socials; altrament,
els costos de la fecunditat recauen desproporcionadament en la dona.
Arpino i Tavares (2013) ofereixen evidència empírica que en aquelles so-
cietats on la igualtat de gènere només s’ha estès amb èxit en les institu-
cions orientades a l’individu (educació i mercat de treball), la taxa de fe-
cunditat tendirà a romandre baixa.

Seguint aquesta línia, Myrskylä et al. (2011) demostren que la igualtat de
gènere és una condició necessària perquè la relació entre fecunditat i
desenvolupament elevat canviï de sentit (de negativa a positiva). Això és
coherent amb la idea que alguns països avancen cap a un nou equilibri,
perquè de mica en mica han superat els límits que l’augment de la parti-
cipació de la dona en el mercat laboral semblava imposar al nivell de
fecunditat.
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Durant aquesta transició en els rols de gènere, els governs han tirat enda-
vant polítiques que promouen la igualtat de gènere, facilitant que els pro-
genitors (especialment les mares, !ns ara) puguin combinar les responsa-
bilitats familiars amb les laborals. Això, al seu torn, ajuda que les parelles
puguin tenir el nombre de !lls que vulguin i en el moment que vulguin
(Thévenon i Luci, 2012). L’evolució de les normes de gènere sembla que
està estretament relacionada amb les variacions en el context institucio-
nal de suport als pares i mares treballadors (Anxo et al., 2007): per exem-
ple, els països amb una cobertura més gran de llars d’infants tendeixen a
tenir índexs més elevats de participació de les mares al mercat de treball
i rols de gènere menys rígids. Cal subratllar el paper de les institucions
socials, no només a l’hora de crear noves estructures d’oportunitats que
facilitin les decisions relacionades amb la formació de famílies, sinó tam-
bé per la seva in"uència considerable en els valors familiars. Les estruc-
tures socials i els valors s’in"ueixen mútuament al llarg del temps (Bowles,
1998; Jakee i Sun, 2001).

Les polítiques de família, les normes de gènere i les condicions del mercat
de treball estan interrelacionades, i això s’ha de tenir en compte en estu-
diar la relació entre polítiques públiques i fecunditat. No és estrany,
doncs, que els estudis fets en el passat arribessin a resultats contradicto-
ris. Les diferències en els règims de benestar (Esping-Andersen, 1999;
2009) impliquen diferències en la manera com les diverses societats orga-
nitzen la provisió de l’atenció als infants i a altres persones dependents.
En línies generals, els països del sud i l’est d’Europa presenten els nivells
més baixos de desfamilització (és a dir, el grau en què les famílies es veuen
descarregades de les responsabilitats de cura), mentre que Dinamarca
presenta el nivell més alt (Saraceno, 2010). Fins i tot si ens centrem exclu-
sivament en les polítiques familiars, cada país pot adoptar «paquets»
molt diferents. Centrar l’atenció només en un sol aspecte d’aquestes polí-
tiques pot induir a error. Thévenon (2011) recorre a l’anàlisi dels compo-
nents principals per identi!car grups de països amb paquets de políti-
ques familiars més o menys comparables.

Pascall i Lewis (2004) identi!quen cinc components –feina remunerada,
feina no remunerada d’atenció a les persones, ingressos, organització del
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temps i poder de decisió– dins els quals cal elaborar les polítiques d’igual-
tat de gènere. Els «règims de cura» identi!cats per Bettio i Plantenga
(2004) se superposen parcialment amb la tipologia de règims de benestar
proposada per Esping-Andersen (1990).

Els Estats del benestar varien considerablement pel que fa al ritme d’in-
troducció de polítiques –com ara els permisos de maternitat i paterni-
tat–, les llars d’infants públiques, els serveis a la gent gran i les presta-
cions a les famílies. Segons Pfau-Ef!nger, les diferències nacionals en
polítiques familiars es poden explicar majoritàriament pel fet que a cada
Estat se superposen dos tipus de polítiques socials. D’una banda, hi ha
les polítiques adreçades a les relacions de gènere i la família i, de l’altra,
les relatives a la seguretat social. Totes dues adopten formes diferents als
Estats del benestar d’Europa occidental (Pfau-Ef!nger, 2004). Aquesta
autora proposa cinc models ideals de família: el model d’economia de
família en què tots dos treballen en el negoci familiar; el model d’home
proveïdor i mestressa de casa; el model en el qual la dona treballa a temps
parcial i depèn de l’home proveïdor; el model de dos proveïdors econò-
mics (doble sou) que contracten els serveis de cura fora de casa, i el model
de doble sou en què es comparteixen les feines de casa i de cura (Pfau-
Ef!nger, 2004). Crompton (1999) hi afegeix un model de doble sou amb
serveis privats de cura, que sembla que és el dominant als Estats Units.
Les ideologies que prevalen en cada societat respecte als rols i el poder
assignats a cada gènere tendeixen a estar relacionades amb els paquets de
polítiques públiques de benestar (Gornick i Meyers, 2003).

En alguns països, aquests models han sofert modi!cacions substancials
en l’última dècada. Alemanya ha ampliat molt l’oferta de llars d’infants i
ha posat en pràctica una nova política de permisos de maternitat i pater-
nitat que d’una banda escurça el període en què les dones són absents de
la feina i, de l’altra, encoratja els pares perquè tinguin cura dels !lls.
Aquestes mesures constitueixen una ruptura amb les pràctiques del pas-
sat, com ara els horaris escolars de mitja jornada i un sistema !scal orien-
tat a afavorir la divisió de rols de gènere (Bujard, 2011). A Espanya algunes
comunitats autònomes també han augmentat signi!cativament la dispo-
nibilitat de llars d’infants, i s’ha introduït un (breu) permís de paternitat.
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Els canvis de polítiques i el desplegament de la transició de gènere

En les dècades recents, doncs, les societats s’han mogut en la direcció
d’una igualtat de gènere més gran. Les variacions entre països són subs-
tancials, però és possible resumir les tendències globals de les polítiques
públiques en quatre etapes, començant per la situació dels anys seixanta,
en què a tots els països dominava el model de l’home proveïdor. En la pri-
mera etapa de la transició de gènere, les dones s’incorporen al mercat de
treball, però encara no hi ha cap adaptació institucional per afavorir la
participació de la dona en el món laboral. Sovint aquesta situació ha im-
plicat una «doble jornada» que, al seu torn, ha fet minvar la fecunditat.

En la segona etapa hi ha algunes adaptacions institucionals als nous rols
assumits per la dona, com ara la promoció de les feines a temps parcial,
la introducció de permisos de maternitat i l’expansió de les escoles bres-
sol. En aquesta etapa, els rols dels homes només canvien d’una manera
marginal (Kan, Sullivan i Gershuny, 2011).

En la tercera etapa, l’adaptació institucional comença a centrar-se en els
rols de l’home, la qual cosa inclou la promoció dels permisos de paterni-
tat o l’adaptació de l’entorn laboral al creixent rol cuidador de l’home,
com ara jornades laborals més curtes o més "exibilitat horària. Els ho-
mes assumeixen cada vegada més responsabilitats tant en la cura dels
!lls com en les feines de casa, i la seva participació en el mercat laboral
comença a canviar –per exemple, augmenta l’ús dels permisos de pater-
nitat–.

La quarta etapa es caracteritzaria per un model plenament igualitari, en
què tant homes com dones treballen i són cuidadors en graus similars (el
model de «doble sou/dos cuidadors»). Naturalment, no hi ha cap societat
que hagi arribat encara a aquesta etapa. La taxa creixent d’ocupació fe-
menina ha reduït les diferències de gènere en la participació laboral, si bé
persisteixen en àrees com ara les interrupcions de la carrera professional,
la discriminació laboral, els horaris laborals i els sous. Tot i que la parti-
cipació dels homes en les feines de casa i la cura dels !lls ha augmentat a
molts països, en cap cas això compensa el grau de participació de la dona
en el treball remunerat.
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En realitat, les quatre etapes se superposen parcialment, i és probable
que el ritme dels canvis sigui particularment important per a l’evolució
de la fecunditat. Si els canvis arriben tard però es desenvolupen amb mol-
ta rapidesa, com ha passat en el cas d’Espanya, el resultat és una taxa de
fecunditat molt baixa. Si les institucions comencen a adaptar-s’hi amb
temps, com ha passat als països escandinaus, aleshores resulta més fàcil
mantenir un nivell de fecunditat més elevat.

Les diferències segons els règims de benestar també re"ecteixen varia-
cions en la manera en què els països han experimentat la transició de gè-
nere. Els règims liberals i socialdemòcrates han promogut les feines a
temps parcial i l’atenció als infants externa (cuidadors aliens a la família);
als països més familistes, en canvi, observem més resistència als canvis
(menys "exibilitat del mercat laboral, menys disponibilitat d’escoles bres-
sol, etc.). Alguns països, sobretot França i Bèlgica, es troben en una posi-
ció intermèdia i presenten serveis d’atenció als infants ben desenvolupats.

L’impacte diferencial de les polítiques

L’efecte de les polítiques d’igualtat de gènere depèn del grau de receptivi-
tat normativa. Per exemple, s’ha documentat àmpliament que les parelles
amb més nivell educatiu estan més ben predisposades a la igualtat de gè-
nere (Coltrane, 2000; Hook, 2010). Les dones amb menys estudis no tan
sols afronten costos d’oportunitat més baixos en cas d’interrompre les
seves carreres laborals, sinó que també és més probable que es trobin en
situacions de precarietat en el mercat de treball, de manera que els rols de
gènere convencionals els puguin semblar més atractius.

Per tant, podríem preveure que als Estats del benestar amb una sòlida
orientació cap a la igualtat de gènere el diferencial de fecunditat entre les
dones amb un nivell educatiu més alt i més baix hauria de ser més reduït
o inexistent. Més concretament, plantegem les hipòtesis següents:

a) La disponibilitat de places en llars d’infants hauria de tenir un efecte
positiu més fort en la fecunditat de les dones amb més nivell educatiu
que no pas en les que tenen un nivell d’educació més baix, ja que el seu
compromís amb el mercat laboral és més gran i han d’afrontar costos
d’oportunitat més alts per la maternitat.
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b) Els permisos de maternitat ben remunerats tenen un efecte positiu so-
bre la fecunditat, especialment per a les dones amb més nivell educa-
tiu. Si cobren un percentatge més alt del sou (per exemple, el 100% en
lloc del 80%), vol dir que disminueix el cost d’oportunitat de tenir !lls
i per tant això pot tenir un efecte positiu sobre la fecunditat (Gauthier
i Hatzius, 1997). Aquest efecte es preveu que sigui més fort per a les
dones amb un nivell educatiu més alt, ja que han d’afrontar costos
d’oportunitat també més elevats.

c) Les polítiques que promouen la participació de l’home en la cura dels
infants i les feines de casa tenen un efecte positiu sobre la fecunditat de
les parelles amb més nivell educatiu. Si la jornada laboral habitual
dels homes és molt llarga, això pot representar una barrera per a la
seva participació a les feines de casa i com a cuidadors. Per tant, po-
dem preveure que un nombre elevat d’hores de feina remunerada afec-
ti negativament la fecunditat.

d) La disponibilitat de feines a temps parcial facilita la conciliació i,
per tant, hauria de tenir un efecte positiu sobre la fecunditat. A les
primeres etapes de la transició de gènere, una bona part de les dones
poden estimar-se més aquesta opció (Hakim, 2000). No obstant això,
les feines a temps parcial també afavoreixen un model d’especialitza-
ció de gènere en què les dones són les cuidadores principals i aporten
ingressos secundaris o complementaris, cosa que pot resultar no gai-
re atractiva per a les dones amb més nivell educatiu. A més a més, les
característiques de les feines a temps parcial difereixen considerable-
ment d’un país a un altre. Al sud d’Europa sovint estan associades a
condicions laborals precàries, mentre que als països nòrdics i els Paï-
sos Baixos poden constituir bones oportunitats professionals que
potencialment permeten augmentar la fecunditat de les dones amb
més nivell educatiu. Aquests efectes contradictoris fan difícil pro-
nosticar l’impacte d’aquesta variable.

e) Les deduccions !scals i les prestacions per !lls es poden dissenyar de
manera que no desincentivin la participació de la dona en el mercat de
treball (Gustavsson i Stafford, 1994). No obstant això, sovint re"ectei-
xen la lògica del model convencional de l’home proveïdor (Orloff,
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2002). En general, podem pronosticar que aquesta mena de polítiques
tindran un impacte positiu més alt en els nivells de fecunditat de les
dones amb menys nivell educatiu.

7.3. Mètode, dades i estadístiques descriptives

Per a l’anàlisi, hem fet servir les dades longitudinals de l’EU-SILC (En-
questa de condicions de vida de la UE) per als anys 2004 a 2009 a 16
països de l’oest i el sud d’Europa sobre els quals també disposem d’infor-
mació contextual. Quant a l’univers objecte d’estudi, restringim l’anàlisi
a dones entre 36 i 44 anys, amb una mostra de 69.213 dones (el nombre de
dones per país oscil·la entre 2.326 i 13.871). La variable dependent usada
en totes les anàlisis és el nombre total de !lls propis que viuen a la matei-
xa llar que la mare en el moment de l’entrevista, ja que aquesta variable
s’aproxima al nombre de !lls que han tingut les dones al !nal del seu cicle
fèrtil (descendència !nal).

Variables independents

Les variables explicatives inclouen, en primer lloc, l’edat de l’enquestat
en el moment de l’enquesta i el nivell educatiu assolit. Hem codi!cat
l’educació en tres categories: !ns a educació secundària (incompleta), se-
cundària completa o estudis postsecundaris no universitaris (categoria
de referència) i estudis universitaris.

Hem complementat les dades de nivell micro amb dades a escala de país
sobre polítiques, condicions del mercat de treball i valors. Hi incloem
dades sobre prestacions familiars, permisos de maternitat i escolaritat
dels infants !ns als 3 anys. Les dades per als dos primers indicadors les
traiem de la Comparative Family Policy Database (vegeu Gauthier, 2011
per als detalls sobre els indicadors i les fonts de les dades), mentre que les
dades sobre la proporció d’infants de menys de 3 anys matriculats a les
escoles bressol procedeixen d’Eurostat, que agrega les dades de nivell
micro de l’EU-SILC. Per a la majoria d’indicadors hi ha dades disponi-
bles !ns als anys recents. Usem informació contextual que re"ecteix la
situació a mitjan anys noranta (1992-1998), quan la mitjana de dones de
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la nostra mostra van tenir els !lls. Si no disposem de dades per a aquest
període, tenim en compte les dades disponibles més antigues. En tot cas,
les variacions en el temps en els indicadors especí!cs dels països són molt
limitades.

Pel que fa a les prestacions familiars, els indicadors inclosos són els
següents:

 en dòlars EUA (ajustats perquè re"ectei-
xin paritat en el poder adquisitiu, PPA) per al segon !ll. També vam fer
proves amb les prestacions per al primer i el tercer !lls, però els resul-
tats van ser molt semblants als que obteníem per al segon !ll.

transferències !scals i de prestacions en dòlars EUA (ajustats
a la PPA) per a una família de dos !lls (famílies de dos !lls, dos proge-
nitors, un sol sou).

És difícil mesurar els permisos de maternitat de manera homogènia. Hi
ha importants variacions entre els països en relació amb la llargada total,
el nivell de compensació econòmica i els requisits per gaudir d’un permís
de maternitat (Ray et al., 2010; Wall, 2007). Saraceno i Keck (2009) ob-
serven que alguns països, com ara França, ofereixen permisos molt llargs
i generosos (vegeu també la taula 7.1). Altres, com Espanya, ofereixen
permisos força llargs, però la compensació pels ingressos té una durada
limitada. I encara d’altres, com és el cas de Grècia, ofereixen permisos
comparativament curts. D’altra banda, mentre que quasi tots els països
desenvolupats garanteixen permisos de maternitat, hi ha alguns països
que també ofereixen diversos tipus d’excedències laborals per tenir cura
dels !lls, és a dir, permisos opcionals que es poden agafar després del
període cobert pel permís de maternitat i que normalment no són exclu-
sius de les mares. Com també fan Gornick i Meyers (2003), el nostre indi-
cador té en compte aquests diversos tipus de permís, la durada i el nivell
de compensació. Concretament, considerem:

maternitat i excedències per tenir
cura dels !lls, ponderada pel nivell de prestacions en efectiu pagades
durant cada tipus de permís. D’acord amb Gauthier (2011), ho mesurem
com el percentatge de salaris femenins en el sector manufacturer. L’in-
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dicador pot ser interpretat com l’equivalent total de setmanes de permís
amb una compensació del 100% dels ingressos mitjans de la dona.

Per mesurar la disponibilitat de llars d’infants, hauríem preferit tenir da-
des sobre la provisió de places a les llars d’infants, però aquestes dades no
són disponibles fàcilment. En lloc d’això, el nostre indicador és:

infants de menys de 3 anys matriculats en llars d’infants
el 2005. Malgrat que aquest indicador té algunes limitacions (per a més
detalls, vegeu Saraceno i Keck, 2009), és àmpliament usat en aquestes
recerques.

Per recollir les condicions del mercat laboral, incloem dos indicadors:

hores de treball per setmana dels homes, refe-
rides a l’any 2000. El percentatge de dones que treballen en feines a
temps parcial, corresponent també a l’any 2000.

Finalment, per tal de mesurar la difusió dels valors d’igualtat de gènere
fem servir (com al capítol 5) dades de l’Enquesta mundial de valors i l’Es-
tudi europeu de valors. Hi incloem dades de l’onada més antiga per al
qual el nostre indicador és disponible (1999). La nostra mesura d’igualtat
de gènere es basa en una sola pregunta d’aquesta enquesta, de la mateixa
manera que al capítol 5: «Quan els llocs de treball escassegen, els homes
haurien de tenir més dret que les dones a un lloc de treball». El qüestio-
nari ofereix tres respostes possibles: 1 «d’acord»; 2 «en desacord» i 3 «ni
d’acord ni en desacord». Recodi!quem la variable en una resposta binà-
ria: 0 és «d’acord» o «ni d’acord ni en desacord» i 1 és «en desacord», i
calculem els percentatges per país. D’ara endavant, ens referirem a aques-
ta mesura com l’indicador d’igualtat de gènere.

La taula 7.1 mostra els valors de les variables independents a nivell macro
descrites més amunt i el nivell mitjà de l’índex sintètic de fecunditat (ISF)
per al període 1992-1998. Els països estan ordenats per nivell decreixent
d’ISF (mitjana).
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TAULA  7.1

ISF i indicadors macro per país

PAÍS ISF SUBSIDIS
FAMILIARS

TRANSFERÈNCIES
FISCALS I DE
PRESTACIONS

SETMANES
DE PERMÍS

PONDERADES

MATRÍCULA
A LES LLARS
D’INFANTS

JORNADA
LABORAL DELS

HOMES

% DE DONES
EN FEINES
A TEMPS
PARCIAL

VALORS
D’IGUALTAT DE

GÈNERE

Irlanda 1,91 32,89 2.357,33 9,80 20,00 41,56 32,77 74,50

Noruega 1,86 100,22 3.498,30 41,19 33,00 37,99 33,37 84,85

Finlàndia 1,79 100,01 2.513,59 79,01 27,00 40,09 14,27 87,07

Suècia 1,77 74,14 1.753,46 49,95 53,00 39,11 20,29 94,95

Dinamarca 1,76 65,05 3.902,45 32,23 73,00 38,53 21,60 91,60

Regne Unit 1,74 54,51 2.044,02 7,79 29,00 42,79 38,73 73,17

França 1,71 110,93 2.424,82 76,17 32,00 38,92 24,02 72,65

Luxemburg 1,70 150,89 6.274,37 42,00 22,00 40,83 28,19 73,80

Bèlgica 1,59 128,72 5.934,14 24,17 42,00 40,85 34,29 68,55

Països Baixos 1,57 79,50 2.974,99 15,43 40,00 36,43 59,09 81,10

Portugal 1,47 21,21 918,31 13,53 30,00 41,26 8,59 68,40

Àustria 1,44 98,54 3.674,28 49,64 4,00 40,62 27,11 61,85

Grècia 1,33 14,56 2.049,72 7,79 7,00 44,99 10,60 80,10

Alemanya 1,30 79,57 4.676,07 39,71 16,00 40,60 35,55 73,03

Itàlia 1,24 79,61 2.223,06 25,00 25,00 41,36 24,59 65,00

Espanya 1,21 24,55 1.152,96 14,86 39,00 41,82 16,56 75,90

Mitjana 1,59 75,93 3.023,24 33,02 31,15 40,65 25,53 75,27

Nota: per a l’ISF, els subsidis familiars, les transferències fiscals i de prestacions i les setmanes de permís
ponderades, recollim el valor mitjà del període 1992-1998. Per a les altres variables, les dades es refereixen
a un any específic (el més proper possible a 1998): 2000 per a les matrícules a llars d’infants, 2005 per a la
jornada laboral dels homes i el percentatge de dones ocupades a temps parcial, i 1999 per als valors d’igualtat
de gènere.

Veiem com els països tendeixen a agrupar-se. Els del nord d’Europa, amb
els nivells de fecunditat més alts, puntuen més alt en tots els àmbits rela-
cionats amb les polítiques i, en particular, respecte a les places en llars
d’infants i els valors d’igualtat de gènere. Altres països es caracteritzen
per valors elevats només en un indicador. Per exemple, Luxemburg i Bèl-
gica es caracteritzen per generoses transferències i subsidis familiars,
mentre que els Països Baixos presenten el percentatge més alt de dones en
feines a temps parcial.

A l’extrem inferior de la distribució d’ISF se situen els països d’Europa
del sud, més Àustria i Alemanya. Es caracteritzen per baixos nivells
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d’igualtat de gènere i contextos desfavorables en matèria de polítiques i
mercat de treball. Un cas curiós és el d’Itàlia, que mostra nivells relativa-
ment elevats de despesa pública en subsidis familiars, però baixos nivells
d’inscripció a les llars d’infants, llargues jornades laborals, baixos índexs
de feines a temps parcial i també una baixa puntuació en l’índex d’igualtat
de gènere. Espanya presenta resultats baixos en tots els indicadors de
prestacions familiars i mercat de treball, però té una puntuació relativa-
ment alta pel que fa a inscripció a les llars d’infants.

Mètode

Atès que la nostra variable dependent és una variable discreta (nombre
de !lls), fem servir el model de regressió de Poisson (Cameron i Trivedi,
1998) per estimar la relació entre les variables contextuals i la fecundi-
tat.(1) Utilitzem models d’efectes aleatoris multinivell per tenir en compte
la no independència de les observacions d’individus que viuen al mateix
país.

7.4. La interacció entre educació, igualtat de gènere i polítiques

La taula 7.2 presenta els resultats dels models Poisson multinivell que
preveuen el nombre de !lls que una dona té als 36-44 anys. Els models 1
a 8 mostren els efectes principals de diverses variables contextuals, con-
siderades una per una, tenint en compte, a més a més, els efectes de l’edat
i nivell educatiu de la dona. Com podem veure, l’efecte de l’educació és
negatiu, ja que les dones amb un nivell educatiu més alt tenen menys !lls.
La variància estimada de l’efecte aleatori a nivell de país (última !lera de
la taula 7.2) és estadísticament signi!cativa en tots els models, cosa que
indica que hi ha una variació substancial entre països en el nombre mitjà
de !lls.

(1) Fem servir la prova de Vuong per comprovar que la presència de zeros no esbiaixa el resultat. Com que
la prova va ser refutada per a cada especificació de model considerada, vam optar pel model de Poisson.
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TAULA 7.2

Resultats dels models de regressió que estimen el nombre final
de fills (efectes principals de les variables)

MODEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nivell educatiu

Baix 0,094*** 0,094*** 0,094*** 0,094*** 0,094*** 0,094*** 0,094*** 0,094***

Mitjà (ref.)

Alt –0,041*** –0,041*** –0,041*** –0,040*** –0,041*** –0,040*** –0,041*** –0,041***

Subsidis familiars –0,002**

Transferències
fiscals i de
prestacions –0,000**

Setmanes
de permís
ponderades 0,002

Inscripció a les
llars d’infants 0,003

Jornada laboral
dels homes –0,029*

Percentatge de
dones en feines a
temps parcial 0,002

Valors d’igualtat
de gènere 0,009***

Constant –3,163*** –3,143*** –3,137*** –3,218*** –3,244*** –2,003*** –3,208*** –3,879***

Var (país) 0,013*** 0,009*** 0,008*** 0,012*** 0,011*** 0,010*** 0,012*** 0,006***

Nota: + p<0,10 * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.

També observem un efecte negatiu de la variable «subsidis familiars per al
segon !ll» sobre el nombre !nal de !lls. Això també és així en els subsidis
familiars per al primer i el tercer !ll (aquests resultats no es mostren). Per
tant, els subsidis familiars contribueixen a reduir la fecunditat. Aquest efec-
te negatiu, però, no és igual per a totes les dones. Quan fem interactuar el
subsidi familiar per al segon !ll amb el nivell educatiu de la mare observem
que l’efecte difereix segons el nivell educatiu: aquest efecte és negatiu per a
tots els grups educatius, però per a les dones amb menys nivell educatiu és
més feble (taula 7.3, model 1).(2) Obtenim un resultat semblant utilitzant les
transferències !scals i de prestacions (taula 7.2, model 3, i taula 7.3, model
2) i els subsidis adreçats als !lls segon i tercer (no mostrats).

(2) Aquests coeficients d’interacció es calculen sense incloure altres variables contextuals en el model.

47759_LIBRO_36 CAT
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TAULA 7.3

Resultats dels models de regressió que estimen el nombre final de fills,
mostrant els efectes de la interacció de l’educació amb les variables
contextuals

MODEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nivell educatiu

Baix 0,07658*** 0,07428*** 0,12642*** 0,12251*** –0,69959*** 0,16258*** 0,41312***

Mitjà

 Alt –0,03248*** –0,03146*** –0,04858*** –0,10117*** 0,31254* –0,03429+ –0,25994***

Subsidis familiars –0,00182**

Baixos 0,00038***

 Alts –0,00070***

Transferències
fiscals i de
prestacions –0,00007**

Baixes 0,00001***

Altes –0,00003***

Setmanes de
permís ponderades 0,00182

Baixes –0,00115**

Altes 0,00023

Inscripció a les llars
d’infants 0,00229

Baixa –0,00096+

 Alta 0,00179***

Jornada laboral
dels homes –0,03064*

Baixa 0,01937***

 Alta –0,00876*

Percentatge de
dones en feines a
temps parcial 0,00249

Baix –0,00273***

 Alt –0,00021

Valors d’igualtat de
gènere 0,00935***

Baixos –0,00435***

 Alts 0,00278***

Constant –3,14042*** –3,13490*** –3,22441*** –3,23331*** –1,92308*** –3,23168*** –3,87877***

Var (país) 0,00847*** 0,00793*** 0,01202*** 0,01146*** 0,01016*** 0,01344*** 0,00466***

Nota: + p<0,10 * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.
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L’efecte dels permisos no és signi!catiu a la taula 7.2 (model 4), però quan
es té en compte la interacció amb l’educació (taula 7.3, model 3), d’acord
amb el que s’esperava, l’efecte dels permisos augmenta paral·lelament
amb el nivell d’educació de la dona.

El patró observat per a la proporció d’infants matriculats a les escoles
bressol és similar. El model 4 de la taula 7.3 mostra que l’efecte de les llars
d’infants és, en conjunt, positiu per a tots els nivells educatius. No obs-
tant això, aquest efecte és més gran a mesura que augmenta el nivell edu-
catiu de la dona.

L’efecte global de la jornada laboral dels homes és coherent amb les nos-
tres expectatives. Les jornades llargues tenen un clar impacte negatiu en
el nombre de !lls (taula 7.2, model 6). Encara que les jornades laborals
més llargues dels homes afecten negativament la fecunditat en tots els
grups educatius, l’efecte és especialment intens en les dones amb educa-
ció superior (taula 7.3, model 5).

El grau d’accés de les dones a llocs de treball a temps parcial no sembla
que tingui cap efecte important en general. Un cop més, però, l’efecte
difereix segons els nivells educatius: és negatiu només per a les dones amb
un nivell educatiu baix.

I quina és la in"uència de les normes d’igualtat de gènere en la població?
Com també vèiem al capítol 5, com més estesos estan els valors favora-
bles a la igualtat de gènere en un país, més alta és la seva taxa de fecun-
ditat (taula 7.2, model 8). Un cop més, l’efecte varia marcadament segons
el nivell educatiu (taula 7.3, model 7). L’efecte dels valors d’igualtat de
gènere és positiu per a tots els grups educatius, però encara és més fort
per a les dones amb un nivell educatiu més alt. Les persones més instruï-
des són les que tenen menys probabilitats d’adherir-se a un model fami-
liar tradicional i les que obtenen més bene!cis de la difusió de valors fa-
vorables a la igualtat de gènere.

Finalment, havíem pronosticat que les polítiques de conciliació tindrien
un efecte més gran com més igualitària fos una societat en matèria de
gènere. La taula 7.4 mostra que les úniques interaccions signi!catives
entre els valors d’igualtat de gènere i les variables relatives a les polítiques
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es produeixen en els subsidis familiars. Per a nivells d’igualtat de gènere
baixos, l’efecte dels subsidis familiars és positiu. A mesura que la igualtat
de gènere augmenta, el seu efecte minva i, a les societats igualitàries, es-
devé negatiu.

TAULA 7.4

Resultats dels models de regressió que estimen el nombre final de
fills, mostrant els efectes d’interacció dels valors de gènere amb les
variables contextuals

MODEL (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nivell educatiu

Baix 0,09475*** 0,09443*** 0,09448*** 0,09439*** 0,09445*** 0,09474***

Mitjà (ref.)

 Alt –0,04061*** –0,04074*** –0,04060*** –0,04060*** –0,04061*** –0,04060***

Subsidis familiars 0,10838**

Valors d’igualtat
de gènere 0,00757*** 0,00780*** 0,00804** 0,00997* –0,05168 0,01400*

Sf * valors –0,00169**

Transferències fiscals
i de prestacions 0,00059

Tfp * valors –0,00001+

Setmanes de permís
ponderades 0,00078

Spp * valors 0,00000

Inscripció a les llars
d’infants –0,00148

Ili * valors 0,00001

Jornada laboral
dels homes –0,13330

Jlh * valors 0,00149

Percentatge de
dones en feines
a temps parcial 0,01698

Ftp * valors –0,00019

Constant –3,70347*** –3,73411*** –3,86800*** –3,90222*** 1,57039 –4,30871***

Var (país) 0,00306** 0,00432*** 0,00590*** 0,00359** 0,00616*** 0,00550***

Nota: + p<0,10 * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001.
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7.5. Conclusions

Quin impacte tenen les polítiques públiques en la fecunditat? Per compa-
ració a la majoria d’anàlisis, hem centrat la nostra atenció en les políti-
ques d’una manera més global, incloent-hi no tan sols indicadors de po-
lítiques familiars (com ara els subsidis o la disponibilitat de llars d’infants),
sinó també indicadors relatius al mercat laboral. A més a més, no hem
enfocat el con"icte feina-família com un afer exclusivament femení. D’al-
tra banda, també hem tingut en compte la in"uència de les normes de
gènere. Les normes d’igualtat de gènere i el context de les polítiques po-
den interactuar, amb l’efecte potencial d’enfortir o afeblir les polítiques,
segons la prevalença dels valors d’igualtat de gènere en la població.

Encara que les nostres anàlisis no suposen una prova de causalitat, els
resultats obtinguts suggereixen que les polítiques que donen suport a un
model favorable a la igualtat de gènere tenen un efecte positiu sobre la
fecunditat. Per exemple, els nostres resultats indiquen que el fet que els
homes tinguin una jornada laboral més curta té un efecte positiu en la
fecunditat, com també el té una oferta més gran de llars d’infants. Però
és evident que, sempre d’acord amb els nostres resultats, els efectes de les
polítiques són marcadament diferents segons els nivells educatius. Hi ha
interaccions estadísticament signi!catives entre el nivell educatiu de les
dones i totes les variables de polítiques i normes de gènere analitzades.
Finalment, els nostres resultats indiquen que les polítiques adreçades a
mantenir el rol tradicional de les dones, com ara els subsidis familiars,
poden tenir un efecte positiu sobre la fecunditat només en aquells països
on encara no s’han generalitzat els valors d’igualtat de gènere.
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Conclusions

Al llarg del darrer mig segle, tots els països avançats han experimentat
una caiguda remarcable en la taxa de fecunditat. Cal tenir en compte,
però, que aquesta davallada ha tingut lloc després d’un període –el que
va seguir la Gran Depressió i la Segona Guerra Mundial– de nivells de
natalitat excepcionalment elevats.

No obstant això, hi ha algunes diferències importants en la manera en
què s’ha desenvolupat aquesta transició de la fecunditat. En un grup de
països, la davallada ha estat relativament modesta i s’ha recuperat tot
seguit d’una manera clara i sostinguda: els Estats Units, el Canadà i al-
guns països europeus (el Regne Unit, França, els Països Baixos i els paï-
sos escandinaus) sembla que han assolit un equilibri de fecunditat estable
entorn dels 2 !lls per dona.

En un altre grup, en canvi, la caiguda ha estat molt més pronunciada i la
recuperació encara no ha arribat. Aquesta síndrome de fecunditat molt
baixa (lowest-low fertility) és evident als països mediterranis, entre els
quals trobem Espanya. Després de l’any 2000 va haver-hi indicis d’una
certa recuperació, però –com hem vist al capítol 2– va ser feble i de curta
durada. Hi ha també molts altres països que semblen encallats en un
equilibri de baixa fecunditat aparentment inamovible i que es va autore-
produint. L’índex sintètic de fecunditat (ISF) d’Alemanya, per exemple,
fa més de tres dècades que se situa al voltant d’1,4.

Davant d’aquesta realitat, la pregunta principal que guia aquest estudi
és: quines són les condicions que cal satisfer perquè un país emprengui
una recuperació ferma de la seva taxa de fecunditat? Aquesta pregunta,

Gøsta Esping-Andersen
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al seu torn, en comporta una altra de prèvia: per què hem de preocu-
par-nos tant per la natalitat?

En els encesos debats que hi ha hagut en la darrera dècada sobre la cai-
guda de la natalitat, la preocupació dominant ha girat entorn dels efectes
d’una fecunditat persistentment baixa en l’envelliment de la població.
Aquesta preocupació està ben justi!cada per les previsions futures de la
taxa de dependència de la gent gran i les seves conseqüències sobre el
creixement econòmic a llarg termini. Es calcula que l’envelliment de la
població tindrà un efecte negatiu –entorn del 0,7% anual– sobre el creixe-
ment del PIB de la UE. Espanya és un cas extrem: el 2050 la seva taxa de
dependència de la gent gran augmentarà aproximadament en un 140%.

La inquietud que volem destacar en aquest estudi és d’una altra mena, ja
que considerem la problemàtica associada a la baixa fecunditat com una
qüestió de benestar. Què implica això? Com hem documentat, és evident
que les preferències dels ciutadans dels països avançats convergeixen en-
torn de la norma dels 2 !lls o més. De fet, aquest ideal s’ha mantingut
molt estable des de les dècades de la postguerra i amb prou feines varia
d’un país a un altre. La proporció de dones (i homes) que no volen tenir
!lls és marginal a totes les societats. No obstant això, la diferència que
observem entre el nombre de !lls que es voldrien tenir i els que es tenen
realment sovint és considerable. A Itàlia, per exemple, el 20% de les do-
nes !nalitzen la seva etapa reproductiva sense !lls, i a Espanya aquesta
xifra és del 12%. Així mateix, el 30% de les dones espanyoles no van més
enllà del primer !ll. Aquest dè!cit de benestar, en canvi, és molt reduït
als països escandinaus. Per què?

Com hem vist al capítol 1, les dues teories dominants que guien la recerca
sobre fecunditat pronostiquen un escenari semblant de davallada de nai-
xements. Segons la in"uent teoria econòmica de Gary Becker, això s’ex-
plicaria perquè els costos d’oportunitat de la maternitat augmenten a
mesura que les dones tenen un nivell educatiu i una implicació laboral
cada vegada més elevats. En una línia similar, les tesis postmodernes
expliquen la caiguda de l’interès pels !lls no per motius econòmics sinó
més aviat pel sorgiment de nous valors que prioritzen l’individualisme i
la realització personal.

47759_LIBRO_36 CAT



198 EL DÈFICIT DE NATALITAT A EUROPA

Tot i així, l’evidència empírica contradiu frontalment totes dues teories.
Les dades sobre les preferències (i intencions) reproductives no només
mostren una estabilitat i una constància remarcables, sinó que la recupe-
ració més destacada dels nivells de fecunditat s’ha observat precisament
en aquells països (com els escandinaus o a Amèrica del Nord) on quasi
totes les dones treballen i on podríem esperar que els valors postmoderns
estiguessin més estesos. La fecunditat molt baixa avui es concentra so-
bretot en societats més tradicionals, amb taxes d’ocupació femenina rela-
tivament baixes. Per parafrasejar Livi-Bacci un cop més, on hi ha massa
família hi ha massa pocs !lls.

Una altra aportació empírica, igualment reveladora, és la possibilitat
que l’impacte de l’educació sobre la fecunditat s’estigui capgirant. Hi ha
indicis que això està passant als països escandinaus i també als Estats
Units. Si fos així, la credibilitat de les tesis postmodernes i del cost d’opor-
tunitat econòmic encara es veuria encara més afeblida. Les dones amb
un nivell educatiu més alt, naturalment, han d’afrontar costos d’oportu-
nitat també més elevats, i se suposa que els valors postmoderns estan més
arrelats en aquest grup. De fet, hem assistit a un augment realment es-
pectacular en l’èxit educatiu de la dona durant les últimes dècades, i Es-
panya no n’ha quedat pas al marge. Vol dir això que encara hi haurà
menys naixements? O bé ens trobem que l’educació ja no in"ueix tant en
les decisions reproductives? No hi ha dubte que aquesta qüestió és cru-
cial, i per això hi hem dedicat tot un capítol.

L’àmplia variació en els nivells de fecunditat dins el grup de països rics i
avançats suggereix que algunes societats presenten condicions favorables
per a una recuperació de la taxa de fecunditat, mentre que en altres casos
–entre els quals Espanya– això no passa. El nostre propòsit és compren-
dre els factors explicatius de la síndrome de fecunditat molt baixa i qui-
nes són les condicions que podrien permetre que una societat tornés a
una situació en què aquest dè!cit de benestar es reduís o desaparegués
completament. El disseny de la recerca, per tant, ha de ser necessària-
ment comparatiu. En totes les anàlisis d’aquest estudi –llevat del capítol
6– hem inclòs almenys un país que representi un cas clar d’inversió de la
tendència en matèria de fecunditat.
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Les lliçons que hem après

Què hem après de la recerca que hem fet? Els lectors que hagin tingut
la paciència de llegir el llibre complet quasi segur que coincidiran amb
nosaltres que no estem en condicions de concloure amb un eureka! Les
nostres conclusions, en general, reforcen alguns dels arguments clau dels
estudis demogrà!cs més recents. Abans d’abordar les conclusions més
concretes, val la pena destacar que els resultats apunten a dues qüestions
bàsiques: en primer lloc, són fonamentals els canvis en les relacions de
gènere per tal de garantir més igualtat –no només a les parelles i les famí-
lies, sinó també a l’esfera pública– i, en segon lloc, les condicions que re-
gulen els mercats laborals i les relacions d’ocupació sembla que són força
més importants del que s’havia pensat !ns ara.

Així mateix, cal subratllar unes quantes conclusions noves i també molt
sorprenents que deriven de la nostra recerca. La noció d’un model medi-
terrani comú, tan àmpliament acceptada entre els cientí!cs socials con-
temporanis, resulta problemàtica. Un examen més acurat revela que el
patró de fecunditat molt baixa d’Espanya difereix notablement del d’Ità-
lia. A Espanya, com hem documentat, la incidència de la infecunditat o
manca de !lls és comparativament reduïda –la taxa és quasi la meitat de
la que trobem a Itàlia o Alemanya–. De fet, les dades que examina el ca-
pítol 2 ens indiquen que la di!cultat principal que han d’afrontar les do-
nes espanyoles no és la maternitat en si, sinó la progressió més enllà del
primer !ll.

La segona gran sorpresa la trobem en l’evolució de la cohabitació espa-
nyola, com hem vist clarament al capítol 4. Tot i que la cohabitació era
gairebé inexistent a Espanya, s’ha estès notablement durant les dues últi-
mes dècades, establint un cop més un marcat contrast amb Itàlia. No
només s’està generalitzant, sinó que també convergeix cada cop més amb
la naturalesa de la cohabitació dels països escandinaus, on és un equiva-
lent funcional del matrimoni. Per comparació a la majoria de països eu-
ropeus, les parelles de fet espanyoles són relativament estables en el temps
i presenten un patró de fecunditat força semblant al de Noruega, el nostre
grup de comparació, si més no pel que fa al primer !ll. De la mateixa
manera que les parelles espanyoles casades, les parelles de fet també te-
nen di!cultats per tenir més d’un !ll. En tot cas, aquests resultats demos-
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tren un cop més que la davallada dels matrimonis no comporta necessà-
riament una davallada de la fecunditat.

Les condicions d’ocupació

En tres dels capítols d’aquest estudi, les anàlisis conclouen prou clara-
ment que el context laboral té un paper de primer ordre a l’hora de pro-
moure o frenar la natalitat. Els nivells de desocupació persistentment
elevats d’Espanya, juntament amb una inseguretat laboral generalitzada
–sobretot entre els treballadors joves–, constitueixen barreres importants
per a la formació de famílies. A més a més, al capítol 4 hem vist que
aquest efecte és especialment negatiu per a les dones amb un nivell edu-
catiu més alt. La lògica és força simple: tant l’atur com la inseguretat la-
boral ajornen la transició del sistema educatiu a una feina estable, la qual
cosa, al seu torn, retarda la independència econòmica i la decisió de tenir
!lls. En aquest sentit, les nostres conclusions són molt semblants a les de
les recerques fetes per l’OCDE. Com hem vist al capítol primer, l’OCDE
va fer una simulació que mostrava que si el model de transició del sistema
educatiu al mercat laboral a Espanya fos semblant al de Dinamarca, l’ín-
dex sintètic de fecunditat espanyol passaria de l’1,4 actual a 1,7 !lls per
dona.

La decisió de tenir !lls sempre ha estat estretament vinculada a la segu-
retat econòmica. En el passat, aquesta seguretat depenia sobretot de la
situació laboral de l’«home proveïdor»; avui, però, hi estan implicats tots
dos progenitors. Els efectes relacionats amb el mercat de treball també
s’estenen a qüestions com ara la "exibilitat laboral, un assumpte d’espe-
cial rellevància per a les dones que miren de conciliar la vida laboral amb
la maternitat.

Dues facetes d’aquest fenomen a les quals hem prestat una atenció espe-
cial són el paper de les opcions laborals a temps parcial i els efectes po-
tencialment positius d’un sector públic ampli. Als països escandinaus,
l’ocupació a temps parcial ha canviat de funció i ja no és tant la situació
habitual de la dona sinó més aviat un pont convenient entre el permís de
maternitat i el retorn a la feina a temps complet; així i tot, continua sent
un recurs important per proporcionar "exibilitat i facilitar la conciliació.
Així mateix, com hem vist al capítol primer, les recerques fetes en aquests
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països palesen que les dones que tenen una clara intenció de tenir !lls
tendeixen a optar deliberadament per feines en el sector públic, ja que
ofereixen una "exibilitat molt més gran. Les conclusions a què hem arri-
bat donen suport a la tesi que la disponibilitat de feines a temps parcial i
en el sector públic in"ueix positivament sobre els nivells de fecunditat.

El debat sobre la "exibilitat laboral i d’horaris sovint està massa esbiai-
xat cap a les opcions de les dones. Als països escandinaus, els condicio-
nants de gènere no són tan aparents, ja que les polítiques recents han
començat a centrar-se també en models que faciliten una participació
més activa dels pares a l’hora de tenir cura dels !lls. L’evidència presen-
tada als capítols 6 i 7 indica que la "exibilitat és també un factor essencial
per afavorir que els pares s’hi involucrin més activament. Aquesta qües-
tió ha sorgit una vegada i una altra a les entrevistes fetes als futurs pares
espanyols que hem recollit al capítol 6.

La igualtat de gènere

El nostre estudi ha remarcat en tot moment la centralitat creixent que
està adquirint la igualtat de gènere en les decisions reproductives. No és
estrany, doncs, que aquest factor hagi esdevingut segurament el punt
d’atenció principal de l’anàlisi demogrà!ca de l’última dècada. Com ara
sabem prou bé, la igualtat de gènere presenta dues facetes: les relacions
al si de la família i la igualtat al si de les institucions socials. Només quan
totes dues s’han adaptat adequadament als nous rols de la dona podem
preveure efectes realment signi!catius en matèria de fecunditat.

L’impacte de les relacions de gènere sobre la maternitat i la paternitat ha
estat un tema recurrent a tots els capítols de l’estudi. El capítol 6 l’hem
dedicat especí!cament al paper dels pares, l’altra cara de la moneda sovint
negligida. El capítol 5 analitza directament com els valors d’igualtat de
gènere in"ueixen sobre les decisions reproductives. Els resultats apunten a
una doble lògica: d’una banda, els valors d’igualtat de gènere cal que siguin
forts i àmpliament difosos a la societat perquè tinguin algun efecte substan-
cial. D’altra banda, la seva distribució té importància: on hi hagi diferèn-
cies considerables –tant entre sexes com per nivell educatiu–, la taxa de fe-
cunditat serà menor. Altrament dit, sembla que per retornar a la fecunditat
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desitjada –és a dir, per reduir el dè!cit de benestar– es requereix que la
igualtat de gènere esdevingui normativament dominant a la societat.

Aquesta constatació connecta amb una de les idees que hem remarcat al
capítol primer: per contrast amb l’escenari de «menys família» que pre-
senten tant les teories postmodernes com les de Becker, és molt més pro-
bable que la baixa fecunditat (juntament amb taxes de nupcialitat min-
vants i la inestabilitat creixent en les parelles) sigui un fenomen transitori,
provocat per la incertesa normativa. Allà on predomina un ordre norma-
tiu hegemònic, com era el cas de la societat tradicional de l’home proveï-
dor, hi trobem nivells de fecunditat elevats. Resulta temptador pensar
que això també passarà en una societat on la igualtat de gènere estigui
esdevenint hegemònica.

Així i tot, el lligam entre igualtat de gènere i fecunditat no és inequívoc ni
unidireccional. De fet, l’anàlisi comparada ens permet deduir que hi ha
dues vies diferents perquè la fecunditat es recuperi. La primera, repre-
sentada pels països nòrdics, es basa en societats que han evolucionat cap
a models caracteritzats per una igualtat de gènere més gran. L’altra via,
representada per bona part dels països anglosaxons –com ara el Regne
Unit i Irlanda–, va en una altra direcció, ja que són societats en què la
igualtat de gènere no es troba particularment avançada. Com mostra el
capítol 2, la recuperació de la fecunditat en aquests països es basa sobre-
tot en una taxa de fecunditat comparativament elevada entre la població
de baix nivell socioeconòmic (com també entre els immigrants).

Les relacions de gènere i les desigualtats socials (de classe) habitualment
s’entrecreuen. Com hem vist al capítol 5, als països nòrdics els valors bà-
sics d’igualtat de gènere s’han escampat força per tots els estrats socials.
En altres països, però, les diferències socioeconòmiques en la difusió
d’aquests valors són considerables. Allò que sembla caracteritzar el mo-
del anglosaxó és el seu caràcter bimodal: d’una banda, les dones amb
menys nivell educatiu tenen !lls quan són més joves i tendeixen a tenir-ne
molts; els embarassos adolescents i les mares soles són freqüents. Les
percepcions sobre els rols de gènere d’aquestes dones tendeixen a ajus-
tar-se als ideals de maternitat tradicionals. Per exemple, la taxa d’ocupa-
ció de les mares soles al Regne Unit voreja el 50%, mentre que a Dina-
marca i Suècia és de més del 80%. D’altra banda, en el mateix model
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anglosaxó, les dones amb més nivell educatiu no tan sols posposen la
maternitat sinó que també tenen menys !lls. En general, els patrons de
formació de famílies en aquest grup de països s’ajusten molt a la noció
de «destins divergents» descrita per Sarah McLanahan (2004) i Kiernan
et al. (2011).

Quina influència hi poden tenir les polítiques públiques?

Des de la perspectiva de formulació de polítiques, evidentment seria desit-
jable que existís un remei clar i inequívoc per solucionar el problema de la
baixa fecunditat. Però és prou evident que no hi ha una sola causa i, per
tant, que no hi ha cap fórmula màgica per resoldre’l. Això no vol dir, però,
que els responsables de les polítiques públiques no puguin fer-hi res. Les
conclusions a què arribem en aquest estudi, en general, coincideixen amb
un consens emergent a escala internacional sobre les polítiques concretes
que semblen més e!caces a l’hora de promoure la natalitat.

Actualment hi ha un ampli consens entre els demògrafs entorn de la idea
que l’adaptació de la societat a unes noves relacions de gènere és una
condició prèvia per millorar el funcionament de les famílies. A primer
cop d’ull, no és gaire probable que les reformes legislatives in"ueixin en
les relacions quotidianes dels membres de les parelles, els pares i les ma-
res. O potser sí? És probable que no tinguin una in"uència directa, però
sí que podrien fer-ho indirectament.

Quins són els principals reptes en matèria de polítiques públiques? Els
resultats que presentem –particularment les conclusions del capítol 7–
identi!quen una sèrie de prioritats. El compromís de les dones amb l’edu-
cació i amb la seva trajectòria professional és irreversible, i això vol dir
que la societat s’hi ha d’adaptar. Si no ho fa, un model que perpetuï la
vella lògica de l’home proveïdor i el familisme tradicional no farà sinó
prolongar inde!nidament la crisi de fecunditat.

Una prioritat general, com subratlla el capítol 2, és rede!nir el nexe entre
les responsabilitats privades i les col·lectives; altrament dit: redistribuir
els costos dels !lls. Espanya és un clar exponent del model mediterrani
pel que fa a polítiques familiars. No té un sistema adequat d’ajudes a les
famílies i als !lls, els permisos de maternitat/paternitat són massa curts,
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i la demanda de places a les escoles bressol ultrapassa de molt l’oferta. El
xec nadó de 2.500 euros que va introduir l’últim govern socialista, per
dir-ho sense embuts, va estar mal plantejat i estava carregat d’ideologia
natalista. L’efecte d’aquesta mesura va ser ben escàs: potser va tenir un
efecte temporal –és a dir, que algunes dones potser van tenir un !ll abans
del que havien previst per cobrar el xec nadó–, però és evident que no va
aconseguir estimular una recuperació de la fecunditat.

S’ha constatat prou clarament que les transferències monetàries a les fa-
mílies no tenen cap impacte important sobre els nivells de fecunditat,
encara que tampoc sigui aquest l’objectiu principal que persegueixen.
Als països nòrdics (on les prestacions familiars són comparativament ge-
neroses) el paper que tenen es de!neix com un reconeixement públic que
els !lls són un bé social que cal valorar, i que els costos que impliquen,
doncs, han de ser compartits per tothom. Tant si tenim !lls com si no,
tots hi guanyem si els infants de la nostra societat creixen sans, ben ali-
mentats i amb una bona educació. No hem d’oblidar pas que els infants
d’avui pagaran les nostres pensions demà.

Hi ha un àmbit, però, en què el fet de compartir els costos dels !lls sí que
produeix augments signi!catius de la fecunditat, i és invertir en escoles
bressol. En totes les recerques fetes, inclosa la nostra, aquest és probable-
ment l’instrument polític més e!caç per combatre la baixa natalitat. En
el cas d’Espanya, hem observat una tendència positiva cap a l’expansió
d’escoles bressol en els anys 2000, però l’oferta encara és lluny de satisfer
la demanda.

Alguns responsables polítics no són conscients de la importància que té
la inversió en educació infantil, i continuen con!ant en la disponibilitat
de membres de la família (els avis) o en solucions que passen pel sector
privat. Així i tot, cap d’aquestes opcions és probable que resolgui el pro-
blema; com que l’ocupació femenina està esdevenint la norma, la dispo-
nibilitat d’àvies cuidadores aviat s’exhaurirà, i el cost de les llars d’infants
privades de bona qualitat no és a l’abast de la majoria de famílies.

Molt sovint també sentim que els responsables polítics diuen que les res-
triccions pressupostàries no permeten ampliar més la xarxa d’escoles
bressol subvencionades. Davant d’aquests arguments, la comptabilitat
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dinàmica demostra que la despesa pública inicial a la llarga queda com-
pensada gràcies a l’augment de la participació de les mares en el mercat
de treball, els ingressos acumulats al llarg de la vida laboral i la recapta-
ció corresponent d’impostos (Esping-Andersen, 2009). Hi ha bons argu-
ments, doncs, per considerar les despeses en escoles bressol com una in-
versió més que no pas com una despesa pública corrent.

Aquest darrer punt encara és més evident quan tenim en compte que
l’escolarització infantil de qualitat té efectes molt positius sobre el desen-
volupament cognitiu dels infants i, per tant, sobre el seu rendiment esco-
lar futur, un punt sobre el qual James Heckman, premi Nobel d’econo-
mia, ha posat molt d’èmfasi.

Una segona àrea de polítiques públiques que caldria prioritzar és l’adap-
tació del mercat laboral, com ja hem argumentat anteriorment. Les ca-
racterístiques institucionals del mercat de treball espanyol són lluny de
ser òptimes des del punt de vista de la fecunditat. A banda d’una taxa de
desocupació molt alta –i que afecta especialment els joves–, hi ha massa
inseguretat i massa rigidesa per poder conciliar vida familiar i vida labo-
ral. En aquest sentit, caldria reformar urgentment la contractació a
temps parcial, com també millorar la protecció laboral per a les mares
treballadores. Una característica del context espanyol és una jornada la-
boral excessivament llarga (interrompuda per una pausa per dinar també
excessivament llarga). Aquesta pràctica és un clar exemple de com les
institucions continuen encallades en la vella !loso!a de l’home proveï-
dor. Avançar cap a una jornada laboral semblant a la del nord d’Europa
tindria efectes molt bene!ciosos per als pares i mares que malden per
conciliar les responsabilitats familiars i laborals.

En tercer lloc, cal reconsiderar la política de permisos de maternitat i
paternitat. Els quatre mesos de permís de maternitat d’Espanya coinci-
deixen amb la pràctica de bona part de països de la UE, però això no vol
dir que la durada del permís sigui òptima. Els efectes directes d’aquests
permisos sobre la fecunditat potser no són clars, però el seu disseny sí
que té importants efectes indirectes, ja que són un ingredient clau en el
paquet general de mesures de conciliació.
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Hi ha dues qüestions clau relacionades amb el disseny dels permisos. En
primer lloc, hi ha arguments de pes a favor de rede!nir-los en el sentit que
tots dos progenitors puguin tenir cura dels !lls, amb incentius especí!cs
perquè els pares –i no només les mares– puguin interrompre també la
trajectòria laboral. En aquest sentit, al capítol 6 vèiem que molts pares
espanyols troben a faltar més oportunitats per fer-se càrrec dels !lls.
D’altra banda, i com ja hem assenyalat, la recerca duta a terme a Suècia
demostra que els permisos de paternitat tenen un efecte molt positiu so-
bre la probabilitat de tenir un segon !ll.

La segona qüestió té a veure amb la durada òptima del permís. Hi ha
prou evidències que demostren que els permisos (remunerats) massa
llargs tenen efectes adversos pel que fa al compromís de la dona amb la
seva feina. Paradoxalment, els permisos massa curts poden tenir un efec-
te semblant, ja que les mares es poden veure obligades a deixar la feina
per ocupar-se del seu !ll. No hi ha un consens generalitzat sobre la dura-
da ideal dels permisos. Potser Dinamarca (amb 9 mesos) representa una
solució òptima, tenint en compte el fet que pràcticament totes les mares
tornen a treballar en acabar el permís. Cal tenir en compte, a més a més,
que el mercat laboral danès ofereix moltes possibilitats de feines a temps
parcial, una opció transitòria que facilita la reincorporació laboral de les
mares.

En resum, països com Espanya encara tenen un llarg camí a fer si prete-
nen que els nivells de fecunditat s’ajustin a les expectatives dels ciuta-
dans, una cosa que, al seu torn, resoldria greus problemes com ara el
ràpid envelliment i el possible descens de la població. Les dràstiques limi-
tacions pressupostàries que de!neixen la situació actual, però, fan difícil
de concebre un programa coordinat de reforma integral. En aquestes
condicions, quines polítiques públiques caldria prioritzar? Una reforma
de la jornada laboral no implicaria cap despesa pública, de manera que
seria una clara estratègia en què tothom sortiria guanyant, com també
ho seria una reforma dels contractes a temps parcial. Finalment, i un cop
considerats tots els factors, la nostra conclusió és que l’expansió de les
escoles bressol també hauria de !gurar de manera destacada en la llista
de prioritats.
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avançades han experimentat una caiguda de la natalitat. Aquest

estudi pretén avançar en la comprensió del caràcter

multidimensional del fenomen, tenint en compte les variables

educatives, les característiques del mercat laboral, l’impacte de les

polítiques públiques, la transformació dels rols de gènere i les noves

configuracions familiars.

En aquest treball, Espanya és objecte d’una anàlisi aprofundida

perquè presenta un comportament que es desvia d’altres casos de

natalitat molt baixa. Les dones ajornen la maternitat i tenen

dificultats per conciliar la vida familiar amb la professional; les ajudes

de l’Estat del benestar a les famílies són insuficients, i les parelles

dubten si tenir fills o no a causa de la incertesa econòmica i social.

Així mateix, la taxa d’atur espanyola és molt elevada, en particular

entre els joves, i les de divorci i cohabitació han augmentat

espectacularment.

Els autors analitzen els diversos factors que expliquen la singularitat

del cas espanyol i el comparen no tan sols amb les realitats dels

països nòrdics i anglosaxons, sinó també amb els nostres veïns

mediterranis.
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